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Formáli	  

Bílskúrsbandið	  -‐	  kennsluefni	  í	  tónmennt	  er	  lokaverkefni	  til	  B.Ed.-‐gráðu	  við	  
Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  Í	  greinargerðinni	  mun	  koma	  fram	  tilgangur	  og	  tilurð	  

lokaverkefnisins	  sem	  og	  fræðilegur	  rökstuðningur	  þess.	  Verkefnið	  samanstendur	  af	  
fræðilegri	  greinargerð	  ásamt	  kennsluæfingum	  fyrir	  tónmenntakennslu	  á	  miðstigi	  

grunnskóla,	  5.	  -‐	  7.bekk.	  

Framboð	  af	  góðu,	  krefjandi	  og	  haldbæru	  námsefni	  er	  stór	  þáttur	  í	  því	  að	  gera	  skólastarf	  
áhugavert	  og	  hvetjandi.	  Þar	  af	  leiðandi	  viljum	  við	  leggja	  okkar	  af	  mörkum	  við	  að	  auka	  

framboð	  á	  skapandi	  íslensku	  námsefni	  í	  tónmennt.	  Rætt	  verður	  um	  það	  hverju	  verkefninu	  

er	  ætlað	  að	  bæta	  við	  það	  sem	  fyrir	  er,	  hvernig	  það	  tengist	  hæfniviðmiðum	  aðalnámskrár	  
grunnskóla	  og	  hvaða	  ávinningur	  næst	  með	  því	  að	  nýta	  Bílskúrsbandið	  sem	  verkfæri	  í	  
tónmenntakennslu.	  	  

Við	  nánari	  skoðun	  þykir	  okkur	  ljóst	  að	  ekki	  er	  úr	  auðugum	  garði	  að	  gresja	  þegar	  kemur	  að	  
námsefni	  á	  íslensku	  fyrir	  tónmenntakennara.	  Með	  verkefninu	  viljum	  við	  efla	  flóru	  
kennsluæfinga	  í	  tónmennt	  og	  nýta	  okkur	  kennsluaðferðir	  sem	  líkja	  eftir	  óformlegu	  námi.	  

Vonin	  er	  að	  sem	  flestir	  geti	  nýtt	  sér	  Bílskúrsbandið	  sem	  skapandi	  og	  áhrifaríkt	  kennsluefni.	  	  

Að	  lokum	  viljum	  við	  þakka	  þeim	  sem	  veittu	  okkur	  góð	  ráð	  og	  aðstoð	  við	  gerð	  verkefnisins.	  
Sérstakar	  þakkir	  fær	  Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  leiðbeinandi	  okkar	  fyrir	  ráðleggingar	  og	  

veittan	  stuðning.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  okkur	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  Siðareglur	  

Háskóla	  Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Við	  vísum	  til	  alls	  efnis	  sem	  við	  höfum	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  

eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Við	  þökkum	  
öllum	  sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálf(ar/ir)	  ábyrgð	  á	  

því	  sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfestum	  við	  með	  undirskrift	  okkar.	  	  

	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1 Inngangur	  

Tónlist;	  

Örvandi	  og	  öflug	  er,	  

öllum	  er	  til	  bóta,	  

heimurinn	  hann	  vel	  það	  sér,	  

hennar	  á	  að	  njóta.	  

GS	  

Hver	  og	  einn	  grunnskólakennari,	  sama	  hvaða	  fag	  hann	  kennir,	  þarf	  að	  byggja	  

kennslustund	  á	  tilteknu	  námsefni.	  Hvort	  sem	  námsefnið	  er	  samið	  af	  honum	  sjálfum	  eða	  

ekki	  þá	  eru	  tilteknir	  þættir	  og	  markmið	  sem	  kennurum	  er	  ætlað	  að	  þjálfa	  og	  miðla	  til	  

nemenda	  sinna.	  Við	  nánari	  athugun	  á	  íslensku	  námsefni	  í	  tónmennt	  má	  sjá	  að	  þar	  er	  
margt	  hagnýtt	  að	  finna.	  Það	  eru	  þó	  ákveðnir	  þættir	  sem	  mætti	  bæta	  í	  og	  tengjast	  þeir	  

dægurtónlist	  annars	  vegar	  og	  bílskúrsbandinu	  hins	  vegar.	  	  

Bókin	  Hljóðspor	  eftir	  Pétur	  Hafþór	  Jónsson	  (2007)	  er	  til	  að	  mynda	  heilsteypt	  og	  

hagnýt	  bók	  sem	  tekur	  fyrir	  allt	  það	  helsta	  sem	  gerðist	  í	  tónlistarsögunni	  frá	  tímum	  

þrælahalds	  í	  Bandaríkjunum	  til	  upphafs	  8.	  áratugarins.	  Bókin	  tekur	  fyrir	  þekkta	  listamenn,	  
hljómsveitir,	  tónlistarstíla	  og	  menningu.	  Efnið	  er	  sett	  skemmtilega	  upp	  og	  er	  aðgengilegt	  

fyrir	  kennara	  og	  nemendur.	  Mikið	  er	  lagt	  í	  námsefnið	  sem	  samanstendur	  af	  kennarabók,	  
nemendabók,	  verkefnabanka	  og	  geisladisk.	  Bókin	  Tónlist	  og	  tölvur	  eftir	  Flosa	  Einarsson	  
(2005)	  var	  samin	  fyrir	  nemendur	  á	  unglingastigi.	  Bókin	  kom	  út	  árið	  2005	  og	  í	  henni	  er	  farið	  

yfir	  hvernig	  hægt	  er	  að	  nýta	  tölvutæknina	  við	  kennslu	  á	  tónlist	  með	  einföldum	  og	  

markvissum	  hætti.	  Höfundur	  tekur	  það	  fram	  að	  hann	  telur	  að	  tölvur	  séu	  betra	  agatæki	  en	  

hinar	  hefðbundnu	  kennsluaðferðir.	  Bókin	  Hljóðspor	  er	  dæmi	  um	  kennsluefni	  sem	  stennst	  

tímans	  tönn,	  þar	  sem	  hún	  byggir	  ekki	  á	  tækni	  heldur	  tónlistarsögunni	  fyrst	  og	  fremst.	  

Samþætting	  tækni	  og	  tónlistar	  er	  okkur	  hugleikin	  og	  er	  það	  meðal	  annars	  eitt	  af	  

hlutverkum	  kennsluverkefnis	  okkar	  að	  bæta	  úr.	  	  

Við	  stöndum	  frammi	  fyrir	  þeirri	  staðreynd	  að	  tækninni	  fleytir	  fram	  og	  þörfin	  á	  

uppfærðu	  kennsluefni	  verður	  stöðugt	  meiri.	  Kennsluefni	  í	  tónmennt	  úreldist	  mun	  fyrr	  en	  

efni	  í	  öðrum	  greinum	  vegna	  þeirra	  verkfæra	  sem	  tónmennt	  styðst	  við,	  til	  dæmis	  tölvur,	  

tölvuforrit,	  spjaldtölvur,	  upptökubúnaðar	  og	  svo	  framvegis	  sbr.	  bókin	  Tónlist	  og	  tölvur.	  
Það	  takmarkaða	  námsefni	  sem	  annars	  er	  í	  boði	  er	  oft	  á	  tíðum	  ætlað	  yngsta	  stigi	  

grunnskólans.	  Okkar	  verkefni	  tekur	  fyrir	  efstu	  stig	  grunnskólans.	  Þeim	  er	  ætlað	  að	  
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sameina	  viðfangsefnin	  dægurtónlist,	  bílskúrsband	  og	  spjaldtölvur.	  Við	  vorum	  því	  spenntir	  

þegar	  við	  hófumst	  handa	  við	  gerð	  þessa	  námsefnis	  því	  við	  höfðum	  lengi	  ætlað	  okkur	  að	  

semja	  námsefni	  fyrir	  miðstig	  (5.	  –	  7.bekk)	  grunnskólans	  sem	  lokaverkefni.	  Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir	  leiðbeinandi	  okkar	  hefur	  haft	  veg	  og	  vanda	  við	  uppsetningu	  nýs	  

tónlstarvefs	  sem	  ber	  heitið	  tonmennt.is.	  Vef	  þessum	  er	  ætlað	  að	  styðja	  við,	  hvetja	  og	  efla	  

nemendur	  til	  þáttöku	  í	  tónmennt.	  Þannig	  kom	  það	  til	  að	  við	  vorum	  beðnir	  um	  að	  útbúa	  
kennsluæfingar	  þar	  sem	  Bílskúrsbandið	  og	  hljóðfæri	  þess	  eru	  í	  forgrunni.	  	  

Meginmarkmið	  verkefnisins	  er	  að	  auðvelda	  aðgengi	  að	  góðu	  haldbæru	  námsefni	  sem	  

sett	  er	  fram	  á	  netmiðli	  sem	  getur	  þróast	  og	  breyst	  með	  tímanum.	  Einnig	  er	  það	  lykilatriði	  

að	  námsefnið	  sem	  okkur	  er	  ætlað	  að	  framreiða	  sé	  til	  þess	  fallið	  að	  sem	  flestir	  

tónmenntakennarar	  geti	  nýtt	  það	  og	  aukið	  skapandi	  vinnu	  í	  tónmennt.	  Hver	  og	  einn	  á	  að	  

sjá	  sér	  þann	  kost	  færan	  að	  geta	  nýtt	  sér	  vefsíðuna	  og	  miðlað	  af	  henni	  til	  nemenda	  sinna.	  

Við	  teljum	  tónmennt	  eina	  af	  mikilvægustu	  námsgreinum	  sem	  í	  boði	  er	  fyrir	  nemendur	  í	  
grunnskólum	  landsins.	  Tónlist	  er	  tungumál	  sem	  allir	  geta	  talað	  og	  skilið	  á	  sinn	  hátt.	  
Tónmennt	  hefur	  þann	  kost	  fram	  yfir	  aðrar	  greinar	  að	  allir	  sem	  þar	  koma	  saman,	  geta	  tjáð	  

sig	  á	  sama	  tungumálinu.	  Tónlistin	  veitir	  nemendum	  með	  ýmis	  konar	  bakgrunn	  tækifæri	  til	  
að	  sitja	  við	  sama	  borð.	  Tónlistin	  auðgar	  skólastarfið	  og	  ætti	  að	  okkar	  mati	  að	  vera	  stærri	  
þáttur	  í	  lífi	  nemenda	  heldur	  en	  ella.	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  lýsir	  vel	  margvíslegu	  

hlutverki	  tónmenntakennslu	  í	  grunnskólum,	  en	  þar	  segir:	  

„Tónlist	  er	  snar	  þáttur	  í	  lífi	  og	  starfi	  manna	  hvar	  sem	  er	  í	  heiminum.	  Hún	  er	  
leið	  tilsköpunar	  og	  tjáskipta,	  oft	  án	  orða,	  sem	  einstaklingar	  fara	  til	  að	  tjá	  

tilfinningar	  sínar,	  skoðanir	  og	  gildi.	  Í	  tónlistariðkun	  felst	  hlustun,	  sköpun	  og	  

flutningur.	  Hún	  er	  ferli	  þar	  sem	  einstaklingar	  skapa	  merkingu	  með	  því	  að	  
bregðast	  við	  og	  vinna	  úr	  tónum,	  hljóðum	  og	  þögn,	  einir	  eða	  í	  samstarfi.	  

Tónlistariðkun	  krefst	  líkamlegrar	  samhæfingar,	  greinandi	  hugsunar	  og	  

tilfinningatengsla.	  Þá	  hefur	  tónlistariðkun	  sterka	  félagslega	  tilvísun	  enda	  verið	  
notuð	  í	  gegnum	  tíðina	  sem	  afl	  til	  sameiningar	  eða	  aðgreiningar	  fólks“.	  

(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150.)	  

Við	  viljum	  þar	  af	  leiðandi,	  með	  þessa	  góðu	  punkta	  að	  leiðarljósi,	  framreiða	  kennsluefni	  
sem	  tengist	  Bílskúrsbandinu	  með	  þeim	  hætti	  að	  sem	  flestir	  geti	  miðlað	  því	  og	  tekið	  þátt	  í	  

því.	  Verkefninu	  er	  ætlað	  að	  einfalda	  notkun	  hinna	  hefðbundnu	  bílksúrsbandshljóðfæra	  á	  

skapandi	  og	  skilvirkan	  hátt,	  bæði	  fyrir	  kennara	  og	  nemendur.	  Einnig	  ætlum	  við	  að	  vinna	  
með	  tiltölulega	  nýtt	  verkfæri	  sem	  við	  teljum	  að	  muni	  skipa	  stóran	  sess	  innan	  

Bílskúrsbandsins	  í	  náinni	  framtíð.	  Það	  er	  notkun	  spjaldtölva	  í	  skapandi	  kennslu	  en	  á	  
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síðustu	  misserum	  hefur	  notkun	  þeirra	  verið	  að	  aukast	  jafnt	  og	  þétt.	  Enda	  eru	  spjaldtölvur	  

frábær	  leið	  til	  þess	  að	  búa	  til,	  vinna	  með,	  vekja	  áhuga	  og	  efla	  skapandi	  skólastarf	  innan	  

grunnskólans.	  



8	  

2 Tónmennt	  sem	  námsgrein	  

Tónmennt	  er	  ein	  af	  þeim	  greinum	  sem	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  setur	  ramma	  um	  að	  sé	  
kennd	  í	  íslenskum	  grunnskólum.	  Mikilvægi	  tónlistar	  sem	  kennslugreinar	  er	  ótvírætt,	  enda	  

löngu	  orðið	  ljóst	  hvert	  megn	  hennar	  og	  máttur	  er.	  Eins	  og	  segir	  í	  aðalnámskrá	  frá	  árinu	  

1999,	  þá	  er	  tónlist	  samofin	  lífi	  og	  starfi	  manna	  í	  öllum	  samfélögum	  á	  öllum	  tímum.	  Tónlist	  

er	  einn	  af	  mörgum	  þáttum	  mannlegrar	  greindar	  sem	  hægt	  er	  að	  þroska	  og	  þjálfa	  með	  
markvissri	  þjálfun	  og	  kennslu.	  Tónmenntakennsla	  hefur	  víðtækt	  gildi	  sem	  felst	  í	  því	  að	  efla	  

alhliða	  þroska	  nemenda.	  Iðkun	  tónlistar	  krefst	  agaðra	  og	  skipulagðra	  vinnubragða,	  

líkamsþjálfunar,	  rökréttrar	  og	  skapandi	  hugsunar.	  Tónlistariðkun	  hefur	  yfirfærslugildi	  á	  
aðra	  hæfni	  og	  þekkingu,	  þar	  með	  talið	  samhæfingu	  handa	  og	  hugar,	  málþroska,	  

lestrarþjálfun,	  formskynjunar,	  málþroska,	  samlíðan	  og	  samvinnu,	  félagsmótun,	  
hlutfallaskynjun,	  sögu	  og	  samfélagsskynjun	  (Menntamálaráðuneytið	  1999:54).	  

Eins	  og	  fram	  kemur	  hér	  að	  ofan	  hefur	  tónlistarmenntun	  víðtækt	  gildi	  og	  þjálfar	  

nemendur	  á	  margvíslegum	  sviðum	  þroska,	  vitsmuna	  og	  skapandi	  hugsunar.	  Þar	  af	  leiðandi	  

er	  það	  miður	  hversu	  margir	  íslenskir	  nemendur	  fara	  á	  mis	  við	  tónmenntakennslu.	  Í	  
rannsókn	  Helgu	  Rutar	  Guðmundsdóttur	  um	  útbreiðslu	  tónmenntakennslu	  á	  Íslandi	  og	  

viðhorf	  skólastjórnenda	  til	  hennar	  kemur	  fram,	  að	  af	  þeim	  159	  skólum	  sem	  rannsóknin	  

náði	  til,	  var	  tónmennt	  eingöngu	  kennd	  í	  125	  skólum.	  Samkvæmt	  þessari	  rannsókn	  er	  
tónmennt	  því	  einungis	  kennd	  við	  79%	  skóla	  á	  Íslandi	  í	  einhverri	  mynd	  og	  þar	  af	  leiðandi	  

eru	  21%	  skóla	  án	  tónmenntakennslu	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir	  2009:66).	  Samkvæmt	  

þessum	  niðurstöðum	  er	  ljóst	  að	  tónlistarkennsla	  mætir	  talsverðum	  afgangi	  í	  íslensku	  

skólakerfi.	  Að	  okkar	  mati	  er	  það	  synd	  að	  svo	  margir	  grunnskólanemendur	  fari	  á	  mis	  við	  

tónmenntakennslu	  í	  sínu	  grunnnámi.	  Það	  er	  því	  ósk	  okkar	  að	  kennsluæfingarnar	  sem	  

fylgja	  þessari	  greinargerð,	  verði	  mögulega	  til	  þess	  að	  fleiri	  kennarar	  sem	  ekki	  hafa	  sérhæft	  

sig	  í	  kennslu	  tónlistar	  sjái	  sér	  fært	  að	  nýta	  þær	  tillögur	  sem	  settar	  eru	  fram	  og	  veita	  
nemendum	  tónmenntakennslu	  af	  einhverjum	  toga.	  	  

Námsefni	  í	  tónmennt	  fyrir	  efstu	  stig	  grunnskólans	  hefur	  því	  miður	  verið	  af	  skornum	  

skammti	  og	  eru	  ástæður	  þess	  sjálfsagt	  margvíslegar.	  Einmitt	  vegna	  þessara	  staðreynda	  
viljum	  við	  leggja	  okkar	  af	  mörkum	  við	  að	  bæta	  flóru	  aðgengilegs	  námsefnis	  fyrir	  þennan	  

aldurshóp.	  Með	  síbreytilegu	  samfélagi	  þar	  sem	  hraði	  ræður	  ríkjum	  og	  upplýsingar	  þurfa	  

að	  berast	  hratt	  manna	  á	  milli	  er	  nauðsynlegt	  fyrir	  tónmenntakennarana	  að	  vera	  með	  á	  
nótunum.	  Þeir	  þurfa	  að	  vera	  opnir	  fyrir	  því	  að	  innleiða	  nýja	  miðla	  og	  aðferðir	  við	  kennslu	  
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sína.	  Nemendur	  lifa	  og	  hrærast	  í	  þessum	  mikla	  tækniheimi	  sem	  við	  búum	  í	  og	  verða	  

kennarar	  því	  einnig	  að	  tileinka	  sér	  tæknina	  og	  nýta	  sér	  hana	  við	  miðlun	  og	  kennslu.	  

Vissulega	  eru	  til	  kennsluaðferðir	  og	  æfingar	  sem	  eru	  sígildar	  og	  ætlum	  við	  ekki	  að	  gera	  
lítið	  úr	  þeim.	  Í	  ljósi	  þeirra	  tækniframfara	  sem	  hafa	  orðið	  á	  síðustu	  árum	  væri	  mikil	  synd	  ef	  

að	  þessi	  tækni	  væri	  ekki	  einnig	  nýtt	  til	  góðs	  innan	  tónmenntakennslu	  á	  Íslandi.	  Þetta	  er	  

ein	  af	  þeim	  meginástæðum	  að	  við	  tókum	  að	  okkur	  þetta	  lokaverkefni	  við	  Háskóla	  Íslands	  
með	  von	  um	  það	  komi	  að	  góðum	  notum.	  
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3 Óformlegt	  og	  formlegt	  nám	  í	  tónmennt	  

Með	  tilkomu	  aukinnar	  tækni	  og	  betra	  aðgengis	  fólks	  að	  hljóðfærum	  í	  ýmis	  konar	  tölvum,	  
spjaldtölvum,	  upptökubúnaði	  og	  tónlistarforritum	  hefur	  margt	  breyst	  í	  tónlistarheiminum.	  

Tónlistarflutningur	  og	  tónlistarsköpun	  er	  ekki	  lengur	  eingöngu	  heimur	  þeirra	  sem	  eiga	  

hljóðfæri	  og	  hafa	  lagt	  á	  sig	  formlegt	  nám	  árum	  saman.	  Á	  undanförnum	  árum	  hefur	  komið	  

upp	  kynslóð	  tónlistarmanna	  sem	  getur	  framleitt	  tónlist	  í	  hæsta	  gæðaflokki	  eingöngu	  með	  
tölvuna	  að	  vopni.	  Þessir	  tónlistarmenn	  eru	  oft	  á	  tíðum	  ekki	  með	  sérstaka	  

tónlistarmenntun	  að	  baki	  en	  það	  kemur	  þó	  ekki	  að	  sök.	  Aðgengi	  að	  fjölbreyttu	  kennluefni	  

á	  netinu	  í	  formi	  bóka	  eða	  myndskeiða	  hefur	  orðið	  til	  þess	  að	  fólk	  getur	  náð	  góðum	  tökum	  
á	  hvaða	  hljóðfæri	  sem	  er,	  án	  þess	  að	  fara	  í	  einkatíma	  með	  lærðum	  kennara.	  Óformlegt	  

tónlistarnám	  hefur	  verið	  mikið	  til	  umfjöllunar	  meðal	  fræðimanna	  á	  sviði	  
tónlistarmenntunar	  sbr.	  bók	  Lucy	  Green	  Music,	  Informal	  Learning	  and	  the	  School:	  A	  New	  
Classroom	  Pedagogy.	  En	  hver	  er	  þá	  munurinn	  á	  óformlegu	  námi	  og	  formlegu	  námi?	  

Lucy	  Green	  (2005)	  talar	  um	  að	  óformlegt	  nám	  þar	  sem	  popptónlist	  er	  annars	  vegar,	  

taki	  til	  tveggja	  meginþátta	  sem	  báðir	  eiga	  sér	  meira	  og	  minna	  stað	  í	  fjarveru	  fullorðinna	  
eða	  annara	  leiðbeinenda.	  Í	  fyrsta	  lagi	  er	  það	  nám	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  einrúmi	  og	  á	  sér	  oftast	  

stað	  inni	  á	  heimilum.	  Það	  felur	  meðal	  annars	  í	  sér	  að	  læra	  tónlist	  munnlega,	  teygja	  sig	  frá	  

tilraunamennsku	  yfir	  í	  að	  herma	  eftir	  upptökum,	  að	  hafa	  ófjötrað	  ímyndunarafl,	  snarstefja	  
(e.	  improvisation)	  og	  að	  semja	  tónlist.	  Hinn	  þátturinn	  á	  sér	  stað	  innan	  hóps	  þar	  sem	  fram	  

fer	  meðvituð	  jafningjahandleiðsla	  og	  ómeðvitað	  nám	  í	  gegnum	  jafningjamat,	  herma	  eftir	  

og	  að	  tala.	  Hlustun,	  flutningur,	  snarstefjun	  og	  að	  semja	  tónlist	  reynir	  á	  styrkleika	  

einstaklingsins	  sem	  og	  hópsins	  sem	  vinnur	  saman.	  Allar	  þessar	  athafnir	  snúast	  um	  tónlist	  

þar	  sem	  nemendurnir	  eru	  vandlega	  menningarmótaðir	  (e.	  encultured),	  við	  þetta	  samsama	  

nemendur	  sig	  sterklega	  við.	  

Fleiri	  fræðimenn	  hafa	  rannsakað	  kennsluhætti	  óformlegs	  og	  formlegs	  náms,	  má	  þar	  
nefna	  skilgreiningu	  Eraut	  (2000)	  sem	  segir	  að	  formlegt	  nám	  sé	  það	  nám	  sem	  á	  sér	  stað	  

innan	  hefbundins	  kennslufræðilegs	  umhverfis	  þar	  sem	  skýr	  markmið	  og	  framkvæmd	  

þeirra	  eru	  fyrirfram	  vel	  skilgreind	  og	  þar	  sem	  námið	  er	  metið	  með	  vottunum	  eða	  
annarskonar	  mati.	  Óformlegt	  nám	  á	  sér	  stað	  fyrir	  utan	  hið	  hefðbundna	  kennlsuumhverfi	  

og	  er	  ekki	  afleiðing	  umræðna	  og	  gefur	  ekki	  af	  sér	  vottanir	  eða	  gráður	  (Eraut,	  2000).	  Við	  

teljum	  þær	  skýringar	  sem	  bæði	  koma	  fram	  hjá	  Lucy	  Green	  og	  Eraut	  samsamist	  vel	  
viðhorfum	  okkar	  gagnvart	  tónlistarmenntun.	  Að	  okkar	  mati	  fjötrar	  formlegt	  tónlistarnám	  
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nemendur	  innan	  ákveðins	  kerfis,	  sem	  byggir	  á	  fyrirfram	  ákveðnum	  forsendum	  sem	  allir	  

þurfa	  að	  fylgja.	  Formlegt	  tónlistarnám	  á	  það	  til,	  að	  móta	  einstaklinga	  sem	  stunda	  nám	  

undir	  formerkjum	  þess,	  í	  sama	  mótið.	  Á	  hinn	  bóginn	  skapar	  óformlegt	  tónlistarnám	  
umhverfi	  sem	  stuðlar	  að	  frjálsri	  sköpun	  á	  forsendum	  þess,	  sem	  það	  stundar.	  Við	  teljum	  að	  

þesskonar	  umhverfi	  verði	  til	  þess	  að	  skapa	  jákvætt	  viðhorf	  og	  andrúmsloft	  gagnvart	  þeim	  

verkefnum	  sem	  nemendur	  taka	  sér	  fyrir	  hendur	  innan	  tónmenntastofunnar.	  

Nemendur	  eiga	  að	  fá	  næg	  tækifæri	  til	  þess	  að	  prófa	  sig	  áfram	  og	  læra	  með	  því	  að	  

framkvæma.	  Það	  nám	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  tónmennt	  ætti	  að	  vera	  óformlegt	  í	  þeim	  skilningi	  að	  

hver	  sem	  er	  getur	  tekið	  fullan	  þátt	  og	  verið	  skapandi	  í	  tónlistarstarfinu	  án	  þess	  að	  hafa	  

hlotið	  utanaðkomandi	  eða	  sérstaka	  tónlistarmenntun.	  Samt	  þarf	  að	  gæta	  vel	  að	  því	  að	  

setja	  ekki	  óformlegt	  nám	  upp	  á	  móti	  formlegu	  námi,	  heldur	  væri	  miklu	  skynsamlegra	  að	  

skoða	  hvernig	  þessar	  tvær	  tegundir	  náms	  geta	  stutt	  hvor	  við	  aðra	  og	  vegið	  hvor	  aðra	  upp.	  

Í	  óformlegu	  námi	  eru	  það	  nemendurnir	  sjálfir	  sem	  velja	  þá	  tónlist	  sem	  þeir	  vilja	  læra.	  Það	  
gerist	  með	  því	  að	  hlusta	  og	  herma	  eftir,	  en	  ekki	  með	  því	  að	  skoða	  nótur.	  Námið	  á	  sér	  stað	  
í	  hópvinnu	  þar	  sem	  færni	  og	  þekkingar	  er	  aflað	  með	  tilliti	  til	  þarfa	  einstaklingsins	  og	  þeirra	  

tónlistarlegu	  þátta	  sem	  þarf	  við	  flutning,	  að	  semja,	  við	  snarstefjun	  og	  hlustun	  með	  áherslu	  
á	  sköpun	  (Green,	  2008a).	  Við	  teljum	  að	  notkun	  óformlegra	  kennsluaðferða	  sé	  einkar	  
hentug	  fyrir	  tónmenntakennslu	  sem	  hefur	  það	  markið	  að	  efla	  og	  virkja	  nemendur	  til	  

skapandi	  og	  fjölbreytts	  skólastarfs.	  
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4 Bílskúrsbandið	  og	  rythmísk	  tónlist	  

Bílskúrsband	  er	  hugtak	  sem	  lengi	  hefur	  verið	  við	  lýði	  hér	  á	  landi	  sem	  og	  annarsstaðar.	  
Hugtakið	  á	  í	  raun	  við	  um	  alla	  þá	  tónlist	  sem	  verið	  er	  að	  skapa	  í	  samvinnu,	  hvort	  sem	  það	  

er	  í	  bílskúrum,	  skólastofum,	  æfingarhúsnæðum	  og	  svo	  framvegis.	  Okkur	  þykir	  mikilvægt	  

að	  nota	  hugtakið	  samspil	  um	  sama	  hlut,	  það	  er	  að	  segja	  þegar	  fólk	  kemur	  saman	  og	  

vinnur	  á	  skapandi	  hátt	  með	  tónlist	  hvort	  sem	  er	  í	  skólum	  eður	  ei.	  

Sú	  tónlist	  sem	  oftar	  en	  ekki	  verður	  að	  viðfangsefni	  Bílskúrsbandins	  í	  grunnskólum	  er	  

rythmísk	  tónlist.	  Í	  aðalnámskrá	  tónlistarskóla	  stendur	  eftirfarandi:	  „Rythmísk	  tónlist	  er	  

samheiti	  yfir	  djass,	  rokk	  og	  skyldar	  tónlistartegundir	  sem	  ekki	  teljast	  til	  klassískrar	  tónlistar	  
í	  almennri	  merkingu	  þess	  hugtaks“	  (Aðalnámskrá	  tónlistarskóla,	  2013,	  10.)	  Þó	  svo	  það	  

sem	  hér	  að	  ofan	  stendur	  eigi	  við	  um	  tónlistarskóla	  á	  Íslandi	  þá	  teljum	  við	  að	  hægt	  sé	  að	  
yfirfæra	  margt	  þaðan	  yfir	  á	  grunnskólana	  og	  öfugt.	  Hugtakið	  samspil	  kemur	  oft	  fyrir	  í	  

aðalnámskrá	  grunnskóla	  og	  þá	  einkum	  í	  tengslum	  við	  þau	  hæfniviðmið	  fyrir	  lykilhæfni	  sem	  

námskráin	  segir	  til	  um.	  Í	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  efstu	  stig	  grunnskólans	  kemur	  mjög	  skýrt	  

fram	  að	  nemendur	  eiga	  að	  geta	  tekið	  þátt	  í	  samspili	  sjálfum	  sér	  og	  öðrum	  til	  ánægju	  og	  
tekið	  þátt	  í	  hverskyns	  tónlistarsköpun.	  Einnig	  er	  það	  skýrt	  tekið	  fram	  að	  nemendur	  eiga	  á	  

unglingastigi	  að	  geta	  tekið	  þátt	  í	  kórastarfi	  eða	  samsöng	  ásamt	  öðrum,	  túlkað	  eigin	  verk	  

og	  annarra	  á	  viðeigandi	  hátt	  fyrir	  áhorfendur	  og	  skrásett	  það	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  
2013,	  151).	  Ekki	  verður	  efast	  um	  mikilvægi	  samspils	  í	  tónmenntakennslu	  enda	  kemur	  það	  

skýrt	  fram	  við	  skoðun	  aðalnámskrár	  að	  kennarar	  sem	  beita	  samspili	  sem	  kennsluaðferð	  

eru	  að	  þjálfa	  alla	  þá	  helstu	  þætti	  sem	  til	  er	  ætlast	  af	  þeim.	  

Tónmennt	  á	  að	  efla	  frumþætti	  tónlistar	  sem	  er	  skilgreindir	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  blær,	  

tónhæð,	  styrkur,	  túlkun,	  tónlengd,	  hljómur	  og	  tónheyrn.	  Nemendur	  eiga	  að	  geta	  myndað	  

sér	  skoðun	  á	  ólíkum	  tónlistarstílum,	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  gildum	  tónlistar	  í	  eigin	  lífi	  og	  

menningu	  og	  notið	  tónlistar	  á	  persónulegan,	  markvissan	  og	  uppbyggilegan	  hátt	  
(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150).	  Iðkun	  samspils	  eflir	  og	  þjálfar	  alla	  þá	  þætti	  sem	  

tilgreindir	  eru	  hér	  að	  ofan.	  Námsefnið	  sem	  við	  leggjum	  fram	  með	  greinargerðinni	  á	  að	  

sama	  skapi	  að	  verða	  til	  þess	  að	  auðvelda	  kennurum	  að	  koma	  samspili	  inn	  í	  
tónmenntakennsluna	  með	  hagnýtum	  kennsluæfingum	  og	  þar	  með	  virkja	  þá	  þætti	  sem	  

aðalnámskrá	  kveður	  á	  um.	  
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5 Spjaldtölvur	  í	  kennslu	  

Notkun	  spjaldtölva	  í	  kennslu	  hefur	  farið	  stigvaxandi	  á	  undanförnum	  árum	  hér	  á	  landi	  og	  
hefur	  tónlistarkennsla	  ekki	  farið	  varhluta	  af	  þeim	  kostum	  sem	  slík	  tæki	  hafa	  uppá	  að	  

bjóða.	  Tölvur	  eru	  orðinn	  stór	  þáttur	  af	  hinu	  daglega	  lífi	  fólks	  og	  eiga	  að	  sjálfsögðu	  að	  vera	  

það	  innan	  skólans	  líka.	  Að	  okkar	  viti	  ættu	  tölvur	  að	  vera	  alveg	  jafn	  sjálfsagt	  verkfæri	  innan	  

tónmenntastofunnar	  eins	  og	  píanó,	  gítar	  eða	  stafspil.	  Skólinn	  hefur	  þá	  ábyrgð	  að	  kynna	  og	  
bregðast	  við	  þeim	  nýjungum	  sem	  koma	  fram	  og	  undirbúa	  nemendur	  undir	  það	  

framtíðarsamfélag	  sem	  við	  búum	  í.	  Spjaldtölvur	  koma	  ekki	  í	  staðinn	  fyrir	  hin	  hefðbundu	  

hljóðfæri	  sem	  er	  að	  finna	  í	  öllum	  tónmenntastofum,	  heldur	  bjóða	  spjaldtölvur	  upp	  á	  svo	  
marga	  og	  fjölbreytta	  möguleika	  sem	  ekki	  væru	  í	  boði	  annars.	  Notkun	  spjaldtölva	  í	  samspili	  

er	  það	  sem	  okkur	  finnst	  áhugavert	  að	  velta	  fyrir	  okkur.	  Notkun	  spjaldtölva	  í	  hverskyns	  
skólastarfi	  hentar	  einkum	  vel	  vegna	  einfaldleika,	  þægilegs	  aðgengis,	  færanleika	  og	  þær	  

bjóða	  uppá	  fjölbreytta	  og	  skapandi	  notkunarmöguleika	  (Ómar	  Örn	  Magnússon,	  2013).	  

Í	  þróunarverkefninu	  Spjaldtölvur	  í	  skólastarfi	  sem	  Norðlingaskóli	  stóð	  fyrir	  og	  snéri	  að	  

því	  að	  innleiða	  notkun	  spjaldtölva	  í	  kennslu	  á	  unglingastigi	  fengu	  nemendur	  að	  kynnast	  
spjaldtölvunotkun	  í	  kennslu.	  Tilgangur	  verkefnisins	  var	  að	  meta	  þau	  áhrif	  sem	  spjaldtölvur	  

hefðu	  á	  nám	  og	  kennslu	  nemenda	  á	  efstu	  stigum	  skólans.	  Niðurstöður	  verkefnisins	  voru	  á	  

þá	  leið	  að	  kennarar	  skólans	  upplifðu	  meira	  frumkvæði	  að	  hálfu	  nemenda	  gagnvart	  námi	  
sínu,	  nemendur	  framkvæmdu	  frekar	  á	  eigin	  forsendum	  en	  ella.	  Vinnuframlag	  nemenda	  

jókst	  þá	  sérílagi	  hjá	  þeim	  nemendum	  þar	  sem	  vinnuframlag	  var	  áður	  í	  lágmarki	  (Sólveig	  
Jakobsdóttir	  o.fl.,	  2012,	  bls.	  47).	  Við	  sjáum	  spjaldtölvuna	  ekki	  endilega	  fyrir	  okkur	  sem	  

tölvu,	  heldur	  leggjum	  við	  til	  að	  spjaldtölvan	  sé	  notuð	  sem	  hljóðfæri	  ein	  og	  sér,	  innan	  

Bílskúrsbandsins.	  Kennarar	  geta	  nýtt	  sér	  spjaldtölvur	  til	  að	  láta	  nemendur	  sína	  semja	  

tónlist	  bæði	  innan	  og	  utan	  kennslustofunnar.	  Hægt	  er	  að	  vinna	  á	  svo	  fjölbreyttan	  hátt	  

með	  spjaldtölvurnar,	  láta	  einstaklinga	  vinna	  hver	  fyrir	  sig,	  fleiri	  nemendur	  saman	  í	  litlum	  
og	  stórum	  hópum.	  Notkun	  spjaldtölva	  hefur	  á	  ómældan	  hátt	  auðgað	  nám	  og	  kennslu	  

nemenda	  og	  eru	  möguleikarnir	  nær	  óendanlegir	  (Riley,	  2013).	  Að	  okkar	  mati	  er	  

notkunargildi	  spjaldtölva	  mikið	  en	  við	  teljum	  mikilvægt	  að	  nota	  tæknina	  á	  réttan	  hátt	  og	  
hafa	  kennslufræðina	  á	  bak	  við	  eyrað,	  þegar	  tæknin	  er	  annars	  vegar.	  
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6 Rökstuðningur	  fyrir	  verkefnavalinu	  

Með	  þeim	  kennsluverkefnum	  sem	  lögð	  eru	  til	  hliðsjónar	  með	  greinargerðinni	  langaði	  
okkur	  til	  að	  auðvelda	  kennurum	  og	  öðrum	  sem	  starfa	  með	  börnum	  innan	  grunnskólans	  að	  

vinna	  með	  tónmennt	  á	  skapandi	  og	  fjölbreyttan	  hátt.	  Við	  teljum	  að	  framboð	  á	  hagnýtu	  og	  

krefjandi	  námsefni	  stuðli	  að	  því.	  Minna	  er	  til	  af	  íslensku	  námsefni	  í	  tónmennt	  fyrir	  

nemendur	  á	  miðstigi	  og	  unglingastigi	  heldur	  en	  á	  yngsta	  stigi.	  Þar	  af	  leiðandi	  sáum	  við	  
okkur	  leik	  á	  borði	  með	  því	  að	  framreiða	  ný	  og	  áhugaverð	  verkefni	  þar	  sem	  vinna	  með	  

hljóðfæri	  innan	  samspils	  og	  Bílskúrsbands	  er	  í	  aðalhlutverki.	  

Þau	  meginsjónarmið	  sem	  við	  leggjum	  upp	  með	  við	  gerð	  verkefnanna	  er	  að	  nemendur	  
fái	  að	  njóta	  sín	  á	  eigin	  forsendum	  með	  kennsluaðferðum	  óformlegs	  náms	  að	  leiðarljósi	  í	  

bland	  við	  formlegar	  kennsluaðferðir.	  Hugmyndir	  Lucy	  Green	  og	  annarra	  fræðimanna	  um	  
notkun	  á	  óformlegum	  kennsluaðferðum	  í	  tónmennt	  hafði	  mikið	  áhrif	  á	  okkur	  og	  þar	  með	  

þær	  áherslur	  sem	  lagt	  er	  upp	  með	  í	  þeim	  kennsluverkefnum	  sem	  við	  leggjum	  til.	  Verkefnin	  

eiga	  að	  stuðla	  að	  þáttöku	  nemenda	  í	  skapandi	  skólastarfi	  innan	  tónmenntastofunnar	  og	  

verða	  til	  þess	  vekja	  upp	  áhuga,	  ánægju	  og	  lærdóm	  í	  tónmennt.	  Kennsluæfingarnar	  sem	  
um	  er	  rætt	  hafa	  einnig	  beina	  tengingu	  við	  þau	  hæfniviðmið	  sem	  aðalnámskrá	  setur,	  fyrir	  

tiltekin	  aldur.	  	  

Við	  lok	  7.	  bekkjar	  á	  nemandi	  að	  geta	  greint	  og	  valið	  hljóðfæri	  og	  hljóðblæ	  við	  hæfi	  í	  
tónsköpun	  og	  hlustun,	  beitt	  eigin	  rödd	  á	  viðeigandi	  hátt	  í	  ólíkum	  raddverkum	  og	  söng,	  

bæði	  í	  eigin	  verkum	  og	  annarra,	  notað	  einföld	  tæki	  og	  forrit	  til	  að	  taka	  upp,	  skrásetja	  og	  

setja	  saman	  eigið	  hljóð-‐	  eða	  tónverk,	  tekið	  þátt	  í	  samspili	  eða	  samsöng	  með	  öðrum	  og	  

flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  eða	  annrra	  með	  viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  skrásett	  

það,	  greint	  ólíkar	  stíltegundir,	  og	  ólík	  tónlistarstílbrigði	  og	  tengt	  við	  þá	  menningu	  sem	  

hann	  er	  sprottinn	  úr,	  greint	  og	  að	  einhverju	  marki	  metið	  og	  endurskoðað	  eigin	  

sköpunarverk	  og	  skólasystkina	  sinna	  í	  tónlist	  af	  sanngirni	  (mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  150-‐151).	  Við	  teljum	  verkefni	  okkar	  stuðla	  að	  notkun	  og	  

þjálfun	  á	  þeim	  hæfniviðmiðum	  sem	  koma	  hér	  fram	  og	  þar	  með	  samræmast	  þeim	  ramma	  

sem	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  setur	  varðandi	  tónmenntakennslu.	  Við	  teljum	  eftirfarandi	  
málsgrein	  einnig	  eiga	  vel	  við	  um	  verkefni	  okkar	  en	  þar	  segir:	  

„Tónlistarkennsla	  í	  grunnskóla	  á	  að	  efla	  næmi	  nemenda	  og	  þekkingu	  á	  

frumþáttum	  tónlistar;	  tónhæð,	  tónlengd,	  blæ,	  styrk,	  hljómum,	  túlkun	  og	  
formi,	  til	  þess	  að	  þeir	  geti	  myndað	  sér	  skoðun	  á	  ólíkum	  stíl	  tónlistar,	  geti	  gert	  
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sér	  grein	  fyrir	  gildi	  hennar	  í	  eigin	  menningu	  og	  lífi	  og	  notið	  hennar	  á	  

uppbyggilegan,	  markvissan	  og	  persónulegan	  hátt“.	  (mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  150).	  	  
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7 Kennsluefnið	  

7.1 Hljómsveit	  án	  hljóðfæra	  

Verkefnið	  var	  prófað	  í	  vettvangsnámi	  við	  Kelduskóla	  á	  yfirstandandi	  vormisseri.	  Verkefnið	  

tókst	  vonum	  framar.	  Nemendur	  voru	  langflestir	  virkilega	  áhugasamir	  um	  verkefnið	  og	  

lögðu	  sig	  alla	  fram	  við	  æfingar,	  hugmyndavinnu	  og	  flutning.	  Verkefnið	  styðst	  við	  aðferðir	  

óformlegs	  tónlistarnáms	  með	  þeim	  hætti	  að	  nám	  á	  sér	  stað	  innan	  hóps	  þar	  sem	  

ómeðvitað	  nám	  í	  gegnum	  jafningjamat,	  meðvitaða	  jafningjahandleiðslu,	  snarstefjun	  og	  að	  

skapa	  tónlist	  reynir	  jafnt	  á	  styrkleika	  einstaklingsins	  sem	  og	  hópsins	  sem	  vinnur	  saman.	  

Allir	  nemendur	  eiga	  að	  geta	  verið	  skapandi	  við	  vinnu	  verkefnisins	  og	  tekið	  fullan	  þátt	  í	  því	  
án	  þess	  að	  hafa	  utanaðkomandi	  tónlistarmenntun.	  Verkefnið	  byggist	  á	  svokölluðu	  

Kroppaklappi	  (e.	  body	  percussion).	  Kroppaklapp	  er	  listin	  að	  slá	  á	  líkamann	  til	  að	  framleiða	  

ýmsar	  gerðir	  af	  hljóðum	  í	  tónlistarlegum,	  lækningarlegum,	  mannfræðilegum	  og	  

félagslegum	  tilgangi.	  Bæði	  í	  heimi	  tónlistarhefða	  og	  tónlistarflutnings,	  hefur	  kroppaklapp	  

haft	  margskonar	  tilgang	  sem	  hægt	  er	  að	  flokka	  í	  notkun,	  meiningu	  og	  hlutverk	  sem	  eru	  
bundin	  við	  tiltekna	  menningu	  fyrir	  sig	  (Romero,	  2013).	  Mikilvægt	  er	  að	  kynna	  

kroppaklappið	  vel	  í	  tímunum	  á	  undan	  og	  æfa	  nemendur	  í	  notkun	  þess.	  Við	  höfum	  góða	  

reynslu	  af	  notkun	  myndbanda,	  tónlistar	  eða	  ljósmynda	  til	  útskýringa	  og	  kynningar.	  

Nemendur	  á	  þessum	  aldri	  tengja	  vel	  við	  mynd-‐	  og	  tónlistarmiðla	  og	  því	  ákjósanlegt	  að	  
nýta	  sér	  þá	  til	  stuðnings.	  

7.2 Stöðvavinna	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  hljóðfærum	  Bílskúrsbandsins	  og	  

notkunarmöguleikum	  þeirra.	  Nemendur	  fá	  að	  flakka	  um	  stofuna	  og	  prófa	  hin	  ýmsu	  
hljóðfæri.	  Verkefnið	  byggir	  á	  óformlegum	  kennsluaðferðum	  þar	  sem	  að	  nemendur	  fá	  að	  

vissu	  leyti	  lausan	  taum	  við	  að	  afla	  sér	  upplýsinga	  um	  hljóðfærin.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  

draga	  sig	  til	  hlés	  og	  vera	  til	  taks	  ef	  nemendur	  þurfa	  á	  að	  halda.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  
miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  eru	  að	  nemendur	  þekki	  hljóðfæri	  og	  tónblæ	  í	  tónsköpun	  og	  

hlustun	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150-‐151).	  Einnig	  læra	  nemendur	  á	  helstu	  

hljóðfæri	  Bílskúrsbandsins	  og	  geta	  greint	  þau	  í	  sundur	  og	  jafnvel	  leikið	  á	  þau.	  Verkefnið	  
miðast	  við	  miðstig	  grunnskóla	  (5.-‐7.	  bekkur).	  	  

7.3 Tónheyrn	  útsetning	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  einföldum	  lagaútsetningum.	  Nemendur	  
fá	  lag	  sem	  þau	  þekkja	  og	  eiga	  að	  búa	  til	  sína	  eigin	  útsetningu	  af	  því	  og	  flytja	  fyrir	  
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samnemendur.	  Verkefnið	  byggir	  á	  óformlegum	  kennsluaðferðum	  þar	  sem	  að	  nemendur	  fá	  

að	  vissu	  leyti	  lausan	  tauminn	  það	  er	  að	  segja	  þau	  fá	  leyfi	  til	  að	  nýta	  sér	  öll	  hljóðfæri	  

kennslustofunnar	  við	  framkvæmd.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  draga	  sig	  til	  hlés	  og	  vera	  til	  
taks	  ef	  nemendur	  þurfa	  á	  að	  halda.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  

eru	  að	  nemendur	  fái	  þjálfun	  í	  því	  vinna	  við	  tónsköpun	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  þekkt	  lög.	  

Verkefnið	  tengist	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  tónlist	  í	  aðalnámskrá	  með	  þeim	  hætti	  að	  
nemendur	  geti	  tekið	  þátt	  í	  samspili	  eða	  samsöng	  með	  öðrum	  og	  flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  

eða	  annarra	  með	  viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  skrásett	  það	  (Aðalnámskrá	  

grunnskóla,	  2013,	  150-‐151).	  Verkefnið	  miðast	  við	  mið-‐	  og	  unglingastig	  grunnskóla	  (5.-‐10.	  

bekkur).	  	  

7.4 Trommukaka	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  rythmum	  trommusettsins.	  Nemendur	  
mynda	  stóran	  hring.	  Kennarinn	  skiptir	  hringnum	  upp	  í	  4	  sneiðar	  (4	  hópa)	  og	  hver	  sneið	  

hefur	  sérstöku	  hlutverki	  að	  gegna.	  Fyrsta	  sneiðin	  er	  bassatromma,	  önnur	  hi-‐hat,	  þriðja	  
sneriltromma	  og	  að	  lokum	  crash.	  Verkefnið	  byggist	  til	  að	  byrja	  með	  á	  formlegum	  
kennsluaðferðum	  en	  skiptir	  svo	  smátt	  og	  smátt	  yfir	  í	  óformlegar	  kennsluaðferðir	  þar	  sem	  

umhverfi	  nemenda	  stuðlar	  að	  frjálsri	  sköpun	  á	  forsendum	  nemendanna.	  Það	  myndi	  
samsamast	  aðferðum	  um	  óformlegar	  kennsluaðferðir	  eins	  og	  kemur	  fram	  í	  kaflanum	  um	  
óformlegt	  og	  formlegt	  nám	  í	  tónmennt.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  stjórna	  samspili	  og	  

kenna	  hverjum	  hópi	  fyrir	  sig	  rythma.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  
eru	  að	  nemendur	  fái	  þjálfun	  í	  að	  leika	  rythma	  með	  einföldum	  hljóðfærum	  eða	  

kroppaklappi	  (e.	  body	  percussion)	  í	  samspili.	  Verkefnið	  tengist	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  tónlist	  

í	  aðalnámskrá	  með	  þeim	  hætti	  að	  nemendur	  geti	  tekið	  þátt	  í	  samspili	  eða	  samsöng	  með	  
öðrum	  og	  flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  eða	  annarra	  með	  viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  

skrásett	  það	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150-‐151).	  Verkefnið	  miðast	  við	  mið-‐	  og	  

unglingastig	  grunnskóla	  (4.-‐10.	  bekkur).	  	  

7.5 Trommusett	  í	  bútum	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  trommusettinu	  og	  uppbyggingu	  þess.	  

Unnið	  er	  í	  2-‐3	  nemenda	  hópum.	  Hver	  hópur	  fær	  sitt	  hljóðfæri	  innan	  trommusettsins.	  
Verkefnið	  byggir	  á	  kennsluverkefninu	  Trommukaka	  og	  er	  hugsað	  sem	  beint	  framhald	  af	  

því.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  stjórna	  samspili	  og	  kenna	  hverjum	  hópi	  fyrir	  sig	  rythma.	  Það	  

myndi	  samsamast	  aðferðum	  um	  óformlegar	  kennsluaðferðir	  eins	  og	  kemur	  fram	  í	  
kaflanum	  hér	  að	  ofan.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  eru	  að	  

nemendur	  fái	  þjálfun	  í	  að	  leika	  rythma	  með	  einföldum	  hljóðfærum.	  Verkefnið	  tengist	  
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hæfniviðmiðum	  fyrir	  tónlist	  í	  aðalnámskrá	  með	  þeim	  hætti	  að	  nemendur	  geti	  tekið	  þátt	  í	  

samspili	  eða	  samsöng	  með	  öðrum	  og	  flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  eða	  annarra	  með	  

viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  skrásett	  það	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150-‐
151).	  Verkefnið	  miðast	  við	  mið-‐	  og	  unglingastig	  grunnskóla	  (4.-‐10.	  bekkur).	  	  

7.6 Töfrahljómborð	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  MaKey	  MaKey	  búnaðinum.	  Nemendur	  
spila	  laglínur	  úr	  þekktum	  lögum	  á	  leir	  eða	  ávexti.	  Í	  verkefninu	  er	  notast	  við	  grafíska	  

nótnaskrift	  sem	  nemendur	  spila	  eftir	  (sjá	  fylgigögn	  í	  kennsluefni).	  Við	  teljum	  að	  

búnaðurinn	  sé	  árangursrík	  leið	  til	  að	  virkja	  nemendur	  til	  sköpunar	  á	  óhefðbundinn	  og	  
spennandi	  hátt.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  útsetja	  einföld	  lög	  á	  grafíska	  nótnaskrift	  og	  

leiðbeina	  nemendum.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  eru	  að	  

nemendur	  fái	  þjálfun	  í	  að	  leika	  laglínu	  á	  óhefðbundið	  hljóðfæri.	  Verkefnið	  tengist	  
hæfniviðmiðum	  fyrir	  tónlist	  í	  aðalnámskrá	  á	  eftirfarandi	  hátt:	  nemendur	  geta	  tekið	  þátt	  í	  

að	  skapa	  og	  flytja	  einfalt	  tónverk/hljóðverk	  og	  skráð	  það	  á	  einfaldan	  hátt.	  Nemendur	  geta	  
greint	  og	  að	  einhverju	  marki	  metið	  og	  endurskoðað	  eigin	  sköpunarverk	  og	  skólasystkina	  
sinna	  í	  tónlist	  af	  sanngirni	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150-‐151).	  Verkefnið	  má	  kenna	  

á	  öllum	  stigum	  grunnskólans	  (1.-‐10.	  bekkur).	  	  

7.7 Hljómsveitarvinna	  með	  iPad	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  kynna	  nemendur	  fyrir	  notkun	  iPad	  spjaldtölva	  við	  

tónlistarsköpun/flutning.	  Verkefni	  snýst	  um	  að	  setja	  saman	  samspil/hljómsveitir	  innan	  

bekkjarins	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  fyrirfram	  ákveðin	  lög.	  Unnið	  er	  með	  einföld	  tveggja	  til	  
þriggja	  hljóma	  lög	  til	  að	  byrja	  með.	  Í	  verkefninu	  leggjum	  við	  til	  eftirfarandi	  lög:	  Gamli	  Nói,	  

Krummi	  svaf	  í	  klettagjá	  og	  Í	  grænni	  lautu.	  Nemendur	  útfæra	  eitt	  af	  þessum	  lögum	  eftir	  
sínu	  höfði	  og	  fá	  við	  það	  frjálsar	  hendur.	  Í	  lok	  tímans	  flytja	  nemendur	  afrakstur	  vinnu	  

sinnar	  fyrir	  samnemendur.	  Verkefnið	  byggir	  á	  óformlegum	  kennsluaðferðum,	  sjá	  

útskýringu	  á	  óformlegu	  námi	  í	  kafla	  hér	  að	  ofan.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  vera	  
nemendum	  sínum	  innan	  handar	  og	  leyfa	  þeim	  að	  vinna	  og	  prófa	  sig	  áfram	  á	  eigin	  

forsendum.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  við	  miðum	  við	  í	  þessu	  verkefni	  eru	  að	  nemendur	  fái	  

þjálfun	  í	  að	  leika	  rythma	  með	  einföldum	  hljóðfærum	  eða	  kroppaklappi	  (e.	  body	  
percussion)	  í	  samspili.	  Verkefnið	  tengist	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  tónlist	  í	  aðalnámskrá	  með	  

þeim	  hætti	  að	  nemendur	  geti	  notað	  einföld	  tæki	  og	  forrit	  til	  að	  taka	  upp,	  skrásetja	  og	  

setja	  saman	  eigin	  hljóð	  –	  eða	  tónverk.	  Einnig	  kemur	  það	  inn	  á	  að	  nemendur	  geti	  tekið	  þátt	  
í	  samspili	  eða	  samsöng	  með	  öðrum	  og	  flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  eða	  annarra	  með	  

viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  skrásett	  það.	  Notað	  algeng	  tæki,	  hljóðfæri,	  rödd	  og	  
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forrit	  til	  að	  skapa	  eigin	  tónsmíð	  og/eða	  hljóðverk	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  150-‐

151).Verkefnið	  miðast	  við	  mið-‐	  og	  unglingastig	  grunnskóla	  (4.-‐10.	  bekkur).	  	  

7.8 Krummabandið	  

Í	  þessu	  verkefni	  er	  verið	  að	  vinna	  með	  hljóðfæri	  bílskúrsbandins	  í	  gegnum	  hljómsveitar-‐	  

og	  samspilsvinnu.	  Nemendur	  vinna	  með	  fyrirfram	  ákveðið	  lag	  og	  í	  þessu	  tiltekna	  verkefni	  

varð	  þjóðlagið	  Krummi	  svaf	  í	  klettagjá	  fyrir	  valinu.	  Við	  teljum	  lagið	  henta	  vel	  til	  vinnu	  í	  
samspili	  vegna	  þess	  að	  spila	  má	  lagið	  með	  einungis	  einum	  hljóm	  eða	  E-‐moll.	  Megin	  

tilgangur	  verkefnisins	  er	  að	  auðvelda	  nemendum	  að	  taka	  sín	  fyrstu	  skref	  í	  

hljómsveitarvinnu.	  Mikilvægt	  er	  að	  byrja	  einfalt	  og	  vinna	  sig	  hægt	  og	  rólega	  áfram	  í	  átt	  að	  
flóknari	  lögum.	  Í	  upphafi	  verkefnisins	  er	  tilgangur	  kennarans	  að	  leiðbeina	  nemendum.	  

Þegar	  nemendur	  hafa	  náð	  betri	  tökum	  bæði	  á	  hljóðfærum	  sínum	  og	  laginu	  sjálfu	  leggjum	  

við	  til	  að	  nemendur	  fái	  frjálsar	  hendur	  til	  að	  vinna	  með	  verkefnið	  og	  þróa	  spilamennskuna.	  
Kennarinn	  heldur	  sig	  þá	  til	  hlés	  og	  er	  nemendum	  innan	  handar	  ef	  þau	  þurfa	  aðstoð	  hans.	  Í	  

verkefninu	  er	  bæði	  unnið	  með	  formlegar	  og	  óformlegar	  kennsluaðferðir.	  Í	  kaflanum	  um	  
kennsluaðferðir	  er	  komið	  inn	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  sjá	  þessar	  tvær	  aðferðir	  vinna	  saman	  en	  
ekki	  setja	  þær	  upp	  á	  móti	  hvor	  annarri.	  Þau	  hæfniviðmið	  sem	  verkefnið	  á	  að	  þjálfa	  er	  að	  

nemendur	  geti	  greint	  og	  valið	  hljóðfæri	  og	  hljóðblæ	  við	  hæfi	  í	  tónsköpun	  og	  hlustun,	  tekið	  
þátt	  í	  samspili	  eða	  samsöng	  með	  öðrum	  og	  flutt	  og	  túlkað	  eigin	  verk	  og	  annarra	  með	  
viðeigandi	  hætti	  fyrir	  áheyrendur	  og	  skrásett	  það	  (aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013).	  
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8 Lokaorð 

Megintilgangur	  og	  markmið	  með	  þessu	  lokaverkefni	  var	  að	  bæta	  við	  og	  auka	  úrval	  á	  
íslensku	  námsefni	  fyrir	  tónmenntakennslu.	  Verkefnin	  voru	  miðuð	  við	  miðstigsnemendur	  

enda	  mikil	  þörf	  á	  fjölbreyttu	  og	  áhugaverðu	  námsefni	  í	  tónmennt	  fyrir	  þann	  aldur.	  

Markmiðið	  var	  að	  verkefnin	  væru	  á	  áhugasviði	  eldri	  barna	  grunnskólans	  og	  að	  þau	  væru	  

sannarlega	  viðbót	  við	  það	  efnis	  sem	  fyrir	  er.	  Verkefnin	  eiga	  að	  vera	  aðgengileg	  og	  eru	  
ætluð	  öllum	  þeim	  sem	  kenna	  tónmennt	  eða	  öðrum	  sem	  vantar	  góðar	  hugmyndir	  til	  að	  

framkvæma	  með	  tónmennt	  að	  leiðarljósi.	  Við	  reyndum	  eins	  og	  kostur	  var	  að	  hafa	  

hæfniviðmið	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  til	  hliðsjónar	  við	  gerð	  verkefnanna	  og	  uppfylla	  þær	  
kröfur	  sem	  hún	  setur	  fyrir	  nemendur	  á	  miðstigi.	  

Það	  sem	  gerir	  þetta	  verkefni	  enn	  meira	  spennandi	  en	  ella	  er	  sú	  staðreynd	  að	  
verkefnin	  verða	  öll	  aðgengileg	  á	  netinu	  (tonmennt.is)	  sem	  er	  nýr	  vefur	  og	  verkefnabanki.	  

Vefurinn	  inniheldur	  efni	  úr	  mörgum	  áttum	  fyrir	  alla	  aldurshópa	  sem	  á	  að	  styðja	  við	  nám	  

og	  kennslu	  í	  tónmennt.	  

Það	  er	  okkar	  skoðun	  að	  með	  þessu	  verkefni	  séum	  við	  að	  auðvelda	  aðgengi	  að	  
haldbærum	  og	  skapandi	  verkefnum	  sem	  efla	  nemendur	  við	  nám	  í	  tónmennt.	  Verkefnin	  

eiga	  að	  stuðla	  að	  frumkvæði	  nemenda	  og	  leyfa	  þeim	  að	  njóta	  sín	  við	  notkun	  á	  hljóðfærum	  

og	  því	  sem	  tónmennt	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  þá	  höfum	  við	  
séð	  það	  hversu	  skemmtileg	  og	  skapandi	  þessi	  verkefni	  geta	  orðið	  í	  raun	  ef	  nemendum	  er	  

gefinn	  kostur	  á	  að	  prófa	  sig	  áfram	  á	  sínum	  eigin	  forsendum.	  	  

Við	  vonum	  innilega	  að	  verkefnin	  komi	  að	  góðum	  notum	  og	  muni	  verða	  til	  þess	  að	  

veita	  nemendum	  og	  kennurum	  innblástur	  til	  góðra	  verka.	  Það	  er	  undir	  okkur	  komið	  sem	  

erum	  og	  ætlum	  okkur	  að	  sinna	  tónmenntakennslu	  að	  efla	  greinina	  með	  nýju	  kennsluefni	  

og	  er	  tonmennt.is	  því	  frábær	  vettvangur	  fyrir	  nýtt	  kennsluefni	  að	  líta	  dagsins	  ljós.	  Okkur	  

fannst	  virkilega	  skemmtilegt	  að	  vinna	  við	  gerð	  þessa	  námsefnis	  og	  vonum	  að	  sú	  vinna	  skili	  
sér	  til	  þeirra	  sem	  munu	  nýta	  sér	  verkefnin	  í	  kennslu.	  	  
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