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Ágrip
Í greinargerð þessari er fjallað um gerð verkefnasafns í hljóðfæragerð fyrir hönnun og smíði á
miðstig grunnskóla. Greinargerðin skiptist í fimm kafla en í þeim er fjallað um upphaf
smíðakennslu á Íslandi, áherslur Aðalnámsskrár fyrir hönnun og smíði og kennsluaðferðir sem
gætu hentað verkefnasafninu. Auk þessa verður drepið á upphaf hugmynda um uppeldismiðað
handverk sem þátt í alþýðumenntun og kenningar John Deweys um verklegt nám. Að lokum er
gerð grein fyrir gerð verkefnasafnsins og þeim hugmyndum sem hún grundvallast á. Með
verkefnasafninu vill höfundur auðga námsframboð í hönnun og smíði fyrir nemendur á miðstigi
grunnskóla. Við gerð þess var meðal annars haft í huga að það gæti aukið möguleika á
samþættingu hönnunar og smíði við aðrar námsgreinar eins og sögu, landafræði og tónmennt.
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Formáli
Höfundur vill þakka fjölskyldu sinni og vinum fyrir hvatningu og stuðning við að snúa aftur í
kennaranám eftir nokkurt hlé og klára lokaverkefni til B.Ed-prófs. Sérstaklega vil ég þakka Hildi
Björgvinsdóttur og Arnbirni Jóhannessyni fyrir yfirlesturinn. Einnig er ég þakklát þeim
kennurum sem hafa kennt mér hönnun og smíði og gert námið áhugavert og skemmtilegt.
Leiðbeinanda mínum Dr. Gísla Þorsteinssyni kann ég bestu þakkir fyrir gagnleg ráð við
samningu þessarar ritgerðar.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér siðareglur Háskóla
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt
bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um
er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með
einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég
með undirskrift minni.

Reykjavík, 23. maí 2016
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Inngangur
Tvö af helstu áhugamálum höfundar þessarar ritgerðar eru smíðar og tónlist og á hann ágætt
safn hljóðfæra sem hann hefur viðað að sér frá unglingsárum. Þegar kom að því að velja
lokaverkefni hans í kennaranámi með sérgreinina hönnun og smíði lá því beinast við að leiða
þessi áhugamál saman. Í vettvangsnámi sínu í Hlíðaskóla lagði höfundur fyrir nemendur sína að
smíða tungutrommu. Verkefnið mæltist vel fyrir af nemendum sem sögðu það hafi verið
krefjandi en erfiðisins virði því að gaman væri að eiga hljóðfæri sem þeir hefðu smíðað sjálfir.
Einnig leist smíðakennara skólans vel á viðfangsefnið og lýsti yfir áhuga að leggja það fyrir í
eigin kennslu.
Þetta atvik sýndi höfundi að nemendur eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni,
sérstaklega ef afraksturinn er eitthvað sem þeir vilja eiga. Smíði hljóðfæra getur vakið áhuga
nemenda þar sem tónlist skipar mikilvægan sess í lífi flestra.
Verkefnin eru ætluð til kennslu í hönnun og smíði og taka mið af hæfniviðmiðum
grunnskóla í lok 7. bekkjar. Þau eru byggð á hljóðfærum sem höfundur fann í bókum á alnetinu
auk eins sem varð á vegi hans í sumarfríi erlendis. Þau eru hugsuð á þann hátt að hægt væri að
tengja þau við aðrar námsgreinar eins og til dæmis sögu, landafræði og tónmennt.
.
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Hönnun og smíði
Upphaf þeirrar námsgreinar sem nú er kölluð hönnun og smíði má rekja til fyrri hluta
tuttugustu aldar þegar Jón Þórarinsson, skólastjóri Flensborgarskólans, fékk styrk frá
yfirvöldum til að hefja kennslu í uppeldismiðuðum handmenntum eða skólaiðnaði eins og hann
kallaði námsgreinina (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Jón sagði tilganginn með
kennslunni vera að skerpa athygli nemandans og kenna honum nákvæmni, styrkja líkamann og
beitingu hans auk þess að efla andlega hæfileika (Jón Þórarinsson, 1891). Skólaiðnaður eða
smíðakennsla sem þáttur í alþýðumenntun tók við af kennslu ungs fólks í heimilisiðnaði sem
hafði víða verið kenndur í sveitum en honum var ætlað að kenna hagnýtt handverk sem gæti
aflað heimilum tekna og keppt við erlendan innflutning. Skólaiðnaðurinn snerist hins vegar um
að nota handverk í uppeldisfræðilegum tilgangi og að veita andlegt og líkamlegt uppeldi
(Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).
Skólaiðnaður byggist á hugmyndum sænska kennarans Otto Salomons um uppeldismiðað
handverk, Slöjd. Í kennarahandbók sinni um Slöjd segir hann að markmið þess sé að nýta
námskraftinn sem býr í líkamlegri vinnu til að þroska nemandann, bæði líkamlega og andlega
svo að hann muni njóta ávinningsins allt sitt líf (Salomon, 1892).
Þrátt fyrir að byrjað hafi verið að kenna uppeldismiðaðar handmenntir 1890 þá urðu þær
ekki að skyldunámsgrein fyrr enn með fræðslulögum árið 1936 (Brynjar Ólafsson og Gísli
Þorsteinsson, 2011):
„Ólíkar námskrár, er byggðust að miklu leyti á uppeldisgildum smíða, þróuðust fram til
1999 þegar stjórnvöld færðu námsgreinina hönnun og smíði yfir á námssviðið upplýsinga- og
tæknimennt sem byggt var á hugmyndafræði tæknimenntanáms. Með hinni nýju námsgrein,
sem bar heitið hönnun og smíði, var stefnt að því að auka tæknilæsi nemenda, verklega færni
og getu þeirra til að þróa eigin hugmyndir í tengslum við aðferðafræði nýsköpunarmenntar og
hönnunar“ (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011, bls.51).
Námsgreinin heldur stöðugt áfram að þróast með breyttu samfélagi en það má meðal
annars sjá á því hvað endurnýting hluta og sjálfbærni verður æ fyrirferðarmeiri þáttur í
aðalnámskrá grunnskóla um leið og kröfur samfélagsins um aukna umhverfisvernd verða sífellt
háværari.
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2.1 Hljóðfæragerð og skólastarf
Þegar höfundur leitaði að námsefni um kennslu í hljóðfærasmíði fyrir grunnskólanemendur bar
sú leit ekki mikinn árangur. Ekkert virðist vera til af útgefnu efni á íslensku um hljóðfæragerð í
skólastarfi en nokkur óútgefin verkefni um efnið er að finna á skemman.is sem er safn
námsritgerða og rannsóknarita allra háskóla á Íslandi.
Kristbjörn Árnason smíðakennari staðfesti í erindi sínu, Hljóðfæragerð í Álftamýraskóla,
sem flutt var á ráðstefnu um einstaklingsmiðað nám í febrúar 2005 að fáar námsbækur væru til
á íslensku fyrir námsgreinina og hún væri lítið miðstýrð nema út frá markmiðum aðalnámskrár
grunnskóla. Því væri það á ábyrgð hvers og eins smíðakennara að gera skólanámsskrá fyrir sína
nemendur.
Kristbjörn sagði jafnframt að hljóðfæragerð byði upp á marga möguleika til samþættingar
við aðrar greinar og slíku skólastarfi fylgdu fjölmörg tækifæri til hönnunar og lausnarleitar
(Kristbjörn Árnason, 2005).
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Nám og kennsla
3.1 Tenging verkefnisins við aðalnámskrá grunnskóla
Allt námsefni sem lagt er fyrir nemendur þarf að hafa tilgang og markmið sem samræmist
aðalnámskrá grunnskóla og hæfniviðmiðunum hennar og voru hljóðfærin í verkefnasafninu
valin með þessa þætti í huga.
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla byggist hönnun og smíði bæði á rótgrónum
handverkshefðum og almennum áherslum um uppeldi og menntun. Lögð er áhersla á að
nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni í að smíða hluti úr fjölbreyttum efnum og
með viðeigandi verkfærum og tækni. Mikilvægt er að nemandinn öðlist færni og þekkingu sem
hann getur yfirfært á daglegt líf, hvort sem er í starfi, tómstundum eða heimilishaldi. Markmið
námsins er að efla sjálfstæði nemenda, vinnusemi þeirra og virðingu fyrir vinnu, ásamt því að
kenna þeim handverk í tengslum við íslenska verkmenningu og tenginguna við verklegt
framhaldsnám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).
Í aðalnámskránni eru kennarar einnig hvattir til að nota efnivið úr nærumhverfi skólans svo
sem að nýta íslenska skóginn þegar það er hægt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2013).
Hæfniviðmiðum í hönnun og smíði er skipt upp í þrjá efnisflokka sem tengjast þó allir
innbyrðis en þeir eru handverk, hönnun og tækni og umhverfi.
Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta :

Handverk


valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki



gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem notaður er í smíðastofunni.

Hönnun og tækni


útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu



lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd
að lokaafurð



valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefnum
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hannað og smíðað verkefni sem nýtir orkugjafa og lýst því hvaða virkniþættir eru að
verki í ýmsum hlutum



lýst hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og almennt í samfélaginu



greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir.

Umhverfi


gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni
sem fellur til í smíðastofunni



gert við og endurnýjað eldri hluti og lengt þannig líftíma þeirra



útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað.

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 156 – 157)

3.2 Heppilegar kennsluaðferðir og kveikjur
Þegar kennsla er skipulögð er mikilvægt að huga að því hvaða kennsluaðferðir henta best við
að koma námsefninu sem best til skila til nemendanna á þann hátt að það veki áhuga þeirra.
Verkleg kennsla felst í því að blandað er saman nokkrum kennsluaðferðum eins og stuttum
fyrirlestrum, sýnikennslu, umræðu- og spurnaraðferð og verklegum æfingum:
• Útlistunarkennsla byggist á því að kennarinn kemur með innlögn í formi stutts fyrirlesturs.
Kennarinn miðlar þekkingu og gerir ráð fyrir að allir þurfi á sömu upplýsingum að halda.
Nemandinn þarf hins vegar að hlusta af athygli.
• Sýnikennsla felst í því að kennari sýnir vinnubrögð og aðferðir. Hann verður að gæta þess
að allir nemendur sjái vel það sem sem verið er að sýna auk þess sem hann verður að ganga út frá
því að efnið sé alger nýlunda fyrir suma nemendur.
• Umræðu- og spurnaraðferðin byggist á því að kennarinn virkjar nemandann og spyr um
skoðanir hans og hugmyndir. Þarna reynir á færni kennarans í umræðulist.
• Verklegar æfingar stefna að þjálfun góðra vinnubragða. Mikilvægt er að kennarinn velji
verkefni sem er hæfilega krefjandi fyrir nemandann svo að hann læri eitthvað af því.
• Þrautalausnir þjálfar rökhugsun og útsjónarsemi.
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 43 – 61).
Gott er að notast er við stutta fyrirlestra til að kynna nemendum verkefnin og segja hvaða
efnivið og verkfæri á að nota. Þá er gott að kenna og rifja upp notkun verkfæra með
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sýnikennslu og þá þarf kennarinn að gæta þess að allir nemendurnir sjái það vel sem hann er
að sýna. Umræðu- og spurnaraðferð er síðan hægt að beita til að vekja nemendur til
umhugsunar um verkefnið og kveikja áhuga þeirra. Þegar kemur að því að nemendur hanni og
smíði sín eigin verkefni er gott að notast við þrautalausnir til að finna út hvernig þeir geta
hannað sína eigin útgáfu af verkinu en á sama tíma þarf að halda í upphaflegt notagildi
hljóðfærisins (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).

3.3 Að læra í gegnum verklega kennslu
Bandaríkjamaðurinn John Dewey er af mörgum talinn einn fremsti menntafrömuður 20. aldar
og hefur verið kallaður „faðir nútímakennslunnar“. Dewey var á móti gamaldags
kennsluháttum sem einkenndust af ópersónulegri kennslu og ferköntuðu skipulagi en vildi þess
í stað sjá einstaklingsmiðað nám (Gísli Þorsteinsson, 2011).
Á þeim tíma sem Dewey var að móta námskenningar sínar var Slöjdstefnan, sem
upphaflega kom frá Norðurlöndunum að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum. Einn af
upphafsmönnun hennar, kennslufræðingurinn Otto Salomon, sagði að nemandinn ætti að vera
miðpunktur námsins enda væri það að efla hæfileika hans mikilvægasti þáttur kennslunnar.
Hann lét einnig svo um mælt að leggja ætti áherslu á samvinnu hugar og handar og verklegar
greinar ættu að vera hluti af almennri menntun. Slöjd hugmyndafræðin vakti áhuga Dewey
sem var í bréfasamskiptum við Salomon og vildi fá hann til Bandaríkjanna en úr því varð ekki
(Gísli Þorsteinsson, 2011). Trúlega hefur hugmyndafræði Slöjdsins haft gagnger áhrif á
hugmyndir Deweys um gildi verklegs náms.
Dewey trúði því að skapandi athafnir væru það sem sameinaði allt skólastarf og því ætti að
gera verklegum greinum hátt undir höfði en ekki aðeins að nota þær sem tilbreytingu frá
hefðbundnum námi. Hann taldi að fyrstu kynni barna af hinum formlegri greinum náms ættu
að vera í gegnum skapandi greinar (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010).
Eitt af þekktustu hugtökum Dewey er learning by doing eða að læra af reynslunni sem
skilja má með þeim hætti að hann teldi nemendur læra mest af því að framkvæma og upplifa
hluti auk þess að tengja saman gjörðir og afleiðingar (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll
Jónsson, 2010).
Í anda Dewey, sem vildi efla áhuga nemenda og þroska í gegnum verklegt nám og reynslu,
er eitt aðalmarkmið verkefnasafnsins að efla áhuga nemenda á smíði með nýjum hugmyndum í
verkefnabanka smíðakennara. Með því að láta nemendur hanna sína eigin útgáfu af
hljóðfærunum án þess að þau tapi þeim eiginleikum sem þau þurfa að hafa, þjálfast þeir í
rökhugsun og verkvitið eflist (sjá kaflann Um verkefnin og notkun þeirra).
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3.4 Samþætting við aðrar námsgreinar
„Samþætting námsgreina snýst um að mynda merkingarbær tengsl á milli viðfangsefna sem
venjulega er fjallað um eða fengist við innan mismunandi námsgreina“ (Lilja M. Jónsdóttir,
2010).
Í aðalnámskrá grunnskóla er áhersla lögð á samþættingu námsgreina í samhengi þess að
viðfangsefni samfélagsins séu samofin en ekki sundurgreind. Stefnt skuli að því að leggja fyrir
verkefni sem snerta innihald margra námsgreina. Þannig megi auðvelda nemendum að skilja
samhengi fræðigreina og gefa náminu aukna merkingu (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013).
Lilja M. Jónsdóttir (2010) talar einnig um að samþætting námsgreinar sé góð leið til að láta
á það reyna í skólastarfi að heimurinn sé ekki samhengislaus heldur sé allt samtvinnað. Í
samþættingu reynir á lagni og þekkingu í mörgum námsgreinum og kennarar og nemendur
þurfa að vinna saman að lausnum og læra að deila þeim með öðrum.
Listir og handverk eru sterklega tengd daglegu lífi okkar og hafa fjölbreytt áhrif á það. Því á
að tengja list- og verkgreinar bóklegu námi en það er t.d. hægt með samþættingarverkefnum
þar sem unnið er með list- og verkgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).
Sem dæmi samþættingu er felst í verkefnasafninu er það að tengja saman
samfélagsfræðigreinar, tónmennt og hönnun og smíði. Þá er t.d. tekinn fyrir ákveðinn
menningarheimur og nemendum falið að leita sér upplýsinga um viðfangsefnið svo sem um
sögu þess, samfélagið þar sem hljóðfærið er upprunnið og menningu þess og vinna svo
verkefni út frá þessum upplýsingum. Til dæmis mætti kanna hvaða tónlist var spiluð og hvaða
hljóðfæri voru helst notuð í þessari menningu. Því næst gætu þau smíðað hljóðfæri sem hægt
væri að nota í tónmennt til að spila tónlist tengda námsefninu.

3.5 Hönnunar- og smíðaferlið
Höfundur leitaði að hugmyndum að hljóðfærum í verkefnasöfnum á Internetinu og í bókum.
Enn fremur, skoðaði hann hljóðfæri sem hann sá á förnum vegi, bæði í hljóðfærabúðum og á
götuhátíðum á suðrænum slóðum. Við verkefna valið reyndi höfundur að hafa hæfniviðmið
aðalnámskrár við lok 7. bekkjar í huga. Reynt var að velja sem fjölbreyttust hljóðfæri.
Höfundur hafði einnig í huga hvernig hægt væri að tengja hljóðfæraverkefnið við aðrar
námsgreinar á einhvern hátt þannig að nýta mætti verkefnasafnið við samþættingu
námsgreina.
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Þegar höfundur fann hljóðfæri sem hann taldi henta verkefnasafninu og vera áhugaverðan
efnivið þá smíðaði hann prufueintak og skráði verkferilinn. Þegar því var lokið mat hann hvort
hljóðfærið hentaði verkefnasafninu og ef það hentaði ekki þá hugleiddi hann hvort að hægt
væri að aðlaga það að þeim hæfniviðmiðum sem unnið var eftir.

3.6 Verkefnin
Hljóðfærin sem urðu fyrir valinu eru:
1. Bullroarer
2. Plastbanjó
3. Plankasítar
4. Tálguð flauta
5. Indíánabogi eða munnbogi
6. Taktstafir
7. Hrista
8. Bambusskrapa
9. Víkinga-panflauta
10. Zandunga.

3.7 Kennsluaðferðir
Við kennslu verkefnasafnsins telur höfundur að hentugustu kennsluaðferðirnar séu:


Útlistunarkennsla þar sem hljóðfærin eru kynnt með stuttum fyrirlestrum, helstu
einkennum þeirra er lýst og sýndur er sá efniviður og verkfæri sem notuð er við gerð
þeirra.



Umræðu- og spurnaraðferð þar sem spurningum um verkefnið er varpað til nemenda
til að vekja upp umræður. Einnig má láta þá leita frekari upplýsinga á Internetinu eða á
bókasafni.



Þrautalausnir eru notaðar þegar kemur að hljóðfærasmíðinni og því að hanna sína eigin
útfærslur af hljóðfærunum. Þá gerir nemandinn tilraunir með útlit hljóðfærisins og
hugleiðir hvaða áhrif það hefur á notkunargildi þess.
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3.8 Efnisöflun
Tilvalið er að hafa nemendur með í efnisöflun þar sem mikið af þeim efnivið sem notaður er í
hljóðfærin, svo sem greinar til tálgunar, birkið í panflautuna og steina í hristur, er hægt að finna
í nánasta umhverfi skólans. Þá falla plastbox og flöskutappar til á flestum heimilum. Annan
efnivið ætti kennarinn að hafa til taks í skólastofunni.

3.9 Námsmat
Námsmat í hönnun og smíði hjálpar kennaranum að átta sig á því hvort verkefni nemenda eru
í samræmi við getu þeirra og markmið námsins. Námsmat þarf að taka til ólíkra þátta sem
henta kennaranum og nemandanum misvel og því er nauðsynlegt að nota mismunandi
aðferðir við matið. Eðlilegt er þó að hver kennari þrói eigin námsmatsaðferðir í samræmi við
markmið og hæfniviðmið aðalnámskrár og viðkomandi skólanámskrá. Nemandinn þarf að vita
hvernig námsmati hans verði háttað því að það hjálpar honum við námið.
Aðferðir, sem oft eru notaðir við námsmat í hönnun og smíði ,eru óformlegar umræður,
símat kennara, sjálfsmat nemanda, sýnismappa, formlegt próf og mat á lokaafurð nemenda.
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999; 2013).
Verkefnin í námsefninu eru margþætt og því eðlilegt að kennarinn tengi námsmat sitt við
hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla.
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Lokaorð
Í þessari greinargerð hefur verið fjallað um gerð þessa verkefnasafns sem ætlað er nemendum í
hönnun og smíði á miðstigi grunnskóla. Þema verkefnasafnsins er hljóðfærasmíði og telur
höfundur það geta verið kærkomna viðbót við það litla námsefni sem til er fyrir greinina. Er
höfundur jafnframt á þeirri skoðun að verkefnasafnið geti ýtt undir áhuga nemenda á verklegu
námi og gert þeim kleift að læra af handverki líkt og kemur fram í kenningum John Deweys sem
oft hefur verið kallaður „faðir nútímakennslunnar“.
Greinargerðinni sem fylgir með verkefnasafninu er ætlað að varpa ljósi á mikilvægi
handverks í námi og möguleikunum sem hljóðfæragerð býður upp á í sambandi við
samþættingu hönnunar og smíði við aðrar námsgreinar. Listir og menning gegna mikilvægu
hlutverki í daglegu lífi fólks. Því telur höfundur að hljóðfæragerð sé góð leið til að til að tengja
hönnun og smíði öðrum námsgreinum en tónlist og hljóðfæri eru ríkur þáttur í menningu og
sögu þjóða um allan heim.
Höfundur lærði mikið við gerð þessa verkefnasafns, meðal annars kynntist hann
hljóðfærum sem hann vissi ekki um áður eins og víkinga-panflautu og zandunga.

19

Heimildaskrá
Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson. (2011). Hönnun og smíði: Hugmyndafræðilegur
bakgrunnur og þróun námsgreinar [rafræn útgáfa]. Uppeldi og menntun, 20(1), 51-74.
Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Æskan.
Gísli Þorsteinsson. (2011, e.d.). Handverk í þjónustu uppeldis. Um rætur list- og verkgreina.
Sótt af http://www.inet.is/uppruniverkgreina/.
Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jósson (ritstjórar). (2010). John Dewey: í hugsun og verki:
menntun, reynsla og lýðræði (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Jón Þórarinsson. (1891). Um kennslu í skólaiðnaði: Fyrirlestur haldinn í Hinu íslenska
kennarafélagi laugardaginn 6. desember 1890. Tímarit um uppeldis- og menntamál, 4(1),
3–20.
Kristbjörn Árnason. (2005, 9. febrúar). Hljóðfærasmíði í Álftamýrarskóla. Sótt af
http://www.smidakennari.is/pdf/Hljodfaeragerd_erindi_kristbj_090205.pdf
Lilja M. Jónsdóttir (2010, 13. ágúst). Samþættingin er málið. Haustráðstefna Samtaka
áhugafólks um skólaþróun. Sótt af
https://notendur.hi.is/ingvars/SAS/Vinnum_saman/LMJ_skjamyndir.pdf
Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 1999.
Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Menntamálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011 og greinasvið
2013. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.
Salomon, O. (1892). The teacher‘s handbook of Slöjd. Massachusetts: The Toolemera

20

Verkefnasafn

21

1

Inngangur

Verkefnasafn þetta inniheldur leiðbeiningar um smíði hljóðfæra og er ætlað kennurum á
miðstigi grunnskóla. Hugmyndin með safninu er að benda á og ýta undir tengingu hönnunar og
smíði við fleiri námsgreinar innan skólans. Kennarar eru hvattir til að aðstoða nemendur við að
finna í safninu hljóðfæri sem tengist menningu eða tímabili sem verið er að fjalla um í öðrum
fögum, svo sem tónmennt eða sögu, og leiðbeina þeim við smíði þess. Þegar hljóðfærið er
tilbúið má enn auka á þverfaglega kennslu og virkja sköpunargleði nemandans þegar hann
spreytir sig á að leika á það í tónmennt. Einnig má spila lög sem tengjast þeirri menningu eða
tímabili sem fjallað er um.

1.1 Uppbygging og notkun verkefnasafnsins
Safnið er hugsað sem vinnuplagg fyrir kennara og inniheldur hljóðfæri sem höfundur valdi og
smíðaði sérstaklega fyrir þetta námsefni. Í verklýsingum kemur fram hvaða aldri hvert verkefni
hentar best, hvaða markmiðum það á að ná og hvaða efnivið þarf. Að lokum er vinnuferlinu
lýst.

1.2 Um viðfangsefnið og kennsluna
Verkefnin er hægt að samþætta öðrum greinum og tengja þau til dæmis við sögu og tónlist.
Flestum verkefnanna fylgja stuttorðar upplýsingar um uppruna þeirra eða sögu hljóðfæranna
en einnig er hægt að láta nemendur leita sér frekari upplýsinga á netinu.
Tilvalið er að hvetja nemendur til að viða að sér efnivið í hljóðfæragerðina í umhverfi sínu
svo sem plastbox og brúsa, flöskutappa, járnbúta, greinar, afgangsspýtur og smásteina. Þennan
efnivið má finna heima við, í skólanum eða úti í náttúrunni. Lagt er til að skólar útvegi lokaða
króka eða annað sem hægt er að nota sem stilliskrúfur og nagla, skrúfur, hæfilega þykkt girni og
vír, t.d. blómavír.
Þegar verkefnin eru lögð fyrir er best að lýsa hljóðfærinu í grófum dráttum og hvaða
eiginleika þau þurfa að bera áður en nemendur hanna sína eigin útgáfu.
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Verkefni 1: Bullroarer
Bullroarer er ílangur eða sporöskjulaga hljóðgjafi sem hljóðfæraleikarinn snýr hratt yfir
höfði sér til að framkalla hljóð. Hann hefur til dæmis verið notaður í trúarathöfnum í
Ástralíu, Afríku, Ameríku og við Kyrrahafið. Hljóðgjafinn kemur meðal annars að gagni til
varnar sjúkdómumauk þess sem notagildi hans felst í því að fæla konur og börn frá
athöfnum karla og stjórna veðrinu. Í Evrópu hefur búllrórer aðeins verið notaður til
skemmtunar.

Mynd 1. Bullroarer

Aldursstig
5. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur geti tálgað einfaldan hlut með læstu hnífsbragði

3



Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf að nota við smíði
hljóðfærisins og hvernig eigi að nota þau

Efniviður og verkfæri


Grein eða flatur trjábútur



Bandspotti



Tálguhnífur.

Vinnuferillinn
1. Tálgið greinina þar til hún verður flöt og brúnir frekar beittar.
2. Borið gat í annan endann.
3. Pússið yfir.
4. Skreytið og olíuberið.
5. Bindið spottann í með öruggum hnút.
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Verkefni 2: Plastbanjó (banjó úr plastíláti)
Banjóið á rætur sínar að rekja til Afríku en barst með þrælum til Bandaríkjanna þar sem
það varð vinsælt og hefur verið mikið notað í þjóðlagatónlist.

Mynd 2. Plastbanjó

Aldursstig
6. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur hanni hljóðfæri með tilliti til þeirra eiginleika sem þurfa að koma
fram.



Að nemandinn læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf að nota við smíði
hljóðfærisins og hvernig eigi að nota þau.



Að nemendur læri að endurnýta hluti úr daglegu lífi.
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Efniviður og verkfæri


Eins lítra ísbox eða álíka plastílát



70 cm spýta, 2,5 x 5 cm þykk



Viðarbútar



Þykkt girni (0,45 mm eða þykkara)



5 lokaðir krókar, 5 skrúfur eða litlir naglar með haus



Bakkasög



Sandpappír



Dúkahnífur



Hamar



Alur



Lím.

Vinnuferill
1. Teiknið upp banjóið og ákveðið hversu marga strengi það á að hafa.
2. Sagið spýtuna í rétta lengd í bakkasög og pússið.
3. Merkið á boxið hvar gera þarf göt til að stinga spýtunni í gegnum hann og strikið
síðan á eftir endanum á spýtunni svo að hún passi í gegn.
4. Fáið aðstoð kennara við að skera götin með dúkahníf. Skerið einungis þrjár hliðar
opsins en flipinn sem verður þá eftir heldur við spýtuna þannig að boxið verður
stöðugra á spýtunni.
5. Spýtunni er stungið í gegn.
6. Merkið með al og neglið naglana í spýtuna fyrir neðan boxið og látið þá standa
aðeins upp úr.
7. Festið krókana efst á spýtuna. Gott er að bora fyrir þeim með bor sem er mjórri en
kjarni króksins. Passa þarf að hafa nægt bil á milli krókanna svo þeir rekist ekki
saman þegar verið er að snúa þeim.
8. Festið girnið á milli króks og nagla og bindið hnútinn þannig að hann renni ekki til
þegar skrúfunni er snúið.
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9. Setjið viðarbút á milli strengjanna og plastboxins. Búturinn þarf að vera nógu
þykkur til að strengirnir liggi á honum. Sverfið grunn skörð í viðinn fyrir strengina
svo að þeir renni ekki til.
10. Gott er að bæta við öðrum minni viðarbút rétt fyrir neðan krókana og gera líka
skörð fyrir strengina í hann. Festið hann með trélími.
11. Strekkið strengina þar til réttum tóni er náð.
12. Málið boxið og skreytið að vild.
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Verkefni 3: Plankasítar

Mynd 3. Plankasítar
Sítar, sem er að finna í mörgum stærðum og gerðum, á rætur sínar að rekja til
Austurríkis og hefur verið mikið notað í evrópskri þjóðlagatónlist. Hefur þessi tiltekna
gerð, sem kölluð er plankasítar eða flatur sítar, mikið verið notuð í Afríku.

Aldursstig
6. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf til að smíða hljóðfærið og
öðlist vitneskju um hvernig á að nota þau.



Að nemendur hanni hljóðfæri með tilliti til þeirra eiginleika sem það þarf að hafa
til að bera.
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Efniviður og verkfæri


Furuplanki eða krossviður sem er 2 cm þykkur x 15-20 cm breiður x 20-25 cm
langur



Girni eða stálstrengir



1" naglar með haus



Lokaðir krókar



Hamar



Reglustrika



Síll



Sög



Sandpappír.

Vinnuferillinn
1. Sagið viðinn í rétta lengd.
2. Pússið yfir með grófum sandpappír og síðan fínni.
3. Dragið línu með reglustrikunni á einn enda plankans, um 2,5 cm frá brúninni og
samsíða henni.
4. Dragið aðra línu sem byrjar í horninu á hinum endanum og hallar tæpa hálfa leið
niður plankann.
5. Neglið röð af 4 til 5 nöglum (mega vera fleiri) á fyrri línuna með u.þ.b 12 mm
millibili.
6. Borið göt á hina fyrir krókana með bor sem er jafn stór og kjarni krókanna
7. Festið hvern streng við nagla og strekkið á, vefjið og festið við krókinn. Til að
strekkja á strengnum og stilla hann er best að setja nagla í gegnum augað og snúa.
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Verkefni 4: Tálguð flauta
Elstu flautur sem fundist hafa voru gerðar úr beinum fyrir 30.000 til 37.000 árum. Þegar á
leið var farið að smíða þær einnig úr við en nú er þær einnig unnar úr málmum og plasti.

Mynd 4. Tálguð flauta

Aldursstig
6. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf til smíði hljóðfærisins og
nálgist upplýsingar um hvernig eigi að nota þau.



Að nemandi geti tálgað grein með læstu hnífsbragði.



Að nemandi fylgi leiðbeiningum og læri hvað það er sem fær flautuna til að virka.



Að nemandi læri að nota viðeigandi yfirborðsmeðferð.

10

Efniviður og verkfæri


Þurr trjágrein, 12 mm i þvermál og 10-12 cm löng



Trédílar (í sömu stærð og bor)



Tálguhnífur



Bor.

Vinnuferillinn


Hreinsið greinina með læstu hnífsbragði.



Borið í enda greinarinnar með bor sem hæfir þykkt hennar og varist að bora alla
leiðina í gegn.



Skerið hak í greinina um 13 mm frá blástursendanum.



Finnið díl sem passar í blástursgatið og pússið hann flatan á einni hliðinni.



Setjið dílinn í blástursgatið og lagið til þar til að flautuhljóð fæst þegar blásið er í
hljóðfærið.

Mynd 5. Tálguð flauta; blástursendi
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Verkefni 5: Indíána- eða munnbogi
Munnboginn, sem á rætur sínar að rekja til Suður-Afríku, er gerður úr priki sem búið er að
strengja á streng, enda á milli. Á hann er spilað með því að leggja hann við munninn og slá
á strenginn með höndum, priki eða trjágrein en síðan er op munnsins stækkað eða
minnkað til að breyta hljóðinu. Venjulegur bogi er einnig oft notaður til að spila á.

Mynd 6. Indíánabogi/munnbogi

Aldursstig
5. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæranna sem þarf til smíði hljóðfærisins og
kynni sér hvernig eigi að nota þau



Að nemendur geti tálgað með læstu hnífsbragði.

Efniviður og verkfæri


Trjágrein, um 1,5 cm í þvermál



Sterkt girni



Tálguhnífur.
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Vinnuferillinn
1. Tálgið haka í báða enda greinarinnar og bindið girni í annan endann, spennið síðan
greinina svo að hún sé aðeins bogin þegar þið bindið bandið í hinn endann.
2. Það er bæði hægt að leyfa berkinum að vera á greininni eða hreinsa hann af með
tálguhnífnum. Ef börkurinn er tálgaður af þá er greinin pússuð og matarolía borin
á.

Mynd 7. Boginn í notkun
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Verkefni 6: Taktstafir
Taktstafir eru meðal elstu hljóðfæra sem hafa fundist og eru notaðir í mörgum
mismunandi menningarheimum.

Mynd 8. Taktstafir

Aldursstig
7. bekkur
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Markmið verkefnis
Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæranna sem þarf smíða hljóðfærið og viði að sér
fróðleik um hvernig á að nota þau.

Efniviður og verkfæri


Viðarprik eða kústskaft, 30 cm



Sög



Sandpappír.

Vinnuferillinn


Finnið miðjuna á prikinu og sagið í tvennt.



Pússið bæði prikin.



Málið eða berið olíu á.



Byrjið svo að slá taktinn.
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Verkefni 7: Hrista

Mynd 9. Hrista

Aldursstig
6.-7. bekkur

Markmið verkefnis
Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæranna sem þarf til að smíða hljóðfærið og kunni
að nota þau.

Efniviður og verkfæri


Viðarbútur



Krossviður



Litlir steinar fyrir fyllingu



Spaðabor



Hefill



Raspur



Sandpappír
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Mynd 10. Fylling sett í hristu
Mynd 11. Hrista mótuð

Vinnuferillinn
1. Teiknið hristuna upp og ákveðið hversu stór hún á að vera miðað við hristuna á
meðfylgjandi mynd sem er 7 x 5 x 5 cm.
2. Sagið viðarbútinn í rétta stærð eftir teikningu.
3. Borið gat í hann með spaðabor til að hola hann að innan.
4. Sagið út krossvið til að loka gatinu.
5. Setjið fyllinguna í og lokið með því að líma krossviðinn á og þvinga saman á meðan
límið þornar.
6. Þegar límið þornar þá komið þið hristunni fyrir í hefilbekknum og hefjist handa við
að móta hana með hefli og raspi.
7. Þegar hristan hefur náð réttri lögun er hún pússuð.
8. Að lokum er hægt að skreyta hana að vild eða einungis olíubera.
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Verkefni 8: Bambusskrapa
Skrapa er hljóðfæri sem hefur verið þekkt síðan á steinöld. Hún er notuð víða um
heim og oft verið tengd við galdur ýmiss konar.

Mynd 12. Bambusskrapa

Aldursstig
5. bekkur

Markmið verkefnis
Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf til að smíðahljóðfærið og öðlist
leikni í að beita þeim.

Efniviður og verkfæri


Bambus



Þjöl



Sandpappír
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Vinnuferillinn
1. Merkið með blýanti hvar rákirnar eiga að vera á bambusnum
2. Notið þjölina til að gera rákirnar í bambusinn. Því dýpri sem rákirnar eru því meira
hljóð gefur skrapan frá sér
3. Pússið svo yfir og berið olíu á.
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Verkefni 9: Víkingapanflauta
Svona flauta fannst við fornleifauppgröft í York í Englandi og er hún talin vera um 1000 ára
gömul eða frá tímum víkinga.

Mynd 13. Víkingapanflauta

Aldursstig
8. bekkur

Markmið verkefnis


Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf að nota við smíði
hljóðfærisins og kynni sér hvernig á að nota þau.



Að nemendur fái þjálfun í að mæla og saga af nákvæmni.
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Efniviður og verkfæri


Birki 1,1 cm á þykkt



Sög



8 mm bor



Sandpappír

Vinnuferillinn
1. Sagið birkið þannig að það sé 9,5 cm á hæð 6,5 cm á breidd
2. Finnið miðjuna ofan á kubbnum og merkið fyrir 5 götum með jöfnu millibili
3. Setjið límband á borinn og merkið svo að þið getið merkt fyrir hversu djúpar
holurnar eiga að vera: II, 5,85 cm.

III, 6,75 cm

IV, 7,75 cm

V, 8,35 cm og

VI 9,1 cm.
4. Komið flautunni fyrir í skrúfstykki svo að götin sem boruð eru komi beint niður en
ekki út úr hliðinni.
5. Borið gat í hornið fyrir neðan stystu holuna sem hægt er að binda spotta í.
6. Rúllið upp fínum sandpappír og pússið inn í holunum því að þá verður hljóðið úr
þeim hreinna.
7. Afrúnnið brúnirnar með grófum sandpappír.
8. Pússið með fínni sandpappír og olíuberið.
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Verkefni 10: Zandunga
La Sandunga er hljóðfæri sem kemur frá Kanaríeyjum. Það er mikið notað á bæjarhátíðum
á eyjunum til þess að búa til góðan takt til að dansa við. Ekki vitað um uppruna La
Sandunga en það er talið líkjast hljóðfærinu El Charrasco frá Galicia héraði á Spáni. Spilað
er á hljóðfærið með því að halda á því í annarri hendi og slá því taktfast í gólfið en með
hinni hendinni slær maður á brúsann með priki sem myndar þannig skemmtilegan takt.

Mynd 14. Zandunga

Mynd 15. Zandunga-nærmynd

Aldursstig
7. bekkur
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Markmið verkefnis


Að nemendur læri að þekkja heiti verkfæra sem þarf til að smíða hljóðfærið og
kynnist notkun þeirra.



Að nemendur læri að endurnýta hluti úr umhverfi sínu til eigin sköpunar.

Efniviður og verkfæri


10-20 lítra plast- eða álbrúsi



Spýta 1,1 m til 1,4 m á lengd



Spýta 60 cm á lengd



Tvær spýtur um 30 cm á lengd og 1,5 cm á þykkt



Prik, um það bil 60 cm á lengd



Vír, 4 metrar



Lokaðir krókar, 6 stykki



Um það bil 50 flöskutappar og/eða flatir járnbútar með gati.

Mynd 16. Zandunga; frágangur á vírum

Vinnuferillinn
1. Byrjið á því að teikna upp og hanna ykkar eigið útlit á Zandunga.
2. Sagið spýtuna í rétta lengd. Það þarf að vera þægilegt að standa með hljóðfærið
þannig að það snerti gólfið.
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3. Merkið á brúsann hvar gera þarf göt til að stinga spýtunni í gegnum hann og
strikið eftir endanum á spýtunni svo að hún passi í gegn
4. Fáið aðstoð kennara við að skera götin með dúkahníf. Skerið einungis í þrjár hliðar
opsins; flipinn sem verður þá eftir heldur við spýtuna þannig að brúsinn verði
stöðugri á spýtunni.
5. Merkið á spýtuna hvar krókarnir eiga að vera eða 3 neðst og 3 ofarlega á spýtunni.
6. Borið fyrir krókunum.
7. Setjið eina til tvær stuttar spýtur þvert á stóru spýtuna fyrir neðan handfangið.
8. Ef valið er að hafa eina spýtu er hægt að festa nokkra flöskutappa á hana með
nöglum.
9. Ef valið er að hafa tvær spýtur er hægt að strengja vír á milli þeirra og þræða upp
á hann nokkra tappa. Þá er best að bora göt lóðrétt á báðar spýturnar þannig að
þau mætist. Þá má þræða vírinn í gegn og ganga snyrtilega frá honum.
10. Takið tvær þynnri spýturnar og mælið hversu langar þær þurfa að vera til að passa
þvert framan á brúsann. Sagið síðan í rétta lengd.
11. Borið göt fyrir hvern vír í báðar spýturnar og passið að hafa jafnt bil á milli
gatanna.
12. Skrúfið aðra spýtuna efst á brúsann að framanverðu með 2 skrúfum og hina
neðst.
13. Stingið spýtunni í gegnum brúsann.
14. Skrúfið krókana í.
15. Festið vírana í neðri krókana og þræðið í gegnum spýturnar
16. Áður en þið festið vírana í efri krókana skuluð þið þræða 10-20 tappa eða járnbúta
upp á hvern vír.
17. Gangið snyrtilega frá öllum vírum.
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