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Formáli 

Viðfangsefni þetta er lokaverkefni til M.Ed.- prófs í náms- og kennslufræði 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Dr. Gísli 

Þorsteinsson prófessor og sérfræðingur var Ásdís Ósk Jóelsdóttir lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir alla 

aðstoðina, samstarfið og leiðsögnina. 

Meðan á vettvangsnámi mínu stóð varð mér ljóst að skortur er á 

námsefni í námsgreininni hönnun og smíði fyrir unglingastig grunnskóla. Þar 

sem greinin er sett fram sem valáfangi fyrir áttunda og níunda bekk er 

mikilvægt að námsefnið höfði til nemenda. Í upphafi ákvað ég að útbúa 

valáfanga fyrir unglingastig, ekki síst fyrir hvatningarorð vettvangskennara 

míns en þegar hugmyndin tók að þróast tók hún á sig aðra mynd. Að lokum 

ákvað ég að gera námsefni fyrir unglingastig sem væri í senn hægt að nota á 

fjölbreyttan hátt og sem góðan grunn að valáfanga í námsgreininni hönnun 

og smíði. 

Námsefnið er ekki hannað sem kennslubók fyrir nemendur heldur 

verkefnasafn fyrir kennara. Það samanstendur af verkefnum sem öll 

tengjast tónlist. Tónlist er mikilvægur þáttur í lífi flestra ungmenna og 

tónlistasmekkur er persónulegur en um leið félagslegur vettvangur. 

Hugmyndin af verkefninu er sprottin úr áhuga mínum á hönnun og smíði 

annars vegar og hljóðfærum og hljóðfæraleik hins vegar. Þessir þættir fara 

vel saman enda grundvallast þeir báðir af sköpunarkrafti og lausnarleit. Ég 

jók mjög þekkingu mína við gerð þessa námsefnis svo ég er vongóður um að 

sú verði einnig raunin hjá nemendum við úrlausn þess. 

Það er von mín að verkefnið sé kærkomin viðbót við það námsefni sem 

fyrir er í hönnun og smíði og að sem flestir kennarar sjái sér hag í nýtingu 

þess í sem flestum námsgreinum. 
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Ágrip 

Tilgangur þessa verkefnis er að auðga námsefnaframboð í námsgreininni 

hönnun og smíði á unglingastigi grunnskóla. Það á að samstilla hug og hönd, 

þroska handverksleikni og skapandi hugsun nemenda. Verkefnið 

samanstendur af verkefnasafni og fræðilegri greinargerð. Verkefnasafnið 

sem ætlað er kennurum, byggir á efnislegum tilraunum höfundar í 

hljóðfæragerð og tónlistartengdum verkefnum svo sem smíði 

bjögunarfetils, tónlistarsköpun, samspili og hljóðupptöku. Auk þess sótti 

höfundur efnistök úr bókum, fræðigreinum, á Netinu og á vettvangi hjá 

starfandi grunnskólakennurum og hljóðfærasmið. Undirliggjandi 

áhrifaþættir verkefnisins eru tónlist í víðum skilningi, tónlistarmenning 

unglinga, og þær framfarir sem orðið hafa í þróun og aðgengi að stafrænni 

hljóðupptökutækni. Áhersla er lögð á nýtingu fjölbreytts efniviðar þar sem 

tré, málmur og rafrænir íhlutir spila stóran sess en áhersla er á rafvæðingu 

og notkun þeirra hljóðfæra sem smíðuð eru. Í verkefnasafninu er að finna 

upplýsingar um notkun þess, hentugar kennsluleiðir, verkefnalýsingar og 

ýmis fróðleikur sem tengist verkefnunum. Það má nota sem grunn að 

útfærslu valáfanga fyrir hönnun og smíði fyrir unglingastig grunnskóla eða 

til námskeiðshalds. Einnig má nýta námsefnið í samþættingu námsgreina í 

hönnun og smíði, tónmennt, sviðslistum, íslensku eða annarri 

tungumálakennslu, svo dæmi séu tekin. 

Í greinargerðinni og námsefninu er fjallað um þau fræði og vísindi sem 

höfundur byggir þróun og hönnun verkefnasafnsins á. Þar má nefna upphaf 

tónsköpunar og hljóðfæragerðar og helstu þætti hljóðmyndunarfræði. 

Fjallað er um áherslur aðalnámskrár grunnskóla sem tengjast hönnun og 

smíði, svo sem grunnþætti menntunar. Howard Gardner og 

fjölgreindarkenningu hans eru gerð skil ásamt John Dewey og kenningum 

hans um nám og kennslu, svo eitthvað sé nefnt. Greinargerðin kemur einnig 

inn á mikilvægi námsmats, fjölbreyttra kennsluaðferða og kveikju við 

kennslu verkefnasafnsins og gildi þess fyrir alhliða þroska nemenda. 
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Abstract 

Making musical instrument and electronic devices to support musical 

creation inside the Icelandic lower secondary school. 

 

The purpose of this study is to enrich Design and Craft education in 

Icelandic lower secondary school. The pedagogical aims are to harmonize 

the students mind and body and to enhance their craft skills and creative 

thinking. The project collection is designed for teachers inside the area of 

Design and Craft education that want to give their students opportunities to 

make musical instruments and electronic devices and use them to create 

music. The collection is based on the author’s experiments’ and experience 

from making musical instrument and related electronic devices, such as 

pickups and distortion pedals. Moreover, it is based on the author’s 

experiences using untraditional music instruments for composing, playing 

and recording music. During the development work the author used 

different information sources to enable the work such as books, thesis, and 

websites. He also visited elementary school teachers working with musical 

instruments making and a luthier. The project collection underlines the 

importance for utilizing diverse materials such as wood, metal and acrylic. It 

also provides accessible information about making and playing the 

instruments. The projects descriptions can be used as ideas for students 

developing their own design and making inside the area of Design and Craft 

education. It can also be used in a cross curricular context, by working with 

other subjects, such as music, mathematic and textile. 

In the thesis, the theoretical background of each project is discussed 

such as physical principles and the interrelations between the material 

usages and the sound quality in the context of the design. In addition, there 

is also discussion about how the undertakings can meet the requirement of 

the National Curriculum for Design and Craft education. Finally, the author 

mentions pedagogical theories that could support such teaching as 

Gardner´s theory of multiple intelligences along with John Dewey 

philosophy of experience and education. 
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1 Inngangur 

Námsgreinin Hönnun og smíði á sér langa sögu í íslensku skólakerfi. Fyrir 

fyrirstilli Jóns Þórarinssonar og Guðmundar Finnbogasonar, og áhuga þeirra 

á uppeldismiðuðu handverki „slöjds“ (handmennt), hefur Jón kennslu í 

uppeldismiðuðum skólaiðnaði á Íslandi um aldamótin 1900 (Guðmundur 

Finnbogason, 1903; Gunnar M. Magnúss, 1939; Jón Þórarinsson, 1891). Á 

þeim tíma átti skólaiðnaður (seinna hönnun og smíði) meðal annars að 

stuðla að andlegu og líkamlegu uppeldi nemenda (Jón Þórarinsson, 1891). Í 

fyrstu línu 21.9 greinar aðalnámskrár grunnskóla (2013), sem fjallar um 

menntagildi verkgreina, segir: „Verkgreinar í grunnskóla eiga það 

sameiginlegt að stuðla að alhliða þroska nemenda...“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). En gera þær það? Námsgreinin hefur í raun 

lítið breyst þau 115 ár sem hún hefur verið kennd í íslenskum skólum. Þrátt 

fyrir aukna áherslu á sköpunarkraft og gagnrýna hugsun í aðalnámskrá og 

að orðið hönnun sé nú notað í heiti námsgreinarinnar finnst höfundi enn 

halla á þessa þrjá þætti í eiginlegri kennslu greinarinnar. Þetta verkefni er 

lóð á vogaskálarnar í þeim tilgangi að rétta hlut sköpunar og hönnunar í 

námsgreininni hönnun og smíði. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Það samanstendur annars vegar af 

námsefni tengdu tónlist fyrir námsgreinina hönnun og smíði á unglingastigi 

grunnskóla og hins vegar af fræðilegri greinargerð námsefninu til stuðnings. 

Greinargerðin skiptist í fjóra meginkafla. Sá fyrsti fjallar um viðfangsefni 

verkefnisins. Í honum eru rakin hver kveikjan varð að vali verkefnis og fjallað 

um markmið þess og takmarkanir. Að lokum er aðferðum höfundar við 

öflun gagna lýst. Í framhaldi af því fjallar annar kafli um þá vinnuaðferð sem 

höfundur beitti við gerð verkefnis og saga þess lauslega rakin. Í þriðja kafla 

er verkefnið skoðað út frá aðalnámskrá, gildi þess fyrir þroska nemenda og 

þeim kenningum um nám og kennslu sem höfundur aðhyllist í tengslum við 

hönnun og smíði. Í lokakaflanum eru gefin dæmi um notkun verkefnis í 

skólastarfi og farið yfir það sem hafa þarf hugfast við kennslu námsefnisins, 

svo sem kennsluaðferðir, kveikjur og námsmat. Að lokum setur höfundur 

fram tillögu að námskrá í hljóðfæragerð fyrir grunnskóla. 

Sá hluti verkefnis sem tengist námsefni er skipt í tvennt. Í fyrsta lagi 

fræðilega umfjöllun um hljóðfæri og tónsköpun og í öðru lagi verkefnasafn 

með verklýsingum og myndum. Í fyrri hlutanum er fjallað um hljóðfæri allt 
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frá sögulegu upphafi tónsköpunar og hljóðfæragerðar, bæði á heimsvísu og 

á íslandi, til rafvæðingar hljóðfæra, tölvustuddra tónsmíða og hljóðritunar. 

Þessi kafli nýtist kennurum sem uppspretta umræðuþátta og sem kveikja og 

er viðfangsefnið sett um leið í sögulegt samhengi. 

Í verkefnasafninu er að finna ellefu verkefni sem öll tengjast tónlist á 

sinn hátt. Allt frá hljóðfærum og rafrænum búnaði til tónsköpunar, samspils 

og hljóðritunar. Nemendur eru hvattir til að nýta sköpunarkraft sinn og 

hanna persónulegar útgáfur af verkefnunum með tilliti til form- og 

útlitshönnunar. Jafnframt er ætlast til að þeir víkki sjóndeildarhring sinn og 

kanni nýjar leiðir í tónsköpun sinni. Það er enn fremur von höfundar að með 

því að flétta hönnun og smíði saman við tónlist sjái kennarar sem kenna 

aðrar námsgreinar sér hag í nýtingu þess. 

1.1 Um viðfangsefnið 

Kveikjan að verkefninu er áhugasvið höfundar, það er hönnun og smíði, 

handverk, nám og kennsla, hljóðfæri, hljóðfæraleikur og tónlist. Eftir samtöl 

við smíðakennara á vettvangi er höfundi ljóst að skortur er á verkefnum og 

valáföngum fyrir námsgreinina hönnun og smíði á unglingastigi grunnskóla. 

Einnig vantar að mæta nútímalegum þörfum unglinga, svo sem að tengja 

innihald námsins við tölvutækni og áhugamál þeirra. Verkefnið er þó ekki 

ætlað nemendum í formi námsbókar eða verkefnaheftis heldur hannað sem 

verkefnasafn fyrir kennara. 

Markmið verkefnisins er að auðga námsframboð í hönnun og smíði á 

unglingastigi ásamt því að leggja áherslu á nýtingu fjölbreytts efniviðar, svo 

sem málm, tré og rafræna íhluti. Áhersla er lögð á notagildi og fræðslu um 

þau hljóðfæri sem smíðuð eru og sköpunarferlið látið halda áfram frá 

hönnun og smíði hljóðfæris til tónlistarsköpunar, samspils og hljóðupptöku. 

Námsefnið býður upp á samþættingu námsgreina þó sérstaklega hönnunar 

og smíði annars vegar og tónmenntar hins vegar. 

Það er mikilvægt að nemendur í hönnun og smíði haldi áfram að fá 

krefjandi og áhugaverð verkefni við hæfi þegar á unglingastig er komið. 

Einnig að verkefni byggi á og séu í samræmi við fyrri reynslu og þekkingu 

hvers nemanda (Dewey, 2000). Það er álit höfundar að á unglingastigi geti 

nemendur farið að nota þá hagnýtu þekkingu sem þeir hafa aflað sér í 

hönnun og smíði fram að því. Kennarinn þarf ekki lengur að leggja jafn mikla 

áherslu á vinnuaðferðir og tækni, en setur sig í spor aðstoðarmanns sem 

aðstoðar nemendur við úrlausn verkefna. Nemendur geta lagt meiri áherslu 

á lokaafurð, notagildi og fagurfræði í stað verkferilsins sjálfs, sem hingað til 

hefur verið aðalatriðið í þjálfun þeirra og námi. Þetta býður upp á 
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lýðræðislegt nám þar sem nemendur bera meiri ábyrgð á námi sínu og geta 

valið sér verkefni eða þróað þau að eigin þörfum og áhugasviði. Einnig þurfa 

nemendur að reiða sig meira á eigin ígrundun og gagnrýna hugsun við lausn 

verkefna (Menntamálaráðuneytið, 2013; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Að þessu leyti er hönnun og smíði góður vettvangur til að kenna nemendum 

sjálfstæð vinnubrögð (Davies, 2006). 

Námsefnið sem höfundur hefur sett saman hefur fyrst og fremst hagnýtt 

gildi og verður opið öllum þeim sem vilja nota það beint eða óbeint í 

kennslu innan hönnunar og smíði, tónmennt eða í öðrum námsfögum. 

Höfundur sér möguleika á að nota námsefnið sem grunn að þróun valáfanga 

í hönnun og smíði á unglingastigi grunnskóla með áherslu á hljóðfærasmíði. 

Einnig er möguleiki á að nota námsefnið í námskeiðum fyrir verðandi og 

starfandi kennara sem og fyrir almenning. Við það myndi gildi námsefnisins 

aukast enn frekar. 

1.2 Rök fyrir vali verkefnisins 

Höfundur hefur stundað hljóðfærasmíði og tónsmíðar um langt skeið og 

hefur áhuga á viðfangsefninu sem hann telur ákjósanlegt fyrir unglingastig 

grunnskóla, þar sem tónlist er stór hluti af lífi unglinga sem hafa sterkar 

skoðanir þegar kemur að tónlist. Með tilkomu og framförum stafrænnar 

tækni og með aukinni tækjaeign unglinga er aðgengi að tónlist orðin 

sjálfsagður hlutur. Henni má hlaða niður af Netinu í tölvur, síma og 

hljómflutningstæki, á augabragði fyrir lítið eða ekkert gjald. 

Nýnæmi er í verkefninu þar sem lítið er til af námsefni sem tiltækt er í 

hönnun og smíði fyrir unglingastig grunnskólans. Viðfangsefnið er jafnframt 

kjörið til að þroska handverksleikni og skapandi hugsun nemenda. 

Vinnuaðferð höfundar er á sviði rannsóknar þar sem hann gerir til dæmis 

efnislegar tilraunir og sækir efnivið í sögulegar og vísindalegar heimildir og 

rannsóknir. Jafnframt hefur hann þróað verkefnin með tilliti til þeirrar  

þekkingar sem hann hefur aflað sér. Ennfremur hefur hann leitað gagna á 

vettvangi hjá þeim aðilum sem vinna að þróun hljóðfæra í samfélaginu. 

1.3 Markmið og leiðandi spurningar 

Sá tilgangur og þau markmið sem höfundur vildi ná fram með gerð þessa 

verkefnasafns er margþætt. Meginmarkmið er að útbúa námsefni í 

hljóðfærasmíði og gerð rafræns búnaðar til að styðja við tónsköpun á 

unglingastigi grunnskólans. 
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Verkefnin eiga, þrátt fyrir að vera nákvæmlega útfærð í 

verkefnalýsingum, að vera vettvangur skapandi vinnuhátta þar sem 

nemendur geta þróað þau áfram í samræmi við eigin áhugasvið og stíl. Þeim 

er ennfremur ætlað að kalla á nýja hugsun í lausnaleit sem snýr að 

rafvæðingu hljóðfæra, hljóðfræði, hljóðfæraleik og tækninotkun. 

Námsefnið auðgar námsframboð á unglingastigi í grunnskólum. Það er 

ekki einskorðað við hönnun og smíði heldur er það ætlað fyrir kennara sem 

sjá sér hag í notkun þess í hvaða námsgrein sem er. Þá býður námsefnið upp 

á samþættingu námsgreina þó einkum á sviði hönnunar og smíði og 

tónmenntar. 

Ásamt því að auka þekkingu og færni nemenda í hönnun og smíði er 

námsefninu í heild ætlað að vekja og efla áhuga nemenda á hljóðfærum, 

hljóðfæraleik, tónsmíðum og tónlist. Ekki síst í ljósi rannsókna sem sína fram 

á jákvæð áhrif tónlistarnáms á almenna námsframvindu nemenda í 

grunnskólum (sjá kafla 4.2). 

Í upphafi vinnuferlis voru mótaðar spurningar til að ramma inn og 

afmarka efnisdrög verkefnisins. Spurningarnar voru svo hafðar að leiðarljósi 

við þróun og vinnu þess og svarað í lokin og þær eru: 

1. Hvaða hljóðfæri væru áhugaverð sem viðgangsefni fyrir unglinga í 
hönnun og smíði í grunnskóla? 

2. Hvernig mætti glæða hljóðfærasmíði rafrænum áherslum til að 
mæta nútímaþörfum unglinga? 

3. Hvernig mætti hagnýta slíkt viðfangsefni til tónsköpunar á 
unglingastigi? 

1.4 Takmarkanir verkefnisins 

Verkefnasafnið samanstendur af hljóðfærum og tónlistartengdum 

verkefnum. Það höfðar því mest til þeirra sem hafa áhuga á tónlist, hafa 

reynslu af hljóðfæraleik eða hafa stundað tónmennt. Þessir þættir eru þó 

ekki skilyrði til lausna verkefnanna. 

Ákjósanlegur efniviður og íhlutir eru vandfundnir á Íslandi og verðlag 

getur einnig verið óhagstætt. Höfundur hefur reynt að þróa verkefnin í 

samræmi við það og notað þann efnivið, tækjabúnað og forrit sem hann 

telur líklegt að grunnskólar búi yfir eða geti hæglega nálgast. Ef smíðastofa á 

ekki þann efnivið sem tekinn er fram í verkefnalýsingum er möguleiki á að 

útfæra verkefnin í samræmi við þann efnivið sem til er. 

Ekki er víst að allir grunnskólar búi yfir tækjabúnaði eða aðstöðu til 

hljóðupptöku og samspils. Tækjakostur getur einnig verið orðinn gamall, 
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hægvirkur eða úreltur. Þetta dregur úr nýtingu verkefnisins og setur því 

skorður. Ein lausn á þessu vandamáli er að leyfa nemendum að nota eigin 

tæki svo sem hljóðfæramagnara, tölvur, spjaldtölvur og síma, svo eitthvað 

sé nefnt. 

Verkefnin eru ætluð til kennslu á unglingastigi grunnskóla, hönnuð fyrir 

námsgetu, fyrri reynslu og þekkingu þess aldurstigs. Það nýtist því ekki 

yngsta stigi og miðstigi í óbreyttri mynd. 

1.5 Aðferð við öflun gagna 

Sú aðferð, sem höfundur beitti við gerð þessa verkefnis, fólst í: 

Upplýsingaöflun og rannsókn á gildi hljóðfærasmíði fyrir hönnun og smíði, 

hentugum kennsluaðferðum, fræðilegum kenningum um viðfangsefnið, 

hljóðmyndunarfræði, rafmagnsfræði og upptökutækni. Þessir þættir 

endurspeglast í hönnun og framsetningu á þeim viðfangsefnum og 

verkefnum sem námsefnið samanstendur af. Höfundur gerði efnislegar 

tilraunir og þróaði verkefnin samhliða rannsóknarferli og fræðilegum 

skrifum sem varð til þess að námsefnið tók breytingum fram á lokastig 

verkefnagerðarinnar. 

Kostur viðfangsefnisins er að upplýsingar og heimildir um það eru 

aðgengilegar í bókum, fræðigreinum og á Netinu. Helsti ókostur 

vinnuaðferðar höfundar er sá að vegna gefins tímaramma gafst ekki 

tækifæri til að sannreyna námsefnið á vettvangi áður en það var fullunnið. 

Þar með fór höfundur á mis við það tækifæri að fá endurgjöf frá starfandi 

kennurum og nemendum sem hefði hjálpað við þróun námsefnisins. 

Við upphaf gagnaöflunar leitaði höfundur á bókasöfnum Reykjavíkur, 

bæði á vettvangi og með aðstoð leitarvéla, til dæmis leitir.is og gegnir.is, 

sem eru aðgengilegar á Netinu. Höfundur notaðist einnig við Netið til að 

skoða fyrri meistaraverkefni, þó einkum þau sem tengjast viðfangsefninu á 

einn eða annan hátt, á vefnum skemman.is. Það gaf höfundi ágæta mynd af 

því hvernig verkefni sem þetta er uppbyggt. Þegar leið á seinni helming 

verkefnisins einbeitti höfundur sér í meira að erlendum gagnagrunnum í leit 

að fræðiritum og bókum. 

Samhliða fræðilegri gagnaleit og skrifum gerði höfundur efnislegar 

tilraunir með hönnun og smíði þeirra verkefna sem námsefnið 

samanstendur af. Hann smíðaði frumgerðir í hönnunarferlinu og skrásetti í 

máli og myndum. Þau gögn voru svo notuð sem grunnur að verkefnasafni 

og smíði endanlegra útfærslna af verkefnum. Einnig naut höfundur góðs af 

samtölum við Dr. Gísla Þorsteinsson og aðra sérfræðinga meðal annars á 

sviði raffræði og hljóðfærasmíði í gagnaleit sinni. 
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2 Vinnuaðferð höfundar og saga verkefnisins 

Vinnan við gerð þessa verkefnis skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi í fræðilega 

greinargerð, öðru lagi í efnislegar tilraunir og smíði verkefna og í þriðja lagi 

samantekt og uppsetningu verkefnasafns. 

Við gerð flæðilegrar greinargerðar fór fram efnisleit í ýmsum 

gagnagrunnum, bókum, fræðiritum og greinum. Bæði á bókasöfnum og á 

Netinu. Samhliða upplýsingaöflun gerði höfundur efnislegar tilraunir, 

skissaði teikningar, og smíðaði frumgerðir af þeim verkefnum sem lagt var 

upp með að setja fram í verkefnasafninu. Enn fremur hélt höfundur dagbók 

um þróun smíðinnar sem höfð var til hliðsjónar við gerð endanlegrar útgáfu 

smíðaverkefna. 

Eftir að fræðilegri samantekt lauk voru smíðaverkefnin endanlega valin í 

kjölfar efnislegra tilrauna og með hliðsjón af þeim áherslum sem höfundur 

dró fram í fræðilegum greinargerðarhluta verkefnisins. Næst voru 

smíðaverkefnin þróuð frekar, endanlegar útgáfur smíðaðar og ljósmyndir 

teknar af smíðaferlinu. Samhliða smíðinni var dagbókarskrifum haldið áfram 

og þau notuð sem grunnur að verkefnalýsingum. Ljósmyndir voru unnar í 

myndvinnsluforriti, lagaðar og sniðnar til. Að lokum var verkefnasafnið sett 

saman, allur texti, leiðbeiningar og myndvinnsla fullkláruð og verkefnið í 

heild fellt í staðlað sniðmót og skilað til prentunar. 

Saga verkefnisins byrjar í raun þegar höfundur er sjálfur nemandi á 

unglingastigi grunnskóla. Þá kviknar hjá honum áhugi á hljóðfærum og 

hljóðfæraleik. Tuttugu árum seinna leiðir vettvangs- og meistaranám 

höfundar í grunnskólakennarafræðum hann á þá braut að semja námsefni í 

hönnun og smíði fyrir unglingastig grunnskóla. Hvatinn að verkefnavalinu er 

eigin lærdómsfýsn höfundar til að læra meira um hljóðfæri og virkni þeirra 

og miðla þeirri reynslu til nemenda. Þar með má segja að hringnum sé 

lokað. 

Það voru tveir þættir sem réðu ferðinni í hönnun námsefnisins. Annars 

vegar áttu hljóðfærin að vera í senn óhefðbundin en um leið einföld í 

notkun, til að höfða bæði til þeirra sem hafa reynslu af hljómlistarnámi og 

þeirra sem hafa litla eða enga reynslu af hljóðfæraleik. Hljóðfærin áttu að 

tóna og spila vel saman. Þau áttu að mynda heild, eins konar hljómsveit. Því 

urðu meðal annars gítar, bassi og trommur fyrir valinu. Rafvæðing 

hljóðfæranna er eitthvað sem höfundur vildi einnig leggja áherslu á þar sem 
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hann er meðal annars mikill áhugamaður um rafmagnsgítara og gítarfetla 

(e. Effects pedals) og vildi bæta þekkingu sína í raf- eða rafmagnsfræði.  

Hins vegar réði miklu í hönnun námsefnisins sá vilji höfundar að öll 

verkefnin mynduðu línulega heild eða ferli þar sem eitt leiddi af öðru. Ferlið 

er í grófum dráttum á þann veg að nemendur eiga að gera tilraunir, hanna 

og smíða hljóðfæri. Næst eiga þeir að gera tilraunir með notkun þess, spila 

sig saman og semja tónverk í hóp og að lokum hljóðrita tónsköpun sína með 

aðstoð tölvu. 

Vinna við verkefnið hófst í október árið 2014 en því bar að skila 

fullkláruðu undir lok aprílmánaðar árið 2015. Á frumstigi fór hönnun 

verkefna fram á pappír í formi skissa og minnispunkta. Allar hugmyndir voru 

skoðaðar, teiknaðar og upplýsinga aflað um leið í bókum og á Netinu. Á 

sama tíma var grunnurinn lagður að fræðilegri greinargerð verkefninu til 

stuðnings. Í janúar árið 2015 hófust efnislegar tilraunir þar sem höfundur 

smíðaði frumgerðir af smíðaverkefnum námsefnisins. Þar voru meðal 

annars gerðar tilraunir með efnivið, stærðarhlutföll og rafíhluti. Þessar 

tilraunir voru mikilvægur þáttur í hönnun verkefnanna sem tóku nokkrum 

breytingum frá frumgerðarstigi til endanlegrar útgáfu. Taka þurfti tillit til 

ísetningar rafíhluta, handverkskunnáttu nemenda á unglingastigi og 

formhönnunar, svo dæmi séu tekin. Formhönnun var reynt að stilla í hóf þar 

sem ætlast er til þess að nemendur geri tilraunir og breytingar á 

verkefnunum við úrlausn þeirra. Eins var sú ákvörðun tekin að sleppa allri 

yfirborðsmeðferð og setja hana í hendur nemenda, sem eiga á þessu stigi 

náms síns að vera færir um að velja yfirborðsmeðferð við hæfi. Það er 

reynsla höfundar að nemendur hermi í flestum tilfellum eftir því sem þau 

sjá. Ef verkefnin í námsefninu væru öll hvít er líklegt að verkefni nemenda 

enduðu flest í sama lit. 

Stærsta hindrunin sem höfundur þurfti að yfirstíga við hönnun verkefna 

var sá sem sneri að raffræði. Fyrir utan það að hluti hljóðfæra er rafvæddur, 

það er að í þau er piezoelectric pickup komið fyrir, þá eru tvö verkefni (fuzz 

bjögunarfetill og hljóðstyrks- og tónstýring) raffræðilegs eðlis að því leyti að 

þau eru samsett úr rafíhlutum. Eins og áður hefur komið fram hafði 

höfundar enga forþekkingu á því sviði. Mikill tími fór því í rannsóknarvinnu 

og upplýsingarleit svo hægt væri að afla réttra rafíhluta, skilja virkni þeirra 

og raða þeim rétt saman til að ná fram eftirsóknarverðri virkni. Einnig fór 

mikill tími í hönnun þriggja strengja sleðagítars sem er þó ekki flókin smíði í 

eðli sínu. Það eru þó margir þættir smíðinnar sem kröfðust tilraunastarfsemi 

og lausnaleitar. Má þar nefna hönnun stilliskrúfa fyrir strengi sem dæmi. 
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Allt hönnunarferlið var skrásett og ljósmyndir teknar af smíðaferli 

lokaútgáfa verkefna. Þær upplýsingar voru svo notaðar við ritsmíði 

verkefnalýsinga.
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3 Kenningar um nám og kennslu 

Höfundur aðhyllist ákveðnar hugmyndir og kenningar um nám og kennslu 

sem hann telur henta vel við undirbúning og kennslu í hönnun og smíði. Þær 

grundvalla nálgun hans að viðfangsefninu og eru bakbein þessa 

verkefnasafns.  

Í þessum kafla er fjallað um hlutverk aðalnámskrár, sérstaklega hvað 

snertir námsgreinina hönnun og smíði. Verkefnasafnið er sett í samhengi við 

fyrrnefndar hugmyndir og kenningar og fjallað er um fræðimennina á bak 

við þær. 

3.1 Tenging við aðalnámskrá 

Allt nám og öll kennsla þarf að hafa tilgang og markmið. Til að uppfylla þessi 

skilyrði er námsefni þessa verkefnasafns meðal annars sniðið að ríkjandi 

lögum um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla eins og þau eru lögð fram 

af mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands. 

Eins og áður segir ríkja á Íslandi ákveðin lög um grunnskóla. Þessi lög ná 

til allra þátta grunnskólastarfs allt frá hlutverkum og ábyrgð meðlima 

skólasamfélagsins til hlutverka námskráa. Í lögunum er tilgreint að mennta- 

og menningarmálaráðherra skuli setja grunnskólum aðalnámskrá (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). „Í henni er m.a. kveðið nánar á um 

uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan í 

samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr.“ (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla er tvíþætt og skiptist í almennan hluta sem tók 

gildi 2011 og greinasvið sem tók gildi 2013. Aðalnámskrá nær yfir skólastarf 

í leik-, grunn- og framhaldsskólum Íslands og hlutverk hennar er að veita 

heildarsýn á menntastefnu landsins. Hún er sá grunnur sem allt skólastarf á 

að byggja á (Menntamálaráðuneytið, 2013). 

Ein stærsta breyting sem gerð var á almennum hluta námsskrárinnar 

2011 frá 2009 var innleiðing svonefndra grunnþátta menntunar. Þeir eiga 

að vera grundvöllur fyrir alla námskrárgerð, móta efnisval og inntak náms 

og setja mark sitt bæði á nám og kennslu. Grunnþættirnir eru: 

 Læsi (í víðum skilningi), 

 Sjálfbærni, 
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 Heilbrigði og velferð, 

 Lýðræði og mannréttindi, 

 Jafnrétti, 

 Sköpun (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Grunnþættir menntunar eru ekki einangraðar einingar eins og í 

upptalningunni hér að ofan. Þeir tengjast allir innbyrðis og eru háðir hver 

öðrum. Mannréttindi eru til dæmis lítils virði án jafnréttis, læsi er 

grundvöllur lýðræðis og svo framvegis. Við mótun verkefnasafnsins var 

tekið mið af grunnþáttum menntunar eins og þeir eru settir fram af 

mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands. 

Læsi í víðum skilningi er ekki bara tengt málvísi, það er notkun og 

skilningi á töluðu máli og rituðu, heldur er það einnig bundið táknvísi í 

víðum skilningi. Læsi snýst um merkingarsköpun, samskipti og skilning á 

táknkerfum okkar nútímasamfélags upplýsingar og þekkingar (Stefán 

Jökulsson, 2012). Svo sem fjármálalæsi, miðlalæsi og umhverfislæsi, svo 

dæmi séu tekin. Við úrlausn meðfylgjandi verkefna notast nemendur meðal 

annars við vinnuteikningar, myndir og tákn, fylgja verkferlum auk þess sem 

þeir skrásetja vinnu sína og leggja fram niðurstöður á fjölbreyttan hátt. 

Sjálfbærni eða sjálfbær þróun er gamalt hugtak sem hefur fylgt 

manninum alla tíð. Vegna aukinnar fólksfjölgunar, breyttu samfélagsmynstri 

og skerðingu auðlinda hafa ríki heims lagt aukna áherslu á sjálfbærni síðustu 

ár. Markmið hennar er í grófum dráttum það að fólk uppfylli þarfir sínar án 

þess að skerða möguleika eða lífsgæði komandi kynslóða (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Nemendur þurfa að vera upplýstir og meðvitaðir um 

þann efnivið sem stendur þeim til boða í hönnun og smíði. Þeir nota 

náttúruleg og endurvinnanleg hráefni eins og hægt er í vinnu sinni og 

fræðast um efnislega þætti meðan á vinnu stendur. 

Heilbrigði og velferð er víðtækt hugtak. Í aðalnámskrá (2011) segir að 

heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Skólinn þarf 

að taka tillit til þátta sem hafa áhrif á vellíðan nemenda, svo sem holla 

næringu, útveru og líkamlegt hreysti og félagslega þætti á borð við 

jafnréttisvitund, samskipti og streitu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Við lausn verkefnanna þjálfast 

nemendur í að beita réttum vinnustellingum, nota réttan hlífðarbúnað og 

velja verkfæri við hæfi hverju sinni. Þeir taka þátt í umræðum og 

hópverkefnum á jafningjagrundvelli þar sem lögð er áhersla á góð samskipti 

milli nemenda og kennara. 
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Lýðræði og mannréttindi. Það er mikilvægt fyrir nemendur að hafa 

skilning á þessum hugtökum. Ásamt jafnrétti og sjálfbærni stuðla þessir 

þættir að því að nemendur skilji það flókna samfélag sem þeir búa í. Það er 

einnig skylda skólans að undirbúa nemendur fyrir líf í lýðræðislegu 

samfélagi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Í því 

samhengi vinna nemendur meðal annars saman í hópum að tónsköpun og í 

samspili þar sem allir eiga rétt á því að koma hugmyndum sýnum á 

framfæri. Nemendur taka virkan þátt í námi sínu með vali og mótun 

verkefna og þjálfast í að gefa og taka við gagnrýni á uppbyggilegan hátt. 

Jafnrétti. Í jafnréttismenntun er markmið að þjálfa nemendur í að líta 

samfélagið gagnrýnum augum og átta sig á aðstæðum sem leiða til 

ójafnréttis til dæmis í formi mismununar og forréttinda 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Jafnrétti stuðlar að víðsýnu og frjálsu 

samfélagi þar sem einstaklingar geta ræktað hæfileika sína og þroskast á 

eigin forsendum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). Verkefni námsefnisins eru misþung en höfða til þroska 

og getu fjölbreytts nemendahóps. Nemendur eru hvattir til að velja sér 

verkefni eftir áhugasviði, gera tilraunir, leita lausna og vinna þau á eigin 

forsendum þar sem hæfileikar þeirra fá bæði að njóta sín og þeir þroskast 

enn frekar. 

Sköpun er ferli sem byggir á ímyndunaraflinu og leiðir af sér frumlegar og 

gildar niðurstöður. Skapandi skólastarf stuðlar að kraftmiklu og fjölbreyttu 

starfi þar sem einstaklingurinn finnur hæfileikum sínu farveg og eykur færni 

sína í að takast á við vandamál í síbreytilegu samfélagi (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Verkefnin bjóða upp á að nemendur virki og noti sköpunarkraft sinn í 

hönnun og smíði hljóðfæra og tengdum verkefnum. Einnig er gengið út frá 

því að fullunnin hljóðfæri séu notuð í tónsköpun, samspili og hljóðritun þar 

sem nemendur nota sköpunarverk sín í hönnun og smíði til frekari sköpunar 

í heimi hljómlistar. 

Hluti náms á unglingastigi er í formi valgreina, en samkvæmt 

aðalnámskrá eru valgreinar í 8., 9., og 10. bekk hluti af skyldunámi og á 

þann hátt er námið aðlagað betur að þörfum hvers nemanda. Það er að 

segja, nemendur geta valið sér valgreinar með tilliti til áhugasviðs, 

framhaldsnáms eða framtíðarstarfs og skulu valgreinar undirbúa nemendur 

meðal annars fyrir verknám, list- og tækninám (Menntamálaráðuneytið, 

2011). Námsefni þessa verkefnasafns nær til fyrrnefndra þátta. Smíðin er 

góður undirbúningur fyrir frekara verknám, verkefni tengd tónlist fyrir 
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listnám og þeir þættir sem snúa að hönnun og tölvuvinnu er góður 

undirbúningur fyrir tækninám. 

Í þeim hluta aðalnámskrár sem snýr að greinarsviðum hefur sú breyting 

orðið á að allar list- og verkgreinar, hönnun og smíði þar með talin, tilheyra 

nú einu og sama námsviðinu sem nefnist list- og verkgreinar. Námsviðin 

skiptist þó í tvennt eins og nafnið bendir til. Til listgreina teljast sjónlistir, 

tónmennt og dans og leiklist en til verkgreina teljast heimilisfræði, 

textílmennt og hönnun og smíði (Menntamálaráðuneytið, 2013).  

Í aðalnámskrá eru list- og verkgreinum gerð skil og farið yfir tilgang, 

sameiginleg hæfniviðmið, menntagildi, kennsluhætti og matsviðmið sviðsins 

í heild sem vert er að skoða í undirbúningi að kennslu þessa námsefnis. Enn 

fremur er farið yfir hæfniviðmið hverrar kennslugreinar fyrir sig. Námsefnið 

tekur mið af lykilhæfni, grunnþáttum menntunar og hæfniviðmiðum í 

tónmennt og hönnun og smíði eins og þau koma fyrir í aðalnámskrá. 

Nemendur þjálfast meðal annars í að koma hugmyndum sínum á framfæri á 

skýran og fjölbreyttan hátt um leið og þeir auka orðaforða sinn með nýjum 

viðfangsefnum. Þeir fá útrás fyrir sköpunargleði sína með lýðræðislegum 

vinnubrögðum þar sem reynir á jafnrétti og læsi í víðum skilningi svo sem á 

forrit, teikningar, texta og tónlist. Þeir þjálfast í tónsköpun, notkun forrita til 

hljóðupptöku, samspili og notkun mismunandi hljóðfæra. Auk þess þjálfa 

nemendur sig í sjálfstæðum vinnubrögðum í smíði með auknu frjálsræði í 

vali á verkefnum, aðferðum og verkfærum (Menntamálaráðuneytið, 2013). 

Það má sjá tengsl nýrra áherslna aðalnámskrár grunnskóla við 

fjölgreindarkenningu Howard Gardner og kenningar og heimspeki John 

Dewey. Svo sem í grunnþáttum menntunar þar sem áhersla er meðal 

annars lögð á þætti lýðræðis og sköpunar (sjá kafla 4.3 og 4.4). 

3.2 Gildi verkefnasafnsins fyrir þroska nemenda 

Eitt meginmarkmið þessa verkefnasafns er að stuðla að alhliða þroska 

nemenda í gegnum nám í hönnun og smíði. Þroski og menntun eru 

samverkandi þættir sem hafa virk áhrif hvor á annan. Menntun stuðlar að 

auknum þroska um leið og aukinn þroski gerir nemendum fært á að takast á 

við frekari menntun. 

Uppi hafa verið ýmsar hugmyndir um ágæti verklegra greina í gegnum 

skólasögu Íslands. Hönnun og smíði á rætur sínar að rekja til slöjd-

hreyfingarinnar sem upprunninn er á Norðurlöndunum en í upphafi var 

hlutverk hennar að þroska áhuga á líkamlegri vinnu, stuðla að sjálfstæði og 

efla iðjusemi og viljastyrk (Jón Þórarinsson, 1891). Menntunargildi 

verkgreina hafa í sjálfu sér ekki breyst mikið í tímans rás. Í dag eiga 
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verklegar greinar að stuðla að alhliða þroska nemandans og auka verkfærni, 

skilning og sjálfstæði hans. Enn fremur eiga verkgreinar að gera hann læsari 

á umhverfi sitt og gera honum kleift að takast á við og hafa áhrif á það 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). Við gerð þessa verkefnasafns eru ríkjandi 

menntagildi og grunnþættir menntunar, eins og þau koma fyrir í 

aðalnámskrá grunnskóla, höfð að leiðarljósi. 

Í viðamikilli rannsókn, Anne Bamford, sem gerð var á umfangi og gæðum 

list- og menningarfræðslu á Íslandi á árunum 2008 til 2009 voru 

grunnskólastjórar beðnir um að leggja mat á mikilvægi ólíkra markmiða 

listfræðslu. Í þremur efstu sætunum voru: Að efla sjálfstraust, ánægju og 

vellíðan, stuðla að alhliða þroska og að þroska sköpunargáfuna. Í 

tónlistarskólum voru svör þeirra svipuð nema þar hafði markmiðið að 

þroska sköpunargáfuna vikið fyrir að efla listræna færni nemenda. Þótt 

hönnun og smíði sé ekki nafngreind sérstaklega í þessu samhengi kemur 

fram í rannsókninni að um 80% aðspurðra skólastjóra töldu að hönnun, 

handverk og smíði heyri almennt til listfræðslu í skólum á Íslandi (Bamford, 

2011). Þau markmið sem skólastjórnendur telja mikilvægust eru vellíðan, 

þroski, sköpunargáfa og listræn færni. Þættir sem námsefnið er hannað til 

að uppfylla. 

Í rannsókn Bamford (2011) kemur einnig fram að þar sem vel tekst til í 

kennslu hönnunar og smíði rækti nemendur meðal annars með sér 

tilfinningu fyrir hönnun og öðlist þor til að taka áhættu. En til þess að þessu 

markmiði sé náð er nauðsynlegt að verkefni séu nemendamiðuð og hvetji 

þá til skapandi nálgunar á viðfangsefnið. Því er mikilvægt að kennarar sem 

leggja námsefnið fyrir nemendur sína, gefi þeim svigrúm til að nálgast 

verkefnin á persónulegan hátt og nýta sköpunarkraftinn sem í þeim býr við 

lausnaleit. 

Með nútímatækni, eins og heilalínurit og segulómun, er hægt að 

kortleggja starfsemi heilans betur en áður. Kreutzer (2001) bendir á að 

þjálfun í tónlist og dansi örvi það svæði heilans þar sem skipulagning og 

þrautalausnir fara fram en þessir þættir reynir einnig á í hönnun og smíði. 

Það má því segja að sú örvun sem á sér stað í tónlistarnámi annars vegar og 

hönnun og smíði hins vegar bakki hvor aðra upp með fjölgun taugamóta 

milli taugafruma á þessum tilteknu svæðum heilans. Þar sem verkefnasafn 

þetta byggir á tónlist í víðum skilningi er ljóst að verkefnaval, hönnun, smíði 

og nytsemi fullkláraðra viðfangsefna í leik og námi vinnur allt saman að 

auknum þroska nemenda á hnitmiðaðan hátt. 

Árið 2004 gerðu þær Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir (2004) rannsókn á gildi tónlistarnáms fyrir íslensk ungmenni. Í 
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niðurstöðum rannsóknarinnar, sem náði til 9. og 10. bekkjar, kemur fram að 

þeir nemendur sem stunduðu tónlistarnám fengu hlutfallslega hærri 

einkunnir í öðrum fögum, t.d. íslensku, stærðfræði og tungumálum. Einnig 

reyndust þessir nemendur ánægðari í skólanum en þeir sem ekki stunduðu 

tónlistarnám. Af þessu má telja að það sé ávinningur af auknu tónlistarnámi 

í grunnskólum. 

Tónlist, hönnun og smíði eiga samleið bæði hvað varðar markmið og 

ávinning menntunar en einnig hvað viðkemur líffræðilegum þætti. Því má 

ætla að það sé ávinningur, bæði fyrir nemendur og skóla, að kennarar 

nálgist þetta verkefnasafn á þverfaglegan hátt og nýti það, ekki einungis í 

tónlist og smíði heldur í fleiri námsgreinum þar sem því er við komið. 

3.3 Fjölgreindarkenningin 

Fræðimenn hafa rannsakað vitsmunaþroska um aldir en enn eiga þeir  langt 

í land með að að leggja fullan skilning í starfsemi heilans. 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner er af mörgum talin stórt skref í rétta 

átt. Nám í hönnun og smíði uppfyllir þau skilyrði sem Gardner setur fram í 

fjölgreindarkenningu sinni svo stuðlað sé að alhliða þroska nemenda. 

Howard Gardner (f. 1943) hefur vefengt ríkjandi hugmyndir um greind. 

Að hans mati er rétt að líta á hana út frá víðara og hagnýtara sjónarhorni en 

áður hefur verið gert. Hann lagði því fram fjölgreindarkenninguna. Í 

kenningunni skipti hann greind niður í sjö mismunandi flokka eða 

greindarsvið sem hann taldi mannshugann búa yfir. Seinna bættist, 

umhverfisgreind, sú áttunda við. Þessir átta flokkar eru eftirtaldir:  

 Málgreind (e. Linguistic intelligence) 

 Rök- og stærðfræðigreind (e. Logical-mathematical intelligence) 

 Rýmisgreind (e. Spatial intelligence) 

 Líkams- og hreyfigreind (e. Bodily-kinesthetic intelligence) 

 Tónlistargreind (e. Musical intelligence) 

 Samskiptagreind (e. Interpersonal intelligendce) 

 Sjálfsþekkingargreind (e. Intrapersonal intelligences) 

 Umhverfisgreind (e. Naturalistic intelligence)(Gardner, 2011). 

Greind er ekki meðfædd heldur þróast hún með tímanum. Hver 

einstaklingur býr yfir öllum greindarflokkunum átta og þrátt fyrir að vera 

missterkur á hverju sviði búa flestir yfir hæfni til að þróa alla flokkana upp á 

hátt getustig að mati Gardner. Lykillinn að framförum er örvun, efling og 
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leiðsögn (Armstrong, 2001). Ef nemendur standa sig vel í ákveðnum flokki 

greindar gerir það þeim auðveldara að leysa þau verkefni sem tengjast þeim 

flokki. Um leið og þeir leysa verkefnin undir leiðsögn kennarans þjálfa þeir 

og þróa greindarflokkana átta enn frekar.  

Málgreind er hæfileikinn að vinna með tungumál og hafa áhrif, hvort 

sem viðkemur skrift eða töluðu máli (Armstrong, 2001). Það er nauðsynlegt 

fyrir nemendur í hönnun og smíði að getað komið hugmyndum sínum á 

framfæri í ræðu, riti og með teikningu. Einnig þurfa nemendur að skrásetja 

vinnuferla og skila vinnuskýrslum á einn eða annan hátt. Í tónlist tengist 

málgreind meðal annars söng, túlkun og textagerð. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til óhlutbundinnar hugsunar, að 

geta beitt rökhugsun og haft vald og skilning á stærðfræði, tölum og 

mynstrum (Armstrong, 2001). Mælikvarðar, stærðfræði og tölur eru mikið 

notaðar hvort sem er í hönnun- eða smíðaferli verkefna. Jafnframt byggir 

flest tónlist á stærðfræðilegum grunni, svo sem takti, hraða og skala. 

Nemendur þurfa að skilja og geta beitt hugtökum sem tengjast mælingum 

og stærð, það er stærðarhlutfall, lengd, þykkt, breidd, dýpt, styrk og 

mismunandi mælieiningum eins og sentímetrum og tommum. Þessa þjálfun 

fá þeir meðal annars með notkun taktmæla, málbanda, tommustokka og 

vinkla. 

Rýmisgreind er hæfileikinn að hafa sjónræna og rúmfræðilega skynjun á 

umhverfi sínu. Það felst meðal annars í skilningi á rúmfræðilegum kerfum 

og næmni fyrir vídd, formi, lögun, línum og litum (Armstrong, 2001). Það er 

mikilvægt að nemendur í hönnun og smíði geti séð verkefni fyrir sér, tjáð 

hugmyndir sýnar á myndrænan hátt og komið þeim í þrívítt form. 

Líkams- og hreyfigreind snýst um líkamlega færni svo sem styrk, 

fingrafimi, jafnvægi, samhæfingu, sveigjanleika og hraða. Þessir þættir vinna 

saman að því að gera líkamann að verkfæri til tjáningar og sköpunar 

(Armstrong, 2001). Þennan þátt þjálfa nemendur í hönnun og smíði til 

dæmis með réttri líkamsbeitingu, réttum fínhreyfingum, vandvirkni og 

samhæfingu hugar og handar. Hljóðfæraleikur krefst einnig mikillar 

samhæfingar og fimi. 

Tónlistargreind er hæfileikinn til að vinna með alla þætti tónlistar, til 

dæmis með því að kunna að meta, skilja og skapa hana (Armstrong, 2001). 

Nemendur gera tilraunir með notkun þeirra hljóðfæra sem þau skapa og 

þjálfa taktnæmni og tóneyra sitt í samspili, tónsköpun og hljóðritun. 

Samskiptagreind snýst um hæfileika í mannlegum samskiptum og felst 

meðal annars í því að geta greint skap og lesið í svipbrigði og líkamstjáningu 

annarra (Armstrong, 2001). Nemendur hafa samskipti við kennarann og 
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samnemendur við lausn verkefna. Þeir þurfa að getað tjáð sig og tekið tillit 

til skoðana og tjáningu annarra, ekki síst hvað varðar samspil og tónsköpun. 

Þetta á við um allt skólastarf. 

Sjálfsþekkingargreind snýst um að þekkja styrk- og veikleika sína 

(Armstrong, 2001). Það er mikilvægt fyrir nemendur að þekkja og nýta 

styrkleika sína en um leið að vita af og leggja rækt við veikleika sína. Við val 

á verkefnum er til dæmis mikilvægt fyrir nemendur að vita hvort þeir búi 

yfir nægri hæfni til að leysa tiltekið verkefni,hvort þeir þurfi hjálp eða hvort 

þeir geti þróað verkefnið með hliðsjóna af styrkleikum sínum. Verkefnin 

gefa nemendum tækifæri til að ræða persónulegan tónlistarsmekk sinn, 

skiptast á hugmyndum og á þann hátt víkkað sjóndeildarhring sinn. 

Umhverfisgreind felst í þekkingu og flokkun tegunda í jurta- og dýraríkinu 

(Armstrong, 2001). Í hönnun og smíði fá nemendur fræðslu um þann efnivið 

sem í boði er til úrlausna verkefna. Sú þekking er einnig mikilvæg í tengslum 

við sjálfbærni. Nemendur geta einnig leitað sér innblásturs í náttúrunni, 

bæði hvað varðar hönnun og tónsmíðar. 

Gardner byggði fjölgreindarkenninguna ekki aðeins á sínum eigin 

rannsóknum. Hann sótti einnig efni í fyrri rannsóknir og kenningar annarra 

fræðimanna. Hann leit svo á að fjölgreindarkenningin væri sprottin úr 

samantekt hagnýtra upplýsinga og leit ekki á sig sem frumkvöðul. En með 

því að leggja fram kenninguna vildi hann meðal annars víkka 

sjóndeildarhring rannsóknarsviðsins og sjá áhrif hennar á menntun og 

vitsmunaþroska (Gardner, 2011). 

Enn er margt á huldu um það hvernig heilinn og hugurinn virkar. Gardner 

(2011) bendir á að þrátt fyrir vísindi sé aldrei hægt að komast að hinum eina 

sanna sannleika þar sem framfarir í vísindum og rannsóknum sýna sífellt 

fram á nýjar niðurstöður og kalla á nýjar spurningar. Hann lítur því á lista 

sinn yfir greindarflokkana átta sem ókláraðan og í stöðugri mótun. 

Eins og áður segir þá hafði greind verið skilgreind of þröngt að mati 

Gardner og bendir hann meðal annars á galla svonefndra greindarprófa (e. 

IQ test) í því samhengi. Allt frá aldamótunum 1900 hafði verið stuðst við slík 

próf við mælingar á greind á hlutlægan hátt og niðurstöðurnar lagðar fram í 

staðlaðri greindarvísitölu (IQ) (Armstrong, 2001). Gardner (2011) vildi 

sundurgreina hluti sem áður höfðu fallið undir sama hatt, svo sem 

rökhugsun, vit og þekkingu. Hann leit svo á að þótt greindarstigin væru 

aðskilin ynnu þau saman á mismunandi og flókinn hátt og væru missterk frá 

manni til manns sem væri í raun það sem gerði fólk frábrugðið hvert öðru. 
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3.4 Að læra í gegnum verklega kennslu 

Margir hafa tengt nám í list- og verkgreinum við kenningasmiðinn John 

Dewey sem lagði áherslu á að nám gæti átt sér stað í gegnum verklega 

framkvæmd. Segja má að viðfangsefni verkefnasafnsins, þar á meðal 

hljóðfærasmíði, innan hönnunar og smíði sé tengt reynslu þar sem 

nemandinn gerir tilraunir, lærir af mistökum sínum og þróar eigin útfærslur. 

Eða Learn to do by knowing and know by doing (Dewey og MacLellan, 

1889). Þessi orð gætu útfærst á íslensku sem, leystu verk með þekkingu og 

öðlastu þekkingu í verki (þýðing höfundar). Af þessum orðum má sjá að 

þekking og athafnir eru samtvinnaðir þættir í huga John Dewey, burt séð frá 

því hvort kemur á undan hinu. Ekki ólíkt gátunni um hænuna og eggið þar 

sem deilt er um hvort hafi komið á undan í hringrás lífsins. 

Bandaríkjamaðurinn John Dewey (1859-1952) er yfirleitt titlaður einn af 

höfundum hins heimspekilega pragmatisma ásamt Charles Peirce, William 

James og fleirum (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010). En sú 

kenning gengur meðal annars út frá því að upplag raunveruleikans sé 

verklegt (Dewey, 1998a). Dewey sagðist þó sjálfur aðhyllast verkfærahyggju 

þar sem áherslan er lögð á gildi hugtaka og staðreynda sem verkfæra 

(Dewey, 1998b). 

Dewey Leit á tjáningu og skapandi vinnu sem sameiningarmiðju alls 

skólastarfs og þótti æskilegt að fyrstu kynni nemenda af hinum formlegu 

greinum færu fram á slíkan hátt (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 

Jónsson, 2010). Hann leit ekki á verklegar greinar sem sérgreinar heldur áttu 

þær að vera samþáttaðar öðrum greinum, jafnvel grunnurinn að allri 

almennri kennslu. 

Dewey trúði því einnig að aðgerðarleysi, það er að barn sitji kyrrt og taki 

við upplýsingum, stríði gegn eðli þess því vitund þeirra er virk og hvatræn. 

Börn þurfa frelsi til athafna og þær leiða af sér hæfileika til rökhugsunar, 

skilvirkni og skynsemi (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Hann gagnrýndi ríkjandi stefnu menntamála þar sem kennarinn og 

námsefnið var haft í forgrunni og vildi þess í stað að skólastarf tæki mið af 

þörfum nemandans og áhersla væri lögð á reynslu og frelsi til athafna í 

félagslegu umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Þetta viðhorf Dewey til menntamála er í anda þess sem í dag er kallað 

einstaklingsmiðað nám. 

Það er líklegt að skoðanir og kenningar Dewey hafi litast af 

tíðarandanum. Iðnbyltingin og gríðarleg fólksfjölgun í Bandaríkjunum í 

kringum aldamótin 1900 kölluðu á nýja nálgun í menntamálum. Eins hafa 
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aðrir fræðimenn haft áhrif á Dewey hvort sem hann hefur gagnrýnt þá eða 

aðhyllst kenningar þeirra. 

Á svipuðum tíma og Dewey var að leggja grunninn að kenningum sínum 

var slöjdið, sem upprunnið er á Norðurlöndunum, að ná bólfestu í 

Bandaríkjunum. Otto Salomon, faðir þess, taldi að verklegar greinar ættu að 

vera partur af almennri menntun og að áhersla skyldi lögð á samvinnu 

hugar og handar með nemandann í brennidepli. Dewey sýndi sjöjdinu áhuga 

og var í samskiptum við Salomon (Gísli Þorsteinsson, 2011). Það er ekki 

erfitt að finna tengsl á milli kenninga þeirra og sjá áhrif hugmynda Salomon 

á Dewey. Einkennisorð John Dewey „Learning by doing“ eða lærdómur í 

verki, eiga vel við um heimspeki þeirra beggja, sér í lagi hvað list- og 

verkgreinar varðar. 

3.5 Hugsmíðahyggja 

Eins og í öðru grunnskólanámi byrja nemendur í hönnun og smíði á að 

tileinka sér grunnhæfni og þekkingu sem þeir byggja alla skólagönguna á. 

Því er mikilvægt í allri námsefnisgerð að tekið sé mið af forþekkingu 

nemenda og að verkefni séu hönnuð með það markmið að auka 

vitsmunaþroska þeirra (Dewey, 2000). Í þessum kafla verður þessari 

hugmyndafræði, hugsmíðahyggju, gerð skil. 

Jean Piaget (1896 – 1980) og Lev Semyonovich Vygotsky (1896 - 1934) 

eru taldir helstu áhrifavaldarnir þegar kemur að hugmyndafræði um nám og 

kennslu enn þann dag í dag (Smith, Dockrell og Tomlinson, 1997). 

Hugmyndir þeirra eru í félagslegum anda John Dewey og Howard Gardner, 

en ásamt Dewey eiga þeir stóran þátt í sköpun hugsmíðahyggjunnar. 

Hugsmíðahyggja gengur meðal annars út frá því að þekking sprettur ekki 

af sjálfu sér, hana þarf hver og einn að byggja upp (Larochelle, Bednarz og 

Garrison, 1998). Það þarf að vera grunnur til staðar, forþekking sem hægt er 

að byggja á. Til þess að nemandi geti áttað sig á merkingu, tengslum og 

röksamhengi nýrra upplýsinga þarf hann að getað tengt þær við fyrri 

þekkingu sína. Hann myndar þannig net hugmynda og hugtaka í 

vitsmunabúi sínu. Því fleiri tengingar, þeim mun betri þekking (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Til að þetta geti átt sér stað þarf kennarinn að vita hver 

forþekking nemandans er um það umfjöllunarefni sem hann hyggst leggja 

fyrir. Eru þær á skjön við námsefnið eða er gátt á milli þekkingar nemandans 

og námsefnis? Ef svo er þarf kennarinn að brúa það bil áður en lengra er 

haldið og fá nemendur til að líta gagnrýnum augum jafnt á sínar eigin 

forhugmyndir og námsefnið svo hægt sé að samræma þessa tvo þætti. 

Mikilvægur þáttur í þessu ferli er að kennarinn virki nemendur til þátttöku í 
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eigin námi og að námsumhverfið sé sem líkast raunverulegum aðstæðum 

(Larochelle, Bednarz og Garrison, 1998). 

Vygotsky er smiður kenningarinnar um félagslega hugsmíði (e. social 

constructivism) þar sem áherslan er meðal annars lögð á félagslegar 

aðstæður tengdar vitsmunaþroska (Moll, 1990). Hann skilgreindi þroska 

sem svæði raunverulegs þroska (e. zone of actual development) annars 

vegar og svæði óráðins þroska (e. zone of proximal development), eða 

þroskasvæði, hins vegar (Meyvant Þórólfsson, 1998). Þroskasvæði er svæðið 

á milli þess sem nemandi getur leyst upp á eigin spýtur miðað við 

raunverulegan þroska og þess sem sami nemandi getur leyst með hjálp 

fullorðinna eða í samvinnu við samnemendur með hærri þroska (Vygotsky, 

1978). Vygotsky taldi að á þann hátt næði nemandinn mestum framförum í 

þroska. Það er við að leita lausna á vandamálum sem væri honum ofviða 

nema með aðstoð þroskaðri einstaklings. 

Með kenningum sínum um nám og kennslu lagði Jean Piaget grunninn að 

félagslegri hugsmíðahyggju. Með framkvæmd rannsókna sem byggðu á 

hugmyndum hans mátti færa sönnur fyrir jákvæðum áhrifum félagslegra 

samskipta á einstaklingsárangur (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). 

Piaget er þekktastur fyrir störf sín á vettvangi þroskasálfræðinnar. Hann 

lagði fram kenningu um vitsmunaþroska þar sem héldust í hendur þroski 

greindar og líffræðilegur þroski (taugakerfið). Hann leit svo á að upp að 

fullum vitsmunaþroska, 16 ára aldri, gangi öll börn í gegnum fjögur 

fastskorðuð þroskastig, það eru (Aldís Guðmundsdóttir, 1992): 

 Skynhreyfistig (0-2 ára). Vitsmunaþroski á sér stað í gegnum skynjun. 
Barnið beitir skynfærum til að læra á umhverfi sitt. Fyrst með 
ósjálfráðum hreyfingum en svo með aukinni hreyfifærni (Aldís 
Guðmundsdóttir, 1992). 

 Foraðgerðastig (2-6 ára). Barnið öðlast raunverulegri hugsun með 
notkun tákna, mynda og tungumáls yfir hluti og til að tjá hugsanir 
sínar. Það hefur eingöngu skilning á eigin sjónarhorni (Aldís 
Guðmundsdóttir, 1992). 

 Stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára). Barnið nær aukinni færni í 
aðgerðar- og rökhugsun. Það áttar sig betur á hugtökum, flokkun 
hluta og fyrirbæra og um leið á tengslum flokka (Aldís 
Guðmundsdóttir, 1992). 

 Stig formlegra aðgerða (11-12 ára). Barnið getur beitt rökhugsun og 
hugsað kerfisbundið um óhlutbundin hugtök. Það getur sett sig í spor 
og skilið sjónarhorn annarra (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 
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Líkt og Vygotsky og Dewey taldi Piaget að nemendur þurfi að vera virkir 

þátttakendur í eigin námi, að námsumhverfi verði að vera náttúrulegt og 

námshvetjandi og að það þurfi að henta þroskastigi hvers nemenda og 

byggja á forþekkingu hans svo bestum námsárangri sé náð (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992). Í hugsmíðahyggju er einnig lögð áhersla á sköpun 

sem skilar áþreifanlegum og sýnilegum árangri svo nemendur geri sér betri 

grein fyrir framförum sínum og getu (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Því 

er mikilvægt að nemendur séu virkir í vali og þróun verkefna þessa 

námsefnis. Einnig að þeir leggi kapp á vandaða formhönnun og frágang svo 

ávinningur vinnu þeirra sé þeim sem greinilegastur og þeir séu stoltir af 

árangri sínum. 
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4 Um verkefnið og notkun þess 

Eins og áður hefur komið fram þá er samnefnari námsefnisins tónlist. 

Verkefnasafnið samanstendur af ellefu verkefnum. Um er að ræða fjögur 

strengjahljóðfæri, þrjú ásláttarhljóðfæri, tvö rafræn tæki til hljóðformunar 

og tvö verkefni sem tengjast tónsköpun, samspili og hljóðupptöku. Ekki er 

ætlast til að nemendur leysi öll verkefnin heldur eiga þeir að velja sér og 

smíða hljóðfæri og tæki sem vekja áhuga þeirra og nota þau við lausn 

frekari verkefna. 

Við val á verkefnum fyrir verkefnasafnið var litið til ýmissa þátta. Til 

dæmis hvaða hljóðfæri henta vel til samspils, hvaða hljóðfæri bjóða upp á 

fjölbreytta möguleika í tónsköpun og hvaða hljóðfæri gætu höfðað til 

nemenda á unglingastigi. Valin voru óhefðbundin hljóðfæri. Með því er átt 

við að þau hljóðfæri sem urðu fyrir valinu eru ekki almennt notuð í tónlist á 

Íslandi eða í hefðbundinni popptónlist. 

 

4.1 Hljóðfæragerð og skólastarf 

Heimildir um skipulagða kennslu í hljóðfærasmíði í íslenskum skólum eru af 

skornum skammti. Má ætla að ástæðan sé skortur á slíkri kennslu. Það er 

reynsla höfundar að sú hljóðfærasmíði sem fram fer sé aðallega tengd 

yngsta stigi og miðstigi grunnskóla og samanstandi af smíði smárra 

hljóðfæra á borð við hristur, tamborínur og einföld blásturshljóðfæri. Það 

má ætla að nemendur á unglingastigi sem stunda nám í hljóðfæraleik séu 

komnir lengra í tónlistarnámi sínu en svo að kunnátta þeirra og þekking 

einskorðist við slík einföld hljóðfæri. Eins má ætla að nemendur sem ekki 

stunda nám í hljóðfæraleik hafi náð þroska til að takast á við flóknari 

hljóðfæri. 

Íslenskt námsefni með áherslu á hljóðfærasmíði eða hljóðfæragerð fyrir 

grunnskóla er vandfundið og hluti af því er komið nokkuð til ára sinna. Sem 

dæmi má nefna bókina Einföld hljóðfærasmíði eftir þá Njál Sigurðsson og 

Þóri Sigurðsson sem gefin var út af skólaþróunardeild 

Menntamálaráðuneytisins árið 1985. Doktor Gísli Þorsteinsson dósent í 

hönnun og smíði við Háskóla Íslands hefur einnig sýnt viðfangsefninu áhuga 

og ritað meðal annars: Hljóðfærasmíði sem rannsóknarstarf í tengslum við 

tónmennt. Rit er fjallar um samþættingu tónmenntar og smíða í gegnum 
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smíði hefðbundinna og óhefðbundinna hljóðfæra og notkun þeirra við 

tónlistarflutning í skapandi skólastarfi, árið 1980 og kennsluefni fyrir 

íslenska grunn- og framhaldsskóla: Tónlist fyrir alla. Hönnun og smíði 

hljóðfæra fyrir fólk á öllum aldri, árið 2007 (Gísli Þorsteinsson, e.d.). 

Óútgefið íslenskt námsefni um hljóðfærasmíði er að finna á vefnum 

skemman.is í formi lokaverkefna grunnskólakennaranema. Skemman er 

rafrænt gagnasafn Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, Háskólans á 

Bifröst, Háskólans í Reykjavík, Landbúnaðarháskóla Íslands, Landsbókasafns 

Íslands - Háskólabókasafns og Listaháskóla Íslands. Þar er haldið utan um 

lokaverkefni nemenda og rannsóknarrit kennara og fræðimanna (Skemman, 

e.d.). Þessi verkefni geta þó verið lokuð eða aðeins opin ákveðnum 

menntastofnunum sem hamlar aðgengi að þeim. 

Ef vefur Námsgagnastofnunar (nams.is) er skoðaður má sjá að 

námsgreinin hönnun og smíði er þar í næst neðsta sæti yfir magn af útgefnu 

kennsluefni og Þar er ekki að finna námsefni um hljóðfærasmíði 

(Námsgagnastofnun, 2010). Í erindi sínu, hljóðfærasmíði í Álftamýrarskóla, 

bendir Kristbjörn Árnason (2005) smíðakennari á það að námsgreinin búi 

ekki við námsbækur og sé af litlum toga miðstýrð, nema út frá þeim 

markmiðum sem aðalnámskrá setur. Þau markmið eru jafnframt opin fyrir 

túlkun hvers smíðakennara. Í erindinu gefur Kristbjörn sýnishorn af verkefni 

í hljóðfærasmíði fyrir 4. bekk og reifar þá kosti og möguleika sem 

hljóðfærasmíði býður upp á hvað varðar hönnun, lausnarleit, samþættingu 

námsgreina og samvinnu kennara svo eitthvað sé nefnt. 

4.2 Dæmi um notkun verkefnasafnsins í skólastarfi 

Verkefnasafn þetta er fyrst og fremst þróað fyrir kennslu í hönnun og smíði 

á unglingastigi grunnskóla (8. til 10. bekk) með möguleika á samþættingu 

námsgreina. Verkefnin sem snúa að hljóðupptöku og samspili er til dæmis 

hentugur grundvöllur til samstarfs smíða- og tónmenntarkennara 

grunnskóla. Það er þó ekki þar með sagt að slík verkefni sé ekki hægt að 

leysa innan veggja smíðastofunnar. Eins og segir í kafla 1.1 þá er notkun 

þess ekki takmarkað við hugmyndir höfundar og býður upp á aðrar 

útfærslur og notkunarmöguleika til dæmis sem grunnur að námskeiði eða 

valáfanga. Þegar hljóðfærin og tækin hafa verið smíðuð og nemendur fengið 

þjálfun í notkun þeirra opnast frekari möguleikar á að nota þau í öðru 

skólastarfi svo sem í leiklist, tónlist, dansi, tungumálum, í undirleik, 

þemavinnu, tónlistarsköpun og félagslífi skólans, svo dæmi séu tekin. Eins 

og segir í aðalnámskrá (2013) þá er hægt að nota list- og verkgreinar sem 

kennsluaðferð og samþætta öllu almennu námi. Einnig geta verkefni sem 
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smíðuð eru öðlast sess í hljóðfærasafni skólans og verið aðgengileg öllum 

nemendum til notkunar í leik og námi. 

4.3 Kennsluaðferðir og kveikjur 

Það er reynsla höfundar að kennsla í hönnun og smíði einkennist af 

útlistunarkennslu. Einkum hafa fyrirlestrar og sýnikennsla verið áberandi, 

þar sem kennarinn heldur stuttan fyrirlestur um það verkefni sem á að taka 

fyrir og fylgir því eftir með að sýna verkfæri og vinnuaðferðir sem ætlast er 

til að nemendur beiti. Kennarinn sýnir síðan jafnvel útfærslu af fullkláraðu 

verkefni. 

Höfundur vil leggja áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir, án þess þó að 

útiloka þær aðferðir sem minnst er á hér að ofan. Námsefnið býður meðal 

annars upp á þemanám þar sem það er skipulagt út frá hljóðfærum og 

tónlist og getur þar að auki nýst á þverfaglegan hátt. Eins og til dæmis í 

hljóðfærasmíði í hönnun og smíði, við samspil og hljóðupptökur í tónmennt, 

textagerð í íslensku og svo framvegis. Það sem snýr að tónlist námsefnisins 

býður upp á innlifunaraðferðir og tjáningu og það sem snýr að hönnun og 

smíði hljóðfæra býður upp á þrautalausnir. Af þrautalausnum henta 

tilraunir/tilraunanám vel (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Nemendur þróa 

hljóðfæri sín með tilraunum samhliða hönnun þess og smíði sem gerir 

námsefnið persónulegra og eykur áhuga nemenda á eigin verkefni. 

Hvaða aðferðir sem kennarinn kýs að beita við kennslu námsefnis er 

mikilvægt að byrja kennsluna á kveikju og ýta undir lýðræðisleg og sjálfstæð 

vinnubrögð nemenda. Gefa þeim þá tækifæri á að spyrja út í viðfangsefnið 

og efna til umræðu (Elís Þór Sigurðsson, 2006). Með kveikjunni er ætlað að 

vekja áhuga nemenda en um leið kanna forþekkingu þeirra á viðfangsefninu 

og koma hugmyndavinnu af stað. Hún er einnig grundvöllur fyrir nemendur 

til að koma með hugmyndir um umfjöllunarefnið og varpa þeim fram bæði 

til kennarans og samnemenda. Þannig geta nemendur haft áhrif á og borið 

meiri ábyrgð á eigin námi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Á þann hátt er hægt að 

koma í veg fyrir að nemendur byrji með báðar hendur tómar. Allir 

nemendur koma til borðsins með fyrirframmótaðar skoðanir og hugmyndir 

sem mikilvægt er að greiða úr, ræða og byggja á. 

4.4 Námsmat 

Námsmat er mikilvægur þáttur í námi barna og unglinga. Í lögum um 

grunnskóla segir að nemendur eigi að bera ábyrgð á eigin námi (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Hluti af þeirri ábyrgð er að nemendur klári 

verkefni sín og skili þeim til námsmats kennara.  
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Að mati höfundar er ekki fýsilegt að ákveða hvaða námsmatsaðferðir 

henti best þeim verkefnum sem hér fylgja. Kennarar og skólastjórnendur 

vega það og meta hvaða leið þeir fara í námsmati með tilliti til námsefnis, 

nemendahóps og ríkjandi hugmynda og stefnu í hvert skipti. Það er hægt að 

fara margar leiðir til að ná settum markmiðum, því þurfa matsaðferðir að 

vera fjölbreyttar (Menntamálaráðuneytið, 1989). Nemendur þurfa að vita 

hver sett markmið eru og hvaða viðmið eru til grundvallar í matinu hverju 

sinni (Menntamálaráðuneytið, 2011). Með öðrum orðum er æskilegt að 

námsmat haldist í hendur við þær kennsluaðferðir sem beitt er hverju sinni 

og að það taki tillit til getu hvers og eins nemanda. Hér er þó vakin sérstök 

athygli á rauntengdu námsmati. 

4.4.1 Rauntengt námsmat 

Í heimspeki fjölgreindarkenningarinnar er tekið mið af mikilvægi rauntengds 

námsmats. Slíkt mat er markviðmiðað (mat með tilliti til ákveðinnar tækni. 

Hvað getur nemandinn og hvað ekki?). Það er afkastamiðað (afköst 

nemanda metin) og sjálfsviðmiðað (frammistaða nemanda er borin saman 

við fyrri frammistöðu hans). Nemendum gefst þá kostur á að sýna kunnáttu 

sína við aðstæður sem líkja, eins og unnt er, eftir raunverulegum 

aðstæðum. Andstætt stöðluðum prófum þar sem nemendur eru oft metnir 

við tilbúnar, óraunverulegar aðstæður. Howard Gardner leggur áherslu á að 

besta leiðin til að meta árangur og hæfni nemenda er heimildasöfnun. Það 

er að segja, að fylgjast með hvernig þeir takast á við verkefni sem reyna á 

mismunandi greindarflokk og halda skrá yfir afrekstur og lausnarleitarferli 

nemenda (Armstrong, 2001). 

Slík skráning getur farið fram á fjölbreyttan hátt og nemendur tekið 

virkan þátt í skrásetningunni. Í hönnun og smíði er til dæmis hægt að 

styðjast við myndbandagerð og ljósmyndir, þar sem nemendur sýna og 

kynna verkefni sín og verkferla á stafrænan hátt. Hægt er að halda sýningu á 

verkum eða halda leiðarbók þar sem nemendur skrifa um vinnu sína og 

reynslu, teikna skissur og setja inn myndir (Armstrong, 2011). Slík leiðarbók 

getur jafnvel verið í formi bloggs, heimasíðu eða smáforrits (app) sem 

heldur utan um upplýsingarnar. 

Höfundur vill benda sérstaklega á smáforritið Showbie, sem nálgast má á 

vefslóðinni www.showbie.com. Það smáforrit gerir kennaranum og 

nemendum kleift að leggja fyrir og skila verkefnum á rafrænan og 

fjölbreyttan hátt. Kennarinn á þá auðveldara með að halda utan um 

verkefnaskil, miðla upplýsingum og tilsögnum og gefur nemendum tækifæri 

á að skila verkefnum með hjálp spjaldtölvu eða snjallsíma (Showbie, e.d.). 
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Enn fremur eykur notkun forritsins tæknivæðingu hönnunar og smíði sem 

að mati höfundar hefur dregist aftur úr öðrum námsgreinum á þeim 

vettvangi. 

4.5 Tillaga að námskrá í hljóðfæragerð fyrir grunnskóla 

Mikilvægur þáttur í kennslu námsefnis eins og því sem þetta safn hefur að 

geyma er að vanda til undirbúnings. Í því felst meðal annars að semja 

námskrá þar sem skýrar línur eru settar fram um tilgang, markmið og 

hæfniviðmið verkefna. Slík námskrá er í höndum hvers kennara og tekur 

mið af áherslum hans og nemendahópnum. 

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu námskrá en flestar þeirra 

snúast um skipulag náms og skólastarfs á einn eða annan hátt. Andri 

Ísaksson (1983) skilgreinir námskrá sem áætlun um hvað skuli gert, lært og 

kennt í skólanum. Í námskrá þarf að tilgreina markmið, stefnu, efnistök, 

kennsluaðferðir og námsmat. Andri bendir á að til þess að námskrá sé 

gagnsöm þurfi hún að beina sjónum að markmiðum sem eru skýr og 

auðvelda bæði nám og kennslu. Námskrá stuðlar að skilvirku starfi þar sem 

hægt er að sjá fyrir hugsanleg vankvæði og takast á við þau. Hún sparar 

tíma og orku þegar vinna er hafin, bætir skipulag og eykur líkurnar á 

samræmdri vinnu þar sem eitt leiðir að öðru. Að lokum bendir Andri á að 

með námskrá sé hægt að draga úr streitu sem fylgir óskipulögðu skólastarfi. 

Meðfylgjandi tillaga að námskrá tekur mið af grunnþáttum menntunar, 

lykilhæfni, menntagildum og hæfniviðmiðum eins og þau birtast í 

aðalnámskrá grunnskóla. 

4.5.1 Grunnur að námskrá 

Smíði hljóðfæra og rafræns búnaðar 

til samspils á unglingastigi grunnskóla. 

Hæfniviðmið 

Eftir lausn verkefna getur nemandi: 

 Miðlað reynslu sinni af smíði hljóðfæra og rafrænna tækja og aukið 
orðaforða sinn í tengslum við viðfangsefnið, hljóð, 
hljóðmyndunarfræði, hljóðfæri, rafíhluti og hönnun og smíði. 

 Áttað sig á þeim möguleikum sem felast í rafvæðingu hljóðfæra og 
notfært sér þá þekkingu í sambandi við hljóðritun með notkun 
tölvubúnaðar og með samspili og notkun hljóðkerfa og 
hljóðfæramagnara. 
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 Í auknu mæli notað tónlist, hljóðfæri og hljóðfæraleik í leik og starfi 
og öðlast aukinn áhuga á viðfangsefninu. 

 Beitt nýrri og aukinni þekkingu og færni í hönnun og smíði til að 
takast á við flóknari viðfangsefni en áður. 

 Dregið lærdóm af úrlausn verkefna, gert sér grein fyrir og yfirfært 
þekkinguna yfir á önnur verkefni, námsgreinar og aðstæður. 

 Notað einföld hljóðfæri, forrit, tæki og rödd sína til tónsköpunar og 
tekið virkan þátt í samspili. 

 Rætt um hljóðfæri, tónlist og tónlistarsköpun á gagnrýninn hátt og 
rökstutt afstöðu sína. 

Áhersla á: 

 Að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum, svo sem við val á 
aðferðum, efni og verkfærum sem hæfa hverju verkefni. 

 Að nemendur geri grein fyrir vinnuferli sínu og tjái sig um verkefni sitt 
með orðræðu og vinnuteikningu. 

 Að nemendur velji, útfæri og smíði eigin hljóðfæri út frá áhugasviði 
og notagildi. 

 Samvinnu nemenda. 

 Góða umgengni og frágang á vinnusvæði. 

 Óhefta tónsköpun. 

Kveikja: 

 Kennarinn opnar umræðu um hljóðfæraþekkingu nemenda. Kunna 
nemendur á hljóðfæri? Hver þá? Hafa þeir stundað eða eru þeir í 
tónlistarnámi? Hvernig virka hljóðfæri? Hafa nemendur hljóðritað? 
Hvað þá og hvernig? Er hægt að flokka hljóðfæri? Hafa nemendur 
hugmyndir að hönnun nýs hljóðfæris? Og svo framvegis. 

 Kennarinn sýnir fullkláruð verkefni, sýnir virkni þeirra og gefur 
nemendum kost á að prófa, skoða og spyrja spurninga. Þetta vekur 
áhuga nemenda á ákveðnum verkefnum, hjálpar þeim við val sitt og 
gefur þeim mynd af því hvernig verkefnin tengjast og vinna saman. 

Kennsluaðferðir: 

 Útlistunarkennsla í formi fyrirlestrar, sýnikennslu og hlustunar þar 
sem kennarinn kynnir verkefnin og sýnir þau. Hann stjórnar umræðu 
og skoðar umfjöllunarefnið út frá mismunandi sjónarhornum. 
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 Þrautalausnir, lausnaleit og tilraunir þar sem nemendur beita 
skapandi hugsun og gera tilraunir með efni og formhönnun til að þróa 
verkefnin í persónulega átt. Nemendur gera einnig tilraunir í 
hljóðritun, samspili og tónsköpun þar sem þeir leika sér með 
notkunarmöguleika hljóðfæra, forrita og tækjabúnaðar.  

Kennarinn: 

Kennarinn kynnir verkefnin og aðstoðar nemendur við verkefna- og efnisval 

eftir þörfum um leið og hann fræðir nemendur. Á meðan á vinnu nemenda 

stendur gengur kennarinn á milli nemenda og leiðbeinir þeim í 

hönnunarferlinu, um vinnuaðferðir og líkamsbeitingu. Hann stuðlar að 

góðum vinnuanda, ýtir undir skapandi hugsun og er með markvissa og 

stöðuga endurgjöf á meðan nemendur leysa verkefni sín. Við lausn á 

verkefnum í samspili, tónsköpun og hljóðritun skipar kennarinn nemendur í 

hópa eftir því hvaða hljóðfæri þeir hafa smíðað, eftir óskum nemenda og 

með tilliti til nemendahópsins. Að lokum metur kennarinn vinnu nemenda í 

heild, þau verkefni sem þeir hafa unnið og gefur þeim einkunn og umsögn. 

 

Nemendur: 

Nemendur hlusta á inngang og kveikju kennarans, taka þátt í umræðu, 

skoða og skoða verkefni sem fullkláruð eru. Þeir velja sér verkefni við hæfi, 

gera vinnuteikningar og tilraunir með formhönnun og efnisval á meðan á 

hönnun og smíði stendur í samráði við kennarann. Nemendur eiga að sýna 

frumkvæði og sjálfstæði í  vinnubrögðum við hönnun og smíði verkefna og 

sýna samstarfsgetu, tillitssemi og umburðarlyndi í hópverkefnum. 

Nemendur eiga að nýta sköpunarkraft sinn við lausn verkefna og leysa þau 

eftir bestu getu. Nemendur skila kennaranum fullkláruðum verkefnum til 

mats og umsagnar. 

 

Námsmat: 

Kennarinn leggur mat á vinnu nemenda bæði á meðan á verkefnavinna 

stendur og við lok hennar. Hann heldur utan um mat á öllum þáttum 

verkefnavinnunnar og í lokin leggur hann fram niðurstöður byggðar á 

heildarmati og gefur einkunn og umsögn. 

Markviðmiðað mat: 

 Nær nemandi þeim markmiðum sem kennarinn setur? 

 Hefur nemandi vald á þeirri tækni sem þarf við lausn verkefnis? 

 Hvað getur nemandinn? Hvað getur nemandinn ekki? 
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 Metin hegðun, samskipti og umgengni. 

Afkastamiðað mat: 

 Hver eru afköst vinnunnar? 

 Hver eru gæði afurðar? 

 Metin vandvirkni og iðjusemi. 

Sjálfsviðmiðað mat: 

 Er frammistaða nemanda í takt við getu hans og fyrri frammistöðu? 

 Sýnir hann framför (í ákveðnum þáttum)? 

 Metinn áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
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5 Umræða 

Í upphafi vinnu við þetta meistaraverkefni kom upp sú hugmynd að semja 

námsefni í námsgreininni hönnun og smíði fyrir unglingastig grunnskóla. 

Rótin af þeirri hugmynd var vettvangsnám höfundar þar sem honum varð 

ljóst að ekki væri nægilegt framboð af námsefni fyrir unglingastig í 

námsgreininni hönnun og smíði. Þegar upp var staðið stóð námsefnið 

saman af ellefu verkefnum sem öll tengdust tónlist á einn eða annan hátt. 

Allt frá smíði hljóðfæra og rafrænna tækja til tónsköpunar og samspils. 

Í greinargerðinni er leitast við að finna námsefninu fræðilegan grundvöll. 

Í því sambandi var fyrst horft til aðalnámskrár grunnskóla. Námsefnið fellur 

vel að grunnþáttum menntunar, sér í lagi að sköpun sem er mikilvægur 

þáttur við lausn verkefna sem birtist til dæmis í útfærslum á hljóðfærum og 

tónsköpun. Einnig tekur það tillit til þeirra hæfniviðmiða sem fram koma í 

aðalnámskrá sem tengjast bæði hönnun og smíði og tónmennt 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). 

Það er markmið þessa verkefnasafns að stuðla að alhliða þroska 

nemenda í gegnum sköpun og listir. Anne Bamford (2011) bendir á 

mikilvægi þessara þátta og bætir við að nemendur þurfi að geta nálgast 

verkefni á persónulegan og skapandi hátt. Námsefnið er því einfalt upp að 

vissu marki þar sem nemendum gefst svigrúm til frekari þróunar til dæmis 

með formhönnun, efnisvali og yfirborðsmeðferð. 

Hugmyndir og kenningar Howard Gardner, John Dewey og fleiri um nám, 

kennslu og vitsmunaþroska, voru höfð til hliðsjónar við verkefnagerðina. Í 

anda hugsmíðahyggjunnar var tekið mið af forþekkingu nemenda í hönnun 

og smíði við þróun verkefna (Dewey, 2000). Námsefnið á að byggja upp 

greind nemenda á sem flestum sviðum í gegnum verklega kennslu (Dewey 

og MacLellan, 1889). Í því samhengi var leitað í fjölgreindarkenningu 

Howard Gardner (2011) þar sem kortlagðar og skilgreindar voru átta flokkar 

greindar sem hann taldi að mannshugurinn byggi yfir. Með samþættingu 

tónlistar og smíði fellur námsefnið vel að fjölgreindarkenningu Gardner. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að þjálfun í tónlist annars vegar og 

hönnun og smíði hins vegar örvi sama svæði heilans eða þar sem 

skipulagning og þrautalausnir fara fram (Kreutze, 2001).  
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Í upphafi rannsóknarvinnu fyrir verkefnið lagði höfundur fram spurningar 

sem áttu að ramma inn vinnuna. Þessar spurningar voru gagnlegar þegar 

kom að vali og þróun verkefna í verkefnasafnið. Spurningarnar voru: 

1. Hvaða hljóðfæri væru áhugaverð sem viðgangsefni fyrir unglinga í 
hönnun og smíði í grunnskóla? 

2. Hvernig mætti glæða hljóðfærasmíði rafrænum áherslum til að 
mæta nútímaþörfum unglinga? 

3. Hvernig mætti hagnýta slíkt viðfangsefni til tónsköpunar á 
unglingastigi? 

Það sem haft var í huga í upphafi var að verkefnin mynduðu ákveðna 

heild og telur höfundur að það hafi tekist. Það er að segja að hljóðfærin 

hljómi vel saman og henti til úrlausna tónsköpunarverkefna. Rafvæðing 

hljóðfæranna var mikilvæg til að uppfylla nútímaþarfir nemenda. Almenn 

snjalltækjaeign og tækniþekking þeirra opnar nýja möguleika sem nýttir eru 

í verkefnasafninu. Lausnin fólst í notkun piezoelectric pickups sem er ódýr 

rafíhlutur sem gerir nemendum kleift að tengja rafvætt hljóðfæri við 

fyrrnefndan tækjakost. 

Verkefnið í heild nýtist nemendum á unglingastigi á fjölbreyttan hátt en 

er ekki bundið við notkun innan smíðastofunnar. Þegar hljóðfæri hafa verið 

smíðuð og reynsla fengist á notkun þeirra geta kennarar annarra 

námsgreina notfært sér þekkingu nemenda og sköpunarkraft við gerð og 

úrlausn fjölbreyttra verkefna. Tónlistaiðkun auðgar skólastarfið og skilar sér 

í betri alhliða námsárangri (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, 2004).  

Ein af takmörkunum námsefnisins, eins og áður hefur verið komið inn á, 

er að ekki hefur fengist reynsla á notkun þess á vettvangi. Námsefni er í eðli 

sínu breytingum háð og verkefnin eiga eftir að þróast enn frekar þegar 

reynsla kemst á þau. Það er því ósk höfundar að sem flestir kennarar sjái 

hag sinn í nýtingu þess í námi og kennslu. 
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6 Lokaorð 

Menningarheimur okkar er umvafin tónlist og aldrei hefur hún verið jafn 

aðgengileg. Hún er einnig mikilvægur þáttur í lífi ungmenna. 

Tónlistarsmekkur er í senn persónulegur en líka samfélagslegur vettvangur. 

Hljóðfæragerð og tónsköpun er því ákjósanleg leið til að vekja áhuga 

nemenda á hönnun og smíði. Höfundur hefur leitað leiða til að flétta 

verkefnasafnið við áhugamál nemanda, sérstaklega hvað viðkemur tónlist 

og snjalltækjanotkun. 

Höfundur hefur sjálfur mikinn áhuga á hljóðfærum og tónlist. Fyrir hann 

var þetta verkefni tækifæri til að læra og þroskast og um leið til að miðla 

niðurstöðunum áfram til annarra kennara og nemenda þeirra. 

Það er reynsla höfundar að ekki er nóg til af aðgengilegu námsefni fyrir 

hönnun og smíði á unglingastigi grunnskóla þrátt fyrir langa sögu 

kennslugreinarinnar. Með auknu framboði á fjölbreyttu námsefni gefst 

nemendum betra tækifæri til að velja sér verkefni sem hæfir áhuga, þroska 

og getu þeirra. Aukið verkefnaframboð gæðir skólastarfið fjölbreytileika, 

eykur þekkingu kennara og gerir námið einstaklingsbundnara. 

Þetta verkefni er lóð höfundar á vogaskálar hönnunar og smíði í þeirri 

von um að þessi aldagamla námsgrein þróist í takt við tímann og verði aldrei 

talin úreld eða óþörf. 

Ágæti þessa verkefnasafns mun tíminn leiða í ljós. 
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1 Námsefni og verkefnalýsingar 

1.1 Inngangur 

Lokaverkefni höfundar til M.Ed.-prófs í grunnskólakennslu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands samanstendur af námsefni fyrir 

grunnskólanemendur á unglingastigi í námsgreininni hönnun og smíði og 

fræðilegri greinargerð því til stuðnings. Námsefnið er þó ekki ætlað sem 

verkefnahefti eða kennslubók fyrir nemendur heldur sem verkefnasafn og 

upplýsingarit fyrir kennara. 

Sá hluti verkefnisins sem snýr að námsefni skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti 

hans inniheldur fróðleik sem tengist hljóði, tónsköpun og hljóðfærum. Þar 

er meðal annars fjallað um upphaf tónsköpunar og hljóðfæragerðar bæði á 

Íslandi og á heimsvísu. Einnig er fjallað um rafvæðingu hljóðfæra og efnisval 

verkefna. 

Í seinni hluta er sjálft námsefnið, sem er byggt upp af ellefu verkefnum 

sem öll tengjast tónlist á sinn hátt. Þau eru valin með það að markmiði að 

mynda línulega heild. Nemandinn fer í gegnum það ferli að útfæra og smíða 

hljóðfæri, gera tilraunir með notagildi þess, nýta það til tónlistarsköpunar í 

félagslegum aðstæðum sem endar með hljóðritaðri lokaafurð. 

Námsefnið samanstendur af fjórum strengjahljóðfærum, þremur 

ásláttarhljóðfærum, tveimur rafrænum verkefnum (bjögunarfetill og 

tónjafnari). Ásamt tveimur verkefnum sem ganga út á tónsköpun, samspil 

og hljóðritun með aðstoð tölvu- og hugbúnaðar. 

Hugmyndin að verkefnasafninu er sprottin úr áhuga höfundar á 

hljóðfærum og hljóðfæraleik sem hann ákvað að gera að útgangspunkti 

námsefnisins. Við val og hönnun verkefna voru hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla, og þær kenningar um nám og kennslu sem höfundur aðhyllist, 

hafðar að leiðarljósi. 

1.2 Upphaf tónsköpunar og hljóðfæragerð 

Tónlist og hljóðfæri hafa fylgt manninum í mörg þúsund ár. Þó er líklegt að 

tónlist hafi komið á undan hljóðfærum þar sem mannsröddinni hefur verið 

beitt á margvíslegan hátt. Sennilegt er að maðurinn hafi fengið innblástur úr 

náttúrunni, svo sem frá fuglum sem beita bæði tíðni og tónhæð í söng 

sínum (Montagu, 2007). 
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Manninum er það eðlislægt að slá takt þegar hann hlustar á eða flytur 

tónlist. Frummaðurinn hefur af öllum líkindum klappað saman lófum, 

stappað niður fótum og stundað búkslátt til að halda takti á meðan sungið 

var. Líkaminn er í sjálfu sér flókið ásláttarhljóðfæri. Hægt er að kalla fram 

mismunandi hljóð eftir því hvar, hvernig og hve fast er slegið. Það ýtir enn 

fremur stoðum undir tilgátuna um upphaf hljóðfæraleiks að elstu hljóðfæri 

sem fundist hafa eru hristur. Þessar hristur eru búnar til úr skeljum, beinum 

eða tönnum sem strengdar eru á band og bundnar við líkamann, til dæmis 

við ökkla eða úlnlið (Sachs, 2006). Hljóðfærið nýttist þannig þegar dansað 

var eða sleginn taktur. 

Fyrstu hljóðfærin hafa líklega orðið til fyrir tilviljun þar sem 

frummanninn skorti þá rökhugsun sem við búum yfir í dag (Sachs, 2006). 

Með því að slá með kylfu í holan trjábol eða blása í kuðung gæti hann hafa 

áttað sig á afleiðingunum og nytsemi hljóðsins sem mætti nota til að slá takt 

eða jafnvel til samskipta yfir langar vegalengdir (Darling, 1996). 

Einnig má sjá fyrir sér veiðimenn um hávetur sitjandi við varðeld í helli 

sínum. Skyndilega byrjar einn þeirra að plokka strenginn í boganum sínum 

og framkallar tón. Seinna rekst boginn í pott eða trommu sem magnar 

hljóðið þegar strengurinn er plokkaður. Veiðimaðurinn bætir öðrum streng í 

bogann sem framkallar annan tón og svo framvegis (Darling, 1996). 

Einföld hljóðfæri eins og lýst hefur verið hér, eru enn í notkun um allan 

heim og má finna hvort sem er hjá frumbyggjum í Afríku eða í hillum 

hljóðfæraverslana á Íslandi. 

Það hefur tekið langan tíma, kynslóð fram af kynslóð hljóðfærasmiða, að 

þróa hljóðfæri í það form og notagildi sem við þekkjum í dag. Í raun er lítið 

vitað um þróunarsögu hljóðfæra með nokkrum undantekningum þó. 

Líklegur áhrifaþáttur er að hljóðfærasmiðir hafi setið á þekkingu sinni og 

hún aðeins borist munnlega frá meistara til lærlings þar til hún glataðist að 

mestu (Jaynes, 1996). 

Aðeins eru til getgátur um upphaf tónlistar og hljóðfæragerðar en ef 

marka má eðli mannsins má gefa sér að hljóðfæri hafi þróast áfram með 

tilraunastarfsemi sem getið hefur af sér þann fjölda hljóðfæra sem þekkjast 

nú til dags. 

 Á sama hátt mun námsefnið, sem hér um ræðir, verða notað sem 

grunnur fyrir nemendur að gera tilraunir á, þar sem hönnun og smíði 

hljóðfæra þróast á persónulegan hátt. 
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1.3 Hljóðfærasaga Íslands 

Hljóðfærasaga Íslands er fábrotin miðað við aðrar þjóðir, og lítið er vitað um 

forna söngva eða hljóðfæraleik. Í Brennu-Njáls sögu, Eddukvæðum og fleiri 

íslenskum fornritum er minnst á kveðskap og söng. Í þeim síðast nefndu 

koma hljóðfærin horn og harpa við sögu án þess að þeim sé lýst eða þeim 

gerð frekari skil. Lög við gömul kvæði og söngva hafa fallið í gleymsku, enda 

hófst ritöld á Íslandi ekki fyrr en um 300 árum eftir að Eddukvæði voru ort. 

Það má þó gera ráð fyrir því að á Íslandi, líkt og í öðrum löndum, hafi söngur 

og jafnvel undirleikur tengst trúarlegum athöfnum og göldrum (Jón 

Þórarinsson, 2012). 

Hljóðfæri voru ekki algeng eða almenn eign á íslandi til forna og lítið sem 

ekkert hefur fundist af hljóðfærum við fornleifagröft hér á landi. Á Stóru-

Borg undir Eyjafjöllum fannst þó munnharpa (munngígja eða kjálkaharpa) úr 

járni sem talin er frá 16. eða 17. öld. Þó um elsta hljóðfærafund 

Íslandssögunnar sé að ræða telst slíkt hljóðfæri varla íslenskt þar sem það 

hefur verið til víða um heim frá fornu fari. Fyrir utan þau hljóðfæri sem 

efnaðir einstaklingar fluttu með sér heim úr ferðalögum erlendis frá voru 

einkum tvö hljóðfæri í notkun og kunn almenningi, svo nefnd 

alþýðuhljóðfæri. Þau eru annars vegar íslensk fiðla og hins vegar langspil 

sem bæði voru smíðuð hér á landi. Bæði hljóðfærin eru úr ættkvísl 

strengjahljóðfæra frá Evrópu og Austurlöndum fjær sem hægt er að rekja til 

einstrengings sem notaður var á tímum Forn-Grikkja (Jón Þórarinsson, 

2012). 

Íslenska fiðlan var orðin landlæg á 16. öld og var notuð allt fram á 18. öld 

eða þar til langspilið tók að mestu við. Fiðlan, sem leikið er á með boga, 

hefur upphaflega verið gerð úr holuðum við, þar sem opið var látið snúa 

Mynd 1. Langspil og íslensk fiðla á Árbæjarsafni. 
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niður og á hana strengdur einn strengur úr hrosshári. Með tímanum 

þróaðist hún í að vera aflangur skreyttur kassi úr þunnum fjölum, strengd 

fleirum og nútímalegri strengjum (Bjarni Þorsteinsson, 1974; Jón 

Þórarinsson, 2012). 

Langspilið hefur líklega borist til Íslands um eða eftir miðja 17. öld frá 

Noregi eða Danmörku. Þróun hljóðfærisins gat af sér séríslenska útgáfu sem 

var aflangur trékassi með bogadregnu útskoti í öðrum enda hans. Á það 

voru oftast strengdir tveir til þrír strengir. Það hafði gripbretti með 

þverböndum undir neðsta strengnum og á hann var laglínan leikin. Líkt og á 

íslensku fiðluna en spilað var á langspilið með boga (Njáll Sigurðsson, 2004. 

Jón Þórarinsson, 2012) 

Það er í raun ekki til neitt alíslenskt hljóðfæri og menningarsaga landsins 

er ekki rík af tónlist. Íslenska fiðlan og langspilið komast næst því en þrátt 

fyrir að íslenskir hljóðfærasmiðir hafi þróað þau áfram eru þau ekki íslensk 

að uppruna. Upp úr aldamótunum 1800 fór innflutningur hljóðfæra að 

færast í aukana með þeim afleiðingum að notkun hinna íslensku 

alþýðuhljóðfæra lagðist nær alveg af (Bjarni þorsteinsson, 1974). 

Nokkuð er um lærða hljóðfærasmiði á Íslandi sem starfa bæði við 

viðgerðir og nýsmíði. Auk þess hefur færst í aukana að áhugamenn smíði sér 

hljóðfæri enda aðgengi að fróðleik og upplýsingum um smíði hljóðfæra 

orðin aðgengileg með tilkomu Netsins. Þó er ekkert sem bendir til þess að 

íslensk hljóðfærasmíði sé af sérstökum toga eða frábrugðin því sem gengur 

og gerist erlendis. Nema ef vera skildi smíði hinna íslensku alþýðuhljóðfæra, 

fiðlunnar og langspilsins. 

1.4 Hljóðfæri 

Hljóðfæri eru í sinni einföldustu mynd tæki eða verkfæri sem maðurinn 

notar til að framkvæma hljóð eða tón (Buchner, 1980). Hljóðfæri getur því 

verið jafn flókið og píanó eða eins einfalt og tveir viðarkubbar sem slegið er 

saman. Öll hljóðfæri þurfa utanaðkomandi afl til að gefa frá sér tón til 

dæmis með hljóðfæraleikara, tölvu eða jafnvel vatni eða vindi. 

Til eru margar aðferðir við að flokka hljóðfæri og telst engin ein flokkun 

réttari en önnur. Hljóðfæri eru meðal annars flokkuð eftir útliti, efnivið, og 

tónblæ. Landfræði- og menningarlegir þættir hafa einnig áhrif á flokkun 

þeirra (Montagu, 2007). Almenn flokkun sem flestir Vesturlandabúar ættu 

að kannast við er flokkun hefðbundinna (sinfóníu) hljóðfæra. Þau flokkast í: 

strengjahljóðfæri, ásláttarhljóðfæri, hljómborðshljóðfæri, 

málmblásturshljóðfæri og tréblásturshljóðfæri. Þessi flokkun er víðtæk en 
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nær vel utan um flest hljóðfæri. Í seinni tíð hefur sjötta flokknum, 

rafhljóðfæri, verið bætt við. 

Hornbostel-Sachs hljóðfæraflokkunarkerfið sem kennt er við höfunda 

þess, Erich Moritz von Hornbostel og Curt Sachs, er almennt talið það 

nákvæmasta og óháð ytri áhrifum. Það samanstendur af númeruðum 

flokkum með ýtarlegum lýsingum á eiginleikum hljóðfæra sem tilheyra 

hverjum flokki (Montagu, 2007). Það má sjá dæmi um fyrrnefnda flokka á 

heimasíðunni http://dictionary.onmusic.org/. 

Hljóðfæri eru nátengd þeirri menningu sem þau þróast í og mörg þeirra 

eru í huga fólks tengd við ákveðin lönd eða menningu. Sem dæmi er 

klassíski gítarinn nátengdur Spáni og flamenco-tónlist, einkennandi hljómur 

ljóðalurksins (e. didgeridoo) leiðir hugann til Ástralíu og sítarinn minnir á 

hindúisma og Indland. Hljóðfæri geta líka tengst ákveðnum tónlistastefnum 

sterkum böndum. Rafmagnsgítarinn hefur til dæmis verið einkennandi í 

rokktónlist og fiðluna og flygilinn tengja líklega flestir við klassíska tónlist. 

1.5 Hönnun hljóðfæra 

Hljóðfæri eru í sífelldri þróun. Fyrirtæki sem framleiða hljóðfæri leita betri 

og hagkvæmari leiða til að gera þau betri og notendavænni. Með nýrri 

tækni, svo sem tölvustýrðum verkfærum, fræsurum og sögum hafa 

verkferlar í hljóðfærasmíði breyst töluvert frá fyrri tíð. Mannshöndin spilar 

þó enn stóran þátt í smíði þeirra og til eru þeir hljóðfærasmiðir sem halda í 

gamlar hefðir og smíða hljóðfæri algjörlega í höndunum. 

Saga hljóðfærahönnunar í Evrópu telst nokkuð stutt á heimsvísu og 

uppruni flestra þeirra hljóðfæra sem við þekkjum í dag má rekja til 

Austurlanda. Hörpur hafa fundist í asískum grafhýsum frá 3500 árum fyrir 

Krist og myndir af hljóðfærum sem líkjast lýru, hörpu, gítar og óbó hafa 

fundist á veggjum egypskra grafhýsa frá árunum 2600 til 1000 fyrir Krist. En 

fram að þeim tíma sem fólksflutningar fóru að aukast til Evrópu á 13. öld 

eru engar heimildir til um svo þróuð hljóðfæri í Evrópu og tónlist þar 

einkenndist af söng án undirleiks (Jaynes, 1996). 

Síðustu áratugi hefur hljóðfærategundum fjölgað ört, ekki síst með 

tilkomu rafmagns. Þessi nýju hljóðfæri koma ekki í staðin fyrir hefðbundin 

hljóðfæri heldur auka þau við flóruna og stækka þann hljóðheim sem fyrir 

er (McPherson, 2006). Ný hljóðfæri sem ná hylli almennings og 

hljóðfæraleikara eru jafnan lík þeim sem fyrir eru (Appleton, 1989). Af þeim 

sökum er hljóðfærahönnun ekki mjög rótæk í eðli sínu sem gæti skýrt hvers 

vegna sum hljóðfæri hafa lítið breyst í árþúsundir. 
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Þrátt fyrir að hljóðfæraframleiðendur setji á markað nýjar vörur á hverju 

ári er oftast um að ræða nýjar útfærslur byggðar á gamalli hönnun. 

Endalausir möguleikar felast í form- og útlitshönnun hljóðfæra og með 

framförum í tækni aukast gæði íhluta og hráefna sem notuð eru í hönnun 

og smíði hljóðfæra. 

1.6 Hljóð og hljóðmyndunarfræði 

Þekking á þáttum sem tengjast hljóðmyndun er mikilvæg þegar verið er að 

hanna, smíða og leika á hljóðfæri. Þau eiga það öll sameiginlegt að þau gefa 

frá sér hljóð. Hefðbundin hljóðfæri eins og til dæmis blásturshljóðfæri, 

ásláttarhljóðfæri og strengjahljóðfæri mynda tón þegar hljóðfærið eða 

partur af því sveiflast. Til dæmis skinn trommunnar, hljóðpípa flautunnar og 

strengir fiðlunnar (Hurd, Johanson, Matthias, McLaughlin, Snyder og 

Wright, 1997). 

Í dag má þó færa rök fyrir því að svo sé ekki í öllum tilvikum. Með 

tilkomu rafmagns- og rafhljóðfæra sem styðjast við MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface), eru til hljóðfæri sem skapa ekki hljóð nema 

með stuðningi tölvubúnaðar og hátalara. Mörkin á milli þess hvað telst vera 

hljóðfæri og hvað ekki eru af þessum sökum að verða nokkuð óskýr. Getur 

til dæmis midi-hljómborð, sem ekki er sett í samband við hljóðgjafa og getur 

eitt og sér ekki gefið frá sér hljóð, þá talist hljóðfæri? Þeirri spurningu 

verður ekki svarað hér en fróðlegt væri að heyra svör nemenda við þeirri 

spurningu. 

Hljóð má skilgreina á tvo vegu. Annars vegar á eðlisfræðilegan hátt sem 

bylgjur sem myndast við þrýstingsbreytingar í lofti eða öðru efni og hins 

vegar sem skynjun, það er það sem við upplifum þegar við heyrum. Það má 

líkja hljóði við það þegar steinvölu er kastað í vatn. Líkt og hljóðbylgjur 

myndast gárur á vatninu sem ferðast út á við. Við nemum þessar 

hljóðbylgjur með eyrunum. Í stuttu máli ferðast hljóðbylgjurnar inn um ytra 

eyrað, valda titringi í hljóðhimnu og beinum miðeyrans sem svo valda 

hreyfingu á hárum í innra eyranu sem umbreyta hreyfingunni í rafboð sem 

berast til heilans (Goldstein, 2014). 

Eins og áður segir þá myndast hljóð þegar hreyfing eða titringur hlutar 

veldur þrýstibreytingum í því efni (sameindum) sem umliggur hlutinn, til 

dæmis vatni, timbri eða málmi. Ef við hugsum okkur að gítarstrengur sé 

plokkaður, sveiflast strengurinn (bylgjuberinn) upp og niður og myndar 

bylgjur en höndin sem plokkar strenginn nefnist bylgjugjafi. Þegar 

strengurinn sveiflast kemur hann reglulegri hreyfingu á sameindir loftsins 

sem umliggur hann. Þegar hann sveiflast upp þjappar hann saman loftinu 
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sem fyrir honum verður en þegar strengurinn sveiflast til baka minnkar 

loftþrýstingurinn fyrir ofan strenginn (Þórir Ólafsson, 1988). Þessi þéttun og 

þynning berst svo um loftið líkt og gárur á vatni og nefnast hljóðbylgjur 

(Undervall og Karlsson, 2014). 

Hraði hljóðs í andrúmslofti er um 340 metrar á sekúndu. Það er að segja 

ef slegið er á trommu í 340 metra fjarlægð frá viðkomandi heyrist 

trommuslátturinn einni sekúndu eftir að slagið á sér stað. Eins og áður segir 

getur hljóð borist gegnum mismunandi efni. Hraði hljóðs ræðst af stærsta 

hluta af þéttleika þess efnis (hljóðberans) sem það berst í gegnum. Þetta 

ræðst af því að í föstum efnum eru sameindirnar nær hver annarri. Sem 

dæmi má nefna að hljóðhraði í vatni er um 1500 ms., í timbri 3850 ms., og í 

járni 5103 ms. (Hurd, Johanson, Matthias, McLaughlin, Snyder og Wright, 

1997). Það má því draga þá ályktun að sá efniviður sem notaður er í smíði 

hljóðfæris hafi áhrif á tónblæ og hljómburð þess. 

 Það sem við skynjum sem hljóð er tíðni, hljóðstyrkur og tónblær. Tíðni er 

skilgreind sem há og lág. Það má hugsa sér píanó, lægstu tónarnir eru á 

vinstri hönd en þeir hækka því lengra sem farið er á hægri hönd (Goldstein, 

2014). Tíðni er fjöldi sveiflna eða hljóðbylgna á sekúndu og er mæld í 

hertsum (táknað Hz). Ein Hz. samsvarar því einni sveiflu á sekúndu. 

Mannseyrað greinir hljóð frá 20 Hz. upp í 20.000 Hz. en allt hljóð undir því 

tíðnisviði kallast innhljóð og allt hljóð yfir því úthljóð (Undervall og Karlsson, 

2013). Þegar talað er um tíðni í hljóðfærum eru frekar notuð orðin tónn eða 

tónhæð (Hurd, Johanson, Matthias, McLaughlin, Snyder og Wright, 1997). 

 Hljóðstyrkur er mældur í desíbilum (táknað dB.) og skilgreindur sem 

sterkur eða veikur (Undervall og Karlsson, 2014). Sem dæmi er eðlilegur 

talandi um 60 dB., en þegar komið er um og yfir 140 dB. er hljóðstyrkurinn 

það sterkur að hann er orðinn sársaukafullur og getur valdið varanlegum 

  

Mynd 2. Hár tónn. Mynd 3. Lágur tónn. 
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heyrnaskaða (Goldstein, 2014). Hægt er að niðurhala desíbilmælum í formi 

smáforrita fyrir snjalltæki. Forritin nýta hljóðnema snjalltækisins til að mæla 

hljóðstyrk í desíbilum. Með notkun slíks forrits dýpka nemendur skilning 

sinn á hljóðstyrk. Hægt er að gera tilraunir þar sem bornar eru saman 

niðurstöður mælinga af ýmsum hljóðum úr nærumhverfi nemenda. 

 Tóngjafar gefa frá sér mismunandi tón- eða hljómblæ. Það er að segja, 

hvert hljóðfæri hefur sinn sérstaka hljóm. Það sama má segja um 

mannsröddina. Við heyrum muninn á því þegar einn maður syngur eða tveir 

syngja í kór, þrátt fyrir að þeir syngi í sömu tíðni og af sama hljóðstyrk. Eins 

getum við greint á milli mismunandi hljóðfæra þar sem sama lag er spilað, 

þrátt fyrir að á þau sé spilað í sömu tíðni og af sama hljóðstyrk. 

Hvað veldur þessum tónblæbrigðum? Tökum gítarstrenginn aftur sem 

dæmi. Ef hann sveiflast allur fullkomlega myndar hann hreinan grunntón, en 

í raunveruleikanum sveiflast strengurinn ekki fullkomlega og gefur frá sér 

fleiri tóna, svokallaða yfirtóna sem hljóma um leið og grunntónninn, sem í 

sameiningu mynda sérstakan tónblæ (Hurd, Johanson, Matthias, 

McLaughlin, Snyder og Wright, 1997). Þessir yfirtónar eru mismunandi frá 

hljóðfæri til hljóðfæris. Það getur jafnvel verið mismunur í tónblæ á milli 

tveggja hljóðfæra af sömu gerð og tegund. Ef þessir yfirtónar lituðu ekki 

tóninn væri ekki hægt að heyra muninn á til dæmis trompeti og gítar eða 

jafnvel píanói og mannsrödd. 

1.7 Rafvæðing eigin hljóðfæra 

Við rafvæðingu hljóðfæra nemenda aukast möguleikarnir til notkunar þeirra 

í námi til muna. Til dæmis í samspili annars vegar, þar sem tveir eða fleiri 

nemendur spila saman tónlist og hljóðfærin eru tengd við magnara eða 

  

Mynd 4. Sterkur tónn. Mynd 5. Veikur tónn. 
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hljóðkerfi. Hins vegar þegar hljóðritað er, þar sem hljóðfærin eru tengd við 

tölvur eða annan rafrænan hljóðupptökubúnað, og tveir eða fleiri 

nemendur hjálpast að við hljóðritun. Með rafvæðingu hljóðfæra er hér átt 

við að nemendur setji saman pickup (sjá skýringu neðar) og koma honum 

fyrir í hljóðfæri sínu. Að mati höfundar er ekki til hentug íslensk þýðing á 

orðinu pickup, og er það orð jafnan notað í daglegu tali. Verður því stuðst 

við það orð í þessu verkefni. 

Tegund pickupsins sem notaður er í verkefnunum nefnist piezoelectric 

pickup eða piezo pickup. Slíkur pickup er boðbreytir sem breytir orku sem 

verður til við titring yfir í rafmerki. Það merki er hægt að senda í rafbúnað, 

til dæmis magnara eða tölvu, sem breytir því í hljóðbylgjur eða hljóðmerki 

sem hægt er að hljóðrita eða varpa fram sem hljóðbylgju. Piezo pickupar 

eru oftast búnir til úr keramik efni (t.d. barium titanate) sem fest er á aðra 

hlið þunnrar málmskífu, og liggja frá þeim tvö rafskaut. Diskurinn er límdur 

á ákjósanlegan stað á hljóðfærinu. Það er að segja á stað sem titrar sem 

mest þegar leikið er á hljóðfærið. Hugsanlega gagnast betur í ákveðnum 

tilvikum að raðtengja tvo piezo pickupa og koma þeim fyrir á sitt hvorum 

staðnum á hljóðfærinu. Það eykur styrk rafmerkisins og gefur þannig frá sér 

skýrari og kröftugri tón (Dailey, 2011). Piezo pickup er vissulega hljóðnemi 

en í stað hljóðbylgna sem hefðbundinn hljóðnemi nemur og breytir í 

hljóðmerki þá nemur piezo pickupinn titring. 

Nemendur eru hvattir til að gera tilraunir með piezo pickupinn. Hægt er 

að festa hann á nær hvaða hlut sem er og sjá hvaða hljóð er hægt að 

framkvæma, magna og hljóðrita.  

Mynd 6. Tveir piezoelectric pickupar. 2,7cm og 5cm í þvermál. 
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1.8 Tónsmíðar og hljóðritun með aðstoð tölvubúnaðar 

Tónsmíðar gera miklar kröfur til nemenda hvað varðar skapandi hugsun. 

Lausnaleit og tilraunastarf auðkenna ferlið og tölvubúnaður opnar nýja 

möguleika um leið og það auðveldar vinnuna og gerir hana skilvirkari. 

Tónsmíðar og hljóðritun hafa tekið miklum breytingum síðan Thomas 

Edison (1847-1931) fann upp fyrsta hljóðritann árið 1877 (Kadis, 2012). 

Síðustu áratugi hefur tónlist að mestu verið hljóðrituð með hliðstæðri tækni 

(e. analog) einkum á segulband. Til þess þurfti að nota plássfrek, flókin og 

dýr tæki sem voru eingöngu aðgengileg í hljóðverum. Með tilkomu 

stafrænnar (e. digital) tækni, aflmeiri tölvubúnaðar og framförum í 

hugbúnaðarþróun er hljóðritun nú á færi almennings. Þessi nýja stafræna 

tækni hefur þó ekki komið alfarið í staðinn fyrir þá hliðstæðu og er það álit 

sumra að hliðstæð hljóðritun hafi enn vinninginn hvað hljómgæði varðar. 

Það hefur færst í aukana að grunnskólar á Íslandi komi sér upp tækjum 

til mynd- og hljóðvinnslu. Slíkur búnaður samanstendur af tölvu, hljóð- og 

myndvinnsluhugbúnaði, myndavél, hljóðnemum, og hljóðviðmóti (e. audio 

interface). Að auki hafa margir skólar komið sér upp spjaldtölvusafni en 

spjaldtölvan getur uppfyllt flesta þætti mynd og hljóðvinnslu. 

Höfundur mælir með notkun tveggja forrita við úrlausn verkefna. Annars 

vegar AVID Pro Tools og hins vegar GarageBand frá Apple. Algengur 

hugbúnaður til hljóðritunar, bæði meðal atvinnu- og áhugamanna er AVID 

Pro Tools. Það er reynsla höfundar að skólar sem hafa komið sér upp góðri 

aðstöðu noti þann hugbúnað. AVID gefur út smærri útgáfu af forritinu, Pro 

Tools Lite, sem hægt er að hlaða niður án endurgjalds og er hugsað sem 

útfærsla fyrir byrjendur. Pro Tools er aðeins hægt að nota í borð- eða 

fartölvum en GarageBand er einnig hægt að nota í spjaldtölvum og 

snjallsímum. Forritið er þó þeim takmörkunum háð að vera aðeins gefið út 

fyrir tölvubúnað og snjalltæki frá Apple, svo sem i-pad, i-phone og Mac- 

tölvur. Það hefur verið innifalið í kaupum á tölvubúnaði frá fyrirtækinu en 

því er einnig hægt að hala niður af Netinu gegn vægu gjaldi. Forritin eru lík 

að mörgu leyti, en GarageBand er notendavænna á meðan Pro Tools býður 

upp á fleiri notkunarmöguleika. 

Með hjálp hvors forrits fyrir sig geta nemendur hljóðritað hugmyndir 

sínar og unnið þær áfram, breytt og haft áhrif á hljóðbúta með notkun 

svonefndra effecta og hljóðblandað verkefni sín. Hægt er að tengja 

hljóðfærin beint við tölvubúnað eða í gegnum viðmót sem tengist við 

tölvubúnaðinn með USB (universal serial bus) kapli. 
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Forritin bjóða einnig upp á hljóðfæralausa tónsköpun. Þá er hljóðbútum 

og trommutöktum raðað saman eða laglína samin í forritinu sem spiluð er 

af innbyggðum hljóðgervli. Þessi möguleiki hentar vel til að útbúa undirspil 

sem nemendur geta spilað með þegar þeir þjálfa hæfni í hljóðfæraleik á 

eigin hljóðfæri. 

Þar sem um stafræna tækni er að ræða geta nemendur komið fram með 

hugmyndir að tónverkum, unnið saman og komið verkum sínum á framfæri 

í gegnum samskipta- og samfélagsmiðla á Netinu. 

Það getur verið erfitt fyrir kennara og nemendur sem hafa litla reynslu í 

stafrænni hljóðritun að koma sér af stað, þekkja og fullnýta þá möguleika 

sem hún býður upp á. Ef Þekking er lítil getur tæknin hamlað 

sköpunarferlinu í stað þess að styðja það. Því er mikilvægt fyrir þá kennara 

sem hafa litla reynslu af stafrænni hljóðritun að leita sér aðstoðar hjá 

tónlistarkennara skólans eða hjá þeim aðilum sem sjá um upptökubúnað 

skólans. 

Þó nokkuð er til af ókeypis og opnum hugbúnaði til hljóðritunar og eru 

kennarar hvattir til að kynna sér hvað er í boði og um leið kanna þekkingu 

og reynslu nemenda í þessum málum áður en verkefnin eru lögð fyrir. 

1.9 Efnisval 

Það sem réði efnisvali höfundar við þróun verkefna var reynsla hans af þeim 

efnivið sem nemendur hafa aðgang að í smíðastofum íslenskra grunnskóla. 

Það hráefni samanstendur af stærstum hluta af furu og plötuefnunum MDF 

og krossviði. Það er þó margbreytilegt hvað nemendum stendur til boða 

eftir skólum og fer það líklega eftir metnaði kennarans og fjárveitingu 

skólans til námsfagsins hönnunar og smíði. Nemendur eru hvattir til að gera 

efnislegar tilraunir með þann efnivið sem þeir hafa aðgang að. 

MDF (medium-density fibreboard) er brúnt og slétt plötuefni sem er 

búið til á þann hátt að viðartrefjum er þjappað saman undir miklum 

þrýstingi. Kostur þess er hve auðvelt er að vinna með það og hversu algengt 

aðgengið er í smíðastofum (Kristinn Svavarsson, 2008). Einn ókostur efnisins 

er hve ófagurt það er sem veldur því að það þarf að mála það eða lakka.  

Krossviður (eða krossspónn) er plötuefni sem framleitt er á þann hátt að 

viðarþynnur eru límdar saman, þrjár eða fleiri þar sem önnur hver þynna er 

látin snúa þvert á hinar. Krossviður er oftast úr furu eða birki og þykkt hans 

fer eftir fjölda viðarþynna í hverri plötu (Kristinn Svavarsson, 2008). Kostir 

krossviðar er styrkur hans sem fæst með fyrrnefndri framleiðsluaðferð og 

hversu falleg áferð viðarins er. Hann má bæsa, glærlakka, olíu- eða vaxbera 

svo að viðurinn fái að njóta sín og notkun hans er algeng í smíðastofum. 
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Fura er barrviður og algengasta viðartegund sem notuð er í almenna 

smíði á norðlægum slóðum vegna þess hve algeng hún er og hve vel hún 

þolir rakasveiflur. Furan er algengur smíðaviður í smíðastofum á Íslandi og 

er flutt inn frá Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Póllandi og Rússlandi. Kostir 

hennar eru hve auðunnin hún er, mjúk og aðgengileg (Kristinn Svavarsson, 

2008).  
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1.10  Balabassi 
Balabassi er hugsanlega rangnefni 

þar sem balinn sem eitt sinn 

þjónaði sem hljóðbotn hefur verið 

fjarlægður og í hans stað er komið 

fyrir piezoelectric pickup. Þar með 

er hægt að tengja bassann við 

magnara eða annan hljóðgjafa. 

Balabassi er vanalega búinn til 

úr stórum þvottabala úr málmi sem 

settur er á hvolf. Í hann miðjan er 

festur strengur sem bundinn er við 

skaft sem þjónar hlutverki háls. 

Balabassi er aðallega notaður í 

bandarískri folk-tónlist en á rætur 

að rekja til Afríku. 

 

 

 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar sleðagítar, lóðar saman pickup og kemur 

honum fyrir, velur og beitir yfirborðsmeðferð. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið þjálfar hann hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Geti útskýrt helstu virkni strengjahljóðfæra 

 Geti Valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Skilji hlutverk og virkni pickups í rafmagnshljóðfærum 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt   
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Balabassi 
 

Hvernig spilað er á balabassa 

Balabassinn er látin standa á gólfinu og spilað er á hann sitjandi á stól. Ef 

hljóðfæraleikarinn er rétthentur snýr bassinn þannig að fasti endi hálsins 

snýr til vinstri. Fótunum er komið fyrir á botnplötunni við sitt hvorn endann. 

Tekið er um enda hálsins og hann reistur upp með vinstri hönd. 

Strengurinn er plokkaður með fingrum hægri handar og tónhæð breytt 

með því að strekkja og slaka á spennu strengsins með því að tog í hálsinn 

með vinstri hönd. Einnig er hægt að færa vinstri höndina upp hálsinn og 

þrýsta strengnum þétt að hálsinum til að fá hærri tón. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með annað efni í streng. Til dæmis bönd og teygjur í 
mismunandi þykkt, vír eða bassastreng. 

 Hanna annað útlit á botnplötu. 

 Gera tilraunir með efnisval og þykkt botnplötu. 

 Er hægt að gera standandi bassa? 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðhöndlanir. 

 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Washtub bass (music, player, playing) 

 How to play a wash tub bass 

 American folk music  
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Balabassi 
 

  

 

Efniviður 

 Viður í tvo fætur. Fura 3cm x 
3cm x 20cm 

 Viður í botnplötu. 3mm 
krossviður. 20cm x 60cm 

 Viður í háls. Fura 2cm x 2cm x 
110cm 

 Lamir, 2cm breiðar 

 Tréskrúfur, 3,5x20 og 2,5x12 

 Teygja, 4mm þykk 

 Lykkjubolti 6mm, 6mm ró, 
6mm eyrnaró og 25mm 
skinnur 

 Piazoelectric pickup 5cm 

 ¼“ mono panel mount audio 
Jack-tengi 

 Rafmagnsvír 

 

Verkfæri 

 Þvingur 

 Blýantur 

 Handsög 

 Trélím 

 Borvél og borar (2mm, 4mm, 
5,5mm, 9mm, 10mm og 
25mm sponsbor 

 Skrúfjárn 

 Skæri 

 Tommustokkur 

 Límbyssa og hitalím 

 Lóðbolti og tin 

 Fastur lykill nr.12 

 Sandpappír 
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Balabassi 
 

1. Mælt og merkt fyrir ¼“ 

jack- tengi. 

Annar fóturinn. Merkt með 

blýanti fyrir ¼“ jack-tengi sem 

pickupinn tengist í. 5cm inn 

frá enda og fyrir miðju 

spýtunnar. 

 

 

2. Borað fyrir ¼“ jack-tengi. 

Sami fótur. Fyrst borað 2,7cm 

djúpt með 25mm sponsbor. 

Síðan borað alveg í gegn með 

9mm bor. Tengið mun sitja í 

stærra gatinu og skrúfast fast í 

það smærra. 

 

 

3. Mælt og merkt fyrir fótum 

og lykkjubolta. 

Lykkjubolti. Miðja botnplötu 

fundin og merkt með blýanti. 

Merkt fyrir skrúfum sem festa 

fætur undir botnplötu. 2,5cm 

inn frá hvorum enda 

plötunnar. Á öðrum enda fyrir 

þremur skrúfum, ein í miðju 

og tvær 5cm inn frá hvorri 

hlið. Á hinum enda, sem 

gataði fóturinn kemur undir, 

er merkt fyrir tveimur 

skrúfum 5cm frá hvorri hlið. 
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Balabassi 
 

4. Borað fyrir festingu í botnplötu. 

Borað með 5mm bor fyrir lykkjubolta í miðju botnplötunnar. 

 

5. Fætur festir undir botn. 

Fætur lagðir undir enda 

botnplötunnar, borað fyrir 

skrúfum með 2mm bor, trélím 

borið á snertifleti og fæturnir 

skrúfaðir fastir með 3,5x20 

tréskrúfum. 

ATH! Stærra gatið á 

fætinum sem borað var út í 

skrefi 2 á að snúa inn. Sjá 

skref 12. 
 

6. Hálsinn útbúinn. 

Tvö 4mm göt boruð í annan 

enda hálsins. 1,5cm og 10cm 

frá enda. 

Hálsinn pússaður með 

sandpappír og brúnir á 

langhlið rúnnaðar. 

 

7. Hálsinn festur. 

Merkt fyrir hjörum í ógataða 

enda hálsins og í þeim enda 

botnplötunnar sem tvær 

skrúfur eru. Fyrir miðju 1,5cm 

frá enda botnplötu. Löm fest á 

hálsinn þannig að hann geti 

legið flatur. Skrúfað saman. 
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Balabassi 
 

8. Teygju komið fyrir. 

4mm teygja er strengd í 

gegnum götin á hálsinum. 

Hnúturinn snýr niður, í átt að 

botnplötu. 

 

9. Lykkjubolta komið fyrir og 

teygja fest. 

Áður en lykkjubolta er stungið 

í miðjugat botnplötunnar er 

skrúfuð á hann ró og skinna. 

Lykkjuboltinn er festur á hinni 

hliðinni með skinnu og 

vængjaró (sjá skref 10). 

4mm teygjan er strekkt eftir 

þörfum og bundin við lykkju.  

10. Lykkjubolti festur. 

Lykkjuboltinn er festur með 

skinnu og vængjaró. 
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Balabassi 
 

11. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21. 

 

12. Piezo pickup komið fyrir. 

Piezo pickupinn er lóðaður við 

¼“ jack-tengi (sjá 1.22). 

Tenginu er komið fyrir í gatinu 

á öðrum fætinum. 

 

13. Piezo pickup komið fyrir. 

Jack-tengið er fest á sinn stað 

með lykli nr.12 og 

meðfylgjandi ró. 

 

14. Piezo pickup komið fyrir. 

Piezo pickupinn er límdur með 

hitalími undir botnplötuna 

nálægt miðju (þar sem 

titringurinn er mestur). 

Vírarnir límdir undir 

botnplötuna. 

ATH! Það gæti þurft að 

lóða framlengingar á 

rafmagnsvírana.  
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1.11  Sleðagítar 

Sleðagítar heitir á ensku Didley Bow og er eins strengja gítar sem spilað er á 

með röri (sjá leiðbeiningar um notkun). Hann er aðallega notaður í 

amerískri blústónlist en á rætur að rekja til Afríku. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar sleðagítar, lóðar saman pickup og kemur 

honum fyrir, velur og beitir yfirborðsmeðferð. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Geti útskýrt helstu virkni rafvæddra strengjahljóðfæra 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt   
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Sleðagítar 
 

Hvernig spilað er á sleðagítar 

Setið er á stól með sleðagítarinn liggjandi ofan á lærunum. Ef 

hljóðfæraleikarinn er rétthentur er flaskan látin snúa til hægri og hausinn til 

vinstri. Strengurinn er plokkaður með fingrum hægri handar og tónhæð er 

breytt með því að pressa röri, sem haldið er í vinstri hönd, á strenginn. 

Rör er oftast úr málmi eða gleri. Hægt er að slípa um 8cm langt málmrör, 

nota skotglas, flösku, flöskuháls, kryddstauk, nánast hvað sem er til að spila 

á gítarinn. 

 

 

Dæmi um rör. 

Málmrör úr messing sem hefur 

verið pússað og pólerað. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera efnistilraunir með rör 

 Breyta útliti og formhönnun gítarsins 

 Nota annað en glerflösku sem brú. Til dæmis tin-dós eða blikkdollu 

 Gera tilraunir með strengjastærð. Þykkri fyrir dýpri tón, þynnri fyrir 
hárri tón. 

 Gera tilraunir með stærð gítars og efnisval 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Diddley bow 

 One string guitar  
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Sleðagítar 
 

 
Efniviður 

 Fura. 3cm x 10cm x 80cm 

 33cl. Glerflaska og tappi 

 Bolti 8mm, 25mm langur 

 Ró 8mm 

 Smellur og augu úr textíl 

 Tréskrúfur. 2,5x13, 3,5x15 

 Piezoelectric pickup 5cm 

 ¼“ mono panel mount audio 
Jack-tengi 

 Gítarstrengur 

 
Verkfæri 

 Sporjárn 

 Skrúfjárn, stórt og smátt 

 Borvél og borar (2mm, 9mm, 
30mm sponsbor 

 Handsög 

 Meðalgróf þjöl 

 Sandpappír 

 Blað og blýantur 

 Skæri 

 Tommustokkur 

 Boga- eða tifsög 
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Sleðagítar 
 

1. Mælt og merkt á undirhlið. 

Horft undir afturenda gítars. 

Strik dregin þvert með blýanti 

og vinkli, 4cm og 11cm frá 

enda. 

Merkt fyrir strengjagati fyrir 

miðju, 2cm frá enda. 

ATH! Gott að gera X á þá hluta 

sem á að fjarlægja. 

 

2. Mælt og merkt að ofan. 

Horft ofan á afturenda gítars. 

Strik dregið þvert með blýanti 

og vinkli, 11cm frá enda. 

 

3. Mældar og merktar hliðar. 

Afturendi gítars, séð frá hlið. 

Á efri hlið er merkt 5mm dýpt 

og á neðri hlið er merkt 3mm 

dýpt. 

Þessir tveir bútar verða 

sagaðir og fjarlægðir með 

sporjárni seinna. 
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Sleðagítar 
 

4. Framendi mældur og 

merktur. 

Mælt og merkt á undirhlið 

framenda gítars. 5cm frá enda 

og 1,5cm á dýpt. 

 

5. Sagað. 

Svæði sem merkt var á 

undirhlið gítars í skrefi 1. 

Sagað eftir strikum 3mm 

niður. 

 

6. Efni fjarlægt. 

Sporjárn og hamar notuð til 

að fjarlægja efnið á milli 

sagarfaranna. 3mm niður. 
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Sleðagítar 
 

7. Sárið þjalað. 

Sárið eftir sporjárnið getur 

verið gróft. Það er þjalað 

niður með meðalgrófri þjöl og 

pússað með sandpappír. 

 

8. Sagað. 

Svæði sem merkt var í skrefi 2 

er sagað í burtu. 

Sárið er þjalað og pússað. 

 

9. Sagað. 

Svæði sem merkt var í skrefi 4 

er sagað í burtu. 

Sárið þjalað og pússað. 
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Sleðagítar 
 

10. Framendi mótaður. 

Blað, blýantur og skæri eru 

notuð til að hanna lögun 

framenda gítarsins. 

Hönnunin er afrituð á gítarinn 

og söguð út með boga- eða 

tifsög. 

 

11. Mælt og merkt fyrir 

strengjagati á framenda 

gítars. 

Merkt fyrir strengjagati í 

miðju gítars, 2,5cm frá 

framenda. 

 

12. Merkt fyrir rafíhlutum. 

Piezo pickup og ¼“ jack-tengi 

lagt á sinn stað undir gítarinn 

og markað með blýanti hvaða 

efni þarf að fjarlægja. 

Holan fyrir tengið skal vera 

5mm frá brún gítars. 

 

 

 

  



 

80 

Sleðagítar 
 

13. Borað hólf fyrir rafíhluti. 

Borað með 30mm sponsbor. 

1cm djúpt þar sem 

strengjagatið kemur við 

endann. 

5mm djúpt þar sem pickup 

situr. 

2,5cm djúpt þar sem jack-

tengið mun sitja. 

 

14. Tekið úr fyrir tengi. 

Sporjárn er notað til að gera 

innri brún hólfsins beinan. 

Gert svo að jack-tengi sitji flatt 

upp að brúninni. 

 

 

15. Borað fyrir tengi. 

9mm gat borað fyrir jack-

tengið. Fyrir miðju, 5,5 cm frá 

enda gítars. 
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Sleðagítar 
 

16. Lok á hólfið. 

3mm þykk krossviðarplata er 

sniðin og lögð í sárið. 

Borað með 2mm bor fyrir 

þremur skrúfum.  

 

17. Strengjagöt boruð. 

Strengjagötin sem merkt var 

fyrir í skrefum 1 og 11 eru 

boruð. 

Í götin verða settar 

textílsmellur eða augu. Það 

fer eftir stærð þeirra hvert 

þvermál gatanna á að vera. 

 

18. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21. 

 

19. Samsetning. 

Piezo pickup lóðaður við 

tengið og límdur á sinn stað 

með hitalími  (sjá 1.22). 

Tengið skrúfað fast með lykli 

nr.12 og platan skrúfuð yfir. 

Smellum eða augum komið 

fyrir í strengjagötin tvö. 

Gert gat á flöskutappa og 

gítarstrengur strengdur í 

gegn. 
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Sleðagítar 
 

20. Strenging. 

Flösku komið fyrir svo hún 

liggi við hakið sem sagað var í 

skrefi 8, á efri hlið gítarsins. 

Strengurinn strengdur yfir 

flöskuna 

 

21. Strenging. 

Strengurinn er strengdur í 

gegnum strengjagatið á 

framenda gítarsins. 

Strengurinn er strekktur og 

vafið nokkra hringi utan um 

tréskrúfu sem svo er skrúfuð 

föst. 

Um leið strekkist enn frekar á 

strengnum.  

22. Strenging. 

Að lokum er bolta með ró á 

endanum þrýst undir 

strenginn nálægt fremra 

strengjagatinu. Boltinn og róin 

þjóna hlutverki stóls sem lyftir 

strengnum frá gítarhálsinum. 
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1.12  Þriggja strengja sleðagítar 

Árið 1885 tók hinn sjö ára Joseph Kekuku upp lestarteinsnagla og renndi 

honum eftir gítarstrengjunum og fann þar með upp nýjan stíl í gítarleik. 

Sleðagítar í þessum stíl nefnist lap steel guitar á ensku sem vísar til þess 

hvernig spilað er á hann. Hann svipar til íslenska langspilsins (sjá kafla 7.3). 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar þriggja strengja sleðagítar, lóðar saman 

pickup og kemur honum fyrir, velur og beitir yfirborðsmeðferð. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Geti útskýrt helstu virkni rafvæddra strengjahljóðfæra 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt   
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

Hvernig spilað er á þriggja strengja sleðagítar 

Setið er á stól með sleðagítarinn liggjandi ofan á lærunum. Ef 

hljóðfæraleikarinn er rétthentur hausinn með stilliskrúfunum látin snúa til 

vinstri. Strengirnir eru plokkaðir með fingrum hægri handar og tónhæð er 

breytt með því að pressa röri, sem haldið er í vinstri hönd, á strengina. 

Rör er oftast úr málmi eða gleri. Hægt er að slípa um 8cm langan 

málmrörbút, nota skotglas, flösku, flöskuháls, kryddstauk, nánast hvað sem 

er til að spila á gítarinn. 

 

Dæmi um rör. 

Málmrör úr messing sem hefur 

verið pússað og pólerað. 

 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með rör 

 Breyta útliti og formhönnun gítarsins 

 Hanna aðrar stilliskrúfur 

 Gera tilraunir með strengjafjölda og strengjastærðir. 

 Gera tilraunir með stærð gítars og efnisval 

 Gera tilraunir með stillingar 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðferð 

 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Lap steel guitar 

 Slide guitar 

 Three string guitar 

 Three sting tuning 

Dæmi um stillingu strengja:  

 Opið A = A-E-A 

 Opið G = G-D-G 

 Opið A6 (Hawaai stilling)= A-E-F#  
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

 

Efniviður 

 Fura í háls, 3cm x 6cm x 66cm  

 Fura í búk, 3cm x 10cm x 
30cm 

 3mm akrílplastplata 

 Álvinkill, 1cm x 1,5cm. Tvö 
stykki 6cm löng. 

 Innansexkantsboltar, 6x46 

 Hetturó 6mm 

 Skrúfur, 3x15 

 Piezoelectric pickup 2,7cm 

 Piezoelectric pickup 5cm 

 ¼“ mono panel mount audio 
Jack-tengi 

 Gítarstrengir 

 

Verkfæri 

 Járnsög 

 Borvél og borar (2mm, 
2,5mm, 3mm, 5mm, 5,5mm, 
9mm, 30mm sponsbor og 
50mm sponsbor) 

 Trélím 

 Þvingur 

 Boga- eða tifsög 

 Sexkantur 

 Lóðbolti og tin 

 Sandpappír 

 Blað, blýantur og hringfari 

 Límbyssa og hitalím 

 Vinkill 

 Handsög 

 Lítil, fín þjöl 

 Hamar 

 Kjörnari 

 Tommustokkur 
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

1. Efniviðurinn. 

Efniviðurinn lítur svona út. 

Fura fyrir háls er 3cm x 6cm x 

66cm. 

Fura fyrir búk er 3cm x 10cm x 

30cm. 

 

 

2. Mælt og merkt fyrir haus. 

Mælt og merkt upp 1cm og 

8,5cm inn hálsinn. 

Lína dregin í boga 2,5cm inn 

hálsinn og niður. 

ATH! Gott er að merkja 

það sem saga á í burt með X. 

 

 

3. Sagað, þjalað og pússað. 

Sagað fyrir haus með 

handsög. 

Sárið er þjalað með meðal 

grófri þjöl og pússað með 

sandpappír. 
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

4. Mælt og merkt fyrir 

stilliskrúfum og stól. 

Strik dregin þvert á hálsinn 

með vinkli, hausmegin. 

3cm, 4,5cm, 6cm og 10cm frá 

endanum. 

Dregnar línur niður allan 

hálsinn sem segja til um hvar 

strengirnir munu liggja. 1cm, 

3c, og 5cm frá annarri hlið. 

Merkt fyrir stilliskrúfum.  

ATH! Að stilliskrúfurnar liggja 

við strengjalínur en ekki á. 

 

5. Mælt og merkt fyrir brú og 

strengjagötum. 

Strik dregin þvert á hálsinn 

með vinkli, afturendamegin. 

Strik fyrir strengjagötum 

2,5cm frá brún. 

Strik fyrir brú 6,5cm frá brún. 

 

6. Haus hannaður og sagaður 

út. Borað fyrir stilliskrúfum. 

Hausinn er hannaður og 

teiknaður á pappír. Hönnunin 

er afrituð á hálsinn og söguð 

út með boga- eða tifsög. 

Sárið þjalað og pússað til með 

sandpappír. 

Borað fyrir stilliskrúfum með 

5,5mm bor.  
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Þriggja strengja sleðagítar 

 

7. Búkur og háls límdir 

saman. 

Trélím borið á annan 

snertiflötinn, þvingað saman 

og látið þorna í minnst 30 

mínútur. 

Búkurinn límist við neðri enda 

hálsins. Endar látnir stemma. 

 

8. Formhönnun. 

Búkur hannaður og teiknaður 

á blað. Afritaður eða 

teiknaður beint á búkinn. 

Hér er búkurinn teiknaður 

með hringfara sem stilltur er 

með 5cm radíus. 

 

 

 

9. Búkur sagaður út. 

Búkur sagaður út með boga- 

eða tifsög. 

Gott er að saga inn að línunni 

sem saga á eftir á nokkrum 

stöðum fyrst. Það auðveldar 

verkið. 
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Þriggja strengja sleðagítar 

 

10. Plata hönnuð og söguð út. 

Platan er hönnuð og teiknuð á 

blað. Hönnunin afrituð á 3mm 

þykka akrílplastplötu og söguð 

út með boga- eða tifsög. 

Hafa ber í huga að platan má 

ekki hylja svæðið neðst á 

hálsinum. 

Hún þarf að hylja pickupana. 

 

11. Borað fyrir skrúfum og 

jack-tengi. 

Borað fyrir skrúfum með; 

3mm bor í plötu 

2,5mm bor í búk. 

Borað með 9mm bor fyrir 

jack-tengi. 

 

 

12. Brú og stóll. 

Brúin og stóllinn eru eins. 6cm 

langur álprófíll sem er 1cm x 

1,5cm á breidd. 

Sagað og endarnir þjalaðir. 

 

ATH! Stóllinn fer 

hausmegin og brúin á neðri 

enda hálsins. 
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

13. Merkt og borað fyrir stól. 

Stóllinn er látin liggja á 

breiðari hliðinni og lárétta 

hliðin látin nema við 10cm 

línuna. 

Borað fyrir skrúfum; 

3mm bor í stólinn. Fyrir miðju 

og með sama bili og 

strengjabilið er. 1cm, 3cm og 

5cm frá öðrum enda. 

2,5mm göt boruð í hálsinn. 
 

14. Merkt og borað fyrir brú. 

Brúin er látin liggja á breiðari 

hliðinni og lárétta hliðin látin 

nema við 5,5cm línuna. 

Borað fyrir skrúfum eins og í 

skrefi 13. 

 

15. Strengjagöt boruð. 

Strengjagötin eru boruð þar 

sem 2,5cm þverlínan sker 

strengjalínurnar. 

Borað í gegn með 2mm bor. 

Borað er eftir þörfum, fer eftir 

hvaða textílsmellur og augu 

eru notuð. 
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

16. Merkt fyrir piezo 

pickupum og jack-tengi. 

Pickuparnir og jack-tengið lagt 

á búkinn þar sem óskað er og 

teiknað meðfram með blýanti. 

 

17. Borað fyrir íhlutum. 

Borað fyrir jack-tengi með 

30mm sponsbor, 2,5cm djúpt. 

Borað fyrir 2,7cm pickup með 

30mm sponsbor, 5mm djúpt. 

Borað fyrir 5cm pickup með 

50mm sponsbor, 5mm djúpt. 

Borað fyrir rafmagnsvírnum á 

milli gata með löngum 5mm 

bor.  

18. Stilliskrúfur búnar til. 

Innansexkantsboltarnir eru 

festir í skrúfstykki og gerð lítil 

hola með hamri og kjörnara 

8mm fyrir neðan hausinn svo 

að borinn renni ekki til þegar 

borað er. 
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Þriggja strengja sleðagítar 

 

19. Strengjagöt boruð í 

stilliskrúfur. 

Strengjagöt boruð með 2mm 

járnbor 8mm fyrir neðan 

hausinn á boltanum. 

Götin eru pússuð til með lítilli 

þjöl svo að brúnirnar slíti ekki 

strengina. 

 

20. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21. 

 

21. Pickup og jack-tengi 

komið fyrir og lóðað saman. 

Piezo pickupum er komið fyrir 

á sínum stað, vír dregin í og 

lóðaður við jack-tengið. Rauðu 

vírar saman og svörtu vírar 

saman (sjá 1.22). 

 

 

22. Samsetning. 

Jack-tengið er skrúfað í gatið 

með lykli nr.12. 

Plastplatan er skrúfuð á sinn 

stað með 3x15mm skrúfum. 

Brúin skrúfuð á sinn stað með 

3x15mm skrúfum. 

Textílaugum stungið í 

strengjagötin. 
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Þriggja strengja sleðagítar 
 

23. Samsetning. 

Að aftan eru textílsmellur 

notaðar sem strengjahaldarar. 

Þessar á myndinni eru nr.3 og 

eru 11,5mm í þvermál. 

 

24. Samsetning, stilliskrúfur. 

Stilliskrúfum er skrúfað í þar 

til gerð göt. 

Nú er hægt að strengja 

gítarinn.  

 

 

25. Samsetning, stilliskrúfur. 

6mm hetturær eru skrúfaðar 

neðan á stilliskrúfurnar. Þær 

þarf ekki að herða nema með 

fingrunum. Þær eru aðeins til 

að koma í veg fyrir að 

stilliskrúfurnar rispi. 
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1.13 Gormabretti 

Gormabretti er notað við tilraunakennda tónsköpun. Hljómurinn er 

drungalegur og hægt er að ná fram furðulegum hljóðum úr því. Gormabretti 

er góður útgangspunktur til að hanna óhefðbundið hljóðfæri. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar gormabretti, lóðar saman pickup og kemur 

honum fyrir, velur og beitir yfirborðsmeðferð. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Geri sér grein fyrir tilurð óhefðbundinna hljóðfæra og nytsemi þeirra 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt   
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Gormabretti 
 

Hvernig spilað er á gormabretti 

Það er hægt að spila á gormabrettið á marga vegu. Það er til dæmis hægt að 

plokka gorminn með fingrunum, skrapa hann með nöglunum eða einhverju 

áhaldi. Það er hægt að slá á gorminn með áhöldum og jafnvel spila á hann 

með fiðluboga.  

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með alls kyns gorma, litla sem stóra 

 Gera tilraunir með að festa aðra hljómgjafa á brettið 

 Gera tilraunir með stærð og formhönnun 

 Gera tilraunir með hverju spilað er. 

 Hanna gormabretti sem hægt er að strekkja og slaka á gorminum á 
meðan spilað er til að fá breiðara tónsvið 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Eric Leonardson (listamaður sem býr til skrítin hljóðfæri í anda 
gormabrettisins) 

 Springboard instrument 

 Sonic spring board  
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Gormabretti 
 

 

Efniviður 

 Fura. 2cm x 6cm x 44cm 

 6mm MDF 

 Piezoelectric pickup, 5cm 

 ¼“ mono panel mount audio 
Jack-tengi 

 Gormur. 1cm x 12cm. 

 Lykkjuskrúfur 4x8 

 

Verkfæri 

 Blýantur og hringfari 

 Límbyssa og hitalím 

 Trélím 

 Borvél og borar (4mm og 
9mm) 

 Handsög 

 Boga- eða tifsög 

 Fastur lykill nr.12 

 Lóðbolti og tin 

 Þvingur 

 tommustokkur 
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Gormabretti 
 

1. Brettið formað 

Hringfari stilltur í 3cm radíus 

og bogi dregin á enda brettis. 

Fyrir miðju bretti 3cm frá 

enda er merkt fyrir 

lykkjuskrúfu (eða þar sem 

hringfaranum er stungið 

niður). 

 

2. Merkt fyrir piezo pickup. 

5cm piezo pickup er lagður á 

hinn enda brettis 5mm frá 

hverri hlið og strikað meðfram 

með blýanti. 

Fyrir miðju bretti 7,5 cm frá 

enda er merkt fyrir 

lykkjuskrúfu. 

 

 

3. Smíðað hús utan um 

pickupinn. 

Úr 6mm MDF efni er smíðað 

hús utan um pickupinn. 

Húsið á að vera 6,6cm á hvern 

kannt, opið í framendann og í 

miðja bakhlið þess er borað 

9mm gat fyrir jack-tengið. 

Húsið er límt saman með 

trélími og haldið saman með 

þvingum í minnst 30 mínútur. 
 

4. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21.
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Gormabretti 
 

5. Borað fyrir lykkjum. 

Borað fyrir lykkjuskrúfum með 

3mm bor. 

 

6. Samsetning. 

Pickupinn er lóðaður við jack-

tengið (sjá 1.22). Jack-tengið 

er fest í gatið með lykli nr.12 

og meðfylgjandi ró. 

Pickup er límdur á sinn stað 

með hitalími. (Á mynd hefur 

lím verið sett á pickupin líka). 

Lykkjur skrúfaðar í og gormur 

strekktur á milli þeirra.  

7. Samsetning. 

Hér sést aftan á húsið á 

gormabrettinu. 
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1.14  Traðk-kassi 

Traðk-kassi (e. stompbox) er ásláttarhljóðfæri sem spilað er á með fætinum 

líkt og þegar maður telur takt. Traðk-kassar eru til í öllum stærðum og 

gerðum og engin regla er um útlit þeirra. Mest notað í folk- og blústónlist. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar traðk-kassa, lóðar saman pickup og kemur 

honum fyrir, velur og beitir yfirborðsmeðferð. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Átti sig á virkni og notkunarmöguleikum rafvædds hljóðfæris 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt  
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Traðk-kassi 
 

Hvernig spilað er á traðk-kassa 

Traðk-kassi virkar líkt og hefðbundin bassatromma í hefðbundnu 

trommusetti. Traðk-kassinn er hafður á gólfinu og annar fóturinn notaður til 

að slá taktinn á traðk-kassanum. Best er að sitja þegar hann er notaður. 

Tilvalið er að nota hann til að slá takt þegar spilað er á annað hljóðfæri um 

leið. Til dæmis bongótrommur eða sleðagítar. 

Það er einnig hægt að halda á traðk-kassanum og spila á hann með 

höndunum. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með stærð og form 

 Gera tilraunir með efnivið 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðferð 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Stomp box 

 stompbox  
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Traðk-kassi 
 

 

Efniviður 

 Viður í hliðar 6mm krossviður 

 Langhliðar 7cm x 30cm 

 Framhlið 2cm x 15cm 

 Bakhlið 5,5cm x 15cm 

 Viður í topp og botn 3mm 
krossviður 

 5cm piezoelectric pickup 

 ¼“ mono panel mount audio 
Jack-tengi 

 

Verkfæri 

 Lóðbolti og tin 

 Þjalir, gróf og meðalgróf 

 Sandpappír 

 Blýantur 

 tommustokkur 

 Fastur lykill nr. 12 

 Boga- eða tifsög 

 Þvingur 

 Trélím 

 Borvél og borar (9mm og 
22mm sponsbor) 
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Traðk-kassi 
 

1. Langhliðar mældar og 

merktar. 

Langhliðarnar eru sagaðar úr 

7cm x 30cm plötu. 

Lína er dregin á ská eftir 

endilangri plötunni. 5cm og 

2cm frá hvorri langhlið á 

öðrum endanum og öfugt á 

hinum endanum (2cm og 

5cm). 
 

2. Langhliðar sagaðar til. 

Sagað er eftir línunni með 

tifsög. 

ATH! Hér þarf að vanda sig 

svo báðar hliðarnar verði eins. 

 

3. Langhliðarnar pússaðar til. 

Svo að hliðarnar verði alveg 

eins þarf að leggja þær saman 

(jafnvel líma með teppalími) 

og pússa hliðarnar saman þar 

til þær eru beinar og jafnar. 

ATH! Gott að líma sandpappír 

á tréplötu sem er svo fest í 

hefilbekk og nudda 

smíðahlutnum á pappírnum. 
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Traðk-kassi 
 

4. Mælt, merkt og borað fyrir 

jack-tengi. 

Merk fyrir jack-tengi á breiðari 

hluta annarrar langhliðar. 

Fyrir miðju, 3cm frá enda. 

Borða 2mm djúpt með 22mm 

sponsbor og svo í gegn með 

9mm bor. 

 

5. Kassinn límdur saman. 

Trélím borið á snertifleti og 

kassinn þvingaður saman. 

Leyft að þorna lámark 30 

mínútur. 

ATH! Langhliðar límast innan á 

stuttu hliðar. 

 

 

6. Stuttu hliðar pússaðar til. 

Stuttu hliðarnar náðu upp 

fyrir langhliðarnar af ásettu 

ráði. Til að fá sama halla í 

stuttu hliðarnar eru þær 

pússaðar niður á 

sandpappírsborðinu. 
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Traðk-kassi 
 

7. Toppurinn og botninn 

útbúnir. 

Kassinn er lagður á 3mm 

krossviðarplötu og strikað 

meðfram honum með blýanti. 

Botninn og toppurinn sagaðir 

út. 

 

8. Toppurinn límdur á 

kassann. 

Trélím er borið á snertifleti, 

toppnum komið fyrir og 

haldið með þvingum. 

Leyft að þorna í minnst 30 

mínútur. 

 

 

9. toppurinn lagaður að 

kassanum. 

Þar sem brúnir toppsins ná út 

fyrir kassann eru brúnir hans 

þjalaðar niður og pússaðar 

með sandpappír. 
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Traðk-kassi 
 

10. Pickup komið fyrir. 

5cm piezo pickup er lóðaður 

við jack-tengi, tengið fest á 

sinn stað með lykli nr.12 og 

pickupinn límdur með hitalími 

fyrir miðju, 6cm frá dýpri enda 

kassans (sjá 1.22). 

 

11. Pickup komið fyrir. 

Hér má sjá jack-tengið komið 

á sinn stað. 

 

 

 

12. Kassinn kláraður 

Botninn límdur undir kassann og hann pússaður til eins og gert var við 

toppinn í skrefum 8 og 9. 

 

13. Yfirborðsmeðferð 

Traðk-kassinn fær ákjósanlega yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21.  
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1.15  Cajon bongótromma 

Bongótrommur eru upprunnar í Afríku og Kúbu. Þær eru opnar í botninn og 

vanalega tvær og misstórar. Hér er sömu virkni náð fram með því að skipta 

trommunni í tvö misstór hólf sem gefa sitt hvorn tóninn. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar cajon bongótrommu, velur og beitir 

yfirborðsmeðferð við hæfi. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Átti sig á hljómburði og eiginleikum efniviðar og hljóðfæris 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt   
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Cajon bongótromma 
 

Hvernig spilað er á cajon bongótrommu 

Setið er með trommuna og henni haldið fastri á milli hnjánna. Slegið er brún 

trommunnar með fingrunum, inn á trommuna með lófa og fingrum eða 

slegið snökt með þumalputtanum eins og maður sé að sletta einhverju á 

gólfið. Í raun er engin regla um hvernig spilað er á trommuna. Það má slá á 

allar hliðar og jafnvel nota kjuða eða trommubursta til að ná fram 

fjölbreyttum tónum. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Tilraunir með stærð og lögun 

 Tilraunir með yfirborðsmeðferð 

 Tilraunir með þykkt efniviðar. Hún hefur áhrif á hljóm 

 Í stað þess að fræsa úr hliðum er hægt að nota aðrar 
samsetningaraðferðir, til dæmis að tappa, kexa, negla, skrúfa... 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Bongos 

 Bongo drum 

 Bongo Cajon 

 

 

Efniviður 

 Viður í topp. 3mm krossviður 

 Viður í hliðar. 12mm 
krossviður 

 

Verkfæri 

 Trélím 

 Þvingur 

 Tommustokkur 

 Blýantur 

 Borðsög eða fræsari 

 Tif- eða bogasög 
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Cajon bongótromma 
 

1. Stærð langhliða. 

Hliðarnar eru allar úr 12mm 

krossvið. 

Langhliðarnar tvær eru 40cm 

langar að ofan, 35cm langar 

að neðan og 18cm háar. 

 

2. Fræst úr langhliðum fyrir 

samsetningu. 

Mælt og merkt fyrir fræsingu. 

12mm inn hrá hvorri hlið og 

12mm rönd 12cm inn frá 

annarri langhlið. 

ATH! Smíðakennari þarf að sjá 

um að fræsa. Hægt að gera 

með borðsög þar sem blaðið 

er látið standa 6mm upp úr 

borði. 
 

3. Stuttu hliðar. 

Hliðarnar eru allar úr 12mm 

krossvið. 

Stuttu hliðarnar tvær eru 

16cm x 19cm 
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Cajon bongótromma 
 

4. Mælt og merkt fyrir 

bogalínum / fótum. 

Þunnur panill er sveigður til 

að merkja fyrir fótum. 

Á langhliðum 4cm inn frá 

endum og 4cm upp. 

Á stuttu hliðum 3cm inn frá 

endum og 4cm upp. 

Sagað með boga- eða tifsög. 

 

5. Mælt fyrir miðjuspjaldi. 

Trommunni er tyllt saman og 

mælt hve stórt miðjuspjaldið á 

að vera. 

Það er sagað út úr 12mm 

krossvið. 

 

 

6. Tromman límd saman. 

Trélím er borið á snertifleti og 

tromman þvinguð saman. 

Látin þorna í minnst 30 

mínútur. 

ATH! Passa að láta stuttu 

hliðarnar standa bæði upp og 

niður úr langhliðunum. Brúnir 

eru svo pússaðar niður til að 

fá réttan halla á allar brúnir. 
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Cajon bongótromma 
 

7. Brúnir stuttu hliða 

pússaðar niður. 

Til að fá réttan halla á brúnir 

stuttu hliðanna er tromman 

pússuð á fótunum og á hvolfi 

á sandpappírsborði eða með 

langri spýtu sem grófur 

sandpappír er límdur á.  

 

8. Merkt fyrir toppi. 

Tromman er lögð á hvolfi ofan 

á 3mm krossviðarplötu og 

strikað meðfram með blýanti. 

Toppurinn er sagaður út. 

 

 

9. Toppurinn límdur á 

trommuna. 

Trélím er borið á snertifleti, 

toppurinn lagður ofan á 

trommuna og hann þvingaður 

fastur. Látið þorna í minnst 30 

mínútur. 

Ef toppurinn nær út fyrir 

brúnir trommunnar eru brúnir 

hans pússaðar niður. 

Allar brúnir rúnnaðar vel. 
 

10. Yfirborðsmeðferð 

Traðk-kassinn fær ákjósanlega yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21.  
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1.16  Cajon tromma 

Cajon (cajón) er stór kassalaga tromma frá Perú en á rætur að rekja til 

Afríku. Tromman er notuð í þjóðlega tónlist í Perú, Ameríku og á Spáni en 

hefur verið að ná auknum vinsældum í popp- og rokktónlist. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar cajon trommu, velur og beitir 

yfirborðsmeðferð við hæfi. 

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt hljóðfæri sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum um leið og hann þjálfa hæfni sína í hönnun 

og smíði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Átti sig á hljómburði og eiginleikum efniviðar og hljóðfæris 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geti valið yfirborðsmeðferð við hæfi 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum og þróað verkefni á persónulegan 
hátt  
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Cajon tromma 
 

Hvernig spilað er á Cajon trommu 

Þegar spilað er á cajon trommu situr maður á henni, hallar henni aftur og 

slær á framhliðina með fingrum og lófum eftir því hvernig tón maður vill 

kalla fram. Þegar slegið er neðarlega á miðja trommu með lófanum heyrist 

djúpur tónn og þegar slegið er efst á brúnina með fingrunum heyrist hár 

tónn. Gormar sem eru staðsetti inni í trommunni og liggja upp við 

framhliðina efst gera það að verkum að sláttur á það svæði gefur tón sem 

líkist sneriltrommu. Það er því hægt að líkja eftir hefðbundnu trommusetti, 

upp að vissu marki. Enn fremur er hægt að losa efstu skrúfurnar sem halda 

framhliðinni. Við það gefur sláttur á það svæði hvellan tón. 

Engin regla er um hvernig spilað er á trommuna. Hægt er að spila á allar 

hliðar og jafnvel með trommukjuða og bursta til að ná fram öðrum hljóðum. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðferð 

 Gera tilraunir með þykkt efniviðar. Það hefur áhrif á tón 

 Í stað þess að bora hringlaga hljóðop á bakhlið, hanna annað form og 
saga það út. Til dæmis hjarta, spaða, tígul, lauf... 

 Mörg lítil hljómgöt í stað eins stórs 

 Stærð hljóðopsins hefur áhrif á tón trommunnar. Stærra op - dýpri 
tónn 

 Límmiðar, textíll, poki, hristur, bassafótur, sessa... 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Cajon (-playing, -music, -drums) 

 How to play the cajon  
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Cajon tromma 
 

 

Efniviður 

 Viður í hliðum. 12mm 
krossviður. 30cm x 45cm 

 Viður í topp og botn. 12mm 
krossviður. 30cm x 30cm 

 Viður í lappir. Fura. 3cm x 3cm 
x 2cm 

 Tréskrúfur í fætur 2,5x25 

 Tréskrúfur í framhlið 2,5x13 

 Skrúfur í gorm 3x12 

 

Verkfæri 

 Dósabor 12cm 

 Borvél og bor (2mm) 

 Trélím 

 Málningarlímband 

 Þvingur 

 Handsög 

 Sandpappír 

 Vinkill 

 Þjalir, meðalgróf og fín 

 Vírklippur 

 Tommustokkur 

 Blýantur 

 Borðsög eða fræsari 
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Cajon tromma 
 

1. Fræst úr toppi og botni 

fyrir samsetningu. 

Mæld og merkt 12mm rönd á 

tveimur gagnstæðum hliðum 

topp- og botnplötunnar. 

ATH! Smíðakennari þarf að sjá 

um að fræsa. Hægt að gera 

með borðsög þar sem blaðið 

er látið standa 6mm upp úr 

borði. 
 

2. Merkt og borað fyrir 

fótum. 

Merkt fyrir fjórum fótum á 

botnplötunni, 5cm inn af 

hverri hlið. 

Borað með 2mm bor. 

 

3. Kassinn límdur saman. 

Toppurinn, botninn og 

langhliðarnar límdar og 

þvingaðar saman. 

Trélím borið á snertifleti og 

þvingur settar á. Vinkill er 

notaður til að athuga hvort 

kassinn sé hornréttur. 

Látið þorna í minnst 30 

mínútur.  
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Cajon tromma 
 

4. Kassi undirbúinn fyrir bak 

og framhlið. 

Grófur sandpappír er límdur á 

30cm langa spýtu. Horn 

kassans eru pússuð slétt með 

sandpappírsblokkinni. 

Þetta er mikilvægt svo að bak 

og framhlið liggi þétt upp að 

brúnum kassans án rifa, gata 

eða bila.. 
 

5. Bak útbúið. 

Kassinn er lagður á 3mm 

krossvið og strikað meðfram 

með blýanti. 

Bak sagað út. 

 

 

6. Mælt og merkt fyrir 

hljómgati á bakplötu. 

Mælt og merkt fyrir hljómgati 

á bakhlið með tommustokk og 

blýanti. 

Gatið á að vera fyrir miðju 

bakplötunnar, 15cm upp frá 

neðri stuttu hlið. 

Gatið borað með 12cm 

dósabor.  
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Cajon tromma 
 

7. Bakhlið límd á kassann. 

Bakplatan er límd á kassann. 

Passa þarf að gatið á 

bakplötunni snúi niður, í átt 

að botninum sem borað var í 

fyrir fótum. 

Trélím borið á snertifleti og 

bakið þvingað fast á kassann. 

Þarf að þorna í lámark 30 

mínútur.  

8. Bakplatan pússuð til. 

Ef brúnir bakplötunnar ná út 

fyrir kassann eru þær þjalaðar 

og pússaðar niður með 

meðalgrófri og fínni þjöl og 

klárað með sandpappír. 

 

 

9. Framhlið útbúin. 

Eins og í skrefi 5 er kassinn 

lagður á 3mm krossvið og 

strikað meðfram með blýanti. 

Framhliðin er söguð út og 

pússað inn að striki með 

sandpappír. 

ATH! Gott að máta 

framhliðina oft við kassann á 

meðan hún er pússuð til. 

Brúnir kassans og brúnir 

framhliðarinnar rúnnaðar. 
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Cajon tromma 
 

10. Mælt, merkt og borað 

fyrir skrúfum í framhlið. 

Framhliðin er límd á kassann 

með málningarlímbandi. 

Merkt 6mm inn af brúnum. 

Bil á milli 5 skrúfa á langhlið, 

frá botni; 3cm, 8,5cm, 8,5cm, 

8,5cm, 8,5cm. 

Bil á milli 5 skrúfa við botn, frá 

vinstri; 3cm, 6cm, 6cm, 6cm, 

6cm. 

Bil á milli 3 skrúfa við tipp, frá 

vinstri 8cm, 7cm, 7cm.  

 

11. Gormar klipptir til. 

Til þess að fá einkennandi 

Cajon trommuhljóð er 

notaður gormur úr 

hefðbundinni sneriltrommu. 

Gormurinn er klipptur í tvennt 

með vírklippum og 

helmingurinn notaður í eina 

trommu. 

 

12. Gormi komið fyrir. 

Framhliðin er tekin af. 

Tromman er látin standa á 

toppnum með botninn upp í 

loft. 

Gormur lagður 4cm inn í 

kassann, 6,5cm frá hægri hlið 

og merkt með blýanti í 

gegnum skrúfugötin. Borað 

með 2mm bor og gormurinn 

skrúfaður fastur með skrúfum 

3x12. 
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Cajon tromma 
 

13. Framhliðin skrúfuð föst. 

Framhliðin er límd aftur á 

kassann með málningar-

límbandi bæði til að halda 

henni fastri og svo ekki brotni 

upp úr henni þegar skrúfað er. 

Framhlið skrúfuð föst með 

tréskrúfum 2,5x13. 

 

14. Fætur útbúnir. 

Fæturnir eru sagaðir út 

3x3x2cm. Borað fyrir skrúfum 

í miðja kubbana með 2mm 

bor. 

Kubbarnir rúnnaðir og 

pússaðir vel með sandpappír. 

 

 

15. Fæturnir festir á sinn 

stað. 

Trélím borið á snertifleti og 

fæturnir skrúfaðir í fyrirfram 

boruð göt á botnplötu 

trommunnar með tréskrúfum 

2,5x25. 

 

16. Yfirborðsmeðferð. 

Að lokum er valin hentug yfirborðsmeðferð á trommuna. Sjá kafla 1.21.  
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1.17  Fuzz bjögunarfetill 

Fuzz bjögunarfetill (e. fuzz pedal, fuzz effect) er raftæki sem hefur áhrif á 

tón þess hljóðfæris sem við það er tengt. Hann þjappar og klippir á toppa 

hljóðbylgna svo að út kemur rifinn, skítugur, rokkaður tónn. Eitt frægasta 

dæmið um fuzz notkun má heyra í upphafi lagsins Satisfaction með the 

Rolling Stones. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar fuzz bjögunarfetil sem er samsettur úr 

rafíhlutum og hýsingu úr plasti og tré.  

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt tæki sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum. Um leið þjálfar hann hæfni sína í hönnun, 

smíði og raffræði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Átti sig á eiginleikum rafíhluta 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Fái innsýn í fjölbreyttan hljóðheim tónlistar 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum við þróun verkefna  
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Fuzz bjögunarfetill 
 

Hvernig fuzz bjögunarfetil er notaður 

Fuzz bjögunarfetill er gerður fyrir rafmögnuð strengjahljóðfæri. Á því eru 

tvö tengi, inn og út (e. input og output). Fuzz fetillinn er staðsettur á milli 

hljóðfæris og magnara (hljóðgjafa). Það er að segja, hljóðfærasnúra er 

tengd úr hljóðfæri, inn í fuzzinn og önnur snúra er tengd út úr fuzzinum og í 

magnara. Á þessum tiltekna fuzz bjögunarfetli er einn takki sem stjórnar 

hljóðstyrk hans. Við að snú honum rangsælis lækkar hann hljóðstyrkinn frá 

hljóðfærinu. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með mismunandi rafíhluti 

 Hanna nýja hýsingu 

 Endurnýta ílát fyrir hýsingu 

 Tengja íhluti saman án þess að nota prentplötu 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðhöndlanir 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Fuzz (-pedal, -effect) 

 Fuzzbox 

 Distortion 

 Effect pedal 

 Guitar (-pedal, -effect, -fuzz)  
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Fuzz bjögunarfetill 
 

 

Efniviður 

 Akrílplastplata 3mm, 9cm x 
16cm 

 Botn, 12mm krossviður, 6cm x 
9cm 

  Skrúfur 3x15 

 9V. rafhlaða 

 Rafmagnsvír 

 

Verkfæri 

 Tommustokkur 

 Blýantur 

 Borvél og borar (2,5mm, 
3mm, 7mm og 9mm) 

 Penni 

 Plastbeygingartæki 

 Skrúfjárn 

 Lóðbolti og tin 

 Vírklippur 

 Límbyssa og hitalím 

 Sandpappír 

 Fastir lyklar nr.10 og nr.12 

 

Íhlutir 

 Prentplata 

 Resistor (viðnám) 0.25W 5% 100K 

 Capasitor (þéttir) 0.1uF 35V TANTAL 

 Capasitor (þéttir) 4,7uF 60V AXIAL 

 2n3904 Transistor (smári) NPN 40V .2A .625W B<200 

 1n914 Silicon Diode (díóða eða tvistur) 100V 200mA DO-35 

 Hljóðstyrkstakki - 100K audio taper potentiometer, Linear 

 Tvö ¼“ mono panel mount audio Jack-tengi 

 Tengi fyrir 9V rafhlöðu 
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Fuzz bjögunarfetill 
 

1. Hýsingin undirbúin. 

Botninn er pússaður. 

Merkt fyrir götum í plastplötu. 

Endagötin (3mm) sitt hvoru 

megin eru 6mm inn af stuttu 

hliðum og 3cm inn af 

langhliðum. 

Gatið í miðjunni (7mm) er 

fyrir miðju og 3cm inn af 

annarri langhliðinni.  

Frh. Í skrefi 2. 

 

2. Mælt og merkt fyrir 

beygingu plasts. 

Götin tvö fyrir jack-tengin 

(9mm) eru 3cm inn af stuttu 

hliðum og 2cm inn af annarri 

langhlið. 

Línur dregnar þvert á plötuna 

5cm frá hvorum enda. 

 

 

3. Plastbeygingartæki. 

Tækið sem notað er til að 

beygja plast samanstendur af 

aflgjafa, kassa með rauf í og 

vír sem liggur í kassaraufinni 

örlítið neðar en toppur 

kassans. 

Plast er lagt yfir heitan vírinn 

þar til það verður nógu mjúkt 

svo hægt sé að beygja það. 
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Fuzz bjögunarfetill 
 

4. Plastplata beygð. 

Plastplatan er lögð á 

beygingarkassann þannig að 

línan á plastinu liggi beint yfir 

vírnum. 

 

5. Plastplatan beygð. 

Þegar plastið hefur hitnað nóg 

er platan lögð á borð og 

beygð í 90° horn. Gott er að 

nota vinkil. 

Ferlið endurtekið fyrir hina 

hliðina. 

 

 

6. Borað fyrir festingum. 

Þegar búið er að beygja báðar 

hliðar plastplötunnar er henni 

brugðið yfir botninn og boruð 

göt í botninn með 2,5mm bor 

í gegnum 3mm götin sem eru í 

plastinu. 

 

7. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21.  
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Fuzz bjögunarfetill 
 

8. Íhlutir lóðaðir á prentplötu. 

Farið er eftir þessari teikningu og íhlutir lóðaðir við prentplötuna. Hafa ber í 

huga að rafvírar séu hafðir nógu langir svo jack-tengi og hljóðstyrkstakki nái 

í götin í hýsingunni. Það getur verið gott að hafa lengra bil á milli íhluta á 

prentplötunni til að hafa pláss til að athafna sig við lóðningu. 
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Fuzz bjögunarfetill 
 

9. Gengið frá rafrás. 

Pinnarnir sem standa neðan 

úr prentplötunni eru klipptir 

af með vírklippum. 

 

10. Rafrásin tilbúin. 

Svona lítur rafrásin út þegar 

búið er að lóða hana saman. 

 

11. Samsetning. 

Öllu komið fyrir á sinn stað í 

hýsingunni og hún skrúfuð á 

botninn. 

Prentplata og 9V. rafhlaða 

fest niður með dropa af 

hitalími. 
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1.18  Hljóðstyrks- og tónstýring 

Hljóðstyrks- og tónstýring stýrir hljóðstyrknum, hversu hátt heyrist, og 

tóninum, hvort hann sé bjartur eða dimmur. Þessar stýringar eru 

innbyggðar í sum rafmögnuð hljóðfæri en með því að hafa þær 

utanáliggjandi er hægt að nota eitt tæki við fleiri en eitt hljóðfæri. 

 

Verkefnið: Nemandinn smíðar hljóðstyrks- og tónstýringu sem samsett er 

úr ákveðnum rafíhlutum.  

 

Tilgangur: Nemandinn smíðar persónulegt tæki sem hann notar til 

tónsköpunar í öðrum verkefnum. Um leið þjálfar hann hæfni sína í hönnun, 

smíði og raffræði. 

 

Markmið verkefnis er að nemandinn: 

 Geti unnið sjálfstætt og fylgt verkáætlun 

 Átti sig á eiginleikum rafíhluta 

 Geti valið viðeigandi verkfæri og beitt réttum vinnuaðferðum 

 Geri sér grein fyrir virkni rafkerfa í hljóðfærum 

 Geti beitt sköpunarkrafti sínum við þróun verkefna  
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Hljóðstyrks- og tónstýring 
 

Hvernig hljóð- og tónstýring er notuð 

Hljóðstyrks- og tónstýringin er höfð á milli hljóðfæris og magnara 

(hljóðgjafa). Á tækinu eru tvö tengi, inn og út. Hljóðfærið tengist í inn með 

hljóðfærasnúru og magnarinn tengist í út. Mögulegt er að raðtengja tæki, til 

dæmis Fuzz bjögunarfetilinn. Þá er tengt út úr hljóð- og tónstýringunni og 

inn í fuzzinn. 

Tækið notar maður til að hafa betri stjórn á hljóðstyrk, ef maður vill til 

dæmis lækka í miðju lagi. Tónstýringin gerir manni kleyft að móta hljóminn 

betur í samræmi við þá tónsköpun sem á sér stað. Dimmur tónn er til að 

mynda mikið notaður í Jazz tónlist en skær tónn í Country tónlist. 

 

Útfærsluhugmyndir 

 Gera tilraunir með mismunandi rafíhluti. Mismunandi þéttar gefa 
mismunandi tón. Lægri uF tala gefur skærari tón á meðan hærri uF 
tala gefur dýpri tón. 

 Hanna nýja hýsingu 

 Endurnýta ílát fyrir hýsingu 

 Gera tilraunir með yfirborðsmeðhöndlanir 

Leitarorð í upplýsingaleit 

 Volume and tone controls 

 Capasitors value effect on tone 
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Hljóðstyrks- og tónstýring 
 

 

Efniviður 

 Viður í takka 12mm MDF 

 Viður í botn 12mm krossviður, 
6cm x 7xm 

 Akrílplastplata 7cm x 13cm 

 rafmagnsvír 

 

Verkfæri 

 Tommustokkur 

 Blýantur 

 Borvél og borar (2,5mm, 
3mm, 7mm og 9mm) 

 Penni 

 Plastbeygingartæki 

 Skrúfjárn 

 Lóðbolti og tin 

 Vírklippur 

 Sandpappír 

 Fastir lyklar nr.10 og nr.12 

 

Íhlutir 

 C1 - Capasitor (þéttir) 0.047uF 100V 

 Hljóðstyrkstakki - 500K audio taper potentiometer, Linear (Lin) 

 Tóntakki - 500K audio taper potentiometer, Logarithmic (Log) 

 Tvö ¼“ mono panel mount audio Jack-tengi 
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Hljóðstyrks- og tónstýring 

 

1. Hýsingin undirbúin. 

Botninn er pússaður. 

Merkt fyrir götum í plastplötu. 

Endagötin (3mm) sitt hvoru 

megin eru 6mm inn af stuttu 

hliðum og 1,5cm inn af 

langhliðum. 

Götin tvö í miðjunni (7mm) 

eru 2cm inn af annarri 

langhliðinni og 5cm inn frá sitt 

hvorri stuttu hliðinni. 
 

2. mælt fyrir götum og 

beygjum. 

Efri stóru götin (9mm) eru 

2cm inn af annarri langhliðinni 

og 2cm inn af sitt hvorri stuttu 

hliðinni. 

Línur dregnar þvert á plötuna 

3,5cm frá hvorum enda. 

 

 

3. Plasthýsingin beygð. 

Plastplatan er beygð eins og 

lýst er í skrefum 3 til 5 í 

verkefni 1.17 (Fuzz). 
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Hljóðstyrks- og tónstýring 

 

4. Borað fyrir festingum. 

Þegar búið er að beygja báðar 

hliðar plastplötunnar er henni 

brugðið yfir botninn og boruð 

göt í botninn með 2,5mm bor 

í gegnum 3mm götin sem eru í 

plastinu. 

 

5. Takkar. 

Takkar eru boraðir úr 12mm 

MDF með 20mm dósabor. 

Svo er borað í þá miðja með 

5,5mm bor (því öxullinn á 

snúningstökkunum er 6mm). 

 

 

6. Yfirborðsmeðferð. 

Áður en lengra er haldið skal huga að yfirborðsmeðferð. Sjá kafla 1.21. 

 

7. Hjálparplata og lóðning. 

Gott er að útbúa plötu með 

götum sem hægt er að raða 

íhlutunum í. Þá er allt skorðað 

niður og auðveldara að 

athafna sig við lóðningu. 
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Hljóðstyrks- og tónstýring 

 

8. Íhlutir lóðaðir saman. 

 
 

9. Samsetning. 

Þegar búið er að lóða allt 

saman er því komið fyrir 

plasthýsingunni og botninn 

skrúfaður undir. 

Að lokum er tökkunum þrýst á 

snúningsöxla. 
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1.19 Tónsköpun og samspil 
 

Lýsing á verkefninu 

 

Nemendum er skipt í hópa, tveir til þrír saman í hóp. Þeir nota hljóðfæri 

sem þeir hafa smíðað í hönnun og smíði til þess að skapa stutt tónverk sem 

þeir flytja fyrir bekkinn. Getur verið lag eða annarskonar tónverk með eða 

án söngs. Að lokum fer fram umræða byggð á reynslu nemenda af 

tónsköpuninni þar sem nemendur tjá sig um ferlið, tónverk sín og annarra. 

 

Kveikja 

 

Umræða, stýrt af kennara. Tillögur að spurningum; 

 Hvernig verður tónverk til? 

 Hvernig er tónlist samin? 

 Hafa nemendur samið tónlist? 

o Hvernig, hvenær, með hverjum og á hvaða hljóðfæri? 

 Þarf maður að kunna að lesa nótur til að semja tónlist? 

 Hvað er uppáhalds tónverk eða lag nemenda? 

o Af hverju? 

o Á hvað er það spilað? 

o Hvernig ætli það hafi verið samið? 

(sjá kafla 4.3 um kennsluaðferðir og kveikju í greinargerð.) 

 

Tilgangur 

 

Tilgangur þessa verkefnis er að þjálfa nemendur í hljóðfæraleik á eigin 

hljóðfæri. Verkefnið á að stuðla að skapandi vinnubrögðum, gagnrýnni 

hugsun og víkka sjóndeildarhring nemenda tónlistarlega séð. Tilgangurinn 

er einnig að gefa nemendum betri mynd af tónsköpunarferlinu. 

 

Hæfniviðmið 

 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að getað: 
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  leikið betur á hljóðfæri sitt 

 Tekið þátt í að semja og flytja eigið efni 

 Staðið með tónsköpun sinni og tjáð sig um tónsköpunarferlið 

 Greint og gagnrýnt verk annarra af sanngirni 

 

Undirbúningur 

 

Nemendur smíða hljóðfæri í námsgreininni hönnun og smíði. 

Námsgögn gerð aðgengileg: 

 Hljóðfæri nemenda 

 Hljóðfærasnúrur 

 Hljóðfæramagnari eða hljóðkerfi 

 Hljóðnemar 

 Blöð og skriffæri 

Framkvæmd 

 

Kennari: 

 Kynnir verkefni og leggur inn kveikju 

 Skipar nemendur í hópa eftir hljóðfæraeign og óskum nemenda. 2-3 
nemendur saman í hóp 

 Hjálpar nemendum að koma sér fyrir og tengja hljóðfæri 

 Setur verkefninu tímaramma (t.d. eina kennslustund til æfinga og 
aðra til flutnings og úrvinnslu) 

 Gengur á milli og aðstoðar eftir þörfum 

 Stjórnar tónlistarflutningnum og umræðum í lokin 

Nemendur: 

 Taka virkan þátt í umræðum 

 Semja tónverk, lag eða hljóðverk í samvinnu 

 Æfa sig á eigið hljóðfæri 

 Æfa tónverkið á meðan tími leyfir 

 Koma fram fyrir framan aðra, leika verk sitt og tjá sig um ferlið 
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Úrvinnsla 

 Tónleikar þar sem tónverkin eru flutt fyrir bekkinn / hópinn 

 Umræður í kjölfarið, stjórnað af kennara 

 Hugmyndir að spurningum: 

o Hvað gekk vel?  

o Hvað gekk illa?  

o Var einhver sem tók á skarið?  

o Hvaða tónlistarstefna varð fyrir valinu? Hvers vegna?  

o Hvernig fór sköpunarferlið fram? 

o Hvað lærðu nemendur?  
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1.20 Tölvustuddar tónsmíðar 
 

Lýsing á verkefninu 

 

Nemendum er skipt í hópa, tveir til þrír í hóp. Þeir nota hljóðfæri sem þeir 

hafa smíðað í hönnun og smíði til þess að skapa stutt tónverk. Þeir nota 

einnig tölvuforritið Garageband til að hljóðrita verkið auk þess sem þeir 

hafa möguleikann á að nota forritið til að bæta hljóðum, hljóðfærum, 

trommutakti o.s.frv. við tónsköpunarferlið. Tónsköpunin getur verið lag eða 

annarskonar tónverk með eða án söngs. Að lokum er tónverkið spilað fyrir 

samnemendur og efnt til umræðu sem byggir á reynslu nemenda af 

verkefninu þar sem þeir tjá sig um tónverk sín, vinnu-, upptöku- og 

sköpunarferlið. 

 

Kveikja 

 

Kennari er búinn að semja stuttan lag- eða hljóðbút sem hann spilar fyrir 

bekkinn og kynnir verkefnið út frá því. 

Kennarinn stjórnar umræðu um verkefnið. Tillögur að spurningum; 

 Hvernig verður tónverk til? 

 Hvernig semur maður tónlist? 

 Hafa nemendur samið tónlist? 

o Notuðu þeir tölvu(forrit)? 

o Hvernig, Hvenær, með hverjum og á hvaða hljóðfæri? 

 Hvað er uppáhalds tónverk eða lag nemenda? 

o Á hvað er það spilað? 

o Er það gert í tölvu? 

o Hvernig ætli það hafi verið samið? 

(sjá kafla 4.3 um kennsluaðferðir og kveikju) 
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Tilgangur 

 

Tilgangur þessa verkefnis er að þjálfa nemendur í hljóðfæraleik á eigin 

hljóðfæri og notkun tölvu og forrita til tónsköpunar. Verkefnið á að stuðla 

að skapandi vinnubrögðum, gagnrýnni hugsun og víkka sjóndeildarhring 

nemenda á tónlistarlegum grundvelli. Tilgangurinn er einnig að gefa 

nemendum betri mynd af tónsköpunar- og hljóðritunarferlinu. 

 

Hæfniviðmið 

 

Við lok verkefnisins eiga nemendur að getað: 

  leikið betur á hljóðfæri sitt 

 Tekið þátt í að semja og hljóðrita eigið efni 

 Staðið með tónsköpun sinni og tjáð sig um tónsköpunarferlið 

 Greint og gagnrýnt verk annarra af sanngirni 

 Notað tölvuforrit til tónsköpunar og hljóðritunar 

 

Undirbúningur 

 

Nemendur smíða hljóðfæri í námsgreininni hönnun og smíði. 

Kennari kynnir sér virkni Garageband. 

Kennari gengur í skugga um að tölvubúnaður sé í lagi og að 

hljóðvinnsluforritið Garageband sé í þeim öllum. 

Námsgögn gerð aðgengileg; 

 Verkefnalýsing 

 Hljóðfæri nemenda 

 Hljóðfærasnúrur 

 Tölva (spjald-, borð- eða fartölva) 

 Hljóðnemar 

 Forritið Garageband 

 Blöð og skriffæri 

 Heyrnatól og hátalarar 
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Framkvæmd 

 

Kennari: 

 Kynnir verkefnið og leggur fram kveikju 

 Fer yfir helstu þætti í notkun forritsins Garageband. Til dæmis 
„smart“ hljóðfærin, hljóðritun og hvernig unnið er með hljóðbúta. 

 Skipar nemendum í hópa eftir hljóðfæraeign og óskum nemenda. 2-3 
nemendur saman í hóp 

 Hjálpar nemendum að koma sér fyrir, tengja hljóðfæri og ræsa forrit 

 Setur verkefninu tímaramma 

 Gengur á milli og aðstoðar eftir þörfum 

 Spilar tónverk nemenda fyrir bekkinn og stjórnar umræðu í lokin 

Nemendur: 

 Taka virkan þátt í umræðum 

 Spila á eigið hljóðfæri 

 Semja tónverk, lag eða hljóðverk í hóp og með aðstoð tölvu 

 Hljóðrita eigið sköpunarverk 

 Æfa tónverkið á meðan tími leyfir 

 Leika tónverk sín fyrir aðra og tjá sig um ferlið 

 Hlusta á tónverk annarra og tjá sig um þau 

 

Úrvinnsla 

 

 Haldnir tónleikar og tónverkin flutt fyrir bekkinn / hópinn 

 Umræður, stjórnað af kennara 

o Hvað gekk vel? 

o Hvað gekk illa? 

o Hver varð verkaskiptingin í hópnum? 

o Hvaða tónlistarstefna var valin? Hvers vegna? 

o Hvernig fór sköpunarferlið fram? 

o Hvað lærðu nemendur? 
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1.21 Yfirborðsmeðferð 
 

Engri smíðavinnu er lokið fyrr en smíðahluturinn hefur fengið viðeigandi 

yfirborðsmeðferð. Hún er mikilvægur þáttur í hönnun og smíði. Í þessum 

kafla er farið yfir helstu þætti yfirborðsmeðferðar á tré. 

 

Sandpappír 

 

Sandpappír er notaður til að gróf- eða fínpússa hluti, allt eftir því hvaða 

áferð hluturinn á að fá, hvers eðlis hann er og hvernig yfirborðsmeðferð 

hann á að fá í kjölfarið. Gott er að nota sandpappírsklossa þegar pússaður 

er sléttur flötur. Þegar pússaðir eru óreglulegir hlutir er sandpappírinn 

brotinn saman og haldið með fingrunum. Einnig er gott að vefja 

sandpappírnum utan um spýtur, þjalir, dílaefni eða hvað sem passar 

hlutnum sem pússaður er. 

Það skal alltaf pússa með æðunum í viðnum. Ef pússað er þvert á 

æðarnar koma ljótar rákir og rispur í viðinn. Einnig skal ætíð byrja á grófum 

pappír og vinna sig upp í fínni og fínni pappír þar til ásættanleg áferð fæst. 

 

Bæs 

 

Bæs fæst í mörgum litum og er notað þegar lita á við. Allt frá 

náttúrulegum viðartónum yfir í alla liti regnbogans. 

Bæs er borið á viðinn með pensli. Viðurinn drekkur í sig bæsið. Eftir að 

búið er að bera á viðinn er umfram bæs strokið af með tusku. Mikilvægt er 

að nota gúmmí- eða latexhanska þegar unnið er með bæs því það litar 

húðina og erfitt er að þrífa það af. 

Gott er að loka viðnum eftir að hann hefur verið bæsaður. Það er gert til 

dæmis með vaxi, lakki eða viðarolíu. Það er gert svo að bæsið smiti ekki út 

frá sér. 
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Málning 

 

Málning hentar vel þegar smíðaviðurinn er ekki fallegur, til dæmis spónn 

eða MDF, þar sem hún þekur vel. Til eru nokkra tegundir af málningu en 

líklega er akrílmálning algengust í smíðastofum. 

Málning er borin á með pensli. Varast skal að nota of mikla málningu í 

einu því það getur orsakað ójafna og klessulega áferð. Betra er að mála 

fleiri, þynnri umferðir. 

 

Olíur 

Til eru margar gerðir af sérstökum viðarolíum en það er einnig hægt að 

nota olíu sem er vanalega notuð til matargerðar. Repjuolía, ólívuolía og 

kókosolía eru dæmi um olíur sem eru notaðar með góðum árangri. 

Olían er borin á með tusku. Þykkt lag er borið á hlutinn og viðnum gefinn 

tími til að drekka í sig olíuna. Ef ná á fram mjög sléttu yfirborði er hægt að 

pússa hlutinn með fínum sandpappír (400-800) á meðan hann er 

olíublautur. Umfram olía er að lokum þurrkuð af með tusku. 
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1.22 Pickup og tengi 
 

Þegar piezoelectri pickup (piezo pickup) er settur í hljóðfæri sem smíðað er 

þarf að hafa nokkra þætti í huga. 

Staðsetning pickupsins skiptir máli. Þar 

sem hann nemur titring þarf að skoða 

hljóðfærið vel og reyna finna út hvar 

mestur titringur á sér stað þegar leikið er 

á hljóðfærið. Ef um strengjahljóðfæri er 

að ræða er líklegast að titringurinn sé 

mestur undir brúnni. Það er sá hluti 

hljóðfærisins sem strengir er strekktir yfir 

aftast á hljóðfærinu. 

Það þarf að lóða pickupinn við 

einhverskonar tengi eða rafleiðslu sem 

leiðir rafboðin frá hljóðfærinu. Í tilfelli 

þessa verkefnasafns er notast við ¼“ 

mono panel mount audio Jack-tengi. Í það 

tengist hefðbundinn hljóðfærakapall. 

Á piezo pickup eru tveir vírar. Einn 

rauður og einn svartur. Rauði vírinn er 

virkur og svarti vírinn er jörð. Svarti vírinn 

tengist í eyrað á jack-tenginu sem fast er 

við skrúfganginn en rauði vírinn tengist 

við eyrað sem fast er við fjöðrina sem 

stendur út úr tenginu með boginn enda. 

Sjá myndir 7 og 8. 

Hægt er að lesa meira um piezo 

pickupinn í kafla 7.7 í greinargerð. 

 

Mynd 7. Piezoelectric pickupar 

Mynd 8. 1/4" mono panel mount 
audio jack 
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