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Formáli	

Tilurð	 þessarar	 starfendarannsóknar	 sem	 hluta	 af	 M.ed.	 gráðu	 í	 kennslufræðum	

grunnskóla	var	forvitni	 	og	áhugi	rannsakanda	á	skapandi	kennslu	og	námi.	Kennurum	

almennt	séð	hættir	til	að	festast	í	farinu,	bæði	hvað	varðar	kennslustíl	og	aðferð.		Það	

er	áskorun	fyrir	kennara	að	stíga	út	fyrir	hefðbundið	efnisval	og	kynna	sér	nýtt	efni	eða	

nýjar	 aðferðir	 til	 að	 uppfylla	 hin	 ýmsu	 ákvæði	 sem	 fram	 koma	 í	 Aðalnámskrá	

grunnskóla.	 Það	 lá	 því	 beinast	 við	 fyrir	 rannsakanda	 að	 fara	 skapandi	 leið	 í	 efnisvali	
vegna	 þessa	 verkefnis	 og	 tengja	 saman	 sköpun,	 hugleiðslu	 og	 vellíðan	 nemenda	 og	

kennara	 í	 skólastofunni	 þar	 sem	 rannsakandi	 hafði	 áhuga	 á	 að	 efla	 kyrrð	 og	 ró	 í	

erilsömu	 umhverfi	 sem	 grunnskólinnn	 er.	 Hugleiðsla	 og	 hugleiðslutónlist	 er	 kjörin	
aðferð	til	þess	að	fá	nemendur	og	kennara	til	að	njóta	 líðandi	stundar	 í	skólastofunni,	

efla	 einbeitingu	 og	 draga	 úr	 áreiti	 og	 hávaða.	 	 Leiðin	 sem	 rannsakandi	 valdi,	 að	

nemendur	 og	 kennari	 færu	 í	 óvissuferð	 í	 tónlistarsköpun	 var	 í	 senn	 skemmtileg	 og	

krefjandi.	Verkefnið	var	áskorun	fyrir	rannsakanda	sem	kennara	þar	sem	það	er	ögrandi	
er	að	setja	sig	inn	í	hugarheim	hljóðs	og	takta.	Voru	bæði	nemendur	og	skólayfirvöld	í	

viðkomandi	 skóla	 jákvæð	 og	 velviljuð	 vegna	 þessarar	 tilraunar.	 Verkefnið	 var	 afar	
skemmtilegt	 í	 vinnslu	 og	 skilaði	 rannsakanda	 dýrmætri	 reynslu.	 Þakkar	 rannsakandi	
leiðbeinanda	og	þeim	sem	hjálpuðu	til	við	gerð	þessa	verkefnis.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	

Háskóla	 Íslands.	 	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	 í	 rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	 í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	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	8	maí	2017	

Jóhanna	Gylfadóttir	
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Ágrip	

Lokaverkefni	þetta	til	M.ed.	prófs	við	Kennaradeild	Háskóla	Íslands,		Tónlistartilraunir	í	
yngri	barna	kennslu	.	Að	virkja	skapandi	ferli	–	hljóðtilraunir	í	yngri	barna	kennslu,		er	í	

formi	starfendarannsóknar	á	skapandi	kennslu	og	hvernig	skapandi	ferli	er	virkjað	í	

yngri	barna	kennslu	með	hugleiðslu	og	hugleiðslutónlist.	Tilurðin	var	reynsla	

rannsakanda	af	kennslu	á	yngri	barnasviði		þar	sem	erill	og	áreiti	er	mikið.	Hafði	

rannsakandi	áhuga	á	að	kynna	nemendur	fyrir	hugleiðslu	og	jákvæðum	áhrifum	hennar	
á	bæði	nemendur	sjálfa	sem	og	í	andrúmsloftið	í	skólastofunni.	Tilgáta	rannsakanda	

voru	þær	að	hugleiðslan	leiddi	til	kyrrðar	fyrir	hvern	og	einn	sem	gæfi	nemendum	meiri	

vellíðan	í	skólanum	og	gæti	kallað	fram	meira	svigrúm	til	skapandi	náms.	Til	að	kanna	
það	var	samið	verkefni,	Tónlistartilraunir	í	yngri	barna	kennslu,	og	var	því	ætlað	að	

tvinna	saman	fyrri	reynslu	nemenda	af	hugleiðslu	og	hugleiðslutónlist	í	tímum	og	svo	að	

vinna	sjálf	eigin	hugleiðslutónlist.	Ferlið	allt	tók	heilan	vetur	í	kennslu	þar	sem	byrjað	

var	á	því		í	byrjun	skólaárs	að	kynna	nemendur	fyrir	og	þjálfa	í	hugleiðslu	í	tímum.	
Verkefnið	var	svo	lagt	fyrir	að	vori	þegar	nægileg	þekking	og	reynsla	hafði	skapast	hjá	

nemendum.	Ferlið	sem	fór	í	gang	við	þessa	innlögn	var	tilraunaferli	þar	sem	nemendur	
höfðu	ekki	kynnst	hugleiðslu	í	skólastarfi	áður	með	áherslu	á	skapandi	nám	og	kennslu.	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	voru	þær	að	til	að	virkja	hið	skapandi	ferli	hjá	nemendum	

þarf	meira	til	en	skapandi	kennslu.	Ákveðnir	þættir	þurfa	að	vera	til	staðar	svo	hægt	sé	
að	segja	að	skapandi	kennsla	kalli	fram	skapandi	nám	og	ferli.	Kennarinn	þarf	að	virkja	

nemendur	í	tilraunum,	vera	óhræddur	við	að	fara	óhefðbundnar	leiðir	í	kennslu	og	

efnisvali	til	að	kalla	fram	ný	sjónarhorn	og	nýta	þau	tækifæri	sem	gafast	hverju	sinni.	
Nemendur	fengu	þjálfun	og	innsýn	í	hvernig	takast	eigi	við	verkefni	þar	sem	þau	fengu	

frjálsar	hendur	til	að	skapa	innan	ákveðins	ramma	sem	mótaðist	af	fyrri	þekkingu	og	

reynslu.		Verkefnið	stuðlar	vonandi	að	áframhaldandi	óhefðbundnum	leiðum	sem	

rannsakandi	og	kennarar	geta	farið	í	kennslu	til	að	efla	skapandi	ferli	í	kennslu	og	námi.	

Ennfremur	er	það	von	rannsakanda	að	með	verkefni	sem	þessu	komi	í	ljós	nauðsyn	þess	
að		kynna	grunnskólanemendum	fyrir	hugleiðslu	og	hugleiðslutækni	til	að	auka	á	

vellíðan	og	hvetjandi	vinnuumhverfi	í	skólanum	sem	stuðlar	að	bættara	vinnuumhverfi	

skólanum	og	eflingu	skapandi	náms.	
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Abstract	

Music	Experiments	in	teaching	younger	children.	Enabling	creative	processes	-	audio	

experiments	in	younger	children's	teaching	

This	final	project	for	a	M.ed.	grade	at	the	Faculty	of	Education	of	the	University	of	

Iceland,	 is	 in	 the	 form	of	 a	 practical	 research	 on	 creative	 teaching	 and	 how	 creative	

processes	 are	 activated	 in	 younger	 children's	 teaching	 through	 meditation	 and	
meditation	music.	The	experience	was	the	researcher's	experience	of	teaching	younger	

children,	 where	 there	 is	 a	 lot	 of	 heresy	 and	 stimulus.	 Has	 the	 investigator	 been	

interested	in	introducing	students	to	meditation	and	their	positive	impact	on	both	the	
students	 themselves	 and	 the	 atmosphere	 in	 the	 classroom.	 The	 hypothesis	 of	 the	

investigator	was	 that	meditation	 is	able	 to	quiet	each	and	every	one	and	bring	more	
wellness	at	school	and	could	also	provide	more	scope	for	creative	learning.	To	study	it	
the	 project,	 Music	 Trials	 in	 Young	 Children's	 Teaching	 was	 intended	 to	 combine	

students'	past	experiences	of	meditation	and	meditation	music	in	classes	and	to	work	
on	 their	 own	meditative	music.	 The	whole	 process	 took	 a	whole	winter	 of	 teaching,	
beginning	 at	 the	 beginning	 of	 the	 school	 year,	 to	 introduce	 students	 and	 train	 in	

meditation.	 The	 project	 was	 then	 presented	 during	 spring	 2016	 when	 sufficient	
knowledge	and	experience	had	been	gained	by	students.	The	process	that	began	with	

this	 admission	 was	 an	 experimental	 process	 where	 students	 had	 not	 learned	

meditation	 in	school	before	focusing	on	creative	 learning	and	teaching.	The	results	of	

the	study	were	 that	 in	order	 to	mobilize	 the	creative	process	of	 students,	more	 than	

creative	 teaching	 is	 necessary.	 Certain	 factors	 need	 to	 be	 available	 so	 that	 creative	

teaching	calls	for	creative	learning	and	processes.	The	teacher	needs	to	enable	students	
to	experiment,		unafraid	to	go	unconventional	ways	of	teaching	and	material	choice	to	

develop	a	new	perspective	and	take	advantage	of	the	opportunities	given	at	each	time.	

Students	gained	training	and	insight	into	how	to	handle	projects	as	they	got	free	hands	
to	create	but	within	a	certain	framework	that	was	shaped	by	previous	knowledge	and	

experience.	 The	 project	 hopefully	 contributes	 to	 the	 continuation	 of	 unconventional	

ways	 that	 teachers	 can	 use	 to	 promote	 creative	 processes	 in	 teaching	 and	 learning.	

Furthermore,	 it	 is	 hoped	 by	 the	 investigator	 that	 with	 this	 project,	 the	 need	 to	
introduce	 elementary	 school	 students	 for	 meditation	 and	 meditation	 techniques	 to	
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enhance	 the	 well-being	 and	 encouraging	 working	 environment	 in	 the	 school,	

contributes	 to	 the	 improvement	 of	 the	 working	 environment	 of	 the	 school	 and	 the	

promotion	of	creative	learning.	
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1. Inngangur	
	

Í	þessari	ritgerð	verður	fjallað	um	gerð	námsefnis	þar	sem	unnið	er	með	skapandi	ferli	í	

yngri	barna	kennslu.	Viðfangsefnið	er	hljóðtilraunir	þar	sem	nemandinn	fikrar	sig	áfram	

í	 skapandi	 ferli	 í	 átt	 að	 tónverki,	 gerir	 tilraunir	með	hljóð	og	 finnur	 sköpunarkraftinn.	

Ferlið	 er	 oft	 á	 tíðum	 flókið	 og	 óreiðukennt	 þar	 sem	 um	 sköpunarkraft	 er	 að	 ræða.	

Þennan	kraft	þarf	að	virkja	í	kennslu	yngri	barna	og	ferlið	sem	kennarinn	og	nemendur	

ganga	í	gegnum	er	mismunandi	dag	frá	degi.	Markmiðið,	að	búa	til	hugleiðslutónlist,	er	

skýrt	 en	 dagsformið	 spilar	 stórt	 hlutverk	 þar	 inní.	 	 Verkefnið	 reynir	 á	 sveigjanleika	

kennarans	þar	sem	fyrirfram	gerðar	kennsluáætlanir	ganga	ekki	alltaf	alveg	upp	og	þarf	

því	kennarinn	að	aðlaga	verkefnið	að	dagsforminu	án	þess	að	tímarammi	og	markmið	

fari	úr	skorðum.		

	

Sköpun	og	 sköpunarkraftur	 er	 ekki	 bundinn	 við	 listir	 eingöngu.	 Sköpun	þýðir	 svo	ótal	

margt	 og	 kemur	 inná	 fjölmargar	 hliðar	 lífsins.	 Nemendur	 þurfa	 og	 eiga	 að	 læra	 um	

sköpun,	 skapandi	 ferli	 og	 hugsun	 samkvæmt	 núgildandi	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	

(Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2011).	 	 Í	 ritinu	 Sköpun	 -	 grunnþáttur	 menntunar	 á	 öllum	

skólastigum	 segir	 að	 skapandi	 hugsun	 eða	 sköpun	 í	 verki	 þurfi	 að	 stuðla	 að	 í	

skólakerfinu.	Þar	er	ekki	einvörðungu	átt	við	skapandi	verk	heldur	einni	skapandi	nálgun	

kennarans	á	námsefnið	og	framsetningu	þess.	Þjálfa	á	skapandi	hugsun	og	segir	í	ritinu	

að	sköpun	eigi	að	vera	samtvinnuð	öllu	skólastarfi.	Skapandi	starf	innan	skólans	eigi	að	

vera	samtvinnað	öllum	námsgreinum	(Ingibjörg	Jóhannsdóttir	ofl.,		2012).		Hér	kallast	á	

skapandi	hugsun	og	 ímyndunarafl.	Virkja	þarf	bæði	nemendur	og	kennara	til	skapandi	

hugsunar	 og	 skapandi	 starfs	 með	 því	 að	 gefa	 þeim	 færi	 á	 að	 tileinka	 sér	 slíkt	 ferli	 í	

gegnum	námsefni	sem	ekki	er	einskorðað	við	hinar	hefðbundnu	listgreinar	í	grunnskóla.	

Námsefnið	 sem	 þessi	 ritgerð	 fjallar	 um	 tekur	 á	 þessum	 þætti	 skólastarfsins	 þar	 sem	

sköpun	og	 skapandi	 hugsun	 á	 að	 fléttasast	 inní	 allt	 skólastarf	 en	 ekki	 einskorðast	 við	

hefðbundnar	 listnámsgreinar.	 Grunnskólakennarinn	 hefur	 ýmis	 tækifæri	 til	 að	 þjálfa	

slíka	hugsun	og	er	verkefnið	sem	er	til	grundvallar	þessari	meistararitgerð	hugsað	sem	

slíkt.	 	 Sköpun	 er	 hluti	 af	 einstaklingnum	 og	 er	 ekki	 á	 færi	 fárra	 að	 upplifa.	 Elliot	W.	
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Eisner	 telur	 í	 grein	 sem	kom	út	 árið	1965	að	 sköpun	 sé	geta	 sem	allir	 búi	 yfir.	 	 Telur	

Eisner	 að	 í	 skóla	 eigi	 nemendur	 að	 fá	 að	 þróa	 og	 þjálfa	 þennan	 hæfileika,	 þ.e.	

sköpunina.	Ennfremur	telur	Eisner	að	sköpunin	sé	ekki	einskorðuð	við	listgreinakennslu	

í	skólum	heldur	eigi	sköpunin	við	í	öllu	því	sem	viðkemur	manneskjunni.	Kennsla	þurfi		

að	 miða	 þróun	 á	 sköpunarhæfileikanum	 og	 fléttast	 inní	 fleiri	 námsgreinar	 en	

hefðbundnar	listgreinar	(Eisner,	1965).	

	

Starfendarannsókn	þessi	var	gerð	í	formi	innlagnar	á	eigin	kennsluefni;	Tónlistartilraunir	

í	kennslu	yngri	barna,	þar	sem	nemendur	í	3-4	bekk	kynntu	sér	markvisst	í	2	vikur	gerð	

einfaldrar	 tónlistar	 sem	 unnin	 var	 með	 hljóðum	 úr	 nærumverfinu.	 Verkefnið	 var	

þróunarverkefni	 þar	 sem	 fylgst	 var	 með	 framvindu	 og	 vinnu	 nemenda.	 Skoðað	 var	

hvernig	verkefnið	þróaðist	með	tilliti	til	þess	hverju	má	breyta	og	hvernig	best	væri	að	

leggja	verkenfið	fyrir	fyrir	næsta	hóp	nemenda.		Efniviðurinn	var	fengin	úr	umhverfinu	

og	 leitast	 var	 við	 að	 nemendur	 nýttu	 sem	mest	 nýtilegan	 efnivið	 úr	 nærumhverfinu.	

Umbúðir,	 náttúruhljóð,	 skóladót	 og	 fleira	 í	 þeim	 dúr	 eru	 meðal	 annars	 það	 sem	

nemendur	kynna	sér	sem	uppsprettu	hljóðtilrauna	og	gerð	tónlistar.		

	

Verkefnið	 sem	 þessi	 starfendarannsókn	 fjallar	 um	 er	 ekki	 tæmandi,	 enda	 er	 eðli	

verkefna	 og	 kennsluefnis	 ekki	 að	 efnið	 sé	 gallalaust	 eða	 engu	megi	 við	 það	 bæta.	 Er	

höfundi	 fullkunnugt	um	að	verkefni	sem	þetta	hefur	vankanta	sem	þarf	að	slípa	til	og	

aðlaga	 betur	 að	 næsta	 hópi.	 Ferlið	 í	 kringum	 rannsóknarspurninguna;	 Hvernig	 er	

skapandi	ferli	virkjað	hjá	nemendum	í	yngri	barna	kennslu	og	hvaða	ávinningur	hlýst	af	

þeirri	vinnu	fyrir	nemendur	sem	og	kennara?	er	því	í	raun	umbótaferli	þar	sem	höfundur	

skoðaði	hvort	og	hvernig	tiltókst	að	virkja	sköpunarferlið	í	kennslu.	Margt	má	betur	fara	

og	 verður	 gert	 sérstaklega	 grein	 fyrir	 þeim	 atriðum	 eins	 og	 til	 að	 mynda	 hversu	

gríðarlega	 flókið	 og	margþætt	 það	 er	 að	 leggja	 upp	með	 að	 virkja	 sköpunarkraft	 hjá	

yngri	nemendum.	Nemendur	eru	á	svo	misjöfnum	stað	hvað	varðar	skilgreiningu	og	sýn	

á	hvað	sé	sköpun	og	hvernig	þeir	geti	skapað	sjálfir.	Því	þarf	að	hafa	í	huga	að	eins	og	í	

venjubundinni	 og	 hefðbundinni	 kennslu	 þá	 eru	 nemendur	 á	 misjöfnum	 stað	 innan	
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bekkjarins	 og	 þarf	 að	 nálgast	 þetta	 verkefni	 á	 þeim	 forsendum	 eins	 og	 í	 kennslu	

almennt.	

1.1 Viðfangsefni	og	val	þess	
	
Aukin	krafa	er	á	einstaklinga	í	nútíma	samfélagi	að	efla	getu	sína	til	að	framkalla	ró	og	

kyrra	 hugann	 í	 erilsömu	 umhverfi	 þar	 sem	 áreiti	 getur	 verið	 mjög	 mikið	 samanber	

grunnskólaumhverfið	og	skólastofur	þess.	Fann	rannsakandi	þörf	hjá	sér	veturinn	2015-

2016	 til	 þess	 að	 kynna	 nemendum	 fyrir	 jákvæðum	 og	 róandi	 áhrifum	 hugleiðslu	 eða	

kyrrðarstundum	 í	 skólastofunni.	 Höfundur	 þessa	 verkefnis	 hefur	 síðan	 haustið	 2015	

haft	 reglulega	 hugleiðslu	 í	 sínum	 umsjónarbekk	 þar	 sem	 farið	 er	 í	 slökun	 og	 róandi	

tónlist	 spiluð.	 Fengu	 nemendur	 tækifæri	 á	 að	 að	 kynnast	 áhrifum	 hugleiðslu	 í	

skólastarfi.	Brá	höfundur	á	það	ráð	í	tímum	snemma	haustið	2015	að	notast	við	róandi	

bakgrunns	tónlist	í	kennslu	þar	sem	nokkuð	var	um	eril	og	kjaftagang	í	tímum.	Gaf	það	

góða	 raun	 að	 beita	 þessari	 tegund	 tónlistar.	 Samhliða	 þessu	 bjó	 höfundur	 til	

hugleiðsluhorn	 í	 kennslustundum.	 Var	 þá	 hefðbundin	 kennsla	 brotin	 upp	með	 því	 að	

nemendur	 setjast	 í	 hugleiðsluhornið	 í	 stofunni	 í	 10-15	mínútur	 í	 einu.	 	 Hlustað	 var	 á	

róandi	tónlist	og	reynt	að	framkalla	kyrrð	og	ró	hjá	nemendum.	Telur	höfundur	að	það	

auki	 bæði	 á	 vellíðan	 og	 einbeitingu	 nemenda	 í	 tímum.	 Eins	 hafði	 þetta	 góð	 áhrif	 á	

kennarann.	Kennslustarfið	er	áreynslustarf	og	krefst	mikillar	orku	og	athygli	kennarans.	

Það	 að	 getað	 kyrrt	 hugann	 og	 fengið	 innri	 ró	 með	 skipulögðu	 hugleiðsluhorni	 hefur	

reynst	bæði	kennara	og	nemendum	ágætlega.		

	

Margar	 rannsóknir	 sýna	 að	 tónlist	 kallar	 fram	 ákveðin	 tilfinningaleg	 viðbrögð	 hjá	

hlustandanum	og	hefur	þar	með	áhrif	á	 skap	viðkomandi.	 Jafnframt	hefur	 	 verið	 sýnt	

fram	á	að	sum	tónlist	og	hlustun	á	hana	framkallar	ákveðna	taugasamsvörun	og	nýtist	

t.d.	 í	tónlistarþerapíu	(Koelsch,	2010).	Sýnt	hefur	verið	fram	á	áhrif	þess	að	notast	við	

hugleiðslutónlist	 eða	 róandi	 tónlist	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 slökun	 (e.	 Relaxation	 states	

inventory)	 þess	 sem	 hlustar.	 Í	 rannsókn	 frá	 árinu	 2004	 kannaði	 Smith	 og	 Joyce	 áhrif	

þess	 að	 notast	 við	 hefðbundna	 slökunartónlist	 eða	 tónlist	 eftir	 Mozart.	 Leiddi	

rannsóknin	í	 ljós	að	tónlist	Mozarts	og	svo	kölluð	New	Age	tónlist	hefur	róandi	áhrif	á	

hlustandann	 og	 getur	 framkallað	 ákveðin	 tilfinningaleg	 viðbrögð	 t.d.	 aukið	 þakklæti,	
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kyrrð	og		hamingju.	Ásamt	þessu	geta	áhrifin	falist	í	öðru	en	hefðbundinni	slökun.	Getur	

liðan	 hlustandans	 því	 mótast	 algjörlega	 eftir	 því	 hvernig	 tónlistin	 er	 og	 hvort	 að	

viðkomandi	 kunni	 að	 meta	 hana.	 Jafnframt	 þessu	 verður	 að	 taka	 með	 í	 reikninginn	

þegar	slökunaráhrif	tónlistar	eru	könnuð	að	áhrifin	geta	verið	meiri	en	líðanin	að	finna	

til	slökunar	(Smith	og	Joyce,	2004).		

	

Skólastarf	 er	 erlisamt	 og	 oft	 hættir	 kennurum	 til	 að	 festast	 í	 hefðbundum	

kennsluháttum	og	aðferðum	við	innlagnir	verkefna.	Verkefni	þetta	kallar	á	nýja	nálgun	í	

hefðbundinni	 kennslu	 þar	 sem	 tónlistarkennsla	 almennt	 séð	 er	 ekki	 hluti	 af	

hefðbundinni	 kennslu	 í	 grunnskóla	 og	 á	 sér	 oftast	 stað	 utan	 skóla,	 þ.e.a.s.	 í	

tónlistarskólum.	Í	þessu	verkefni	gefst	nemendum	kostur	á	að	kynna	sér	hljóðheiminn,	

gera	 tilraunir	 með	 hljóð	 og	 útbúa	 eigin	 hljóðfæri	 úr	 efnivið	 úr	 nánasta	 umhverfi.	

Verkefnið	kallar	á	nýja	nálgun	bæði	hjá	nemendum	og	kennara	því	ekki	er	gengið	út	frá	

því	 að	 hvorki	 nemendur	 né	 kennari	 hafi	 tónlistarlegan	 bakgrunn.	 Hér	 eru	 því	 allir	 í	

tilraunastarfsemi	 sem	 gefur	 sköpun	 og	 skapandi	 námi	 aukið	 vægi	 þar	 sem	

reynsluheimurinn	 er	 mótaður	 sameiginlega	 og	 fyrirframgefnar	 hugmyndir	 eru	 ekki	

alsráðandi	varðandi	útkomuna.	Þörfin	á	slíku	verkefni	er	mikil	að	mati	höfundar	þar	sem	

nemendur	 kalla	 á	 skapandi	 nám	 og	 kennslu	 í	 grunnskólunum.	 Hefðbundið	 nám	 og	

kennsla,	bæði	hvað	varðar	kennslufræðilega	nálgun	sem	og	efnislega	verður	að	brjóta	

upp	 með	 tilraunakenndri	 sköpun	 í	 skólastarfi.	 Skólinn	 á	 að	 geta	 verið	 miðstöð	

tilraunaverkefna	 þar	 sem	 útkoman	 er	 ekki	 skilyrt	 og	 tilraunir	 mega	 mistakast	 eða	

heppnast.	Það	er	 ferlið	sem	skiptir	máli	og	sú	 reynsla	sem	nemendur	 taka	með	 í	 sinn	

reynsluheim	sem	á	að	vera	útgangspunkturinn	í	ferli	sem	slíku.		

	

	

1.2 Þörf	fyrir	róandi	andrúmsloft	í	skólastofunni	

Hugleiðsla	 er	 ákveðið	 form	 hugaræfinga,	 gerð	 til	 að	 róa	 og	 kyrra	 hugann.	 Hlutverk	

hennar	er	m.a.	það	 	að	þjálfa	hugann	 í	 að	útiloka	ytra	áreiti	og	geta	verið	 rólegur	og	

með	 einbeitingu	 í	 umhverfi	 sem	 kallar	 sífellt	 á	 athygli	 (Erricker	 og	 Erricker,	 2001).	

Hugleiðsla	 í	 skólastarfi	 hefur	 fengið	aukna	athygli.	 Kennarar	og	 skólayfirvöld	 veita	því	
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sífellt	meiri	 athygli	 að	þörfin	á	 ró	og	kyrrð	meðal	grunnskólanema	er	mikil.	Höfundur	

þessa	verkefnis	sem	hér	um	ræðir	tók	eftir	slíkri	þörf	í	sinni	kennslu	og	hve	jákvæðir	og	

áhugasamir	 nemendur	 voru	 þegar	 þeir	 fengu	 tækifæri	 á	 að	 kynnast	 hugleiðslu	 í	

skólastarfi.	 Nokkrir	 skóla	 hér	 á	 landi	 hafa	 tekið	 upp	 hugleiðslu	 hjá	 sér.	 Í	 fréttabréfi	

Kennarasambands	 Íslands	 frá	 október	 2015	 kemur	 fram	 að	 Oddeyrarskóli	 á	 Akureyri	

hafi	 gert	 slíkt.	 Grunnskólinn	 sem	 slíkur	 er	 stór	 vinnustaður	með	miklu	 áreiti	 þar	 sem	

verið	er	að	takast	á	við	krefjandi	verkefni	og	aðstæður.	Kom	fram	að	nemendur	sóttust	

eftir	því	að	geta	farið	í	stutta	hugleiðslu	hjá	námsráðgjafanum	sem	bauð	upp	á	slíkt	og	

að	 kennarar	 á	 yngsta	 stigi	 þar	 bjóði	 upp	 á	 slökunar	 tíma	 í	 sinni	 kennslu.	 Kemur	 enn	

fremur	 	 fram	 í	 greininni	 það	 sem	áður	 hefur	 verið	 ritað	hér	 að	þröfin	 er	mikil	meðal	

nemenda	eftir	því	að	slaka	á	og		kyrra	hugann	(Karl	Eskil	Pálsson,	2015).		

	

Í	 bókinni	 Mindful	 Teaching	 and	 Teaching	 Mindfulness	 er	 fjallað	 um	 hið	 erilsama	

umhverfi	sem	skólaumhverfið	sé	fyrir	bæði	nemendur	og	kennara.	Farið	er	yfir	hvernig	

hægt	sé	að	auka	á	einbeitingu	og	orku	með	því	að	brjóta	upp	kennslu	í	skamma	stund,	

hvíla	hugann,	gefa	honum	færi	á	að	endurstilla	sig	og	staðsetja	sig	aftur	í	núinu.	Dæmi	

um	þetta	er	að	opna	og	 loka	höndum	af	athygli,	hlusta	á	hljóðin	 í	 stofunni	eða	þá	að	

kennari	getur	spilað	tónlist	sem	eykur	á	skynjun,	upplifun	og	ró.	Hér	er	markmiðið	að	

taka	athyglina	frá	lærdómnum	um	stund	og	skila	nemendum	einbeittari	til	baka.	Megin	

þemu	 bókarinnar	 um	 ástundun	 núvitundar	 eru	 tvö.	 Annað	 tengist	 beinni	 reynslu	

kennarans	 af	 meðvitaðri	 kennslu	 (mindfulness	 teaching)	 og	 þeim	 áhrifum	 sem	 það	

hefur	 á	 nemendur.	 Hitt	 þemað	 er	 það	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 að	 öðlast	 og	 ástunda	

núvitund.	 Telur	 höfundur	 að	 nám	 sé	 áhrifaríkast	 og	 skilvirkast	 þegar	 kennari	 tvinnar	

saman	þessi	þemu	og	nýtir	aðferðir	núvitundar	sér	og	nemendum	til	góðs.	Til	þess	að	

þetta	sé	hægt,	að	stuðla	að	meðvitaðri	kennslu	og	innleiðingu	núvitundar	í	skólastarfið,	

þarf	 kennarinn	að	hafa	 skólayfirvöld	með	 sér	 í	 liði	 og	ákjósanlegast	 væri	 að	núvitund	

fengi	stærra	pláss	í	skólastarfinu	almennt	séð	(Shoeborlein,	2009).		

	

Í	 greininni	Mindfully	 Teaching	 in	 the	 classroom:	 a	 Literature	 Review	 kemur	 fram	 að	

sífellt	sé	meira	horft	til	vellíðunar	nemenda	í	námi.	Vellíðan	nemenda	helst	í	hendur	við	
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vellíðan	kennara	í	starfi	og	er	mikilvægt	að	efla	kennara	í	því	að	temja	sér	núvitund	sem	

dregur	úr	starfstengdu	stressi,	dregur	úr	vanlíðan	yfir	því	að	komast	ekki	yfir	allt	efnið	

sem	liggur	fyrir	og	eflir	sjálfsvitund	og	sjálfstraust	nemenda.	Þetta	hefur	svo	aftur	áhrif	

út	í	skólastarfið	og	kennari	sem	eflir	sína	ástund	í	núvitund	er	líklegri	til	að	byggja	upp	

betri	og	hnitmiðaðri	kennslu,	láta	nemendum	líða	vel	í	tímum	og	efla	innsæi	nemenda	

þegar	 að	 námi	 þeirra	 kemur	 (Albrecht,	 Albrecht	 og	 Cohen,	 2012).	 Ef	 hugmyndafræði	

núvitundar	 og	 markvissrar	 hugleiðslu	 og	 íhugunar	 væri	 gert	 hærra	 undir	 höfði	 í	

grunnskóllum	væri	ef	til	vill	hægt	að	stuðla	að	aukinni	vellíðan	nemenda	í	námi	þar	sem	

bæði	 kennarar	 og	 nemendur	 vinna	 saman	 að	 því	 marki	 að	 draga	 úr	 stressi,	 auka	

lausnamiðaðan	hugsunarhátt	og	efla	um	leið	mannræktarþáttinn	í	kennslunni	þar	sem	

virðing	og	jafningjagrundvöllur	er	hafður	að	leiðarljósi.	

	

Andrúmsloftið	 í	 skólastofunni	 stýrist	 ekki	 eingöngu	 af	 krefjandi	 verkefnum	 og	

samskiptum	sem	reyna	á	hugsun	nemenda.	Hljóðvist	í	kennslurými	er	einn	þáttur	sem	

hefur	 gríðarleg	 áhrif	 á	 kennslu	 og	 einnig	 á	 líðan	 kennara	 og	 nemenda	 í	 rýminu.	

Samband	 íslenskra	 sveitarfélaga	 hefur	 gefið	 út	 leiðbeiningar	 í	 samvinnu	 við	

Kennarasamband	 Íslands	 um	 hvernig	 kennarar	 og	 skólastjórnendur	 geti	 haft	 áhrif	 á	

vinnuumhverfi	 kennara	 og	 nemenda	 í	 skólum.	 Er	 hljóðvernd	 því	 mikilvægur	 þáttur	 í	

kennsluumhverfinu	og	 rödd	kennara	 í	 því	 sambandi.	 Röddin	er	 vinnutæki	 kennara	og	

hana	ber	að	meðhöndla	sem	slíka.	Mikið	og	stöðugt	álag	getur	skapað	raddheilsubrest	

og	streitu	hjá	kennurum	sem	og	nemendum.	Hljóðvistarmál	og	raddmenning	bæði	hjá	

starfsfólki	 skólans	 sem	og	 nemendum	er	 veigamikill	 þáttur	 í	 aukinni	 vellíðan	 og	 betri	

vinnuumhverfi	fyrir	alla	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	2017).	

	

1.3 Hugleiðsla	og	hugleiðslutónlist	

Hugleiðsla	hefur	fylgt	manninum	í	mörg	þúsund	ár.	Hennar	er	getið	í	ýmsum	ritum,	m.a.	

í	 ritum	búddatrúar	 og	 hindúisma.	Orðið	 hugleiðsla	 er	 upprunlega	 úr	 latínu	 og	merkir	

hugræn	eða	líkamleg	æfing.	Núvitund	(e.	Mindfulnes)	er	hluti	af	hugleiðslu,	sá	hluti	sem	

veitir	 því	 athygli	 t.d.	 að	 anda	 meðvitað	 á	 meðan	 hugleiðslu	 stendur.	 Samkvæmt	
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heimspekilegum	viðhorfum	er	það	eðli	manneskjunnar	að	hugleiða	og	nauðsynlegt	 til	

að	 tengja	 saman	 hinn	 greinandi	 huga	 og	 hinn	 hugleiðandi	 huga.	 Börn	 og	 yngri	

nemendur	hafa	þörf	 fyrir	að	efla	 innsæi	og	meðvitund	 í	umhverfi	þar	 sem	er	 stöðugt	

flæði	upplýsinga.	Varðandi	rannsóknir	á	áhrifum	hugleiðslu	á	börn	og	í	skólum	fylgja	því	

alltaf	 vandkvæði	 að	 erfitt	 getur	 verið	 að	 greina	 með	 vísindalegum	 áreiðanleika	

niðurstöður	þó	svo	að	þær	komi	oftast	 jákvæðar	út	og	að	áhrif	hugleiðslu	 í	skólum	sé	

almennt	jákvæð	og	áhrifarík	með	tilliti	til	hamingju	og	vellíðan	nemenda.	Þó	er	vitað	að	

sterk	 tenging	 er	 milli	 hugleiðslu	 og	 sköpunar.	 Hugleiðslan	 getur	 skerpt	 á	 athygli	 og	

athygli	 leiðir	 þá	 af	 sér	 betri	 einbeitingu	 þegar	 nám	 á	 í	 hlut.	 Kennarinn	 getur	 í	 þessu	

tilviki	 verið	 skapandi	og	 farið	óhefðbundnar	 leiðir	og	kynnt	nemendur	 fyrir	hugleiðslu	

og	litið	til	þeirra	þátta	sem	markviss	hugleiðsla	hefur	á	nemendur	og	kennarann	sjálfan	

(Fisher,	2006).	

	

Hægt	er	 að	blanda	hugleiðslutónlist	 við	þessa	þætti	 og	 skoða	hvort	 að	það	gefi	 góða	

raun	 að	 blanda	 þessu	 tvennu	 í	 almenna	 kennslu	 á	 yngri	 barna	 stigi.	 Höfundur	 þessa	

verkefnis	 tók	eftir	því	 í	 kennslu	hjá	 sér	hvað	 róandi	bakgrunns-tónlist	 gaf	góða	 raun	 í	

verkefna	 tímum.	Lækkaði	það	hávaðastuðulinn	nokkuð	og	eftir	því	 sem	 leið	á	 tímann	

urðu	nemendur	 rórri	og	einbeittari	 í	 sínum	verkefnum.	Nokkrar	 rannsóknir	hafa	verið	

gerðar	á	hver	sé	þáttur	tónlistar	í	aukningu	á	vitrænum	áhrifum	þess	að	hlusta	á	tónlist	

m.a.	þegar	verið	er	að	 leysa	verkefni.	 Í	grein	Davidson	og	Powell,	The	Effects	of	Easy-

Listening	 Bakcground	 Music	 on	 the	 On-Task-Performance	 of	 Fifth-Grade	 Children,	

kemur	 fram	 að	 þægileg	 dægurtónlist	 auki	 frammistöðu	 í	 afmörkuðu	 verkefni	 t.d.	

líffræðiverkefni	grunnskólabarna.	Þar	kom	fram	að	hvorki	skólabragurinn	í	stofunni	né	

kennsluháttum	 var	 stýrt	 í	 rannsókninni	 og	 er	 það	 niðurstaða	 greinarinnar	 að	 það	 að	

hlusta	á	þægilega	bakgrunnstónlist	sem	nemendum	falli	við	auki	frammistöðu	þeirra	og	

skilvirkni	í	tilteknu	verkefni	(Davidson	og	Powell.	1986).	
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2. Sköpun	og	skapandi	ferli	
	

Margt	hefur	verið	skrifað	um	sköpun	og	hvað	sköpun	felur	í	sér,	bæði	sem	hugtak,	ferli	

og	 afurð.	 Sköpun	 (e.	 creativity)	 getur	 þjónað	 einstaklingi,	 samfélagi	 og	 hagkerfi.	 Í	

bókinni	 Handbook	 of	 Creativity	 er	 sköpun	 skipt	 niður	 í	 þessi	 fyrrgreindu	 þrjú	 stig.	

Sköpun	 getur	 þjónað	einstaklingnum	 sem	 lausnamiðuð	og	 fersk	 hugsun	 í	 daglegu	 lífi,	

vinnu	og	námi.	Á	samfélagslega	sviðinu	getur	sköpun	verið	til	grundvallar	nýrri	stefnu,	

nýjungum	 í	 samfélaginu	 eða	 nýjum	 vísindalegum	 framförum.	 Hvað	 efnahag	 eða	

hagkerfi	 varðar	þá	er	 sköpun	 til	 grundvallar	nýjum	 framleiðsluháttum,	nýjum	störfum	

og	breiðara	 atvinnulífi	 (Stenberg	 og	 Lubart,	 1999).	 Í	 bókinni	Creative	 Teaching	 for	All	

segir	að	sköpun	feli	oftast	 í	sér	ferli	eða	aðferð	tengt	 ímyndunarafli,	uppfinningum	og	

því	að	taka	óhefðbundnar	ákvarðanir.	Sköpun	og	skapandi	hugsun	er	að	tengja	saman	

hugmyndir	 sem	 ekki	 hafa	 verið	 tengdar	 áður.	 Skapandi	 ferli	 eða	 sköpun	 er	 þá	 í	 raun	

tenging	hugmynda	eða	útfærsla	á	þeim	sem	hefur	ekki	verið	gert	áður.	Sköpun	felur	þar	

af	 leiðandi	 í	 sér	 tengingu	 hugmynda,	 könnun	 og	 rannsókn	 hugmynda	 innan	 þekkts	

ramma	og	 umbreytingu,	 breytingu	 á	 hinu	 þekkta	 hugsanaferli,	 þ.e.	 hlutir	 settir	 í	 nýtt	

samhengi	(Zevin,	2013).	

	

Sköpun	getur	bæði	átt	við	þann	einstakling	sem	er	skapandi	og	hið	skapandi	ferli	sem	

einstaklingurinn	 fer	 í	 gegnum	 við	 sköpun.	 Fræðimenn	og	 sálfræðingar	 hafa	 í	 gegnum	

tíðina	 fjallað	 um	báðar	 þessar	 hliðar	 sköpunar	 þ.e.	með	 tilliti	 til	 einstaklingsins	 og	 til	

hins	 skapandi	 ferlis	 sem	 lýkur	 með	 afurð.	 Enda	 margar	 skilgreiningar	 á	 sköpun	 sem	

afurðarmiðaðar	þó	svo	einstaklingurinn	og	ferlið	sé	ekki	undanskilið.	Ef	orðið	sköpun	er	

skoðað	sem	hugtak	og	skilgreint	þannig	þá	getur	sköpun	verið	svokölluð	skilvirk	tilviljun	

(e.	effective	surprise)	sem	einstaklingurinn	upplifir	samkvæmt	Burns	(Sternberg,	1988).		

Er	 hér	 átt	 við	 bæði	 ferlið,	 einstaklinginn	 og	 nýju	 afurðina.	 Fræðimenn	 sem	 fást	 við	

sköpunarskilgreiningar	 tengja	 sköpunina	 sterkt	 við	 nýja	 afurð	 sem	 getur	 af	 sér	 bæði	

notagildi	 og	 réttmæti.	 Sköpun	 og	 afurð	 þarf	 að	 skilgreina	 samkvæmt	 fyrrgreindum	

þáttum	 en	 einnig	 eru	 viðmið	 samkvæmt	 félagslegum	 og	 sálfræðilegum	 greiningum	 á	

sköpun	 þættir	 bundin	 við	 sögulegan	 og	 samfélagslega	 útskýringu	 og	 tengingu	
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(Sternberg,	1988).		Sköpun	og	ímyndunarafl	verða	ekki	aðskilin.		Samkvæmt	Vygotsky	er	

sköpun	 ákveðið	 innra	 og	 ytra	 ferli.	 Einstaklingurinn	 notar	 ímyndunarafl	 til	 leiks	 og	

sköpunar.	 Í	 byrjun	 er	 sköpun	 háð	 ímyndunarafli	 og	 táknrænum	 leik	 barns	 sem	 síðan	

þroskast	 í	 einstakling	 sem	 beitir	 sköpun	 og	 ímyndunarafli	 í	 samhengi	 við	 félagslegar	

aðstæður	og	 skapar	nýja	hugsun	og	 fyrirbæri.	 Sköpun	er	 lærð	 í	 gegnum	samskipti	 og	

samvinnu	 við	 aðra.	 Sköpun	 er	 því	 bæði	 einstaklingsbundin	 og	 samfélagslegt	 fyrirbæri	

sem	kallar	á	hvort	annað	(Stako,	2014).		

	

Í	 bókinni	 Creativity	 in	 Education	 er	 sköpun	 skilgreind	með	 hliðsjón	 af	 skilgreiningum	

NACCCE	 á	 sköpun	 sem	 ferli	 knúið	 af	 ímyndunarafli	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 afurð	

ferlisins	sé	bæði		frumleg	og	verðmæt.	Þessi	skilgreining	með	tilliti	til	skólastofunnar	og	

þess	ferlis	sem	fer	þar	fram	í	sköpunarstarfi	má	skoða	í	ljósi	þess	að	sköpun	felur	alltaf	í	

sér	ákveðið	ferli.	Sköpunarferlið	inniheldur	t.d.	mótun,	betrumbætur		og	utanumhald	á	

hinni	 skapandi	 hugmynd.	 Til	 að	 styðja	 við	 skapandi	 ferli,	 sköpunina	 og	 afurðina	 þá	

hjálpar	 að	 hafa	 skilvirka	 stjórnun	 annarra	 t.d.	 kennara	 og	 hvatningu.	 Birtingarmynd	

sköpunar	getur	komið	óvænt	en	þegar	um	börn	er	að	ræða	þá	þurfa	þau	að	fá	svigrúm	

til	að	þjálfa	og	æfa	skapandi	hæfileika	(Anna	Craft,	2001).		

	

Í	 ritunu	 Sköpun	 −	 Grunnþáttur	 menntunar	 á	 öllum	 skólastigum	 segir	 að	 sköpun	 í	

samfélagi	 styrki	 innviði	 samfélagsins	 og	 geti	 orðið	 þungamiðja	 í	 atvinnusköpun	

framtíðar	 og	 samfélagsins	 í	 heild.	 Sköpun	 geti	 ýtt	 undir	 jafnrétti	 kynjanna	 þar	 sem	

skapandi	skólastarf	getur	rutt	úr	vegi	staðalímyndum	kynjanna	með	markvissri	vinnu	og	

starfi	 í	 anda	 sköpunar.	 Sköpun	 í	 skólastarfi	 undirbýr	 nemendur	 undir	 framtíð	 sem	 er	

ókomin	 og	 gerir	 þeim	 kleift	 að	 mæta	 henni	 með	 opnum	 og	 skapandi	 huga.	 Bendir	

Ingibjörg	á	að	framtíðarstörf	sumra	nemenda	sem	eru	í	grunnskólum	í	dag	eigi	enn	eftir	

að	verða	til.	Sköpun	í	skólastarfi	undirbýr	nemendur	í	að	sjá	ný	tækifæri	í	hverri	stöðu	

(Ingibjörg	Jóhannsdóttir.	2012).		

	

Ef	menntun	á	stuðla	að	eða	efla	sköpun	þurfa	nokkur	atriði	að	vera	til	staðar	til	að	svo	
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geti	orðið.	Kennslan	þarf	að	vera	hvati	að	og	efla	getu	nemenda	til	marglaga	þekkingar,	

lausnamiðaðrar	 hugsunar	 og	 tilraunastarfsemi.	 Umhverfið	 þarf	 að	 vera	 hvetjandi	 til	

skapandi	 hugsunar.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 þarf	 kennarinn	 að	 vera	 opinn	 gagnvart	 nýjum	

aðferðum,	 stuðla	 að	 sjálfstæðri	 hugsun	 og	 gagnrýni	 nemenda	 og	 fara	 út	 fyrir	

hefðbundnar	kennsluaðferðir	og	viðhorf	(Yu-Sein,	2011).		

2.1	Skapandi	nám	
Á	 síðastliðnum	 árum	 hefur	 aukin	 áhersla	 verið	 á	 skapandi	 nám.	 Þörfin	 fyrir	 skapandi	

nám	 sprettur	m.a.	 af	 þeirri	 staðreynd	að	 vinnumarkaðurin	og	 atvinnutækifæri	 eru	 að	

breytast,	störf	sem	áður	voru	ekki	uppá	borðinu	í	hefðbundum	skilningi	vinnumarkaðar	

eru	áberandi.	Í	raun	sjáum	við	ekki	fyrir	endann	á	þeirri	atvinnuþróun	sem	mun	eiga	sér	

stað	á	næstu	árum	og	getum	því	ekki	sagt	til	um	nákvæmlega	hvaða	störf	það	eru	sem	

nemendur	sem	nú	stunda	grunnskólanám	munu	starfa	við	(Craft,	2011).	Breytingar	og	

sköpun	haldast	í	hendur.	Breytingar	kalla	á	sköpun,	nýja	hugsunarhátt,	þekkingu,	sýn	og	

hæfileika.	 Jón	 Torfi	 segir	 í	 ráðstefnuskýrslu	 á	 vegum	 Evrópusambandsins	 að	 meðal	

mikilvægustu	atriða	varðandi	menntun	og	menntakerfið	séu	breytingar,	bæði	innan	og	

utan	 menntakerfisins.	 Hlutverk	 menntunar	 er	 að	 breytast	 með	 örum	 breytingum	 á	

samfélaginu,	 atvinnulífi	 og	 tækniframförum.	 Mikilvægi	 fagmennsku	 kennara	 í	 þessu	

samhengi	er	sú	að	þurfa	að	undirbúa	nemendur	undir	breytingar,	stuðla	að	breytingum	

á	kennslu	og	eiga	 í	virku	samtali	bæði	við	samstarfsfólk	og	menntayfirvöld	 til	að	kalla	

fram	 breytingar	 og	 mæta	 þörfum	 breyttrar	 samfélagsgerðar.	 Einnig	 geta	 kennarar	

skapað	nýjar	áherslur	með	því	að	 stuðla	að	breytingum	og	brjóta	niður	mótstöðu	við	

breytingar	innan	frá	í	kerfinu	(Jón	Torfi	Jónasson,	2014).		

	

Skapandi	nám	kallar	eftir	sköpun	í	einhverju	formi.	Til	að	virkja	sköpunarkraftinn	þarf	að	

leiðbeina	nemendum	í	þann	farveg.	Kennslufræðilega	séð	telur	Burnard	að	skapa	þurfi	

nemendum	grundvöll	og	umhverfi	sem	sé	ekki	of	fjarri	þeirra	þekkingarheimi	og	reynslu	

(Burnard,	 2000).	 Í	 greininni	 Psychological	 Foundations	 of	 Creative	 Education	 segir	

afurða-	og	neyslumiðun	náms	sneiði	hjá	nauðsyn	þess	að	stuðla	að	sköpun	í	námi	eða	

skapandi	 námi	 (Ageyev,	 2011).	 	 Hærri	 stig	 þekkingar,	 lausnamiðuð	 hugsun	 og	
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spurningar	kallar	á	skapandi	nám.	Skapandi	hugmyndir	eru	uppsretta	frá	hærri	stigum	

þekkingar	og	þannig	nám	kallar	 eftir	 kennslu	 sem	 leiðir	 af	 sér	 sjálfstæða	og	 skapandi	

hugsun	nemenda.	Skapandi	nám	þrífst	síður	í	fyrirfram	ákveðnum	skorðum,	í	þröngum	

skilgreiningum	 námskrár	 sem	 ef	 til	 vill	 lokar	 á	 ímyndunarafl,	 frjóa	 hugsun	 og	

óhefðbundnar	leiðir	að	þekkingu	og	leikni	(Zevin,	2013).	

 

Í	 skóla	 þurfa	 nemendur	 á	 að	 halda	 að	 geta	 beitt	 þekkingu	 sinni,	 fikrað	 sig	 áfram	

samkvæmt	skala	Gardners	um	hærri	stig	þekkingar	þar	sem	yfirfærsla	þekkingar	skiptir	

sköpum,	þ.e.	að	geta	yfirfært	þekkingu	sína	á	annað	svið,	tekið	hana	úr	þekktu	umhverfi	

og	staðsett	á	nýju	sviði.	Nemendur	þurfa	skapandi	nám	sem	hvertur	þá	til	að	horfa	út	

fyrir	 hið	 hefðbunda	 einkunarmiðaða	 nám	 yfir	 í	 nám	 sem	 gefur	 þeim	 tækifæri	 til	 að	

upplifa	 að	 þeir	 hafi	 náð	 valdi	 á	 ákveðnum	 hlut	 eða	 aðferð.	 Að	 hvetja	 nemendur	 til	

skapandi	náms	er	jafn	mikilvægt	og	hvetjandi	nám.	Bæði	er	undirstaða	undir	skapandi	

nám	og	kennslu	(Starko,	2014).	

2.2	Skapandi	kennsla	
Skapandi	 kennsla	 getur	 þýtt	 svo	 margt.	 Ekki	 er	 einskorðast	 við	 að	 nemendur	 skapi	

ákveðinn	 hlut,	 heldur	 getur	 áherslan	 verið	 á	 að	 sköpun	 nýrrar	 sýnar	 eða	

hugsunarháttar.	Skapandi	kennsla	 leggur	áherslu	á	einstaklinginn	og	námshraða	hans,	

fjölþrepa	 kennslu,	 siðvit	 og	 samfélagbreytingar	meðal	 annars.	 Skapandi	 kennsla	 leiðir	

vonandi	til	fjölbreyttari	heimsmyndar	seinna	meir	með	þeim	nemendum	sem	mótuðust	

við	 þessa	 kennsluaðerð,	 gæti	 haft	 áhrif	 á	 atvinnu-og	 viðskiptalíf	 hérlendis	 sem	 og	

erlendis.	Ennfremur	felst	í	skapandi	kennslu	að	námsumhverfið	sé	einskonar	verkstæði	

þar	sem	margir	eru	að	vinna	í	einu	rými	en	ekki	endilega	í	sömu	aðferðinni	(Rannveig	A	

Jóhannsdóttir,	2004).	

	

Að	 kenna	 á	 skapandi	 hátt	 þýðir	 að	 kalla	 fram	hugvit	 nemenda	með	 skapandi	 aðferð.	

Markmiðið	er	ekki	að	allir	eigi	að	vera	skapandi	heldur	felst	í	skapandi	kennslu	og	námi	

að	 ná	 fram	 hugsun,	 innsæi	 og	 nýrri	 sýn	 með	 aðferðum	 skapandi	 kennslu.	 Skapandi	

kennsla	 miðar	 að	 þátttöku	 nemenda	 í	 hugmyndum,	 lausnum	 og	 tilraunum	 á	 því	
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viðfangsefni	 sem	 lagt	 er	 fyrir	 hverju	 sinni.	 Í	 kennslunni	 þarf	 ekki	 að	 felast	 afurð	 í	

einhverju	 ákveðnum	 formi	 heldur	 það	 að	 ná	 fram	 aukinni	 hugsun,	 meiri	 skilning	 og	

vitsmunalegum	jafnt	sem	tilfinningalegum	vexti	og	þroska	(Zevin,	2013).		

Ef	kennsla	á	að	vera	skapandi	og	leiða	til	skapandi	náms	og	hugsunar	þarf	umhverfið	í	

skólastofunni	 að	 leyfa	 og	 sýna	 nauðsyn	 þess	 að	 taka	 áhættu,	 fást	 við	 verkefni	 sem	

ganga	ekki	endilega	upp	en	hafa	með	ferlið	og	lausnamiðaða	hugsun	að	gera.	Verkefnin	

og	 kennslan	 þurfa	 að	 innihalda	 innri	 hvata	 þannig	 að	 nemendur	 finni	 fyrir	 tilgangi	

verkefnisins	og	geti	tengt	sig	við	það.	Með	því	að	stuðla	að	því	að	verkefnin	og	kennslan	

höfði	til	nemenda	með	leik	og	tilgangi,	tengist	eða	efli	ástríðu	þeirra	fyrir	því	sem	verið	

er	 að	 læra.	 Innri	 hvatar	 náms	 koma	 ekki	 alltaf	 vegna	 þess	 að	 nemendur	 hafa	mikinn	

áhuga	 í	 upphafi	 fyrir	 viðfangsefninu.	Með	 skapandi	 kennslu	 er	 hægt	 að	 efla	 og	 kalla	

fram	innri	hvata	hjá	nemendum,	kenna	á	þann	veg	að	nemendur	finna	hvata	hjá	sér	að	

skilja	verkefnin,	gera	þau	að	sínum	og	sjá	merkingu	og	mikilvægi	þeirra.	Ákveðið	traust	

þarf	þó	að	ríkja	í	skólastofunni	á	milli	kennara	og	nemenda	til	að	skapandi	kennsla	geti	

blómstrað.	Er	það	jafnframt	hluti	af	því	skapandi	ferli	sem	skapandi	kennsla	getur	kallað	

fram	hjá	nemendum,	að	stuðla	að	umhverfi	þar	sem	nemendur	upplifa	frelsi	og	traust	

til	að	leyfa	skapandi	hugsun	að	njóta	sín	(Stako,	2014).		

	

Skapandi	kennsla	kallar	á	hvatningu	og	frumleika.	Að	hvetja	nemendur	áfram	í	að	leyfa	

ímyndunarafli	og	 innsæi	að	ráða	för	við	að	 leysa	verkefni.	Nemendur	þurfa	að	upplifa	

að	það	sé	eðlilegt	að	taka	áhættu	í	námi.	Kennari	getur	stuðlað	að	því	með	því	að	vera	

frumlegur	sjálfur	og	sýna	að	sum	verkefni	ganga	ekki	endilega	upp	strax	en	með	þjálfun	

þá	tekst	það	á	endanum.	Tækifærin	til	skapandi	kennslu	er	margþætt	og	eru	daglega	í	

skólastofunni.	Til	að	nýta	þau	krefjast	þau	þess	af	kennarnum	að	fara	út	fyrir	ramman,	

út	 fyrir	 kennsluáætlunina	 og	 spinna	 á	 staðnum.	 Að	 tengja	 saman	 viðfangsefni	 á	

óvæntan	og	óhefðbundinn	hátt	og	setja	hluti	 í	nýtt	samhengi	og	kalla	þannig	 fram	ný	

sjónarhorn.	Þá	upplifa	nemendur	skapandi	kennslu	þar	sem	tækifærin	til	náms	eru	nýtt	

(Ingibjörg	Jóhannsdóttir	ofl.,	2012).	
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2.3	Hlutverk	kennarans	í	skapandi	kennslu	
Hver	er	hinn	skapandi	kennari?	Allir	einstaklingar	hafa	yfir	að	búa	sköpunarkrafti	og	eru	

kennarar	 þar	 ekki	 undan	 skildir.	 Sköpun	 og	 sköpunarkraftur	 er	 hluti	 af	 eðli	 allra	 og	

byrjar	með	 leik	 í	 bernsku	 einstaklingsins.	 Ímyndunarafl,	 leikur	 og	 starf	 getur	 vel	 farið	

saman	og	þarf	ekki	að	vera	aðskilið	eins	og	oft	er	 í	hefðbundnum	skilningi	á	atvinnu,	

þ.m.t.	kennslustarf	(Zevin,	2013).			

	

Yfirskrift	 þessa	 verkefnis	 er	 sköpun	 og	 skapandi	 ferli	 í	 skólastarfi.	 Skapandi	 námi	 og	

kennslu	verður	sífellt	gert	hærra	undir	höfði	í	skólasamfélagi	í	dag	og	þurfa	kennarar	og	

nemendur	 að	 geta	 fengið	 svigrúm	 og	 tíma	 til	 að	 efla	 sköpun	 sem	 er	 einn	 af	

grunnþáttum	menntunar	 eins	 og	 kemur	 fram	 í	 nýrri	 Aðalnámskrá	 grunnskóla.	 Mikið	

hefur	 verið	 skrifað	 um	 skapandi	 nám	 og	 kennslu	 í	 skólastarfi.	 Margt	 hefur	 verið	

rannsakað	 og	 gert	 vel.	 Ein	 af	 áherslum	 sem	 fram	 koma	 í	 rannsóknum	 í	 sköpun	 í	

skólastarfi	er	sú	að	það	veltur	mikið	á	kennaranum	hvort	að	sköpun	geti	fengið	svigrúm	

í	skólastofunni	og	nálgun	í	kennslu.	Hlutverk	kennarans	er	margþætt	og	eitt	af	þeim	er	

að	vera	hinn	svokallaði	 leiðbeinandi.	Thomlinson	fjallar	um	auknar	áherslur	á	hlutverk	

kennarans	 sem	 leiðbeinanda	 fremur	 en	 þekkingarmiðlarans.	 Sé	 kennarinn	 í	 hlutverki	

leiðbeinanda	 eða	 þess	 sem	 stýrir	 hópnum	 í	 þekkingarleit	 sinni	 séu	 auknar	 líkur	 á	 að	

nemendur	finni	fyrir	meiri	ábyrgð	í	námi	og	á	námi	sínu	og	krefji	sjálfa	sig	um	meira	en	

ella.	 Þetta	 hlutverk	 kennarans	 sem	 leiðbeinanda	 í	 þekkingarleit	 nemandans	 gefur	

kennaranum	aukið	svigrúm	til	að	“lesa”	nemendur	rétt,	sjá	hvar	og	hvernig	þeir	finna	og	

vinna	úr	upplýsingum,	gefa	nemendum	tækifæri	og	frelsi	til	að	eigna	sé	þekkingu	sína	

og	veita	nemendum	fjölbreyttar	leiðir	til	að	bæta	og	auka	þekkingu	sína.	Greinin	segir	

frá	myndlíkingum	á	borð	við	að	kennarinn	 sé	hér	 í	hlutverki	 stjórnanda	 í	 sinfóníu	þar	

sem	hver	og	einn	gegnir	ólíku	hlutverki	en	allir	séu	að	vinna	að	sama	markmiði	og	það	

sé	hlutverk	kennarans	að	leiðbeina	hverjum	og	einum	þar	sem	hver	og	einn	er	með	ólíkt	

hlutverk	innan	hópsins	(Thomlinson.	2005).	

	

Í	 ritunu	 Sköpun	 –	 Grunnþáttur	 menntunar	 á	 öllum	 skólastigum	 sem	 Mennta-og	

menningarmálaráðuneytið	 gaf	 út	 árið	 2012	 segir	 að	það	 sé	 undir	 kennaranum	komið	
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hvort	 skapandi	 verkefni	 séu	 efld	 í	 skólanum.	 Þar	 segir	 um	 kennarann	 og	 hans	

lykihlutverk	sem	hvatamaður	sköpunar	í	kennslustofunni;		

	

“	Að	vera	óhræddur	og	 treysta	 sjálfum	sér	og	nemendum	 í	 leiðangra	og	beita	

vinnubrögðum	 sem	 ekki	 er	 alltaf	 ljóst	 hvert	 leiða	 er	 mikilvægt	 veganesti	 í	

skapandi	kennslu	“.	(Bls	43).	

	

Skapandi	kennari	leitar	sífellt	nýrra	leiða	í	kennslu,	notar	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	og	

gerir	sér	grein	fyrir	því	að	ferlið	er	jafn	mikilvægt	og	afurðin.	Sá	kennari	leyfir	sér	að	fara	

af	stað	með	verkefni	 sem	ekki	er	endilega	vitað	hvert	muni	 leiða.	Sýnir	 fordæmi	með	

því	að	velja	skapandi	leiðir	í	kennslu	og	efnisvali,	tekur	áhættu	og	ýtir	undir	forvitni	og	

er	hvertjandi	(Ingibjörg	Jóhannadóttir,	Elísabet	Indra	Ragnarsdóttir	og	Torfi	Hjartarson,	

2012).		

Kennarinn	hefur	á	sínu	valdi	að	leiða	nemendur	um	ótroðnar	slóðir	í	þekkingarleit	og	til	

að	efla	víðsýni	og	getu	nemenda	á	ýmsum	stigum	þekkingar.	Í	bókinni	Creativity	in	the	

Classroom	 kemur	 fram	 að	 það	 sé	 kennarans	 að	 útbúa	 kennslu	 og	 kennslustofuna	 á	

skapandi	 hátt	 þannig	 að	 skapandi	 hugsun	 blómstri	 og	 getið	 orðið	 að	 veruleika	 í	

kennslustofunni.	Það	sé	ekki	nóg	að	gefa	nemendum	frjálsar	hendur	innan	óákveðinns	

ramma	 og	ætlast	 til	 að	 útkoman	 verði	 skapandi.	 Oft	 þarf	 að	 setja	 niður	 ramma	 eða	

kveikjur	 til	 að	 efla	 ímyndunarafl	 og	 nýja	 hugsun	 út	 frá	 hinu	 þekkta.	 Kennslustofa	 og	

kennari	 sem	 stýrir	 nemendum	 í	 átt	 að	 lausnamiðaðri	 hugsun,	 útbýr	 rými	 til	 að	 taka	

áhættu	og	fara	ótroðnar	slóðir	í	námi	og	kennslu	stuðlar	að	skapandi	hugsun	og	um	leið	

skapandi	ferli.	Kennsluaðferðirnar	þurfa	að	vera	marglaga	og	fjölbreyttar	(Stako,	2014).		
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3.	Aðferð	

Aðferðafræði	 þessarar	 rannsóknar	 felst	 í	 formi	 starfendarannsóknar.	

Starfendarannsóknir	hafa	verið	nýttar	 í	skólastarfi	hér	á	 landi	 í	ríkum	mæli	undanfarin	

ár.	 	 Í	slíkri	rannsókn	þá	er	rannsakandinn	(kennarinn	hér	í	þessari	rannsókn)	að	tvinna	

saman	bæði	rannsókn	og	þróunarstarfi.	Tilgangurinn	er	oft	sá	að	bæta	sig	í	starfi	með	

því	t.d.	að	prófa	nýjar	kennsluaðferðir	eða	nýtt	námsefni	(Hjördís	Þorgeirsdóttir,	2017).	

Jóhanna	 Einarsdóttir	 segir	 í	 ritinu	 Starfendarannsóknir	 sem	 kom	 út	 á	 vegum	

Rannsóknarstofu	í	menntunarfræðum	ungra	barna	árið	2009	að	tilgangur	með	beitingu	

þeirra	sé	að	sá	sem	þær	framkvæmir	bæti	og	þrói	eigið	starf	og	stuðli	að	nýrri	þekkingu.	

Ekki	er	til	algild	útskýring	á	því	hvað	felst	 í	slíkri	rannsókn	en	eitt	af	einkennum	þeirra	

eru	að	þær	ganga	út	á	að	bæta	skólastarfið,	skapa	nýja	þekkingu	sem	hefur	jákvæð	áhrif	

á	nemendur	og	 skólastarf.	 Eigið	 starf	 kennara	er	oftast	undir	 í	 starfendarannsóknum.	

Gjarnan	er	verið	að	athuga	eða	prófa	nýja	aðferð	og	hvernig	sú	aðferð	tókst	til	með	því	

að	afla	gagna	um	leið	og	efnið	er	lagt	fyrir	og	það	metið	svo	eftir	á	með	grein	greiningu	

gagna.	Ýmsar	skilgreiningar	eru	á	hugtakinu	starfendarannsókn	og	er	ein	þeirra	sú	að	í	

slíkri	rannsókn	felist	að	kennarinn	framkvæmir	hana	á	eigin	starfsháttum.	Slíkt	ferli	þarf	

að	vera	vel	 ígrundað	og	útfært.	Önnur	skilgreining	er	sú	að	þetta	rannsóknarsnið	feli	 í	

sér	athöfn	og	svo	ígrundun	eftir	á.	Starfendarannsókn	er	í	raun	persónuleg	rannsókn	á	

eigin	starfi	en	í	samstarfi	við	aðra,	þá	t.d.	nemendur.		Hún	felur	í	sér	margþætt	ferli	þar	

sem	 raddir	 bæði	 nemenda	 og	 kennara	 heyrast	 þar	 sem	 rannsakandinn	 þekkir	 vel	

starfsvettangurinn.	Rannsóknarspurningin	er	byggð	út	frá	reynslu	rannsakandans	og	eru	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gerðar	 aðgengilegar	 með	 skráningu	 og	 útfræslu.	 Ferli	

slíkra	 rannsókna	 er	 hringlaga	 en	 ekki	 línulegt	 eins	 og	 í	 mörgum	 öðrum	

rannsóknaraðferum.	 Upphaf	 slíkrar	 rannsóknar	 hjá	 rannsakandanum	 sjálfum	 er	

ígrundun	um	eigin	starfshætti	og	gildismat	og	hvort	kennslan	sé	í	samræmi	við	það	sem	

er	gildismat	hvers	og	eins	eða	upplifun	og	skoðunum.	Lagt	er	til	að	kennarar	byrji	smátt	

og	hugi	 að	afmörkuðum	þætti	 sinnar	 kennslu	og	hvað	má	betur	 fara	með	því	 athuga	

þann	 þátt	 nánar	 í	 slíkri	 rannsókn.	 	 Rannsóknarspurningin	 mun	 því	 snúast	 um	 þann	
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afmarkaða	þátt	en	ekki	allt	starf	kennarans	í	heild.	Gagnaöflun	í	starfendarannsóknum	

er	eins	og	 í	 öðrum	 rannsóknum	en	hér	er	þó	 rannsakandinn	einnig	 að	 safna	gögnum	

(Jóhanna	Einarsdóttir,	2009).	 Í	 ritinu	Fagleg	kennsla	er	 fjallað	um	starfendarannsóknir	

kennara	og	sagt	að	þær	séu	þekkingargrunnur	þar	sem	kennarar	geti	skoðað	störf	sín	og	

deilt	 niðurstöðum	 sínum,	 öðrum	 kennurum	 og	 skólasamfélaginu	 til	 hagsbóta.	 	 Með	

slíkum	 rannsóknum	 getur	 skólafólk	 stuðlað	 að	 faglegri	 skólaþróun	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 bæta	 skólastarfið	 og	 auka	 á	 fjölbreytni.	Mikil	 þekking	 og	 viska	 leynist	 í	

aðferðum	kennara	og	með	því	að	fá	tækifæri	til	að	skoða	sína	aðferð	er	hægt	að	stuðla	

að	breytingum	 í	 skólastofunni	 og	 virkja	 framsetningu	nýrra	hugmynda	hjá	 kennurum,	

skoða	ferlið	og	skrá	það	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	2005).	

 

3.1	Gagnaöflun	
Skólinn	 sem	 rannsóknin	 var	 lögð	 fyrir	 var	 grunnskóli	 á	 landsbyggðinni	 og	 er	 um	

fámennann	skóla	að	ræða	þar	sem	kennsluformið	er	samkennsla	á	tveimur	árgöngum	í				

hverjum	bekk,	þ.e.	1.	-2.		bekkur,	3.	–	4.	bekkur,	5.	–	6.	bekkur,	7.	-	8.	bekkur	og	9.	–	10.	

bekkur.	 Bekkurinn	 samanstóð	 af	 15	 nemendum,	 8	 strákum	 og	 7	 stelpum.	 Um	

samkennslubekk	 var	 að	 ræða	 þar	 sem	 kennt	 var	 saman	 3.	 og	 4.	 bekk.	 Því	 vorum	

nemendur	á	blönduðu	aldursstigi	þar	sem	7	nemendur	voru	 í	4.	bekk	og	8	nemendur	

voru	 í	 3.	 bekk.	 Bekkurinn	 sem	 um	 ræðir	 í	 þessari	 rannsókn	 var	 hentugur	 í	 þessa	

rannsókn	þar	sem	rannsakandinn	var	umsjónarkennari	þessa	bekks	þennan	vetur	sem	

rannsóknin	var	gerð.		

Gagnaöflun	 fór	 fram	 á	 tveggja	 vikna	 tímabili	 í	 maí	 2016	 þegar	 námsefnið,	

Tónlistartilraunir	 í	 kennslu	 yngri	 barna,	 var	 lagt	 fyrir	 á	 tímabilinu	29.	 apríl	 til	 12.	maí	

2016.	Gagnaöflun	fór	fram	á	meðan	á	kennslu	stóð	þar	sem	teknir	voru	niður	punktar	

og	 minnisatriði	 varðandi	 tímann	 og	 eftir	 kennslu	 þar	 sem	 ritað	 var	 niður	 hvernig	 til	

tókst.		Hvað	hefði	mátt	fara	betur	varðandi	námsefnið	og	hvernig	markmiðum	hverrar	

kennsluáætlunar	 var	 náð.	 Kennsluáætlanir	 voru	 gerðar	 fyrir	 hvern	 tíma.	 Í	 lok	 hverrar	

áætlunar	var	rituð	umsögn	eftir	hvern	tíma,	sagt	frá	hvað	gekk	upp	og	hvað	mátti	betur	

fara.	 	 Eins	 voru	 nemendur	 beðnir	 um	 að	 skila	 stuttir	 umsögn	 um	 verkefnið	 í	 lokinn	

þegar	allt	námsefnið	hafði	verið	 lagt	fyrir	og	verkefninu	lokið.	Út	frá	þessu	var	unninn	
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heildstæður	rammi	utan	um	verkefnið	eins	og	það	væri	tilbúið	til	innlagnar	fyrir	næsta	

kennara	sem	vildi	leggja	slíkt	verkefni	fyrir.	Er	hugmyndin	með	þessu	verkefni	að	til	sé	

ákveðin	 reynslubanki	 varðandi	 hvað	 tókst	 vel	 og	 hvað	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 áður	 en	

verkefni	sem	þetta	er	lagt	fyrir.		

	

Rannsakandi	hafði	 í	kennslu	með	þennan	bekk	fyrr	um	veturinn	kynnt	nemendur	fyrir	

hugleiðslu	og	hugleiðslutónlist.	Var	bekkurinn	 í	 reglulegri	hugleiðslu	með	kennaranum	

allan	veturinn,	oftast	fyrir	morgunhressingu	í	um	15	mínuútur	í	senn	þar	sem	notast	var	

við	 slökun,	hugleiðslu	og	 tónlist	 í	 svokölluðu	“hugleiðsuhorni”	 í	 skólastofunni	 sem	var	

útbúið	dýnum	og	púðum.	Höfðu	nemendur	því	fengið	góða	þjálfun	í	bæði	hugleiðslu	 í	

skólastarfi	sem	og	að	hlusta	á	hina	ýmsu	hugleiðslutónlist.	Þegar	verkefnið	sjálft	var	lagt	

fyrir	undir	 lok	skólaársins	var	því	kominn	ágætis	grunnur	hjá	bekknum	 í	að	notast	við	

hugmyndafræði	 hugleiðslu	 og	 hugleiðslutónlistar	 við	 gerð	 verkefnisins.	 Kynnti	

rannsakandi	 nemendur	 fyrir	 hugleiðslutónlist	 fyrir	 börn,	 ýmisskonar	 hugleiðslutónlist	

frá	 t.d.	 Indlandi,	 Asíu	 og	möntrusöng	 frá	 Tíbet	 og	 Búddamunkum.	 Þessi	 tónlist	 er	 öll	

aðgengileg	á	netinu	og	hægt	að	nálgast	á	vefnum	Youtube.com.		

	

Gerð	 var	 kennsluáætlun	 fyrir	 hvern	 tíma	 fyrir	 sig	 þar	 sem	 útlistað	 var	 hvað	 átti	 að	

framkvæma	og	hvernig.	 	 Í	 lok	hverrar	 áætlunar	 var	 gert	 ráð	 fyrir	 umsögn	um	 tímann	

sem	rannsakandi	gæti	notast	við	skrif	þessa	verkefnis	þar	sem	framvindu	tímans	væri	

gerð	skilmerkilega	grein	 fyrir.	Við	upphaf	hverrar	kennslustundar,	nema	þá	 fyrstu,	var	

rifjaður	upp	fyrri	tími	og	nemendur	fóru	í	sína	hópa	sem	þeim	hafði	verið	skipað	í	fyrir	

fyrstu	kennslustund.	Var	bekknum	skipt	niður	í	3	hópa	til	að	auðveldara	væri	að	vinna	

með	hvern	hóp	þannig	að	3-4	nemendur	voru	í	hverjum	hóp.		

	

Í	 upphafi	 var	 öllum	 bekknum	 fylgt	 í	 gegnum	 hljóðtilraunir	 eins	 og	 þær	 koma	 fyrir	 á	

vefnum	 tónmennt.is	 og	 framkvæmdi	 bekkurinn	 þær	 tilraunir	 sem	 útlistaðar	 voru	 á	

vefnum	 (tónmennt.is,	 2017).	 Þannig	 gátu	 nemendur	 kynnst	 því	 sem	 þeir	 áttu	 að	

framkvæma	í	næstu	tímum.	Notast	var	við	kveikjur	 í	byrjun	hvers	tíma	til	að	efla	getu	
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nemenda,	 rifja	upp	og	koma	af	 stað	skapandi	námi	og	kennslu.	Kveikjur	gátu	verið	af	

ýmsum	 toga.	 Rannsakandi	 fór	 með	 nemendum	 í	 gegnum	 eðli	 hljóðs,	 hverju	 eyrað	

samanstendur	 af,	 hvað	 og	 hvernig	 nemendur	 heyra	 og	 hvernig	 hljóð	 verða	 til.	 Kom	

rannsakandi	 með	 ýmis	 verkfæri	 í	 tíma	 t.d.	 bjölluóróa,	 “Woodstock”	 sem	 er	 lítið	

hljóðfæri	unnið	úr	málmi	og	við	og	ýmis	önnur	 lítil	hljóðfæri	notuð	t.d.	við	hugleiðslu	

svo	sem	málmskál	og	pendúl.	Eins	gat	kveikjan	líka	verið	hópefling	þar	sem	nemendur	

voru	hvattir	til	að	huga	að	sínu	framlagi	innan	hópsins	og	hvernig	hópur	getur	myndað	

fallega	heild	hljóma	ef	allir	spila	saman	og	vinna	saman.		

	

Því	 næst	 var	 hafist	 handa	 við	 framkvæmd	 verkefnisins.	 Hver	 hópur	 fékk	 pappakassa	

undan	1,5	lítra	mjólkurkössum	sem	fara	í	svokallaðar	beljur	sem	eru	kassar	undan	mjólk	

sem	sett	er	í	skammtara	í	mötuneyti	skólans.	Var	því	næst	gert	gat	á	kassa	á	einni	hlið	

hans,	 svipað	 og	 um	 gítar	 væri	 að	 ræða,	 og	 teygjur	 strengdar	 yfir	 opið.	 Við	 það	

myndaðist	hljómur	ekki	ósvipaður	og	um	heimatilbúinn	gítar	væri	að	ræða	(sjá	mynd	2	

og	 3	 í	 Viðauka).	 Þar	 sem	 verkefnið	 gengur	 út	 frá	 því	 að	 unnið	 sé	með	 tilbúin	 hljóð,	

heimatilbúin	hljóðfæri	og	hljóð	úr	nærumhverfinu	voru	nemendur	hvattir	til	að	fylgjast	

með	náttúruhljóðum	í	kringum	sig	næstu	daga		og	taka	upp	á	síma	ef	kostur	væri.	Þar	

sem	um	skóla	út	á	landi	var	að	ræða	var	auðvelt	fyrir	nemendur	að	taka	upp	hin	ýmsu	

náttúruhljóð	sem	ef	til	vill	væri	erfiðara	að	gera	í	þéttbýli.	Í	næstu	tímum	var	svo	unnið	

með	 hljóðfærin	 sem	 nemendur	 bjuggu	 til	 í	 kennslu,	 upptekin	 hljóð	 færð	 í	 forritið	

Autacity	 og	 allt	 spilverkið	 úr	 tímunum	 tekið	 upp	með	 hverjum	 hóp	 fyrir	 sig	 þar	 sem	

rannsakandinn	tók	upp	hvern	hljóm	fyrir	sig	og	svo	var	þeim	öllum	skeytt	saman	í	eitt	

lag.	Úr	þessu	 gat	orðið	hið	 furðulegast	 spilverk	 sem	gaf	merki	 um	þá	 sköpun	og	þær	

hugmyndir	sem	nemendur	voru	að	vinna.	Mismunandi	var	á	milli	hópa	hvað	unnið	var	

með.	Sumir	hópa	voru	að	vinna	með	bæði	dýrahljóð,	náttúruhljóð,	pappakassagítar	og	

svo	heimatilbúna	óróa	úr	t.d.	hnífapörum	og	lyklum.	Við	alla	þessa	hljóðblöndun	reyndu	

nemendur	 svo	 að	 búa	 til	 ákveðinn	 takt	 eða	 rythma	 til	 að	 fá	 hljóm	 sem	 líkastan	

hugleiðslutónlist.	Aðalatriðið	 var	þó	 sköpunin	og	hvernig	 virkja	má	 sköpunarkraftinn	 í	

hverjum	tíma	til	að	hægt	væri	að	vinna	verkefnið.		
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Útkoman	 var	 ekki	 alltaf	 í	 takt	 við	 kennsluáætlun	 eða	 það	 sem	 fram	 fór	 í	 tíma.	

Nemendur	voru	mis	mótækilegir	fyrir	þessari	vinnu	sem	fólst	í	verkefninu,	þ.e.	að	virkja	

sköpunarkraftinn.	Nemendur	voru	með	ólíkan	bakgrunn.	Sumir	höfðu	bæði	búið	úti	á	

landi	og	í	þéttbýli	á	meðan	aðrir	höfðu	einungis	búið	á	landsbyggðinni.	Með	því	er	átt	

við	að	ef	 til	vill	kynnast	nemendur	ólíkum	hugmyndum	um	sköpun	og	skapandi	vinnu	

eftir	þeirri	félagsmótum	sem	þeir	hljóta	hverju	sinni.	Ætla	má	að	skólar	á	landsbyggðinni	

séu	engu	síðri	og	 jafnvel	betur	staddir	en	skólar	 í	þéttbýli	varðandi	skapandi	nálgun	á	

nám,	oft	vegna	þeirrar	smæðar	og	fámennis	sem	vill	verða	á	landsbyggðinni.	Verkefnið	

var	því	að	miklu	leyti	hugsað	út	frá	því	umhverfi	þar	sem	vinna	þarf	með	það	sem	er	í	

nærumhverfinu	 og	 ekki	 aðgengi	 að	 hinum	 	 ýmsu	 verslunum	 til	 að	 verða	 sér	 úti	 um	

áhöld	til	tónlistargerðar.	Nemendur	voru	á	ólíkum	stað	í	námi	og	getu.	Sumir	nemendur	

voru		mjög	skapandi	í	hugsun	og	gripu	verkefnið	strax	á	meðan	aðrir	áttu	í	erfiðleikum	

með	að	virkja	sköpunarkraftinn	og	sleppa	fram	af	sér	beislinu	ef	svo	má	segja	 í	því	að	

búa	 til	 hljóð	 og	 takt.	 Stór	 hluti	 bekkjarins	 var	 í	 tónlistarnámi	 einnig	 sem	 gaf	 þeim	

nemendum	nokkuð	forskot	 í	verkefninu	þó	svo	að	verkefnið	hafi	ekki	verið	byggt	upp	

með	 það	 í	 huga.	 Dagsfromið	 hafi	 mikið	 með	 sköpunargetu	 nemenda	 að	 gera.	 Fann	

rannsakandi	mun	á	nemendum	og	afsköstum	í	verkefninu	ef	þau	voru	vel	stemmd	og	

upplögð	og	óþreytt.	Komu	tímar	þar	 sem	sumir	nemendur	voru	óvirkir	og	 fannst	þeir	

ekki	 getað	 unnið	 verkefnið.	 	 Aðrir	 höfðu	 fulla	 athygli	 allan	 tímann	 og	 voru	 mjög	

spenntir.	 Fann	 rannsakandi	 glöggt	 hvað	 það	 er	 snúið	 og	 flókið	 fyrirbæri	 að	 ætla	 að	

vinna	með	 sköpunarkraft	hjá	ungum	nemendum	sem	eru	ef	 til	 vill	 vanir	 að	 stýrast	 af	

fyrirmælum	heldur	en	að	fá	lausn	tauminn	innan	verkefnis	til	að	skapa	og	byggja	þannig	

upp	verkefnið.	

 

3.2	Bekkurinn	
Bekkurinn	sem	hér	um	ræðir	saman	stóð	af	15	nemendum,	8	stúlkum	og	7	drengjum.	

Var	 þetta	 umsjónarbekkur	 rannsakanda	 og	 fór	 kennslan	 fram	 veturinn	 2015-2016.	

Bekkurinn	var	á	yngri	barna	stigi	og	voru	nemendur	á	ólíkum	stað	námslega	séð,	bæði	

varðandi	getu	og	hraða.	Er	það	svipað	og	gengur	og	gerist	í	öðrum	skólum	á	landinu	öllu	

og	 eðli	 málsins	 samkvæmt	 þegar	 margir	 mismunandi	 einstaklingar	 koma	 saman	 og	
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mynda	 bekkjarheild.	 Sumir	 nemendur	 í	 bekknum	 höfðu	 tónlistarlegan	 bakgrunn.	

Samhliða	 skólastarfinu	 er	 rekinn	 tónlistarskóli	 sem	 stór	 hluti	 nemenda	 skólans	 sótti,	

bæði	á	skólatíma	og	utan	hans.	Voru	því	nemdnur	með	ýmsan	tónlistarlegan	bakgrunn	í	

t.d.	gítarspili,	trommum,	söng,	píanó	og	bassa.	Eins	voru	margir	nemendur	í	kór	og	var	

mikið	um	söng	og	söngatriði	í	skólanum	og	á	skólaskemmtunum.		

Þegar	rannsakandi	tók	við	umsjónarkennslu	í	bekknum	í	byrjun	vetrar	haustið	2015	sem	

þetta	 verkefni	 var	 lagt	 fyrir	 höfðu	 nemendur	 ekki	 kynnst	 hugleiðslu	 eða	

hugleiðslutónlist	 í	 skólastarfi	 fyrr.	Því	var	um	ákveðið	 tilraunarverkefni	að	ræða	þegar	

rannsakandi	hófst	handa	við	að	skipuleggja	hugleiðslu	og	flétta	það	inní	daglegt	starf	í	

bekknum.	 Ákveðið	 var	 að	 hafa	 hugleiðsluhornið	 fyrir	morgunhressingu	 á	 eftir	 öðrum	

tíma.	Var	það	gert	bæði	vegna	þess	að	þá	ríkir	ákveðin	kyrrð	 í	bekknum	svo	snemma	

dags	eða	um	kl	9.	Eins	var	það	 líka	vegna	þess	að	margir	nemendur	 í	bekknum	komu	

með	skólabíl	í	skólann	á	morganna	og	höfðu	því	vaknað	snema	þar	sem	sumir	þurftu	að	

aka	í	20	mínútur	til	að	komast	í	skólann.	Sólarupprás	yfir	bláveturinn	er	einnig	á	þessum	

tíma	 og	 var	 því	 hægt	 að	 nýta	 birtuna	 og	 sólargeisla	 þegar	 þeirra	 naut	 við	 við	

hugleiðsluna.	Gaf	það	góða	raun	að	hafa	bæði	kyrrðarstund	með	hugleiðslutónlist	til	að	

auka	á	einbeitingu	nemenda	í	að	öðlast	frið	og	ró	þessa	stund	og	nýta	hana	út	í	daginn.	Í	

byrjun	áttu	nemendur	margir	hverjir	erfitt	með	að	slaka	á	og	njóta	þess	að	fá	leyfi	til	að	

leggja	sig,	loka	augunum	og	slappa	af.	Fyrirmælin	gátu	verið	mismunandi,	allt	frá	því	að	

fylgjast	með	önduninni	eða	hvað	fer	í	gegnum	hugann	hverju	sinni	og	leyfa	huganum	að	

reika	frjálst.	Tónlistin	gaf	nemendum	forskot	í	að	komast	í	kyrrð	og	ró	þar	sem	það	er	

eðli	hugleiðslutónlistar	að	hlustandinn	slaki	á	að	njóti	tónann	og	hvert	hugurinn	fer	við	

hlustun.	 Gaf	 rannsakandi	 ýmis	 fyrirmæli	 á	 meðan	 hugleiðslunni	 stóð	 eins	 og	 t.d.	 að	

ímynda	sér	að	hver	og	einn	sé	fugl	á	flugi	yfir	sveitinni	og	taki	heftir	öllu	því	sem	fyrir	

neðan	er	á	jörðinni.	Reyndi	rannsakandi	að	tengja	hvern	nemandi	við	það	sem	fram	fór	

á	 jörðu	niðri	með	því	að	minnast	á	staðhætti	sem	nemendur	þekktu	vel	og	er	 í	þeirra	

nánasta	 umhverfi.	 Þessi	 aðferð	 rannsakanda	 reyndi	 á	 frjálst	 ímyndunarafl	 nemenda	

sem	er	grunnur	undir	sköpun	og	skapandi	ferli.	Taldi	rannsakandi	að	þessi	aðferð	væri	

góður	 grunnur	 undir	 verkefni	 vetrarins	 sem	 þessi	 ritgerð	 fjallar	 um,	 þ.e.	 hvernig	

skapandi	ferli	er	virkjað	hjá	yngri	nemendum.			
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Yfir	veturinn	öðluðust	nemendur	aukna	færni	í	að	komast	í	kyrrð	og	ró	og	tók	það	sífellt	

styttri	tíma	að	koma	á	kyrrð	í	bekknum	í	byrjun	hugleiðslunnar.	Sumir	áttu	auðveldara	

með	 að	 finna	 innri	 ró	 og	 kyrrð	 og	 vera	 kyrrir.	 Aðrir	 áttu	 erfitt	 með	 að	 einbeita	 sér.		

Þurfti	 rannsakandi	oft	að	sussa	á	nemendur	 í	byrjun	og	minna	á	mátt	þagnarinnar	og	

hvernig	hver	og	einn	þurfti	að	vinna	sameiginlega	að	því	að	halda	ró	og	kyrrð	í	bekknum	

á	meðan	 á	 hugleiðslunni	 stóð.	 Tók	 rannsakandi	 eftir	 því	 að	 þeir	 nemendur	 sem	 áttu	

erfitt	með	einbeitingu	og	að	sitja	kyrrir	í	tímum	áttu	einnig	erfitt	í	byrjun	með	að	fylgja	

eftir	 reglunum	 í	 hugleiðsluhorninu.	 Reglurnar	 voru	 einfaldar,	 hafa	 hljóð,	 ná	 valdi	 á	

höndum	og	fótum	og	ekki	vera	að	hugsa	um	hvað	næsti	maður	er	að	gera.	Þessi	þrjú	

atriði	gátu	reynst	nemendum	mis	erfið.	Gat	það	verið	vegna	t.d.	þess	hvaða	dagur	var	

og	 voru	 mánudagar	 oft	 erfiðir	 í	 hugleiðsluhorninu.	 Eftir	 því	 sem	 leið	 á	 vikuna	 gekk	

hugleiðslan	betur	og	kölluðu	nemendur	eftir	hugleiðsluhorninu	ef	það	féll	niður	sökum	

einhvers	sem	gat	komið	uppá.	Reyndi	rannsakandi	að	verða	við	því	með	því	að	hliðra	til	

og	gefa	nemendum	færi	á	að	taka	hugleiðslu	á	öðrum	tímum.	Hvað	varðar	bekkinn	og	

hugleiðslutónlistina	þá	þekktu	nemendur	ekki	að	neinu	ráði	róandi	tónlist	nema	þá	þeir	

sem	 áttu	 lítil	 systkyni	 og	 tengdu	 tónlistina	 við	 vögguvísur	 og	 ungbarnatóna.	 Sumt	 af	

þeirri	hugleiðslutónlist	sem	nemendur	hlustuðu	á	í	tímum	með	rannsakanda	þótti	þeim	

afar	framandi	og	þó	að	sumum	hafi	fundist	hún	jafnvel	hallærisleg	eins	og	stundum	var	

sagt	þá	hafði	hún	áhrif	þegar	 líða	 tók	á	veturinn.	Það	kom	rannsakanda	mest	á	óvart	

hvað	bekkurinn	var	móttækilegur	fyrir	allskonar	hugleiðslutónlist	og	gekk	hlustunin	oft	

vonum	 framar.	 Kom	 það	 stundum	 fyrir	 að	 nemendur	 báðu	 um	 að	 fá	 að	 hlusta	 á	

hugleiðslutónlist	t.d.	í	stærðfræðitímum	þar	sem	einbeiting	og	ró	myndaðist	í	bekknum	

við	hlustunina.		

	

3.3	Siðferðileg	álitamál	
Þegar	ný	nálgun	á	námsefni	eða	námi	yngri	barna	í	grunnskóla	er	um	að	ræða	verður	að	

velta	fyrir	sér	og	spyrja	hvað	geti	verið	hugsanlegt	vandamál	í	tengslum	við	verkefnið	og	

hvernig	megi	koma	í	veg	fyrir	það.	Í	þessu	verkefni	sem	hér	um	ræðir	velti	rannsakandi	

fyrir	 sér	 hvaða	 þættir	 það	 væru	 sem	 gætu	 ollið	 vandkvæðum	 á	 einhvern	 hátt.	 Gæti	

vandinn	 hugsanlega	 stafað	 af	 þeirri	 ástæðu	 að	 skólayfirvöld	 og	 foreldrar	 væru	 á	



30	

einhvern	hátt	mótfallin	hugleiðslu	og	kennslu	í	hugleiðslu	í	skólum.	Að	einhverjir	gætu	

hugsanlega	haldið	að	um	minnkandi	 kennslu	 í	 öðrum	greinum	væri	 að	 ræða	þar	 sem	

verkefnið	er	unnið	á	skólatíma	og	að	yngri	nemendur	væri	ekki	tilbúnir	þroskalega	séð	í	

hugleiðslu.	Við	öllu	þessu	brást	 rannsakandi	með	því	 að	 fyrirbyggja	þessa	hugsanlegu	

þætti	sem	gætu	staðið	í	vegi	fyrir	að	verkefnið	gæti	blómstrað	í	skólanum	og	bekknum.		

	

Áður	 en	 rannsakandi	 hófst	 handa	 við	 að	 skapa	 hugleiðsluhorn	 í	 bekknum	 og	 kynna	

nemendum	hugleiðslu	og	hugleiðslutónlist	var	fengið	leyfi	frá	skólastjóra	vegna	þessa.	

Tók	skólastjórinn	vel	í	þessa	hugmynd	og	fékk	rannsakandi	leyfi,	bæði	fyrir	því	að	hafa	

hugleiðsluhornið	inn	í	kennslu	og	eins	að	leggja	verkefnið	fyrir	seinna	um	vorið.	Þar	sem	

rannsakandi	var	bæði	umsjónarkennari	bekkjarins	og	eins	að	 taka	próf	 í	 kennslufræði	

grunnskóla	 voru	 foreldrar	 upplýstir	 um	 verkefnið	 og	 að	 nemendur	 fengu	 að	 kynnast	

hugleiðlsu	og	hugleiðslutónlist	um	veturinn.	Sendi	rannsakandi	tölvupóst	á	foreldra	alla	

í	 bekknum	 og	 upplýsti	 um	 starfið	 og	 hvað	 nemendur	 væri	 að	 gera	 í	 hugleiðslu	 og	

hvernig	rannsakandi	vonaðist	til	að	hugleiðslan	skilaði	nemendum	og	bekknum	í	heild.	

Voru	 foreldrar	 upplýstir	 reglulega	 um	 gang	mála	 í	 föstudagspósti	 sem	 sendur	 var	 út	

vikulega	þar	 sem	 farið	var	 yfir	bekkjarstarfið	 í	 enda	vikunnar	og	var	þá	 sagt	 frá	gangi	

mála	hvað	varðar	hugleiðsluna.	Var	tekið	afar	jákvætt	í	þessa	hugmynd	rannsakanda	af	

foreldrum	nemenda	í	bekknum.	Var	rannsakandi	undir	það	búinn	að	hugsanlega	gætu	

einhverjir	 sett	 sig	 upp	 á	 móti	 þessari	 hugmynd	 og	 hugsanlega	 þá	 þeir	 sem	 tengdu	

hugleiðslu	og	hugleiðslutónlist	við	t.d.	trúarstarf.	Kom	það	rannsakanda	skemmtilega	á	

óvart	 hvað	 allir	 voru	 jákvæðir	 í	 garð	 þessa	 verkefnis	 og	 var	 rannsakanda	 tjáð	 af	

reyndum	kennara	í	skólanum	að	oft	á	tíðum	væru	það	skólar	úti	á	landi	sem	væru	frekar	

en	ekki	 jákvæðir	 í	garð	nýrra	hugmynda	og	nálgana	í	kennslu.	Stafaði	það	bæði	vegna	

smæðar	og	fámennis	þar	sem	litið	er	svo	á	að	nýta	eigi	þekkingu	og	reynslu	þeirra	sem	

koma	t.d.	að	kenna	í	 litum	skólum	á	landsbyggðinni	og	eins	vegna	þess	að	erfitt	getur	

verið	fyrir	kennara	að	sækja	sér	nýjungar	í	formi	námskeiða	þar	sem	fjarlægðin	gerir	oft	

erfitt	fyrir	að	sækja	námskeið	og	endurmenntun	fyrir	kennara	á	höfuðborgarsvæðið.		
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Þær	uppplýsingar	 sem	koma	 fram	 í	 rannsókninni	varðandi	nemendur	er	ekki	hægt	að	

rekja	til	einstaklinga	þar	sem	alltaf	er	talað	um	bekkinn	í	heild	og	ef	taka	þarf	dæmi	af	

því	hvernig	ferlið	í	verkefninu	breyttist	dag	frá	degi	vegna	nemenda	og	dagsforms	þeirra	

er	ávallt	talað	hlutlaust	um	nemandann	og	ekki	greint	frá	kyni	né	aldri.	Því	ætti	ekki	að	

vera	hægt	að	rekja	upplýsingarnar	til	neinna	einstaklinga	né	um	hvaða	skóla	ræðir	þar	

sem	skólinn	er	kynntur	sem	lítill	samkennsluskóli	á	landsbyggðinni.			

3.4			Kennsluefnið	-	Að	virkja	skapandi	ferli	–	hljóðtilraunir	í	kennslu	yngri	barna	

Verkefnið	Að	virkja	skapandi	ferli	–	hljóðtilraunir	í	kennslu	yngri	barna	sækir	bakgrunn	

sinn	í	skapandi	nám,	fjölbreytta	kennsluhætti	og	skapandi	skólastarf.	Hugmyndin	er	sótt	

í	 sköpun	 og	 skapandi	 nám	 og	 kennslu	 í	 skólastarfi.	 Nýverið	 kom	 út	 rit	 á	 vegum	

Menntamálastofnunar,	 Skapandi	 skóli	 –	 Handbók	 um	 fjölbreytta	 kennsluhætti	 og	

stafræna	miðlun.	Byggir	handbókin	á	þeirri	grunnhugmynd	að	þekking	einstaklingsins	sé	

mótuð	af	eigin	reynslu	og	reynsluheimi	og	að	samvinna	og	samstarf	auki	á	námsárangur	

og	 sköpun	þekkingar	 samkvæmt	hugmyndafræði	 félagslegrar	hugsmíðahyggju.	 Er	það	

rauður	 þráður	 í	 gegnum	 bókina	 og	 hugmyndafræði	 hennar	 að	 kennarinn	 er	 í	

lykilhutverki	varðandi	skapandi	nám	og	kennslu.	Hlutverk	kennarans	er	því	ekki	einungis	

að	 kenna	 og	 miðla	 þekkingu	 heldur	 að	 vera	 sú	 uppspretta	 sköpunar	 og	

þekkingaröflunar	sem	nemendur	vinna	út	frá.	Eitt	af	markmiðum	handbókarinnar	er	að	

efla	og	styðja	kennara	í	framsetingu	á	verkefnum,	bæði	hanna	verkefni	sem	og	að	setja	

verkefni	fram	á	nýjan	hátt	(Sigrún	Björk	Cortes	ofl.,	2016)		

	

Verkefnið	er	 í	 raun	 í	 samþætting	á	 tveimur	hugmyndum	þ.e.	þörfin	 fyrir	 ró	og	kyrrð	 í	

skólanum	og	þörfin	fyrir	sköpun	og	skapandi	ferli	 í	skólastarfi.	Fyrri	hugmyndin,	þörfin	

fyrir	 kyrrð	 og	 ró	 í	 skólastarfi	 í	 yngri	 barna	 kennslu	 er	 sótt	 í	 þá	 staðreynd	 að	 erill	 og	

hávaðasamt	 umhverfi	 er	 oft	 einkennandi	 fyrir	 yngri	 barna	 stig	 í	 grunnskólum.	

Rannsakandi	 kynntist	 boðskap	 bókarinnar	 Að	 sitja	 fíl	 eftir	 Ian	 Morris	 í	 námskeiði	 í	

lífsleikni	 kennslu	 	 við	Háskóla	 Íslands.	Út	 frá	því	námskeiði	og	þeim	upplýsingum	sem	

þar	 komu	 fram	 sem	 og	 vegna	 reynslu	 rannsakanda	 af	 kennslu	 á	 yngri	 barna	 stigi	 í	

grunnskóla	þá	telur	rannsakandi	að	mikil	þörf	sé	að	kyrrðarstundum	í	skólastarfi	yngri	

barna.	 Í	þeim	kyrrðarstundum	eða	hugleiðsluhornum	geta	nemendur	náð	ró,	kyrrð	og	
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hlustun.	 Í	hugleiðlsuhornum	sem	rannsakandi	hélt	úti	 í	 sinni	bekkjarkennslu	skapaðist	

oft	tækifæri	til	að	setja	fram	hugmyndir	úr	lífsleikni	kennslu	þar	sem	nemendur	eru	í	ró	

og	kyrrð	með	opin	eyru	og	huga	og	geta	velt	fyrir	sér	í	huganum	því	sem	kennarinn	segir	

t.d.	 þegar	 kenna	 á	 yngri	 börnum	 seiglu	 og	 úthald	 eins	 og	 Morris	 leggur	 áherslu	 á	

(Morris,	 2012).	 Hugleiðsla	 í	 skólastarfi	 fær	 sífellt	 aukna	 eftirtekt	 á	 undanförnum	

misserum.	 Streita	 og	 áreiti	 í	 skólaumhverfinu	 er	 mikið,	 stórar	 bekkjarheildir	 og	

fjölmenni	mikið	í	daglegu	umhverfi	barna	í	grunnskóla.		

	

Rannsóknir	sýna	að	streita	er	mikil	meðal	ungmenna	í	skólum.	Í	könnun	sem	gerð	var	á	

vegum	Umboðsmanns	barna	kemur	 fram	að	streita	hrjáir	ungmenni	 í	grunnskólum.	Á	

meðal	þess	sem	er	líklegt	til	að	velda	streitu	hjá	nemendum	var	t.d.	hávaði	í	skólanum	

og	of	stutt	hlé	á	milli	kennslustunda.	Til	að	draga	úr	steitu	var	meðal	annars	nefnt		að	

koma	ætti	á	meiri	ró	í	skólastofunni	(Þórhildur	Líndal,	2003).	Hugmynd	rannsakanda	um	

að	það	sé	brýnt	verkefni	í	grunnskólum	að	skapa	ró	og	kyrrð	reglulega	í	kennslustofunni	

er	tengd	fyrrnefndum	atriðum	um	streituvaldandi	umhverfi	grunnskólanna.	Hugmyndir	

um	 hvernig	 kennsla	 og	 nám	 getur	 farið	 fram	 í	 meiri	 ró	 er	 meðal	 annars	 að	 finna	 í	

bókinni	Mindful	Teaching	and	Teaching	Mindfulness:	A	Guide	for	anyone	how	teaches	

anything,	eftir	Deborah	Shoeborlein.	Þar	 fjallar	höfundur	m.a.	um	hvernig	þjálfa	megi	

nemendur	 í	að	öðlast	og	ástunda	núvitund.	Telur	höfundur	að	nám	sé	áhrifaríkast	og	

skilvirkast	þegar	kennari	 tvinnar	saman	áhrif	núvitundar	þ.e.	nýtir	aðferðir	núvitundar	

sér	og	nemendum	til	góðs.	Til	þess	að	þetta	sé	hægt,	að	stuðla	að	meðvitaðri	kennslu	

og	innleiðingu	núvitundar	í	skólastarfið,	þarf	kennarinn	að	hafa	skólayfirvöld	með	sér	í	

liði	 og	 ákjósanlegast	 væri	 að	 núvitund	 fengi	 stærra	 pláss	 í	 skólastarfinu	 almennt	 séð.	

Þar	sem	skólastarfið	er	erlisamt	fyrir	bæði	nemendur	og	kennara	er	hægt	að	að	auka	á	

einbeitingu	 og	 orku	með	 því	 að	 brjóta	 upp	 kennslu	 og	 smá	 stund	 í	 að	 gera	 eitthvað	

annað,	 hvíla	 hugann	 og	 gefa	 honum	 færi	 á	 að	 endurstilla	 sig	 og	 staðsetja	 sig	 aftur	 í	

núinu.	Dæmi	um	þetta	er	að	opna	og	loka	höndum	af	athygli,	hlusta	á	hljóðin	í	stofunni	

eða	að	kennari	getur	spilað	tónlist	sem	eykur	á	skynjun	og	upplifun.	Hér	er	markmiðið	

að	 taka	 athyglina	 frá	 lærdómnum	 um	 stund	 og	 skila	 nemendum	 einbeittari	 til	 baka	

(Shoeberlein,	 	2009).	Þessi	 fyrrgreindu	atriði,	streita,	erill	og	áhvaði	 í	 skólaumhverfinu	

og	þörfin	 fyrir	 kyrrð	og	 ró	 t.d.	með	því	 að	 spila	 róandi	 tónlist	 og	hugleiða	 reglulega	 í	
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skólanum,	 eru	 beintengd	 við	 verkefni	 rannsakanda	 og	 þann	 hugmyndagrunn	 sem	

rannsakandi	lagði	af	stað	með	í	byrjun.		

	

Seinni	 hugmyndin	 að	 verkefninu,	 sköpun	 í	 gegnum	 skapandi	 nám	 og	 hvernig	

sköpunarkrafturinn	er	virkjaður	í	yngri	barna	kennslu		er	samþætt	hugmyndinni	um	þörf	

á	ró	og	kyrrð	með	hugleiðlsu	og	hugleiðlsutónlist	í	skólastarfinu.	Með	því	að	stuðla	að	

skapandi	námi	og	kennslu	er	hægt	að	leiða	nemendur	í	gegnum	skapandi	ferli	þar	sem	

sköpunarkrafturinn	er	virkjaður.	Tilgangur	verkefnisins	er	að	virkja	skapandi	hugsun	og	

skapandi	 ferli	 hjá	 nemendum	 sem	 felst	 í	 því	 að	 nemendur	 búa	 til	 sína	 eigin	

hugleiðslutónlist.	Til	að	stuðla	að	því	og	leggja	grunn	að	skapandi	vinnu	nemenda	höfðu	

nemendur	 verið	 í	 markvissri	 og	 skipulagðri	 hugleiðslu	 í	 tímum	 á	 skólaárinu	 sem	 leið	

(2015-2016)	 þar	 sem	 höfundur	 kynnti	 fyrir	 þeim	 ýmsar	 gerðir	 af	 róandi	 tónlist	 og	

hvernig	tónlist	getur	haft	róandi	áhrif	á	okkur	allt	eftir	því	hvort	hún	er	hæg	og	þægileg,	

róandi	og	létt	eða	hröð	og	óþægileg	til	að	mynda.	Rammi	verkefnisins	og	afmörkun	þess	

var	 að	 búa	 til	 þægilega/róandi	 tónlist	 sem	 vonandi	 er	 hægt	 að	 nota	 í	 hugleiðslu.	

Nemendur	 höfðu	 fengið	 góða	 kynningu	 á	 hugleiðslutónlist	 og	 höfðu	 notast	 við	

hugleiðslu	tónlist/róandi	tónlist	 í	hugleiðsluhorni	 í	 tímum	yfir	veturinn.	Leiðin	sem	var	

valin	 var	 sú	 að	 nemendur	 sköpuðu	 sín	 eigin	 hljóðfæri/verkfæri	 til	 að	 ná	 fram	 þeim	

tónum	sem	þeir	töldu	vera	róandi	eða	þægilega.	Undanfarinn	að	þeirri	vinnu	nemenda	

var	að	kynna	þau	fyrir	ýmsum	tónum,	hljómum	og	hugleiðslutónlist	sem	notast	var	við	í	

reglulegri	 hugleiðslu	 í	 bekknum.	 Með	 þessu	 móti	 er	 lögð	 höfuð	 áhersla	 á	 skapandi	

kennslu	 þar	 sem	 tónlist	 er	 útgangspunkturinn	 og	 sú	 upplifun	 sem	 nemendur	 fá	 í	

gegnum	 hana.	 Sköpun	 er	 einn	 af	 grunnþáttunum	 sex	 sem	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	

útgefiin	af	Menntamálaráðuneytinu	byggir	á	og	er	sköpun	og	skapandi	nám	og	kennsla	

þungamiðja	 þessa	 verkefnis	 þar	 sem	 blandað	 er	 saman	 beinni	 kennslu,	 hópavinnu,	

þemavinnu,	tónlistarkennslu	og	samfélags-og	náttúrufræði.	Markmiðið	með	verkefninu	

er	að	verið	er	að	búa	til	og	virkja	sköpunargrundvöll	hjá	nemendum	sem	skilur	vonandi	

eftir	sig	upplifun	sem	fylgir	nemendum	áfram	 í	gegnum	lífið	og	skapar	þekkingarheim	

sem	nemendur	geta	sótt	í	síðar	meir	á	ævinni.		

	



34	

3.4.1	Nýtt	kennsluefni	útbúið	í	anda	sköpunarkrafts	

Verkefnið	Að	virkja	skapandi	ferli	–	tónlistartilraunir	 í	kennslu	yngri	barna	gengur	út	á	

að	nemendur	kynnist	skapandi	námi	og	kennslu	í	gegnum	tilraunir	og	hugmyndavinnu	

innan	 hljóðheimsins	 þar	 sem	 nemendur	 vinna	 markvisst	 að	 gerð	 róandi	 tónlistar.	

Nemendur	fá	tækifæri	til	að	framkvæma	einfaldar	hljóðtilraunir	og	var	m.a.	stuðst	við	

hljóðtilraunir	eins	og	þær	eru	kynntar	á	heimasíðu	Tónmenntar	og	tónmenntarkennslu	

(Tónmennt	og	tónmenntarkennsla,	2017).		

	

Ávinningur	 þessa	 verkefnis	 fyrir	 nemendur	 er	 að	 þeir	 kynnast	 í	 gegnum	 skapandi	

kennslu	ýmsum	hugmyndum	um	hljóð,	hvað	séu	þægileg	hljóð	og	hvað	ekki	og	hvernig	

megi	 gera	 einfalda	 tónlist	 úr	 hljóðum	 úr	 nærumhverfinu.	 Tilgangurinn	 er	 að	 virkja	

sköpunarkraft	 nemenda	 og	 leyfa	 nemendum	 að	 kynna	 sér	 hugmyndafræði	

hljóðheimsins.	 Verkefnið	 kemur	 inná	 fjölgreindarkenningu	 Gardners	 þar	 sem	

tónlistargreind	 er	 einn	 af	 þeim	 þáttum	 sem	 mynda	 fjölgreindarkenninguna	 (Elín	 G.	

Ólafsdóttir.	 2004).	 Ávinningur	 kennara	 í	 þessu	 verkefni	 felst	 í	 skapandi	 kennslu	 sem	

gefur	kennaranum	tækifæri	á	að	vera	þátttakandi	og	stjórnandi	 í	senn	í	sköpunarverki	

nemenda	 sem	 er	 bæði	 lifandi	 og	 fræðandi.	 Skapandi	 skólastarf	 er	 stór	 þáttur	 í	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 og	 ber	 skólum	 að	 framfylgja	 þeim	 þætti	 með	 hinum	 ýmsu	

kennslufræðilegu	aðferðum.	

	

Rannsóknarspurningin	 sem	 umlykur	 þetta	 verkefni	 er	 því;	 Hvernig	 er	 skapandi	 ferli	

virkjað	hjá	nemendum	 í	yngri	barna	kennslu	og	hvaða	ávinningur	hlýst	af	þeirri	 vinnu	

fyrir	nemendur	sem	og	kennara	?	Tilgangur	rannsóknarinnar	er	leyfa	nemendum	að	búa	

til	eigin	tónlist	og	gera	uppgötvanir	um	leið.	Nemendur	kynnast	hljóðheiminum	með	því	

að	búa	til	og	taka	upp	hljóð	og	takta	í	anda	róandi	tónlistar	sem	nemendur	hafa	kynnst	í	

hugleiðslu	yfir	veturinn.	Verkefnið	gengur	út	á	að	nemendur	í	gegnum	skapandi	kennslu	

og	nám	taka	upp	hljóð,	annað	hvort	á	heimatilbúin	hljóðfæri	eða	hljóð	úr	umhverfinu	

og	skeyta	saman	í	eitt	 lag.	Unnið	er	í	hópum	og	verður	sköpunarferlið	og	nálgunin	því	

samvinnuverkefni	hópsins.		
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Verkefnið	stuðlar	vonandi	að	öflugari	og	frekari	sköpunarferli	hjá	nemendum	og	virkjar	

þau	 í	 skapandi	 hugsun	og	 að	nálgast	 viðfangsefni	 og	 verkefni	 út	 frá	 skapandi	 nálgun,	

nálgun	sem	felst	í	tilraunum	og	þekkingar	öflun	nemenda	þar	sem	byggt	er	ofan	á	fyrri	

reynsluheim	 í	anda	kenninga	Dewey.	Taldi	Dewey	mikilvægt	að	nemendur	gætu	tekið	

þátt	í	tilraunum	og	verkefnum	sem	hafa	með	námskrá	og	tilætlan	hennar	að	gera	til	að	

fá	 sem	mest	 út	 úr	 þeirri	 menntun	 sem	 þeim	 byðist	 hverju	 sinni.	 Það	 að	 taka	 þátt	 í	

tilraunum	 í	 skólastarfi,	 óhefðbundnum	 sem	 hefðubundum	 eykur	 á	 þekkingaröflun	

nemenda	 og	 getu	 þeirra	 til	 að	 sækja	 sér	 nýja	 þekkingu	 á	 sjálfstæðan	 hátt.	 Til	 að	

menntun	 verði	 skilin	 og	 numin	 á	 sem	 áhrifaríkastan	 hátt	 þurfa	 nemendur	 að	 mati	

Deweys	að	hafa	 reynslu	á	bak	við	 sig	 til	 að	 tengja	námsefnið	við.	Vill	höfundur	þessa	

verkefnis	 hér	 sem	 um	 ræðir	 meina	 að	 með	 því	 að	 hafa	 kynnt	 nemendum	 fyrir	

hugleiðslu,	hugleiðslutónlist	og	tóntilraunum	áður	en	sjálft	verkefnið	var	 lagt	fyrir	hafi	

það	 stuðlað	að	þessu	 ferli	 þekkingaröflunar	 sem	Dewey	 taldi	 vera	 svo	mikilvægt	 fyrir	

skilvirkt	nám	og	þekkingu	(Jóhanna	Einarsdóttir	og	Ólafur	Páll	Jónsson,	2010).		

3.4.2	Kennarinn	og	ný	nálgun	í	kennslu	

Í	ritunu	Fagleg	kennsla	segir	að	þó	svo	kennarinn	sé	lykilpersóna	í	skólastofunni	og	sé	

ætlað	 að	 kenna	 á	 sem	 áhrifaríkastan	 og	 faglegastan	 hátt	 þá	 sé	 sjaldnast	 sóst	 eftir	

hugmyndum	eða	þekkingu	hans	beint.	 Þó	 er	 litið	 svo	 á	 að	 kennarinn	þurfi	 og	 eigi	 að	

framfylgja	 því	 sem	 fyrir	 hann	 er	 lagt	 m.a.	 með	 því	 sem	 framkemur	 í	 rannsóknum	

annarra.	 Kennararannsóknir	 er	 innihaldsríkur	 grundvöllur	 hugmynda	 og	 kenninga	

kennara	sjálfra	og	nám	og	starfið.	Ennfremur	segir	í	fyrrgreindu	riti	að	kennarinn	þurfi	

og	 eigi	 að	 skapa	 eftirvæntingu	 og	 áhuga	 nemenda	 og	 veita	 nemendum	 frelsi	 innan	

ákveðins	ramma	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	fleiri,	2005).		

	

Ef	kennarinn	á	að	fylgja	eftir	því	sem	kemur	fram	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	um	sköpun,	

ýta	 undir	 áhuga	 og	 eftirvæntingu	 þarf	 kennarinn	 að	 hafa	 visst	 faglegt	 frelsi	 sem	

samræmist	þó	stefnu	skólans	í	kennsluháttum.	Sköpun,	skapandi	nám	og	kennsla	helst	í	

hendur	við	ímyndunarafl,	bæði	nemenda	og	kennara.		Til	að	skapandi	nám	og	kennsla	

geti	 farið	 fram	þurfa	bæði	 kennarar	og	nemendur	að	hugsa	út	 fyrir	hinn	hefðbundna	
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ramma	 sem	 skólaumhverfið	 er,	 deila	 hugmyndum	 og	 fá	 skólayfirvöld	 í	 lið	með	 sér.	 Í	

bókinni	Creative	Teaching	for	all,	telur	Zevin	að	það	sé	undir	samkomulagi	nemenda	og	

kennara	komið	hvort	að	og	hvernig	hægt	sé	að	stuðla	að	skapandi	kennslu.	Kennarar	og	

nemendur	þurfa	að	ákveða	að	þeir	ætli	að	hafa	gaman	af	því	að	læra	á	óhefðbundinn	

hátt	 eða	 takast	 á	 við	 óhefðbundið	 nám.	 Hér	 reynir	 á	 hærri	 stig	 þekkingar	 og	

þekkingaröflunar	þar	sem	skapandi	kennari	og	skapandi	kennsla	 reynir	á	kennarann	á	

þann	 hátt	 að	 hann	 tekst	 á	 við	 hið	 óþekkta,	 óvænta	 og	 breytist	 rólega	 í	 skapandi	

kennara.	 Ímyndunaraflið	og	 frjálst	 flæði	þess	er	undirstaða	undir	 sköpun	og	 skapandi	

kennslu	(	Zevin,	2013).		

	

Til	 að	 kennarinn	 geti	 nálgast	 nýtt	 viðfangsefni	 í	 kennslu,	 kennt	 á	 óhefðbundinn	 og	

skapandi	hátt	og	um	leið	ýtt	undir	sköpun,	hæfni	og	skapandi	ferli	hjá	nemendum	þarf	

hann	ýta	undir	þróun	á	hæfileikum	nemenda.	Csikszentmihalyi	taldi	að	forvitni,	tími	og	

stuðningur	við	börn	ýtti	undir	þróun	og	eflingu	hæfileika	þeirra.	Taka	þarf	tillit	til	þess	

hvað	nemendur	eru	staddir	í	þroska	og	aldir	og	gefa	þeim	tíma	í	að	efla	með	sér	áhuga	

og	skilning	á	viðfangsefninu	sem	fyrir	þau	er	lagt	(Starko,	2014).	

Telur	 rannsakandi	 þessarar	 rannsóknar	 sem	 hér	 um	 ræðir	 að	 þær	 hugmyndir	 og	

grunnur	sem	þetta	námsefni	snertir	á	sé	í	anda	þessa.	Með	því	að	gefa	yngri	nemendum	

kost	 á	 að	 kynnast	 námi	 á	 óhefðbundinn	 hátt,	 ýta	 undir	 sköpun	 og	 skapandi	 ferli	 hjá	

þeim	og	 stuðla	 að	þekkingaröflun	þar	 sem	 ímyndunaraflið	 og	hugurinn	 er	 í	 forgrunni	

tekst	kennaranum	vonandi	að	vera	sá	leiðtogi	sem	eflir	áhuga,	eftirvæntingu	og	stuðlar	

að	nýjum	viðhorfum	nemenda.		

3.5	Kennsluáætlanir		
	

Í	 þessum	 kafla	 verða	 kennsluáætlanir	 kynntar	 eins	 og	 þær	 voru	 unnar	 fyrir	 og	 eftir	

innlögn	 á	 verkefninu	 í	 hverri	 kennslustund	 fyrir	 sig.	 Í	 grunninn	 er	 um	 hefðbundnar	

kennsluáætlanir	að	ræða	þar	sem	verkefnið	er	kynnt	á	hverju	stigi	fyrir	sig	og	svo	dregið	

saman	í	lokinn	með	umræðu	um	það	sem	hvernig	ferlið	gekk	fyrir	sig,	hvað	gekk	upp	og	

hverju	má	breyta.	Uppsetningin	á	kennsluáætlununum	er	hugsuð	þannig	að	sá	kennari	
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sem	hefði	áhuga	á	að	leggja	þetta	verkefni	fyrir	eins	og	það	var	sett	upp	hér	eða	útfæra	

það	eftir	sýnu	höfði	hefði	góða	yfirsýn	yfir	hvernig	allt	ferlið	er	frá	byrjun	til	enda.	Þá	er	

aðgengilegt	að	leggja	fyrir	námsefni	þar	sem	kennari	hefur	uppsetta	áætlun	sem	hægt	

er	að	styðjast	við	og	gæti	þá	gagnast	enn	betur	þeim	sem	síður	fara	út	fyrir	rammann	

en	vilja	samt	sem	áður	stuðla	að	óhefðbundinni	og	skapandi	kennslu.	
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3.5.1.	Dagur	1	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	kynna	fyrir	nemendum	tónlistartilaunir	eins	og	þær	koma	

fram	á	heimasíðu	tónment.is.	Markmiðið	er	að	í	þessum	

tvöfalda	tíma	getum	við	reynt	að	gerar	nokkrar	af	þeim	

tilraunum	sem	eru	sýndar	á	heimasíðunni	og	geta	í	lok	tímans	

búið	til	smá	samspil	á	þau	hljóðfæri	sem	við	höfum	búið	til.	

	

	

		

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	

með	opinn	huga	og	ómótaða	

sýn	í	verkefnið.	Virkja	

nemendur	sjálfa	í	skapandi	

hugsun.	

Kveikja	

Kveikjan	verður	í	formi	bjölluóróa	og	woodstock	chimes	sem	kennari	kom	með	í	tíma	til	að	

leyfa	nemendum	að	heyra	mismunandi	hljóð	sem	tengd	eru	við	slökun	eða	þægindi	sbr.	

hugleiðslutónlist	sem	nemendur	hafa	kynnst	í	vetur.	Nemendur	skoða	heimasíðuna	

tónment.is	og	kynna	sér	þær	hljóðtilraunir	sem	þar	eru.		

	

Helstu	viðfangsefni	

Eðli	tónsins,	hvað	er	hljóð,	hvernig	skapar	maður	tón	eða	

notar	ákveðin	áhöld	til	að	búa	til	hljóð.	Hvað	eru	þægileg	hljóð	

og	hvað	ekki.	

	

Námsgögn	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	

stofunni	eins	og	t.d.	teygjur,	

plastílát,	pappakassar	og	

box.	

Kennslustundin	

Tíminn	er	tvöfaldur	tími	frá	kl	09:50	til	11:10.	Við	reynum	að	nýta	tímann	eins	vel	

og	hægt	er	og	vinna	með	eins	mikið	af	hljóðum	og	við	getum.	Eins	er	það	

markmið	að	í	gegnum	ferlið	og	tímann	þá	rökræðum	við	og	pælum	í	hvaða	hljóð	

okkur	finnst	vera	þægileg	og	hvernig	áhrif	tónlistin	eða	hljóðin	hafa	á	okkur.		

Námsgögn	
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Fyrst	fá	nemendur	kynningu	á	verkefninu	og	hvað	flest	í	því.	Því	næst	skoða	

nemendur	heimasíðuna	tónmnet.is	og	kynna	sér	þær	tilraunir	sem	þar	eru.	Því	

næst	spreyta	nemendur	sig	á	samskonar	tilraunum	og	þar	koma	fram.	Fá	

nemendur	seinni	hluta	tímans	til	að	framkvæma	þær	tilraunir	og	til	að	æfa	sig	í	

að	búa	til	hljóð	og	því	sem	er	til	taks	í	sofunni	og	skólanum.		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	því	að	við	náum	að	spila	saman	og	búa	til	rythma	af	hljóðum	á	

heimatilbúnu	hljóðfærin	

Annað	

	Í	 dag	 kynnti	 ég	 nemendur	 fyrir	 tónlistartilraunum.	Markmiðið	með	þessum	 tvöfalda	 tíma	

sem	var	jafnframt	fyrsti	tíminn	í	verkefninu	fólst	 í	því	að	kynnast	þeim	hljóðtilraunum	sem	

koma	 fram	 á	 síðunni	 tónment.is	 og	 prufa	 sig	 áfram	með	 samskonar	 tilraunir	 í	 bekknum.	

Verkefnið	gekk	 vonum	 framar	og	 voru	nemendur	mjög	áhugasamir.	Náðum	við	að	búa	 til	

nánast	allar	tilraunirnar	á	vefnum	nema	spýtu	gítarinn.	Voru	nemendur	mjög	áhugasamir	og	

forvitnir	 um	 þetta	 verkefni	 sem	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 auðvelt	 var	 að	 vinna	með	 efnið	

allan	tímann	þar	sem	áhuginn	var	jafn	og	stöðugur	allan	tímann.	Í	lokinn	náðum	við	að	búa	

til	hljómsveit	og	náðum	að	spila	öll	á	hljóðfærin	og	búa	til	takt,	rythma	og	leika	okkur	með	

hvaða	hljóð	pössuðu	betur	saman	en	önnur	og	svo	framvegis.		

Ég	 ákvað	 að	 hafa	 ekki	 neina	 skriflega	 innlögn	 heldur	 bara	 leyfa	 nemendum	 að	 kynnast	

efninu	beint	án	þess	að	vera	með	fyrirfram	mótaða	skoðun	á	verkefninu	og	hvað	við	værum	

að	fara	að	gera.	Tíminn	gekk	vonum	framar	og	nemendur	voru	mjög	iðnir	og	áhugasamir	um	

verkefnið.	Nemendum	var	skipt	í	minni	hópa	og	og	voru	3-4	sem	spiluðu	á	sama	hljóðfærið	

og	unnu	með	þá	tóna	eða	þau	hljóð.	Var	rætt	um	hvað	eru	þægileg	hljóð,	hvað	finnst	fólki	

vera	óþægileg	hljóð	og	hvernig	fólk	þolir	mismunandi	tóna	á	ólíkan	hátt.		

Nemendur	voru	hvattir	til	að	leggja	við	hlustir	í	náttúrunni	og	athuga	hvaða	hljóð	þau	flokki	

sem	þægileg	og	róandi	í	nærumhverfinu	sínu	yfir	helgina.	
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3.5.2.	Dagur	2	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	kynna	fyrir	nemendum	hvað	

hljóð	sé,	hvernig	það	er	

skilgreint	og	hvað	felst	í	hljóði.	

Að	nýta	seinni	hluta	dagsins	til	

að	halda	áfram	í	hópavinnu	og	

búa	til	tónlist	í	hópum	og	prufa	

sig	áfram	með	ýmis	hljóð	og	

verkfæri.	

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	með	opinn	huga	og	ómótaða	sýn	

í	verkefnið.	Virkja	nemendur	sjálfa	í	skapandi	hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	er	eyrað,	hvernig	við	skynjum	bylgjur,	hvað	séu	hljóðbylgjur	og	hvernig	þær	ferðast	

í	loftinu	til	okkar	og	eyrað	nemur	þær	síðan.	Upptökur	af	hljóðum	í	geiminum	og	hvernig	

pláneturnar	senda	frá	sér	ólíkar	hljóðbylgjur	fengnar	af	youtube.com	
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Helstu	viðfangsefni	

Eðli	tónsins,	hvað	er	hljóð,	

hvernig	skapar	maður	tón	eða	

notar	ákveðin	áhöld	til	að	búa	til	

hljóð.	Hvað	eru	þægileg	hljóð	og	

hvað	ekki.	

	

	

		

Námsgögn	

Mynd	af	eyra	og	utskýringar	um	hljóðið	í	spíral	(sjá	

viðauka	1)	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	stofunni	eins	og	t.d.	teygjur,	plastílát,	
pappakassar	og	box.	Hljóðupptökur	úr	geimnum	af	
Youtube.com;	

Jörðin;	

https://www.youtube.com/watch?v=-MmWeZHsQzs	

Geimurinn;	

https://www.youtube.com/watch?v=DyOZEBIH18I	

Tunglið;	

https://www.youtube.com/watch?v=7XMRXJVfAL0	

Júpíter;	

https://www.youtube.com/watch?v=e3fqE01YYWs	

Sólin;	

https://www.youtube.com/watch?v=ZZQcLJjpdrI	
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Kennslustundin	

Fjórfaldur	tími	frá	10:30	til	13:50.	Við	reynum	að	nýta	tímann	eins	vel	og	hægt	er	og	

vinna	með	eins	mikið	af	hljóðum	og	við	getum.	Eins	er	það	markmið	að	í	gegnum	ferlið	

og	tímann	þá	rökræðum	við	og	pælum	í	hvaða	hljóð	okkur	finnst	vera	þægileg	og	

hvernig	áhrif	tónlistin	eða	hljóðin	hafa	á	okkur.		

10:30	til	11:10	er	ritunarverkefni	og	umræður	um	hljóð	og	eðli	hljóðs	

11:20	til	12:00	hlustun	á	hljóðupptökur	af	Youtube	af	hljóðum	í	geimnum	og	hljóðum	

sem	pláneturnar	gefa	frá	sér.	Tenging	við	geimverkefnið	sem	unnið	var	í	janúar	og	

febrúar	með	klippimyndaaðferðinni	og	ýmis	fróðleikur	tengdur	því.	

12:30	til	13:50	Nemendur	búa	til	tónlist	og	hljóðfæri	og	reyna	að	mynda	samstarf	í	

hópnum.	

Tímanum	lýkur	á	að	hvetja	nemendur	að	vera	vakandi	yfir	því	hvaða	hljóð	eru	í	

náttúrunni	sem	þau	geta	nýtt	sér	í	upptökur	og	eins	hugsa	um	það	hvað	þau	skilgreina	

sem	þægileg	hljóð.	

Lok	

Tímanum	lýkur	á	því	að	við	náum	að	spila	saman	og	búa	til	rythma	af	hljóðum	á	

heimatilbúnu	hljóðfærin	

Annað	

	Í	 dag	 kynnti	 ég	 nemendur	 fyrir	 skilgreiningu	 á	 orðinu	 hljóð	 og	 hvað	 hljóð	 er.	 	 Ég	

blandaði	 ritunar-	 og	 stafsetningaverkefni	 í	 verkefnið	 að	 hluta	 þar	 sem	 nemendur	

skrifuðu	niður	smá	glósur	um	hljóðið	og	eðli	þess	af	töflunni.	Í	gegnum	það	ferli	ræddum	

við	um	hvernig	hljóðið	ferðast	hvað	séu	ólíkt	eftir	því	hvar	við	erum	stödd	t.d.	á	jörðinni.	

Eftir	að	nemendur	höfðu	ritað	verkefnið	hlustuðum	við	á	upptökur	af	ýmsum	hljóðum	af	

youtube.com.	Ýmis	voru	það	náttúruleg	hljóð	eins	og	úrhelli,	mjög	hvass	vindur	og	fleira	

í	þeim	dúr.	Því	næst	fórum	við	að	hlusta	á	upptökur	frá	NASA	sem	eru	inni	á	youtube	af	

hljóðum	sem	pláneturnar	 í	okkar	sólkerfi	senda	frá	sér	og	hafa	verið	teknar	upp.	Þetta	

fannst	 nemendum	 geysilega	 spennandi	 og	 tengdu	 mikið	 við	 þetta	 enda	 stutt	 síðan	

bekkurinn	 var	 í	 stóru	 klippimyndaverkefni	 um	 pláneturnar	 og	 himingeiminn.	 Út	 frá	

þessum	upptökum	urðu	heilmiklar	umræður	um	eðli	hljóða,	hvaða	hljóð	væri	hægt	að	

taka	 upp	 og	 hvaða	 tóntegundir	 pláneturnar	 gefa	 frá	 sér.	 Heyrum	 við	 kannski	 í	
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plánetunum	daglega	?	

Eftir	hádegishlé	hélt	verkefnið	áfram	og	fóru	nemendur	í	sína	hópa	og	byrjuðu	að	búa	til	

hljóð,	hljóðfæri	og	æfa	sig	í	að	vinna	saman.	Það	gekk	ágætlega	en	ég	þurfti	töluvert	að	

stýra	nemendum	í	samvinnu.	Það	á	reyndar	við	um	fleiri	 fög	sem	ég	kenni	þeim	og	er	

ekkert	skrýtið	að	það	þurfi	einnig	 í	þessu	verkefni	þar	sem	þessi	nemendahópur	er	að	

þjálfa	 sig	 í	 hópavinnu	og	 samvinnu	 innan	hópsins.	 Ég	 reyndi	 að	 virkja	 alla	með.	 Sumir	

voru	opnari	fyrir	verkefninu	en	aðrir	og	reyndi	ég	að	fá	þá	einstaklinga	til	að	vinna	meira	

sjálfstætt.	Bekkurinn	náði	að	búa	til	 flest	öll	einhversskonar	hljóðfæri	og	gátum	við	öll	

spilað	 saman	 í	 lokinn.	 Flestir	 voru	 í	 heimatilbúnum	 gíturum	 úr	 mjólkurkössum	 frá	

mötuneytinu	og	var	það	gaman	að	sjá	hvað	nemendum	voru	áhuga	samir	um	þá	gerð.	

Heillaði	það	flest	alla	og	vildu	 í	 raun	allir	búa	til	þannig	hljóðfæri	og	spila.	Ég	ákvað	að	

leyfa	 það	 og	 sjá	 hvernig	 mismunandi	 hugsun	 lægi	 á	 bak	 við	 hvern	 pappakassagítar.	

Verkefnið	var	áhugavert	og	voru	flestir	orðnir	mjög	áhugasamir	um	þetta	verkefni	þegar	

tímanum	lauk.		

Skriflega	verkefnið;	

https://is.wikipedia.org/wiki/Hljóð	

Nemendur	unnu	með	skilgreiningu	af	netinu	(	Wikipedia	)	og	skrifuðu	upp	á	autt	blað.	Í	

miðjunni	 teiknuðu	 þeir	 eyra	 og	 létu	 textann	 myndast	 umhverfis	 eyrað	 (sjá	 mynd	 1	 í	

viðauka).	
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3.5.3	Dagur	3	

	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	nemendur	vinni	í	sínum	hópum	og	skipti	á	milli	sín	verkefnum,	

hver	ætlar	að	taka	hvaða	hljóð	upp	og	hver	ætlar	að	koma	með	

hvað	í	tímann	á	föstudaginn.	Að	þjálfa	nemendur	í	að	skipta	á	milli	

sín	verkefnum	og	efla	hjá	þeim	skapandi	hugsun	og	

ákvarðanatöku.	Að	nemendur	nálgist	verkefnið	skipulega	og	séu	

betur	í	stakk	búnir	til	að	búa	til	hljóð	og	tónlist.		

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	

með	opinn	huga	og	

ómótaða	sýn	í	verkefnið.	

Virkja	nemendur	sjálfa	í	

skapandi	hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	er	verkefnaskipting	þannig	að	hver	og	einn	hafi	ákveðið	hlutverk	innan	hópsins	og	

sé	meðvitaður	um	skapandi	framlag	sitt	í	hópinn	og	útkomuna.	

	

		

Helstu	viðfangsefni	

Eðli	tónsins,	hvað	er	hljóð,	hvernig	skapar	maður	tón	eða	notar	

ákveðin	áhöld	til	að	búa	til	hljóð.	Hvað	eru	þægileg	hljóð	og	hvað	

ekki.	

	

	

		

Námsgögn	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	

stofunni	eins	og	t.d.	

teygjur,	plastílát	og	box,	

kassar	undan	mjólk,	

kexkassar,	blýantar	ofl.		

Kennslustundin	

Þrefaldur	tími	frá	11:20	til	13:50.	Við	reynum	að	nýta	tímann	eins	vel	og	hægt	er	

og	vinna	með	eins	mikið	af	hljóðum	og	hugmyndum	og	við	getum.	Eins	er	það	

markmið	að	í	gegnum	ferlið	og	tímann	þá	rökræðum	við	og	pælum	í	hvaða	hljóð	

Námsgögn	
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okkur	finnst	vera	þægileg	og	hvernig	áhrif	tónlistin	eða	hljóðin	hafa	á	okkur.		

11:20	til	12:00	Nemendur	fara	í	sína	hópa	og	skipta	á	milli	sín	verkefnum.	

Nemendur	reyna	að	finna	sér	hlutverk	innan	hópsins	og	ritarinn	skrifar	niður	

hvað	hver	og	einn	ætlar	að	gera	fyrir	tímann	á	föstudaginn	

12:30	til	13:50	Nemendur	búa	til	tónlist	og	hljóðfæri	og	reyna	að	mynda	samstarf	

í	hópnum.	

Tímanum	lýkur	á	að	hvetja	nemendur	að	vera	vakandi	yfir	því	hvaða	hljóð	eru	í	

náttúrunni	sem	þau	geta	nýtt	sér	í	upptökur	og	eins	hugsa	um	það	hvað	þau	

skilgreina	sem	þægileg	hljóð.	

		

		

		

		

		

		

		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	því	að	við	náum	að	spila	saman	og	búa	til	rythma	af	hljóðum	á	

heimatilbúnu	hljóðfærin	

		

Annað	

	Það	var	erfiðara	í	dag	að	fá	nemendur	til	að	ganga	fullir	áhuga	til	verks.	Margir	í	

hópunum	eru	ekki	fljótir	til	í	skapandi	hugsun	og	þurfa	að	efla	með	sér	færni	í	að	

sýna	 frumkvæði	 í	 hópa-og	 hugmyndavinnu.	 Þetta	 er	 þriðji	 dagurinn	 sem	

verkefnið	fer	af	stað	og	hafa	verið	nokkrir	tíma	á	dag	undir	verkefnið	hingað	til.	

Þrír	 samliggjandi	 tímar	 fóru	 í	 verkefnið	 i	 dag.	 Í	 fyrsta	 tímanum	 voru	 nemendur	

nokkuð	lengi	af	stað,	lengi	að	koma	með	hugmyndir	og	virkaði	kveikjan	mín	ekki	

mjög	vel	á	þau.	Þó	var	hlutverk	hvers	og	eins	ritað	niður	en	svo	kom	gap	sem	ég	

réð	ekki	svo	vel	við	að	virkja.	Kannski	hafði	það	áhrif	á	verkefnið	byrjaði	núna	rétt	

fyrir	hádegismat	og	voru	allir	svangir.	Það	þarf	ég	að	passa	á	 föstudagin	að	 láta	

ekki	gerast.	Eftir	að	ég	kom	hverjum	hóp	af	stað	án	þess	að	vera	að	stýra	þeim	

um	of	þá	fannst	mér	margir	ranka	við	sér	hugmyndalega	séð.	Eftir	hádegismatinn	

var	allt	 annar	 tónn	 í	nemendum	og	margir	 sýndu	aukinn	áhuga	og	metnað	 í	 að	

búa	 til	 góð	 hljóðfæri.	 Tónlistarkennarinn	 kom	 í	 heimsókn	 og	 fannst	 nemendur	

vera	 að	 búa	 til	 frábær	 hljóðfæri	 og	 kom	 með	 aðra	 sýn	 á	 þau	 eins	 og	 t.d.	 að	
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kassagítarinn	hljómaði	ef	til	vill	meira	eins	og	kontrabassi.	Þetta	gaf	nemendum	

meiri	innsýn	í	hlutina	og	var	mjög	gaman	að	geta	sýnt	afrakstur	nemenda	þarna.	

Seinni	hlutanum	í	dag	eyddum	við	svo	eingöngu	í	að	búa	til	hljóðfæri,	stilla	saman	

strengi	í	hópunum	tónalega	séð	og	reyna	að	virkja	hvert	annað	að	í	samstillingu.	

Það	 gekk	 ágætlega	 en	 ég	 fann	 að	 það	 var	 komin	 þreyta	 í	 nemendur	 og	

sköpunargleðin	var	á	undan	haldi.	Hugsanlega	er	of	mikið	að	keyra	svona	verkefni	

í	3	eða	fjóra	tíma,	kannski	er	betra	að	hafa	tvöfalda	kennslustund	undir	verkefnið	

á	einum	degi	heldur	en	lengri	tíma.	Á	föstudaginn	er	svo	tvöfaldur	tími	í	verkefnið		

og	verður	spennandi	að	sjá	hverju	það	skilar	og	hverju	það	breytir.	

		

 

	

3.5.4.	Dagur	4	
	

 

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	nemendur	vinni	í	sínum	hópum	og	skipti	á	milli	sín	

verkefnum.Að	nemendur	nái	að	búa	til	hljóðfæri,	vinna	með	

hljóð	og	upptökur	af	hljóðum.	Að	hóparnir	nái	að	vinna	samspil	

saman	með	því	að	æfa	sig	að	spila	hljóðfærin.	Að	allir	prufi	að	

spila	saman	og	taka	upp	takta	og	hljóð	í	Audacity	forritinu.		

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	

með	opinn	huga	og	ómótaða	

sýn	í	verkefnið.	Virkja	

nemendur	sjálfa	í	skapandi	

hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	er	verkefnaskipting	þannig	að	hver	og	einn	hafi	ákveðið	hlutverk	innan	hópsins	og	sé	

meðvitaður	um	skapandi	framlag	sitt	í	hópinn	og	útkomuna.	Nemendur	kynntir	fyrir	forritinu	

Audacity	og	hvernig	hægt	er	að	taka	upp	tónlist	á	einfaldan	hátt.	
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Helstu	viðfangsefni	

Eðli	tónsins,	hvað	er	hljóð,	hvernig	skapar	maður	tón	eða	notar	

ákveðin	áhöld	til	að	búa	til	hljóð.	Hvað	eru	þægileg	hljóð	og	hvað	

ekki.	Hvernig	búum	við	til	tónlist,	hvernig	tökum	við	hljóð	upp	og	

hvernig	vinnum	við	saman	með	tóna	og	hljóð.	

	

	

		

Námsgögn	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	stofunni	

eins	og	t.d.	teygjur,	plastílát	

og	box,	kassar	undan	mjólk,	

kexkassar,	blýantar	ofl.		

Kennslustundin	

Þrefaldur	tími	frá	08:50	til	11:10.	Við	reynum	að	nýta	tímann	eins	vel	og	hægt	er	

og	vinna	með	eins	mikið	af	hljóðum	og	hugmyndum	og	við	getum.	Eins	er	það	

markmið	að	í	gegnum	ferlið	og	tímann	þá	rökræðum	við	og	pælum	í	hvaða	hljóð	

okkur	finnst	vera	þægileg	og	hvernig	áhrif	tónlistin	eða	hljóðin	hafa	á	okkur.		

08:50	til	09:30	Nemendur	fara	í	sína	hópa	og	skipta	á	milli	sín	verkefnum.	

Nemendur	reyna	að	finna	sér	hlutverk	innan	hópsins	og	útfæra	hljóðfærin	betur,	

bæta	við	því	sem	þeir	komu	með	í	skólann	og	finna	fleiri	fleti	á	hljóðfærunum.	Að	

styrkja	nemendur	í	að	spila	frjálst	og	saman.		

09:50	til	11:10	Nemendur	búa	til	tónlist	og	hljóðfæri	og	reyna	að	mynda	samstarf	

í	hópnum.	Við	vinnum	með	Audacity	forritið	og	tökum	upp	nokkra	takta	og	hljóð	

og	hlustum	á	afraksturinn.	Við	vinnum	meira	með	strengina	sem	nemendur	hafa	

búið	til	á	hljóðfærunum	og	athugum	hvernig	við	náum	fram	breyttum	tónum.	

Tímanum	lýkur	á	að	hvetja	nemendur	að	vera	vakandi	yfir	því	hvaða	hljóð	eru	í	

náttúrunni	sem	þau	geta	nýtt	sér	í	upptökur	og	eins	hugsa	um	það	hvað	þau	

skilgreina	sem	þægileg	hljóð.		

Námsgögn	

		

		

		

		

		

		

		

		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	því	að	við	náum	að	spila	saman	og	búa	til	rythma	af	hljóðum	á	

heimatilbúnu	hljóðfærin	
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Annað	

	Betur	 gekk	 að	 byrja	 verkefnið	 í	 dag	 heldur	 en	 á	miðvikudaginn.	 Þetta	 er	 fjórði	

dagurinn	 sem	 verkefnið	 fer	 af	 stað	 og	 hafa	 verið	 nokkrir	 tíma	 á	 dag	 undir	

verkefnið	 hingað	 til.	 Þrír	 samliggjandi	 tímar	 fóru	 í	 verkefnið	 í	 dag	 eins	 og	 á	

miðvikudaginn.	Eftir	þessa	fjóra	daga	tel	ég	að	það	megi	ekki	fara	meiri	tími	á	dag	

í	 verkefnið	 til	 að	 það	 missi	 ekki	 marks	 og	 athygli	 og	 áhugi	 nemenda	 haldist	

nokkuð	samfelldur	út	verkefnatímann.	Það	gekk	vel	að	vinna	saman	í	dag	þó	svo	

að	hópastarf	taki	alltaf	á	bæði	nemendur	og	kennara.	Eins	tók	ég	eftir	því	í	dag	að	

margir	í	bekknum	eru	að	stíga	út	fyrir	sinn	þægindaramma.	Á	það	sérstaklega	við	

þá	nemendur	sem	ekki	eru	í	neinu	tónlistarnámi	og	sýna	ekki	mikið	frumkvæði	í	

náminu.	Ég	hafði	sérstaka	athygli	á	þeim	nemendum	í	dag	og	reyndi	eftir	fremsta	

megni	að	virkja	þá	í	verkefninu.	Í	svona	verkefni	er	svo	auðvelt	fyrir	kennarann	að	

stýra	 nemendum	 og	 sköpunarferlinu	 og	 hefur	 það	 verið	 áskorun	 að	 leiðbeina	

þannig	að	nemendur	séu	að	stýra	verkefninu	í	hópunum	en	ekki	ég	tónlistarlega	

séð.	Þar	sem	bæði	ég	og	nemendur	eru	að	fara	í	gegnum	þetta	námsefni	í	fyrsta	

skipti	reynir	það	talsvert	á	alla	í	tímanum.	Það	þarf	að	leyfa	verkefni	sem	þessu	að	

þróast	og	finna	sinn	farveg	og	kom	það	nokkrum	sinnum	fyrir	í	dag	að	mér	fannst	

verkefninu	ekkert	miða	áfram.	Tónlistarkennarinn	kom	aftur	í	heimsókn	í	tímann	í	

dag	og	fræddi	bekkinn	og	mig	kennarann	um	eðli	strengsins	og	hvernig	hægt	sé	

að	 hafa	 áhrif	 á	 tóninn	 eftir	 því	 hvernig	 strengdur	 strengurinn	 er.	 Það	 hjálpaði	

mikið	og	hefur	 verkefnið	ef	 til	 vill	 tekið	 á	 sig	 aðeins	 aðra	mynd	en	 í	 byrjun	þar	

sem	við	höfum	fengið	innlit	frá	tónlistarskólanum	sem	hefur	gefið	okkur	góð	ráð	

við	hljóðfærasköpunina.	Ég	skynjaði	það	mjög	sterkt	frá	nemendum	í	dag	að	það	

var	komin	 listræn	þreyta	eins	og	ég	kalla	það.	Hugmyndaflugið	var	af	skorunum	

skammti	 og	 nemendur	 ekki	 lengur	móttækilegir	 fyrir	 verkefnavinnunni.	 Ég	 lauk	

því	seinni	hluta	tímans	 í	dag	aðeins	 fyrr	 til	að	sporna	við	því	að	nemendur	yrðu	

neikvæðir	 út	 í	 verkefnið	 og	 leyfa	 þeim	 frekar	 að	 velta	 fyrir	 sér	 verkefninu	 um	

helgina	og	hverju	þeir	geta	bætt	við	.	Kannski	þarf	að	passa	hér	sérstaklega	næst	

þegar	þetta	verkefni	verður	lagt	fyrir	að	gæta	einmitt	að	þessari	listrænu	þreytu	

hjá	 nemendum.	 Kannski	 er	 hún	 eðlileg	 þar	 sem	nemendur	 eru	 ungir	 og	 eru	 að	

fara	 í	 gegnum	 svona	 verkefni	 í	 fyrsta	 skipti	 og	 því	mikið	 að	 taka	 inn	 og	 læra	 í	
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gegnum	 ferlið.	 Nauðsynlegt	 er	 því	 að	mínu	mati	 að	 kennarinn	 gefi	 nemendum	

svigrúm	og	hlusti	á	kvartanir	sem	augljóslega	eru	gegnum	gangandi	hjá	bekknum	

í	held	en	ekki	einstaka	nemanda.		

	

	

3.5.5	Dagur	5	

	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	nemendur	vinni	í	sínum	hópum	og	skipti	á	milli	sín	

verkefnum.	Að	nemendur	nái	að	búa	til	hljóðfæri,	vinna	með	

hljóð	og	upptökur	af	hljóðum.	Að	hóparnir	nái	að	vinna	samspil	

saman	með	því	að	æfa	sig	að	spila	hljóðfærin.	Að	allir	prufi	að	

spila	saman	og	taka	upp	takta	og	hljóð	í	Audacity	forritinu.		

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	

með	opinn	huga	og	ómótaða	

sýn	í	verkefnið.	Virkja	

nemendur	sjálfa	í	skapandi	

hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	í	byrjun	tímans	er	að	reyna	að	spila	saman	í	hópunum	á	heimatilbúnu	gítarana	úr	

tómum	mjólkurkössum	og	mismunandi	teygjum	sem	hóparnir	eru	búnir	að	pæla	í	og	útfæra	í	

seinustu	viku.	Kveikjan	er	einnig	sú	að	hóparnir	eru	nú	hljómsveit	sem	er	að	reyna	að	stilla	

saman	strengi	sína.	Hlustum	á	lag	á	youtube	sem	gefur	til	kynna	hvernig	hljómsveit	spilar	og	

hvernig	hljóðfærin	týnast	inní	lagið	hvert	á	fætur	öðru	

https://www.youtube.com/watch?v=rjFaenf1T-Y	

	

	

		

Helstu	viðfangsefni	 Námsgögn	
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Að	þjálfa	nemendur	í	að	spila	á	heimatilbúnu	hljóðfærin	sín	og	

finna	í	sameiningu	í	hópunum	hvernig	takt	þau	ætla	að	hafa	í	

laginu.	Að	æfa	nemendur	í	að	spila	á	hljóðfærin	og	taka	þau	upp	

í	Audacity	og	hlusta	á	hvernig	hljóðin	hljóma	og	hvað	má	gera	

öðruvísi.	

	

		

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	

stofunni	og	skólanum	eins	og	

t.d.	teygjur,	plastílát	og	box,	

kassar	undan	mjólk,	

kexkassar,	blýantar	ofl.		

Kennslustundin	

Tvöfaldur	tími	frá	kl	12:30	til	kl	13:50	

Tíminn	er	tvær	kennslustundir	kenndar	samhliða	og	því	er	markmiðið	að	hóparnir	

klári	að	búa	til	gítarana	sem	allir	eru	orðnir	spenntir	fyrir	að	gera.		

Ég	skipti	nemendum	í	hópa	og	vinn	með	hverjum	og	einum	hóp	og	reyni	að	hjálpa	

hópunum	að	vinna	með	sinn	takt,	samspil	og	hljóm	þannig	að	hægt	sé	að	taka	

upp	lagið	eða	hljóðin	þeirra.	Markmiðið	er	að	ná	fram	fallegum	tóni	eða	

þægilegum	hljómi	í	laginu	og	fá	nemendur	til	að	vinna	innan	þess	ramma.		

Í	lok	kennslustundarinnar	reyna	nemendur	að	taka	upp	hljóðin	sín	og	vinna	með	

þau.		

Námsgögn	

		

		

		

		

		

		

		

		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	að	hóparnir	nái	að	taka	upp	hljóðin	sín	og	taktana	sem	þau	

komu	með	í	skólann	eða	hafa	undirbúið	í	tímanum	að	spila.	

		

Annað	

Verkefnið	 gekk	 ágætlega	 í	 dag.	 Það	 hafði	 þó	 áhrif	 að	 ég	 var	 ekki	 að	 kenna	

bekknum	 í	 gær	 (	mánudag	 )	 og	 voru	nemendur	því	 nokkuð	 lengi	 að	 koma	 sér	 í	

gírinn	varðandi	 verkefnið	þar	 sem	ekki	hafði	 verið	unnið	 við	 verkefnið	 frá	því	 á	
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föstudaginn	 í	 seinustu	 viku.	 Ég	 var	 meðvituð	 í	 dag	 að	 nemendur	 voru	 nokkuð	

þreyttir	 eftir	 þrefaldan	 og	 fjórfaldan	 tíma	 í	 þessu	 verkefni	 og	 því	 var	 það	

kærkomin	tilbreyting	að	vinna	í	tvöföldum	tíma	núna.	Það	sem	gekk	vel	í	dag	var	

að	við	nemendur	fengu	allir	að	búa	til	pappagítara	úr	tómum	kössum	sem	mjólkin	

er	flutt	 í.	Þetta	gefur	góðan	hljóm	og	var	gaman	að	vinna	með	ýmsar	útgáfur	af	

þessum	 pappagíturum	 og	 teygjum	 og	 magnað	 að	 heyra	 hvað	 hljómurinn	 er	

góður.	Það	gekk	vel	að	vinna	bæði	með	einn	hóp	í	einu	og	alla	saman.	Vel	gekk	að	

fá	hópana	3	til	að	taka	upp	hljóðin.	Það	sem	gekk	ekki	eins	vel	var	að	reyna	að	ná	

upptökum	þeirra	 úr	 gömlum	 símum,	 flestum	 frá	 foreldrum	þeirra	 sem	þeir	 eru	

hættir	að	nota.	Ég	hef	átt	í	mestu	vandræðum	með	þetta	atriði	og	finna	út	úr	því	

hvernig	ég	næ	upptökunum	af	fuglum	og	lækjarnið	úr	símunum.	Sumir	finna	ekki	

snúrurnar	sínar	og	símarnir	eru	orðnir	mjög	gamlir	og	því	ekki	auðvelt	að	tengja	

þá	mað	USB	tengi.	Nokkrar	upptökur	fóru	því	forgörðum	sökum	þessa	því	miður.	

Eins	 finn	ég	að	það	gengur	ekki	nógu	vel	að	halda	athygli	allra	 í	þessu	verkefni,	

sérstalega	þegar	verið	er	að	taka	upp	í	tímum.	Margir	eru	komnir	með	hugann	í	

sumarfríið	 sem	er	eftir	 rúmar	 tvær	vikur	þar	 sem	þetta	er	 fámennur	 sveitaskóli	

sem	ég	kenni	við	og	því	eru	stutt	 í	skólaslit	 	sem	eru	27	maí	næstkomandi.	Eins	

eru	 margir	 nemendur	 mínir	 á	 kafi	 sauðburði	 og	 vorverkum	 í	 sveitinni	 og	 því	

stoppar	athyglin	stutt	við	núna	í	tímum	hjá	þeim.	Eins	held	ég	að	það	hafi	áhrif	að	

nemendur	 mínir	 eru	 á	 yngsta	 stigi,	 eru	 í	 3-4	 bekk	 og	 því	 ekki	 vanir	 skapandi	

kennslu	 sem	 þessari	 þó	 svo	 að	 þau	 sé	 all	 flest	 í	 tónlistarnámi.	 Þetta	 verkefni	

reynir	 töluvert	 á	 samvinnu	 allan	 tímann	 og	 skapandi	 huga	 og	 athygli	 sem	 er	

krefjandi	fyrir	svo	unga	nemendur.	Það	sem	þeim	finnst	þó	mest	spennandi	er	að	

fá	 að	 fikta	 í	 heimatilbúnu	 pappagíturunum	 okkar	 og	 hlusta	 á	 upptökurnar	 og	

skoða	þær	í	forritiunu	Audacity.	
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3.5.6	Dagur	6	

	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	nemendur	vinni	í	sínum	hópum	og	skipti	á	milli	sín	

verkefnum.Að	nemendur	nái	að	búa	til	hljóðfæri,	vinna	

með	hljóð	og	upptökur	af	hljóðum.	Að	hóparnir	nái	að	

vinna	samspil	saman	með	því	að	æfa	sig	að	spila	

hljóðfærin.	Að	allir	prufi	að	spila	saman	og	taka	upp	takta	

og	hljóð	í	Audacity	forritinu.		

Til	minnis	

Leyfa	nemendum	að	fara	með	

opinn	huga	og	ómótaða	sýn	í	

verkefnið.	Virkja	nemendur	sjálfa	

í	skapandi	hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	í	byrjun	tímans	er	að	reyna	að	spila	saman	í	hópunum	á	heimatilbúnu	gítarana	úr	

tómum	mjólkur	kössum	og	mismunandi	teygjum	sem	hóparnir	eru	búnir	að	pæla	í	og	útfæra	

í	seinustu	viku.	Kveikjan	er	einnig	sú	að	allur	bekkurinn	prufar	að	vinna	saman	sem	ein	heild	

eða	ein	hljómsveit,	þ.e.a.s.	að	við	bekkurinn	séum	sérfræðingar	á	okkar	sviði,	

pappakassagítarleik	og	erum	að	æfa	okkur	og	hita	upp	fyrir	stórtónleika.	

Helstu	viðfangsefni	

Að	þjálfa	nemendur	í	að	spila	á	heimatilbúnu	hljóðfærin	

sín	og	finna	í	sameiningu	í	hópunum	hvernig	takt	þau	ætla	

að	hafa	í	laginu.	Að	æfa	nemendur	í	að	spila	á	hljóðfærin	

og	taka	þau	upp	í	Audacity	og	hlusta	á	hvernig	hljóðin	

hljóma	og	hvað	má	gera	öðruvísi.	

	

		

Námsgögn	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	stofunni	og	

skólanum	eins	og	t.d.	teygjur,	

plastílát	og	box,	kassar	undan	

mjólk,	kexkassar,	blýantar,	

bréfaklemmur	ofl.		

Kennslustundin	

Þrefaldur	tími	frá	kl	10:30	til	kl	13:50	
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Tíminn	er	þrefaldur	tími.		

Nemendur	eru	komnir	í	hópa	og	vinn	ég	með	hverjum	og	einum	hóp	og	reyni	að	

hjálpa	hópunum	að	vinna	með	sinn	takt,	samspil	og	hljóm	þannig	að	hægt	sé	að	

taka	upp	lagið	eða	hljóðin	þeirra.	Markmiðið	er	að	ná	fram	fallegum	tóni	eða	

þægilegum	hljómi	í	laginu	og	fá	nemendur	til	að	vinna	innan	þess	ramma.		

Nemendur	æfa	sig	í	að	spila	saman	og	vinna	í	ímynduðum	hlutverkum,	

sérfræðingar	í	pappakassagítarspili,	sem	vonandi	vekur	áhuga	þeirra	á	að	spila	

saman	sem	ein	heild	sem	hefur	verið	áskorun.	Það	er	gert	til	að	æfa	þau	í	að	

hlusta	eftir	takti,	rythma	og	hvaða	hljóð	eru	falleg,	þægileg	og	passa	vel	saman.	

Í	lok	kennslustundarinnar	reyna	nemendur	að	taka	upp	hljóðin	sín	og	vinna	með	

þau.		

		

		

		

		

		

		

		

		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	að	hóparnir	nái	að	taka	upp	hljóðin	sín	og	taktana	sem	þau	

komu	með	í	skólann	eða	hafa	undirbúið	í	tímanum	að	spila.	

		

Annað	

Verkefnið	gekk	ágætlega	í	dag.	Ég	átti	þó	enn	í	erfiðleikum	með	að	ná	upptökum	

nemenda	af	 gömlum	símum	og	því	 sendi	 ég	nokkra	heim	með	 sínar	upptökur	 í	

von	 um	 að	 foreldrar	 gætu	 sett	 SIM	 kortin	 sín	 í	 tækin	 og	 virkjað	 þannig	

tölvupóstinn	 til	 að	 ná	 upptökunum	 út	 úr	 símunum	 og	 sent	 mér	 í	 tölvupósti.	

Vonandi	gengur	það	eftir.	Ef	að	það	virkar	ekki	þá	ætla	nemendur	að	bæta	við	ef	

til	vill	röddum	eða	lágværum	bakgrunnstónum	í	sín	lög	á	morgun.	Stefnan	er	sett	

á	 að	 búið	 verði	 að	 taka	 upp	 öll	 lögin	 á	 föstudaginn.	 Við	 voru	 fáliðuð	 í	 dag	 í	

bekknum	 og	 því	 fengu	 hóparnir	 að	 hjálpast	 að	 og	 skiptast	 á	 að	 nota	

pappakassagítara	hvors	annars	eða	 fengu	aðstoð	 frá	 samnemendum	 í	að	 spila	 í	

lögunum.	Það	gekk	vel	og	var	gaman	að	þeirri	samvinnu.	Eins	gekk	vel	að	æfa	alla	

saman,	 að	 vera	 ein	 heild	 af	 pappakassagíturum	 að	 spila	 saman	 og	 gaf	 það	

nemendum	að	mér	fannst	aukin	skilning	á	verkefninu,	sem	er	bæði	að	skapa	og	
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að	 virkja	 hlustun,	 tóneyrað	 og	 að	 brjóta	 upp	 kennsluna	 og	 gera	 eitthvað	 sem	

vanalega	er	ekki	gert	í	kennslu	hjá	okkur.	

Það	sem	ég	finn	núna	þegar	verkefnið	er	að	klárast	er	að	nemendur	eru	að	verða	

þreyttir	 enda	 búnir	 að	 vera	 í	 þessu	 verkefni	 núna	 í	 tvær	 vikur	 bráðum.	 Það	 er	

vottur	af	“listrænni	þreytu”	hjá	nemendum	og	kannski	er	það	eðlilegt.	Verkefnið	

var	 mjög	 spennandi	 í	 byrjun	 og	 svo	 hefur	 áhuginn	 komið	 og	 farið	 í	 gegnum	

verkefnið,	stundum	næstum	horfið	og	svo	rokið	upp	í	hæstu	hæðir	þegar	einhver	

finnur	 taktinn	 og	 sköpunarkraftinn	 sinni	 aftur	 í	 verkefnaferli.	 Það	 hefur	 verið	

bæði	 fróðlegt	og	gaman	að	 fylgjast	með	því	og	ekki	 síður	 lærdómsríkt	 fyrir	mig	

sem	 kennara	 að	 fara	 einnig	 út	 úr	 mínum	 þægindaramma	 og	 henda	 mér	 í	

gítargerð	 og	 tónlist	 þar	 sem	 ég	 hef	 ekki	 bakgrunn	 í	 tónlist	 né	 tónlistarkennslu.	

Með	 þessu	 verkefni	 ef	 ég	 öðlast	 betri	 skilning	 á	 því	 hvað	 skapandi	 nám	 er	 og	

hversu	veigamikið	hlutverk	kennarinn	gegnir	 í	 slíku	námi	og	kennslu.	Það	veltur	

svo	mikið	 á	 kennaranum	 í	 sambandi	 við	 skapandi	 kennslu	 og	 skapandi	 nám	 að	

fara	út	fyrir	sín	mörk	sem	kennnari	faggreinalega	séð,	að	kanna	ókunnar	slóðir	og	

kynna	sér	um	leið	viðfangsefnið	og	uppgötva	jafnvel	hæfileika,	bæði	kennslulega	

séð	sem	og	listrænt	séð,	sem	ekki	voru	kunnir	viðkomandi	áður.	

	

	

	

	

3.5.7	Dagur	7	

	

Bekkur	/	Hópur	/	Námskeið	

3-4	bekkur	

Viðfangsefni:	

	Tónlistartilraunir-lokaverkefni	

Markmið	

Að	 nemendur	 vinni	 í	 sínum	 hópum	 og	 skipti	 á	 milli	 sín	

verkefnum.Að	 nemendur	 nái	 að	 búa	 til	 hljóðfæri,	 vinna	

Til	minnis	

Leyfa	 nemendum	 að	 fara	 með	
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með	 hljóð	 og	 upptökur	 af	 hljóðum.	 Að	 hóparnir	 nái	 að	

vinna	 samspil	 saman	 með	 því	 að	 æfa	 sig	 að	 spila	

hljóðfærin.	Að	allir	prufi	að	spila	saman	og	taka	upp	takta	

og	hljóð	í	Audacity	forritinu.		

opinn	 huga	 og	 ómótaða	 sýn	 í	

verkefnið.	Virkja	nemendur	sjálfa	

í	skapandi	hugsun.	

	

Kveikja	

Kveikjan	í	byrjun	tímans	er	að	sú	að	við	erum	á	lokasprettinum	í	að	taka	upp	lögin	í	

hópunum	og	því	fer	þessu	verkefni	senn	að	ljúka.	Eins	er	það	kveikjan	núna	að	við	verðum	

að	fínpússa	upptökurnar,	bæta	við	og	taka	út	það	sem	þarf	svo	að	allt	komi	vel	heim	og	

saman	í	lokinn.	

Helstu	viðfangsefni	

Að	þjálfa	nemendur	í	að	spila	á	heimatilbúnu	hljóðfærin	

sín	og	finna	í	sameiningu	í	hópunum	hvernig	takt	þau	ætla	

að	hafa	í	laginu.	Að	æfa	nemendur	í	að	spila	á	hljóðfærin	

og	taka	þau	upp	í	Audacity	og	hlusta	á	hvernig	hljóðin	

hljóma	og	hvað	má	gera	öðruvísi.	

	

		

Námsgögn	

Ýmis	áhöld	sem	eru	í	stofunni	og	

skólanum	eins	og	t.d.	teygjur,	

plastílát	og	box,	kassar	undan	

mjólk,	kexkassar,	blýantar,	

bréfaklemmur	ofl.		

Kennslustundin	

Tvöfaldur	tími	frá	kl	09:50	til	kl	11:10	

Nemendur	eru	komnir	í	hópa	og	vinn	ég	með	hverjum	og	einum	hóp	og	reyni	að	

hjálpa	hópunum	að	klára	lögin	sín	og	taka	upp	það	sem	á	eftir	að	taka	upp	og	þau	

vilja	hafa	í	sínum	lögum.		

Nemendur	hlusta	á	öll	lögin,	gefa	álit	og	koma	með	tillögur	að	því	sem	breyta	má	

eða	er	vel	gert.	Þeir	sem	vilja	reyna	að	taka	upp	fleiri	náttúruhljóð	reyna	að	koma	

með	þau	fyrir	tímann	á	morgun	sem	er	seinasti	tími	þessa	verkefnis.	Eins	reyna	

nemendur	að	velta	fyrir	sér	hvort	að	þeim	hafi	tekist	að	búa	til	þægilega	tóna	og	

hvort	að	lögin	sem	þau	sömdu	og	tóku	upp	gætu	verið	notuð	sem	hugleiðslu	

tónlist.	

Í	lok	seinni	tímans	fá	hóparnir	blöð	og	velja	einn	ritara	sem	skrifar	niður	hvað	

Námsgögn	
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hópnum	fannst	um	þetta	verkefni,	hvað	þau	lærðu	og	hvað	þau	töldu	væru	

ókostir	eða	gallar	á	þessu	verkefni.		

	

	

		

Lok	

Tímanum	lýkur	á	að	hóparnir	nái	að	taka	upp	hljóðin	sín	og	taktana	sem	þau	

komu	með	í	skólann	eða	hafa	undirbúið	í	fyrri	tímum	að	spila.	Nemendur	gefa	

verkefninu	endurgjöf	á	því	hvað	er	kostir	og	gallar	þessa	verkefnis	eins	og	þau	

upplifa	þá.	

		

Annað	

Verkefnið	gekk	mjög	vel	í	dag.	Eftir	að	erfiðlega	gekk	að	ná	sumum	upptökunum	

úr	 símunum	hjá	 nemendum	þá	 brá	 ég	 á	 það	 ráð	 að	 spila	 upptökurnar	 upp	 við	

hátalarann	 í	 tölvunni	minni	og	reyna	að	vinna	þannig	með	hljóðin	fremur	en	að	

sleppa	 þeim	 þar	 sem	 nemendur	 höfðu	 lagt	 vinnu	 í	 að	 taka	 upp	 og	 velja	 sér	

náttúruhljóð	 til	 að	 vinna	með.	 Jarm,	 hænuungar	 og	 fuglasöngur	 er	meðal	 þess	

sem	tekið	var	upp	af	nemendum.	Það	gekk	ágætlega	að	hafa	þennan	háttinn	á	þó	

svo	 að	 hljóðið	 sé	 ekki	 fullkomið	 og	 mikið	 af	 bakgrunnshljóðum	 sem	 heyrast	 á	

upptökunum	 þá	 voru	 nemendur	 ánægðir	 að	 heyra	 hvernig	 allir	 þessir	 hljómar	

pössuðu	saman.		

Margir	 voru	 ánægðir	 í	 dag	 að	 verkefnið	 væri	 alveg	 að	 klárast	 þó	 svo	 að	 þeim	

fyndist	enn	gaman	í	verkefninu.	Það	er	skiljanlegt	og	eðlilegt	að	mínu	mati	miðað	

við	 mina	 reynslu	 af	 verkefnainnlögn	 meðal	 yngri	 nemenda	 og	 lengd	 verkefna.	

Tvær	vikur	í	sama	verkefni	tel	ég	vera	hæfilegur	tími.	Bæði	til	að	halda	áhuga	og	

virkni	nokkuð	stöðugri	og	eins	til	að	sköpunarkrafturinn	fari	ekki	dvínandi	í	enda	

verkefnisins.	 Mér	 finnst	 athygli	 og	 einbeiting	 minnka	 þegar	 verkefni	 fara	 yfir	

þessa	tímalengd	og	tel	ég	þetta	verkefni	ekki	undanskilið	því	viðmiði.	

Það	 var	 einnig	 gaman	 og	 fróðlegt	 að	 sjá	 hvað	 nemendum	 fannst	 um	 þetta	

námskeið.	Ég	vona	að	þeim	hafi	fundist	þau	fá	nýtt	hlutverk	sem	nemendur	þegar	
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þau	voru	beðin	um	að	gefa	endugjöf	á	 verkefni	eða	kennsluefni	 sem	 lagt	hefur	

verið	fyrir	þau.	Ég	held	að	ég	geti	verið	nokkuð	fullviss	um	að	þau	eru	ekki	og	hafa	

ekki	verið	vön	þeirri	aðferð	áður.	Tel	ég	það	nauðsynlegt	að	nemendur	fái	að	gefa	

umsögn	um	sína	upplifun	af	slíku	verkefni	sem	þessu	þar	sem	um	nýja	innlögn	og	

nýja	nálgun	er	að	ræða.	Skapandi	nám	og	skapandi	kennsla	kallar	á	samvinnu	við	

nemendur	og	 samtal.	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	 raddir	 nemenda	 komi	 fram,	bæði	 í	

gegnum	 verkefnið	 og	 eins	 við	 lok	 verkefnis	 til	 að	 kennari	 geti	 metið	 hvað	 má	

betur	fara	og	hvað	hefur	tekist	vel.	
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4.	Niðurstöður	

	

Hér	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 úr	 þessari	 starfendarannsókn.	

Rannsóknarspurningin	sem	verkefnið	byggist	á	er;	Hvernig	er	skapandi	ferli	virkjað	hjá	

nemendum	 í	 yngri	 barna	 kennslu	 og	 hvaða	 ávinningur	 hlýst	 af	 þeirri	 vinnu	 fyrir	

nemendur	sem	og	kennara?	Til	að	svara	þessari	spurningu	verður	gert	grein	fyrir	svarinu	

í	fjórum	liðum	sem	skiptast	í	neðangreinda	undirkafla.		

4.1.	Yngri	barna	kennsla,	skapandi	nám	og	sköpunarferli	
Skapandi	 ferli	 í	 yngri	 barna	 kennslu	 er	 óformað	 í	 þeim	 skilningi	 að	 sköpun	 og	

sköpunarferli	einstaklingsins	tekur	á	sig	hinar	ýmsu	myndir	frá	hugmynd	að	loknu	verki.	

Hægt	er	að	gera	nákvæmar	kennsluáætlanir,	 setja	upp	kveikjur,	 stöðvavinnu	og	hefja	

skapandi	 kennslu.	 Erfitt	 er	 að	 spá	 fyrir	 um	 hvort	 að	 námið	 verði	 skapandi.	 Telur	

rannsakandi	að	það	fari	eftir	dagsformi	hvers	og	eins	nemanda	hvort	og	hvernig	hann	

sé	móttækilegur	fyrir	skapandi	vinnu.	Skapandi	vinna	og	nám	krefst	mikils	af	huganum	

og	 kallar	 á	 flæði	 ímyndunarafls	 og	 tíma	 samkvæmt	 Csikszentmihalyi	 	 sem	 taldi	 að	

forvitni,	tími	og	stuðningur	við	börn	ýtti	undir	þróun	og	eflingu	hæfileika	þeirra	(Starko,	

2014).	 Í	 ferlinu	 sem	 þetta	 verkefni	 sem	 hér	 um	 ræðir	 fól	 í	 sér	 var	 oft	 á	 tíðum	mjög	

krefjandi	verkefni	fyrir	kennarann	að	kalla	fram	sköpun	hjá	nemendum.	Skapandi	ferli	í	

yngri	 barna	 kennslu	 er	 vandmeðfarið.	 Það	 einskorðast	 ekki	 við	 skapandi	 kennslu	 og	

telur	rannsakandi	að	skapandi	kennsla	og	skapandi	nám	haldist	ekki	alltaf	í	hendur.	Til	

að	útskýra	það	betur	má	segja	eftir	ígrundun	rannsakanda	á	því	ferli	sem	þetta	verkefni	

fól	 í	 sér	 að	á	milli	 skapandi	 kennslu	og	 skapandi	náms	 sé	það	 sem	kalla	má	 skapandi	

ferli.	Til	að	ná	því	 fram	þarf	að	vera	ákveðið	traust	á	milli	kennara	og	nemenda	og	að	

báðir	séu	tilbúnir	 í	að	 fara	 í	vegferð	 innan	skólastofunnar	þar	sem	hið	hefðbundna	er	

lagt	til	hliðar.	Grundvöllurinn	er	að	allir	ætla	að	hafa	gaman	eins	og	kom	fram	hjá	Zevin	

varðandi	hlutverk	hins	skapandi	kennara	og	ætlunin	sé	að	kynna	nemendum	fyrir	nýrri	

nálgun	og	nýrri	hugsun.	Hér	reynir	á	að	allir	hafi	opinn	huga	gagnvart	verkefninu.	
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Þar	sem	að	bekkurinn	sem	verkefnið	var	lagt	fyrir	var	á	yngri	barna	stigi	og	nemendur	

ekki	kunnugir	hugleiðslu	eða	hugleiðslutónlist	áður,	var	nauðsynlegt	að	hafa	kynnt	þeim	

undirstöður	undir	verkefnið	snemma	um	haustið	þar	sem	verkefnið	var	lagt	fyrir	undir	

lok	 skólaárs.	 Því	 gafst	 góður	 tími	 í	 að	 setja	 nemendur	 inní	 heim	 hugleiðslu	 og	

hugleiðslutónlistar	 og	 þjálfa	 þau	 í	 að	 kyrra	 hugann	 og	 ná	 einbeitingu	með	 huganum	

einum	 saman.	 Það	 var	 áskorun	 fyrir	 rannsakanda	 þar	 sem	 um	 fyrsta	 ár	 rannsakana	 í	

kennslu	 var	 að	 ræða.	 Gaf	 það	 mjög	 góða	 raun	 og	 fór	 fram	 úr	 björtustu	 vonum	

rannsakanda	hvað	nemendur	og	yfirmenn	í	skólanum	voru	jákvæðir	og	opnir	gagnvart	

hugleiðslunni.	 Telur	 rannsakandi	 tvímælalaust	 að	 það	 hafi	 verið	 nauðsyn	 að	 kynna	

nemendur	fyrir	þessari	tækni	til	að	leggja	drög	að	þeirri	vinnu	sem	nemendur	síðar	meir	

hófu	er	þeir	byrjuðu	á	verkefninu	sjálfu.		

	

Skapandi	 nám	 og	 sköpunarferli	 er	 flókið	 fyrirbæri.	 Það	 var	 rannsakanda	 strax	 ljóst	 á	

fyrstu	stigum	verkefnisins.	Fyrsti	dagurinn	gekk	vonum	framar	og	voru	allir	með	opinn	

huga	og	áhugasamir	enda	fæstir	farið	í	gegnum	námsefni	sem	þetta.	Á	öðrum	degi	varð	

rannsakanda	 ljóst	að	samvinnan	 í	 sköpunarferlinu	vafðist	 fyrir	nemendum.	Spilaði	þar	

inn	í	aldur	þeirra	þar	sem	eðli	samstarfs	og	samvinnu	er	verið	læra	á	yngra-	og	miðstigi	

að	 miklu	 leyti	 í	 grunnskóla.	 Þurfti	 rannsakandi	 að	 stýra	 og	 efla	 nemendur	 í	 átt	 að	

samvinnu	þar	sem	nokkrir	voru	meira	einstaklingsmiðaðir	 í	sinni	nálgun	innan	hópsins	

hvað	varðar	að	búa	til	heild	af	tónum	sem	úr	gæti	orðið	tónverk.		

	

Á	 þriðjadegi	 fór	 verkefnavinnan	 af	 stað	 rétt	 fyrir	 hádegishlé	 og	 voru	 því	 margir	 í	

bekknum	lengi	að	virkja	sköpunarkraftinn	og	ímyndunaraflið	hjá	sér.	Taldi	ég	það	stafa	

af	svengd	og	þreytu	nemenda	enda	er	erfitt	að	hefja	skapandi	vinnu	þegar	viðkomandi	

er	illa	fyrir	kallaður	þar	sem	áhugi	og	frumkvæði	þurfa	að	mætast.	Eins	hafði	það	áhrif	á	

sköpunarkraftinn	og	ferlið	hvort	um	var	að	ræða	tvöfaldann,	þrefaldann	eða	fjórfaldann	

tíma.	Efir	á	að	hyggja	voru	nemendur	of	ungir	til	að	takast	á	við	meira	en	tvöfaldan	tíma	

af	skapandi	kennslu	og	námi	sem	virkja	átti	sköpunarferli	þeirra.	Því	telur	rannsakandi	
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að	 það	 sé	 passlega	 hæfilegt	 fyrir	 yngri	 nemendur	 að	 fá	 tvöfalda	 kennslustund,	 80	

mínútur	í	senn	undir	verkefni	sem	þetta	svo	úthald	og	einbeiting	nemenda	sé	í	hámarki.	

Á	fjórða	degi	varð	rannsakanda	ljóst	að	áhrif	hans	í	þá	átt	að	stýra	skapandi	ferli	innan	

hópsins	voru	töluverð.	Í	samantekt	frá	þeim	degi	kemur	fram	eftirfarandi	fram;		

“Eins	 tók	 ég	 eftir	 því	 í	 dag	 að	 margir	 í	 bekknum	 eru	 að	 stíga	 út	 fyrir	 sinn	

þægindaramma.	 Á	 það	 sérstaklega	 við	 þá	 nemendur	 sem	 ekki	 eru	 í	 neinu	

tónlistarnámi	og	sýna	ekki	mikið	frumkvæði	í	náminu.	Ég	hafði	sérstaka	athygli	á	

þeim	nemendum	í	dag	og	reyndi	eftir	fremsta	megni	að	virkja	þá	í	verkefninu.	Í	

svona	 verkefni	 er	 svo	 auðvelt	 fyrir	 kennarann	 að	 stýra	 nemendum	 og	

sköpunarferlinu	og	hefur	það	verið	áskorun	að	 leiðbeina	þannig	að	nemendur	

séu	að	stýra	verkefninu	í	hópunum	en	ekki	ég	tónlistarlega	séð.	Þar	sem	bæði	ég	

og	 nemendur	 eru	 að	 fara	 í	 gegnum	 þetta	 námsefni	 í	 fyrsta	 skipti	 reynir	 það	

talsvert	 á	 alla	 í	 tímanum.	 Það	 þarf	 að	 leyfa	 verkefni	 sem	 þessu	 að	 þróast	 og	

finna	 sinn	 farveg	 og	 kom	 það	 nokkrum	 sinnum	 fyrir	 í	 dag	 að	 mér	 fannst	

verkefninu	ekkert	miða	áfram”	(Kennsluáætlun	dagur	4).	

Telja	 má	 að	 þetta	 stafi	 að	 hluta	 til	 vegna	 eðli	 kennarastarfsins	 sem	 felur	 í	 sér	 það	

hlutverk		að	keyra	hlutina	áfram.	Kennarinn	er	jú	stjórnandinn	í	bekknum	og	má	segja	

að	hann	sé	ákveðinn	verkstjóri	sem	sér	til	þess	að	hlutir	séu	framkvæmdir.	

	

Rannsakandi	tók	eftir	því	í	miðju	ferlinu	að	það	hjálpaði	nemendum	að	viðhalda	áhuga	á	

verkefninu	þegar	tónlistarkennarinn	kom	í	heimsókn	í	tíma	á	þriðja	og	fjórða	degi.	Þeir	

nemendur	 sem	 ekki	 voru	 í	 tónlistarnámi	 samhliða	 skólanum	 höfðu	 áberandi	 gott	 af	

þeim	áhuga	sem	tónlistarkennarinn	sýndi	verkefninu.	Á	degi	5,	6	og	7	tók	rannsakandi	

eftir	 því	 að	 ákveðin	 þreyta	 var	 komin	 í	 nemendur	 varðandi	 verkefnið.	 Kallaði	

rannsakandi	 þetta	 listræna	 þreytu	 nemenda	 þar	 sem	 hún	 hafði	 áhrif	 á	 skapandi	 ferli	

þeirra	og	einbeitingu	eins	og	kom	fram	í	punktum	á	kennsluáæltun	frá	þessum	tíma;		

“Það	 sem	 ég	 finn	 núna	 þegar	 verkefnið	 er	 að	 klárast	 er	 að	 nemendur	 eru	 að	

verða	þreyttir	enda	búnir	að	vera	í	þessu	verkefni	núna	í	tvær	vikur	bráðum.	Það	

er	 vottur	 af	 “listrænni	 þreytu”	 hjá	 nemendum	 og	 kannski	 er	 það	 eðlilegt.	



	

61	

Verkefnið	 var	mjög	 spennandi	 í	 byrjun	 og	 svo	 hefur	 áhuginn	 komið	 og	 farið	 í	

gegnum	 verkefnið,	 stundum	 næstum	 horfið	 og	 svo	 rokið	 upp	 í	 hæstu	 hæðir	

þegar	 einhver	 finnur	 taktinn	 og	 sköpunarkraftinn	 sinni	 aftur	 í	 verkefnaferli	 “	

(kennsluáætlun	dagur	6).	

Á	 þessu	 stigi	 varð	 rannsakanda	 ljóst	 að	 skapandi	 kennsla	 og	 skapandi	 nám	helst	 ekki	

endilega	í	hendur	heldur	er	um	marga	samverkandi	þætti	að	ræða	sem	stuðla	að	því	að	

samasem	 merki	 sé	 á	 milli	 þesskonar	 kennslu	 og	 náms.	 Ferli	 og	 afurð	 er	 hugtak	 í	

kennslufræðum	og	oft	er	skólakerfið	hér		á	landi	gagnrýnt	fyrir	að	vera	of	afurðarmiðað	

frekar	en	að	horfa	 til	þess	 ferlis	 sem	á	sér	stað	við	námið	sjálft.	Telur	 rannsakandi	að	

verkefnið	 í	 heild	 skili	 þeirri	 niðurstöðu	 nokkuð	 skýrri	 þar	 sem	 rannsakandi	 lagði	 upp	

með	og	lagði	mikið	á	sig	til	þess	að	fara	óhefðbundnar	skapandi	leiðir	í	kennslu	við	það	

að	efla	sköpunarkraft	nemenda	og	vonaðist	eftir	skapandi	námi	í	skólastofunni.	Reyndin	

var	þó	sú	að	það	var	oft	á	 tíðum	erfiðara	að	fara	þessa	 leið	 í	kennslu,	þ.e.	að	horfa	á	

ferlið	en	ekki	afurðina.		

4.2	Ávinningur	þess	að	virkja	sköpunarferli	í	yngri	barna	kennslu	
Í	 bókinni	 Creativity	 in	 the	 classroom	 eftir	 Alene	 J.	 Starko	 segir	 að	 til	 að	 efla	

sköpunarkraft	í	kennslustofunni	þurfi	t.d.	að	kenna	nemendum	um	eðli	skapandi	ferlis	

og	með	hvaða	hætti	við	getum	kallað	fram	skapandi	hugmyndir	(Starko,	2014).	Það	ferli	

þurfi	 nemendur	 að	 hafa	 einhverjar	 hugmyndir	 um	 til	 að	 getað	 staðsett	 sig	 svo	 í	

skapandi	vinnu.	Með	þessu	verkefni	var	verið	að	reyna	að	efla	þann	hugsunarhátt	hjá	

nemendum,	 virkja	 skapandi	 ferli	 og	 kenna	 nemendum	 hvernig	 slíkt	 ferli	 fer	 fram	 og	

tekur	á	sig	hinar	ýmsu	myndir	og	form.		

	

Skapandi	 ferli	 í	yngri	barna	kennslu	er	ákskorun	fyrir	kennara.	Áskorunin	 felst	 í	því	að	

oft	 eru	 bæði	 nemendur	 og	 kennari	 að	 stíga	 út	 fyrir	 sinn	 þægindaramma	 og	 feta	

ótroðnar	slóðir.	Rannsakandi	tók	eftir	því	í	gegnum	verkefnið	að	þetta	ferli	kallaði	á	nýja	

hugsun	 og	 verklag	 hjá	 nemendum.	 Nemendur	 eru	 vanir	 þess	 í	 gegnum	 hefðbundið	

skólakerfi	 eins	 og	 grunnskólinn	 er	 að	 vera	 oft	 á	 tíðum	 fullmataðir	 í	 verkefnavinnu.	

Ramminn	er	oft	á	tíðum	afar	stífur	og	verklagið	innan	þess	er	kunnugt.	Rannsakandi	tók	
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eftir	 því	 að	 sumir	 nemendur	 urðu	 óöryggir	 í	 byrjun	 verkefnisins	 þar	 sem	 ferlið	 sem	

nemendur	áttu	að	fara	í	gegnum	krafist	sköpunar	af	þeim.	Verkefnið	skilaði	nemendum	

að	mati	 rannsakanda	eftir	 að	hafa	 farið	yfir	 kennsluáætlanir	og	niðurstöður	þeirra	að	

nemendur	 séu	 með	 grunn	 í	 því	 að	 fara	 í	 gegnum	 verkefni	 sem	 byggir	 á	 sköpun	 og	

ímyndunarafli.	 Í	 þessu	verkefni	þurftu	nemendur	að	 fara	út	 fyrir	 sinn	þægindaramma	

margir	hverjir	og	það	skilaði	nemendum	trú	á	því	að	þeir	geta	 tekið	 séð	hvað	sem	er	

fyrir	hendur.	Margir	efuðust	um	sig	í	byrjun,	vildu	meina	að	þeir	hefðu	ekki	hæfileika	til	

að	spila	á	hljóðfæri	og	fleira	í	þeim	dúr.	Eins	fannst	nemendum	erfitt	og	flókið	að	finna	

út	 hvað	 væru	 þægilegir	 tónar	 og	 hvað	 ekki.	 Eftir	 að	 hafa	 hlustað	 á	 mikið	 af	

hugleiðslutónlist	og	fengið	leiðsögn	í	gegnum	verkefnið	þá	áttuðu	nemendur	sig	smátt	

og	smátt	á	því	að	þeir	geta	treyst	á	sitt	tóneyra	og	hafa	skoðanir	á	því	hvaða	hljóð	eru	

þægileg	og	hver	ekki.		

Verkefnið	 skilað	 í	 heild	 jákvæðum	 og	 fróðlegum	 niðurstöðum	 að	 mati	 rannsakanda.	

Nemendur	 voru	 áhugasamir	 um	 verkefnið	 eftir	 að	 hafa	 verið	 í	 óbeinum	undirbúningi	

allan	veturinn	undir	verkefnið.	Sköpunarferli	í	yngri	barna	kennslu	skilar	miklu	bæði	fyrir	

nemendur	og	kennara.	Það	er	krefjandi	á	báða	bóga	eins	og	oftast	þegar	tekist	er	á	við	

áskoranir	 af	 skapandi	 toga.	 Sköpun	 og	 sköpunarferli	 er	 nauðsynlegur	 þáttur	 í	 tilveru	

mannsins	 og	 hefur	 verið	 hluti	 af	 mannskynssögunni	 í	 aldanna	 rás.	 Aðalnámskrá	

grunnskóla	 segir	 að	 sköpun	 sé	 einn	 af	 hornsteinum	 menntunar	 og	 skuli	 stuðla	 að	

sköpun	eins	og	kostur	er	í	grunnskólakennslu.	

4.3	Hverju	skilaði	verkefnið	?	
Að	 leggja	 fyrir	 nýtt	 verkefni	 í	 kennslu	er	 áskorun.	Bæði	 vegna	þess	 að	 kennarinn	 veit	

ekki	 fyrir	 fram	hvernig	 verkefnið	muni	 þróast	 eða	 leggjast	 í	 nemendur	 og	 eins	 vegna	

þess	að	eigi	verkefni	að	fá	að	vera	lifandi	afurð	þurfa	fyrirfram	mótaðar	hugmyndir	oft	

að	víkja	í	verkefnaferlinu.	Slík	vinna	mótast	gjarnan	með	framvindu	verkefnisins.	Á	það	

vel	 við	 um	þetta	 verkefni	 sem	 rannsakandi	 þurfti	 oft	 í	 gegnum	 ferlið	 að	 aðlaga	 uppá	

nýtt	 og	 þeim	 aðstæðum	 sem	 mættu	 rannsakanda	 í	 skólastofunni	 hverju	 sinni.	

Nemendur	 og	 rannsakandi	 áttu	 samtal	 eftir	 að	 verkefnið	 hafði	 verið	 lagt	 fyrir	 og	 tók	

rannsakandi	eftir	því	hve	ánægðir	nemendur	voru	með	verkefnið.	Ekki	endilega	af	því	

það	 tókst	 fullkomlega	heldur	 vegna	þess	 að	þeir	 prufuðu	 eitthvað	nýtt,	 nýja	 nálgun	 í	
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námi	og	tókust	á	við	hið	óþekkta.	Áskorun	er	góð	fyrir	nemendur	en	hún	þarf	að	hæfa	

aldri	 og	 þroska	 þeirra.	 Þetta	 verkefni	 gegnur	 út	 á	 að	 uppgötva	 sameiginlega	

sköpunarkraftinn	 sem	 býr	 innra	 með	 okkur.	 Það	 tókst	 vel	 að	 mati	 rannsakanda	 og	

skilaði	 nemendum	 nærri	 þeirri	 hugmynd	 að	 sköpun	 og	 skapandi	 ferli	 getur	 verið	

ýmiskonar	 og	 er	 ekki	 endilega	 einskorðað	 við	 t.d.	myndlist	 eða	 textíl	 sem	 svo	margir	

nemendur	 höfðu	 hugmyndir	 um.	 Nemendur	 urðu	 að	 mati	 rannsakanda	 víðsýnni	 og	

skilja	 betur	 hvað	 er	 verið	 að	 krefjast	 af	 þeim	 þegar	 þeir	 fá	 frjálsar	 hendur	 innan	

skapandi	ramma.	Þá	reynir	á	 ímyndunarafl	þeirra	og	 leikni	 í	að	 leyfa	sér	að	prufa	nýja	

hluti	og	 takast	á	við	 sjálfa	 sig	um	 leið.	Margir	voru	 feimnir	og	 reyndi	það	á	marga	að	

reyna	 fyrir	 sér	 varðandi	 tóna	 og	 spila	 á	 heimatilbúin	 hljóðfæri.	 Verkefnið	 skilaði	 því	

einhverjum	 nemendum	 minna	 feimnum	 í	 framtíðinni	 varðandi	 það	 að	 fara	 út	 fyrir	

þægindarammann	 sinn	 vitandi	 að	 þeir	 hafa	 a.m.k.	 einu	 sinni	 áður	 tekist	 á	 við	 slíkt	

verkefni	og	munu	vonandi	gera	meira	af	því	á	sinni	skólagöngu.		

4.4	Hvað	má	bæta	?	
Að	 leggja	 af	 stað	með	nýtt	 kennsluefni	 eða	nýja	 nálgun	 á	 viðfangsefni	 krefst	 þess	 að	

viðkomandi	velti	fyrir	sér	þegar	ferlinu	er	lokið	hvað	betur	má	fara.	Eðli	verkefna	er	að	

þróast	 eftir	 því	 hver	 það	 er	 sem	 leggur	 það	 fyrir	 og	 fyrir	 hvern.	 Eftir	 að	 hafa	 lagt	

verkefnið	 fyrir,	 unnið	 úr	 niðurstöðum	 og	 skoðað	 það	 sem	 betur	 mætti	 fara	 telur	

rannsakandi	nokkra	þætti	sem	huga	mætti	betur	að.		

Aldur	 hópsins	 skiptir	 gríðarlega	mikilu	 máli	 og	 komast	 rannsakandi	 að	 því	 að	 þreyta	

sækir	 á	 yngri	 nemendur	 fyrr	 í	 verkefna	 vinnu	 sem	þessari	 heldur	 en	 eldri	 nemendur.	

Verkefni	sem	þetta	kallar	á	seiglu	og	úthald	og	komst	rannsakandi	að	þeirri	niðurstöðu	

að	tvöfaldar	kennslustundir	séu	hæfilega	langur	tími	í	einu	við	innlögn	verkefnisins.	Eins	

er	það	með	hvenær	á	árinu	verkefnið	er	lagt	fyrir.	Ef	til	vill	ætti	það	betur	heima	á	miðri	

vorönn	þar	 sem	eðlileg	óþreyja	 sækir	á	nemendur	við	 lok	vorannar	og	margir	 komnir	

með	 hugann	 við	 sumarið,	 leik	 og	 störf.	 Rannsakandi	 bjó	 til	 hljóðfærin	 samhliða	

nemendum	í	tímum.	Þar	sem	verkefni	sem	þetta	er	svo	nýtt	af	nálinni	fyrir	nemendum	

hefði	 verið	 ákjósanlegra	 að	 hafa	 útbúið	 gítarinn	 fyrr	 og	 leyft	 nemendum	 jafnvel	 að	

spreyta	 sig	 á	 honum	 jafnt	 og	 þétt	 yfir	 veturinn.	 Eins	 hefði	 rannsakandi	 getað	 nýtt	

gítarinn	 við	 hugleiðsluna	 og	 spilað	 á	 hann	 fyrir	 nemendur.	 Hefði	 tilfining	 þeirra	 fyrir	



64	

verkefninu	 eflaust	 aukist	 og	 þau	 farið	 betur	 í	 gegnum	 hið	 skapandi	 ferli	 sem	

verkefnavinnan	kallaði	á.	Í	verkefninu	fólst	að	feta	ótroðnar	slóðir	fyrir	rannsakandann	

sjálfan.	 Bæði	 hvað	 varðar	 að	 setja	 sig	 inn	 í	 hugarheim	 tónlistar	 og	 áhrifa	 á	 t.d.	 yngri	

börn	og	svo	að	 læra	á	 forrtið	Autacity	 til	að	taka	upp	takta.	Reyndari	aðili	hefði	verið	

sterkari	á	sviði	forritsins	í	því	að	blanda	saman	hljóðum	og	taka	upp	takta.	Þetta	hafðist	

þó	en	við	næsta	kennara	mundi	rannsakandi	mælast	til	þess	að	kynna	sér	vel	forritið	og	

hvernig	það	virkar.	Eins	væri	eflaust	merkilegt	að	sjá	verkefnið	lagt	fyrir	á	bæði	mið-	og	

elsta	stigi	í	grunnskóla	að	undangenginni	hugleiðslukennslu.	Eflaust	er	stigsmunur	á	því	

hvað	 aldursstigin	 telja	 að	 sé	 heppileg	 hugleiðslutónlist	 og	 munur	 á	 skapandi	 ferli	

nemenda	sem	hafa	yfir	að	ráða	meiri	seiglu	og	úthaldi	sem	verkefni	sem	þetta	krefst	af	

nemendum.		

Telur	rannsakandi	að	margt	í	verkefninu	hafi	gengið	vel.	Tillögur	rannsakanda	um	hvað	

ætti	að	haldast	í	verkefninu	eru	eftirfarandi;		

• Vel	gekk	að	vinna	verkefnið	að	undangenginni	hugleiðslukennslu	og	þeirri	tónlist	

sem	notast	 var	 við	 i	 hugleiðslunni.	 Það	undirbjó	nemendur	undir	 verkefnið	án	

þess	þó	að	það	væri	eini	tilgangurinn	með	hugleiðslunni.	

• Fyrir	 nemendur	 og	 kennara	 telur	 rannsakandi	 að	 það	 skipti	 höfðu	 máli	 að	

hljóðfærin	 séu	 heimatilbúin	 að	 með	 þeirri	 vinnu	 sé	 verið	 að	 virkja	

sköpunarkraftinn	í	hverjum	og	einum.		

• Að	mati	rannsakanda	var	það	áskorun	fyrir	hana	sjálfa	sem	kennara	að	takast	á	

við	 verkefni	 sem	 er	 utan	 þægindaramma	 venjubundinnar	 kennslu.	 Það	 kom	

rannsakanda	 skemmtilega	á	óvart	hvað	það	átti	 vel	 við	hana	að	 feta	ótroðnar	

slóðir	í	kennslu	og	sköpun.	Er	það	eitthvað	sem	rannsakandi	telur	að	sem	flestir	

kennarar	ætti	að	leyfa	sér	að	purfa	í	sinni	kennslu,	sér	og	nemendum	til	mikillar	

skemmtunar	og	þekkingarauka.		

• Að	mati	rannsakanda	var	nauðsynlegt	að	gera	kennsluáætlanir	þó	svo	að	þeim	

hafi	 ekki	 alltaf	 verið	 fylgt	nákvæmlega.	Það	gerði	það	að	verkum	að	verkefnið	

var	formað	og	ramminn	var	skýr.	

• Verkefnið	 átti	 vel	 við	 hugmyndir	 um	 ró	 og	 kyrrð	 í	 skólastofunni	 og	 telur	

rannsakandi	 að	 verkefnið	 geti	 stuðlað	 að	 því	 að	 nemendur	 og	 kennari	 verði	
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meðvitaðri	um	nauðsyn	þess	að	draga	út	þeim	hávaða	og	áreiti	sem	oft	á	tíðum	

ríkir	í	skólanum.	

• Það	 að	 leggja	 fyrir	 hljóðtilraunir	 á	 yngri	 barna	 sviði	 er	 skapandi,	 bæði	 fyrir	

nemendur	 og	 kennara.	 Telur	 rannsakandi	 að	 það	 stuðli	 að	 því	 að	 nemendur	

öðlist	færni	í	að	fara	út	fyrir	sinn	eigin	þægindaramma	þar	sem	allur	bekkurinn	

er	samstíga	í	því	ferli	á	sama	tíma.	Ákveðið	hópefli	næst	með	slíkri	vinnu.		

Þau	atrið	sem	rannsakandi	telur	að	mætti	breyta	í	verkefninu	væru	tillögur	rannsakanda	

á	þessa	leið;		

• Stytta	þann	tíma	sem	verkefnið	er	lagt	fyrir	hverju	sinni.	Eins	og	kom	fram	áðan	

eru	 yngri	 nemendur	 með	 athygli	 og	 seiglu	 skemur	 í	 verkefnavinnu	 heldur	 en	

eldri	nemendur.	Verkefnið	mætti	því	vera	skemur	í	einu	í	innlögn	og	hugsanlega	

styttra	í	heild.	Á	yngsta	stigi	í	grunnskóla	er	ef	til	vill	betra	að	hafa	svona	verkefni	

4	sinnum	tvöfaldar	kennslustundir	svo	að	nemendur	haldi	einbeitingu	og	úthaldi	

við	vinnu	verkefnisins.		

• Betra	 væri	 ef	 heimatilbúni	 gítarinn	 hefði	 verið	 tilbúinn	 nokkru	 áður	 en	 að	

verkefnið	 var	 lagt	 fyrir	 og	 farið	 var	 í	 gegnum	 hljóðtilraunirnar.	 Það	 hefði	

vissulega	 skapað	 meiri	 tengingu	 fyrir	 nemendur	 og	 gefið	 þeim	 tækifæri	 á	 að	

spreyta	sig	á	gítarnum	fyrr	sem	aftur	hefði	stytt	verkefnið	eins	og	kom	fram	hér	

að	ofan.		

• Hugsanlega	ætti	 verkefnið	 að	 vera	 unnið	 fyrr	 á	 vorönn	 þar	 sem	 einbeiting	 og	

athygli	 fer	 oft	 dvínandi	 þegar	 líður	 á	 vorönn	 hjá	 yngri	 nemendum.	 Að	 leggja	

verkefnið	fyrir	á	miðri	vorönn	væri	betra.	

• Afraksturinn	ætti	 að	 spila	 fyrir	 aðra	nemendur	 skólans.	 Það	 gerði	 rannsakandi	

ekki	í	þessu	tilfelli	og	er	það	miður.	

• Verkefnið	mætti	útfæra	á	ýmsan	máta.	Gerð	heimatilbúins	gítars	 var	það	 sem	

var	hentugast	í	þessu	tiltekna	dæmi	og	því	gekk	það	vel	upp.		Í	öðru	umhverfi	og	

með	aðrar	útfærslur	á	hljóðum	og	hljóðfærum	getur	verkefnið	vel	gengið	upp	og	

því	þarf	ekki	að	einskorða	það	við	útfærsla	rannsakanda.		
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5.	Umræður	

Skapandi	kennsla	er	áskorun	 fyrir	kennara.	Að	 fylgja	ekki	 fyrirfram	gefnum	ramma	og	

leggjast	 í	 verkefnavinnu	með	nemendum	þar	 sem	er	 leyfilegt	og	nauðsynlegt	 að	 taka	

áhættur	og	hugsa	út	fyrir	rammann	í	anda	kenninga	Zevins	í	bókinni	Creative	Teaching	

for	 all,	 stuðlar	 að	 víðsýni	 og	 reynslu.	 Er	 það	 bæði	 fyrir	 kennara	 og	 nemendur.	 Í	

niðurstöðukaflanum	hér	á	undan	fjallaði	rannsakandi	um	hversu	flókið	og	erfitt	það	gat	

verið	að	kalla	fram	skapandi	ferli	hjá	nemendum.	Gat	það	stafað	af	ýmsu,	t.d.	dagsformi	

nemenda,	 tengingu	þeirra	við	verkefnið	og	á	hvaða	 tíma	dagsins	verkefnið	var	unnið.		

Komast	rannsakandi	að	því	að	hið	skapandi	ferli	er	vandmeðfarið	og	það	er	ekki	alltaf	

bein	tenging	á	milli	skapandi	kennslu	og	skapandi	náms.	Áveðnir	hlutir	þurfa	að	vera	til	

staðar	eins	og	fjallað	var	um	í	kafla	2	varðandi	Sköpun.	Á	milli	kennara	og	nemenda	þarf	

að	ríkja	ákveðið	 traust	 til	að	hægt	sé	að	 leggja	af	stað	 í	 tilraunavinnu	með	sköpun	að	

leiðarljósi.	Þegar	um	nemendur	á	yngri	barna	sviði	er	að	ræða	þarf	verkefnið	að	kalla	á	

tilraunir	og	að	nemendur	finni	til	leiks	og	gleði	í	verkefninu.	Verkefnið	þarf	að	höfða	til	

þeirra,	annað	hvort	af	einskærrum	áhuga	og	forvitni	eða	þá	að	nemendur	geti	tengt	það	

við	fyrri	reynslu	og	þekkingu.	Þetta	reyndi	rannsakandi	að	hafa	að	leiðarljósi	með	því	að	

kynna	nemendur	fyrir	hugleiðslu	og	kostum	hennar	í	upphafi	kennsluárs.	Með	því	móti	

var	hægt	að	vísa	til	fyrri	reynslu	og	þekkingar	nemenda	þegar	verkefnið	var	lagt	fyrir	á	

vorönn.	Þar	sem	nemendur	voru	jákvæðir	og	hlökkuðu	til	að	fara	í	hugleiðsluhornið	var	

komin	innri	hvati	og	tenging	við	verkefnið.	Verkefnið	var	sett	upp	með	gleði	í	huga	og	

að	hafa	gaman	af	ferli.	Mistök	máttu	gjarnan	eiga	sér	stað	þar	sem	allir	voru	byrjendur	

og	að	fikra	sig	áfram	eins	og	fjallað	var	um	í	kaflnum	um	skapandi	kennslu.	Þó	svo	að	

reynt	 hafi	 verið	 að	hafa	 alla	 þessar	 undirstöður	 í	 lagi	 eftir	 fremsta	megni	 þá	 var	 ekki	

alltaf	samasem	merki	á	milli	þess	og	skapandi	náms.	Ferlið	á	milli	kennslu	og	náms	er	

flókið	 og	 samsetning	 bekkjar,	 aldurs	 og	 kennara	 og	 nemenda	 spila	 þar	 stór	 hlutverk.	

Kennarinn	 þarf	 að	 fara	 út	 fyrir	 þægindarammann	 sinn	 í	 kennslu	 til	 að	 virkja	

sköpunarferlið.	Hann	er	 fyrirmyndin	 í	 tímum	og	 leiðir	 tilraunastarf	 áfram.	Án	 tilrauna	

kennara	og	kjarki	til	að	fara	út	fyrir	hefðbundnar	leiðir	í	námi	og	efnisvali	verður	minna	
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um	sköpun,	skapandi	nám	og	kennslu	og	skapandi	ferli	sem	verkefni	sem	þetta	snýst	að	

miklu	 leyti	um.	Telur	höfundur	þessa	verkefnis	að	það	sé	nauðsynlegt	að	 leyfa	þannig	

vinnu	að	blómstra	í	grunnskólum,	sér	í	lagi	í	yngri	barna	kennslu	þar	sem	leikurinn	er	að	

þroskast	 og	 ímyndunarafl	 lærist	 og	 þjálfast	 um	 leið	 og	 innri	 og	 ytri	 hvatar	 þess	 eru	

virkjaðir	eins	og	kom	fram	í	kafla	2	um	gildi	sköpunar,	ímyndunarafls	og	þekkingar.	

Eftir	 á	 að	 hyggja	 var	 þessi	 starfendarannsókn	 afar	 gefandi	 fyrir	 rannsakanda	 sem	

kennara	og	 leiddi	 til	dýrmætrar	reynslu	varðandi	óhefðbundnar	 leiðir	 í	kennslu.	Þegar	

rannsakandi	fór	yfir	verkefnið	komust	nemendur	að	þeirri	niðurstöðu	að	það	hefði	verið	

mjög	gaman	að	fara	í	gegnum	verkefnið.	Sumir	notuðu	orðið	skemmtilegt	yfir	verkefnið	

og	aðrir	lýstu	því	sem	skemmtilegasta	verkefnið	sem	þeir	hefðu	gert	í	skólanum.	Það	er	

dýrmætt	veganesti	fyrir	bæði	kennara	og	nemendur	að	upplifa	slíkt	í	leik	og	starfi	innan	

skólans.		
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