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Ágrip 

Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed. gráðu við kennaradeild menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um þá möguleika sem liggja í samþættri kennslu í stærðfræði- og 

tónmenntum með nemendum á yngsta stigi í grunnskólum. Þrátt fyrir að stærðfræði og 

tónlist séu ekki jafn tengd taugafræðilega og oft er haldið fram þá er ýmislegt sem mælir 

með því að greinarnar tvær séu leiddar saman í samþættri kennslu. Ýmis viðfangsefni 

stærðfræðinnar liggja betur fyrir nemendum sem hafa fengið kennslu í tónlist og tónlist 

getur haft margvísleg jákvæð áhrif á skilning nemenda. Við samþættingu námsgreina þarf 

að hafa í huga að hún sé báðum greinum til hagsbóta. Bæði stærðfræði og tónlist byggja á 

táknkerfum og tungumálum og mynstur og regluleiki er einkennandi fyrir báðar greinar. 

Sem dæmi um tengingu greinanna má nefna að almenn brot finnast víða í nótnaskrift. Í 

ritgerðinni eru settar fram nokkrar hugmyndir að leiðum til samþættrar kennslu 

greinanna með börnum á yngsta stigi í grunnskólum. Hægt er að fara í leiki með hljóð og 

mynstur og styðja þannig við stærðfræði- og tónlistarlegan orðaforða nemenda. 
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Formáli 

Þegar ég hófst handa við að velja mér viðfangsefni fyrir lokaverkefni mitt í 

grunnskólakennarafræði var ég ákveðin í að fjalla um skapandi leiðir í stærðfræðikennslu 

með ungum nemendum. Eftir töluverða umhugsun ákvað ég að kanna hvort að forsenda 

væri fyrir því að leiða saman stærðfræði og tónlist. Í gegnum mitt tónlistarnám hafði ég 

tekið eftir því hvernig sumt sem fengist er við í tónlist minnir óneitanlega á stærðfræði og 

öfugt. Út frá þessum hugmyndum varð þessi lokaritgerð til. 

Leiðbeinandi minn var Guðbjörg Pálsdóttir og vil ég þakka henni fyrir gott samstarf og 

stuðning við gerð verkefnisins. Daldís Ýr Guðmundsdóttir sá um prófarkalestur og vil ég 

þakka henni kærlega fyrir aðstoðina. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina og 

fyrir að vera alltaf tilbúin til að aðstoða þegar ég hef þurft á að halda.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Gríski heimspekingurinn Pýþagóras hélt því fram á fimmtu öld fyrir Krist að stærðfræðileg 

sambönd væru meðal annars nátengd áþreifanlegum eiginleikum tónlistar (Yoho, 2011). 

Pýþagórasi tókst að tengja tölur við tónlist þegar hann komst að því að tónbil, fjarlægð 

milli tveggja tóna, stjórnast af hlutföllum heilla talna (Jón Þorvarðarson, 2005). 

Þessi kenning Pýþagórasar lifir enn þann dag í dag góðu lífi og endurspeglast meðal 

annars í fullyrðingunni um að tónlist geri mann klárari. Með fullyrðingunni er oftast átt við 

að tónlist gerir mann klárari í stærðfræði og raungreinum frekar heldur en að tónlist hafi 

jákvæð áhrif á mál- og hreyfiþroska nemenda. Þessi orðræða getur falið í sér það viðhorf 

að ekki ætti aðeins að leggja stund á tónlist tónlistarinnar vegna heldur ættu nemendur 

að leggja stund á tónlist til að ná betri færni  í stærðfræði eða raungreinum. Margar 

rannsóknir hafa þó hrakið þessa gömlu fullyrðingu um að tónlist geri mann klárari (Vitale, 

2011). Taugafræðilega eru til staðar tengsl á milli tónlistar og tungumála en tengslin á milli 

tónlistar og stærðfræði virðast vera minna áberandi (Manouchehri, 2017). 

Í þessari lokaritgerð mun ég fjalla um þá möguleika sem liggja í því að samþætta 

tónmennta- og stærðfræðikennslu nemenda á yngsta stigi í grunnskólum. Leitast verður 

við að greina inntak tónmennta og stærðfræði fyrir 1.-4. bekk með það fyrir augum að 

greina sameiginlega þræði sem gefa tækifæri til samþættingar báðum greinum til 

hagsbóta. Til þess að leita svara við þessu þá mun ég fjalla um valda þætti í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013), nokkur grundvallaratriði í tónmennt og stærðfræði, fjalla um 

samþættingu,  rannsóknir á kennsluháttum í báðum greinum og hvað fræðimenn hafa 

skrifað um tengsl tónlistar og stærðfræði. Að lokum verða settar fram kennsluhugmyndir 

sem byggja á þeim hugmyndum sem fjallað er um í fræðilegum hluta ritgerðarinnar. 
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2 Stærðfræði og tónmennt 

Það hafa margir haldið því fram tónlist sé bæði líffræðilegur og menningarlegur 

upphafspunktur stærðfræðilegrar hugsunar. Sumir halda því fram að tölur hafi orðið til út 

frá fingrum okkar en aðrir halda því fram að talning eigi sér rætur í dansi. Hvað svo sem er 

rétt þá eru fræðimenn úr mörgum greinum sammála um hlutverk tónlistar í því að koma 

takti og vitneskju um tíma að í hugsunarhætti manna (Pound og Lee, 2015). Tónskáldið 

Igor Stravinsky sagði „Uppbygging tónlistar er skyld stærðfræði- ef til vill ekki skyld 

stærðfræðinni sjálfri, heldur einhverju á borð við stærðfræðilega hugsun og tengsl (e. 

relationship)“ (Periton, 2013, bls. 24). Leibniz, 18. aldar þýskur fjölfræðingur (e. polymath) 

útskýrði þessa hugmynd frá öðru sjónarhorni en hann sagði að „Tónlist er sælan sem 

hugur manns upplifir þegar hann telur án þess að vera meðvitaður um að vera að telja“ 

(Pound og Lee, 2015, bls. 142).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að hverfa frá hinni hefðbundnu 

námsgreinakennslu. Þess í stað eigi að kenna námsgreinar með samþættri kennslu sem 

endurspeglast meðal annars í þeirri áherslu sem lögð er á að skólar leggi rækt við 

svokallaða lykilhæfni. Lykilhæfni snýst meðal annars um tjáningu, frumkvæði, skapandi 

hugsun, sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, notkun margvíslegra miðla og ábyrgð nemenda 

á eigin námi. Í námskránni er jafnframt lögð áhersla á að öll kennsla eigi að tengjast hinum 

sex grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Læsi er einn af sex grunnþáttum menntunar samkvæmt núgildandi aðalnámskrá. 

Hugtakið læsi á ekki lengur aðeins við um það að lesa stafi í bókum heldur snýst það 

einnig um sköpun merkingar í víðari skilningi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Í grein Ming (2012) 10 Content-Area Literacy Stratgegies for Art, Mathematics, 

Music and Physical Education er fjallað um leiðir til að efla læsi á inntaks sviðum (e. 

content-area literacy). Í greininni er læsi á inntaks sviðum skilgreint sem getan til að 

hlusta, tala, lesa, skrifa og skoða til þess að öðlast þekkingu á ákveðnu efni. Þessi hæfni 

gerir nemendum kleift að beita gagnrýnni hugsun á meðan þeir taka á móti, meta og 

skapa þekkingu (Ming, 2012). Þetta er meðal þess sem er fengist mikið við í bæði tónlist 

og stærðfræði. 

Ákveðin viðfangsefni í stærðfræði virðast liggja betur fyrir nemendum sem hafa 

fengið tónlistarkennslu heldur en þeim sem ekki hafa fengið slíka kennslu. Sem dæmi um 

það má nefna almenn brot og hlutfallareikning sem erfitt er að útskýra í mæltu máli 

(Manouchehri, 2017). Tónlist getur haft jákvæð áhrif á hlustun og munnlega þróun 

tungumálsins, bætt athygli og minni nemenda og stutt við óhlutbundna hugsun. Bætt 
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athygli og hlustun nemenda hefur jákvæð áhrif á hvaða viðfangsefni sem er auk þess að 

hjálpa til við að bæta hegðun í kennslustofunni (Yoho, 2011). Ef horft er framhjá 

taugafræðilegum áhrifum tónlistarmenntunar gefa tónlist og tónlistarleikir nemendum 

færi á að læra stærðfræðileg hugtök með afslappaðri hætti (Manouchehri, 2017).  

Þrátt fyrir að tónlist og stærðfræði eigi ýmislegt sameiginlegt þá er staða þessara 

tveggja námsgreinanna í samfélaginu að mörgu leyti ólík. Harmaljóð stærðfræðings (e. A 

Mathematician‘s Lament) eftir Paul Lockhart (2002) hefst á dæmisögu sem dregur vel 

fram þá ólíku stöðu sem greinarnar tvær hafa í skólakerfinu. Sagan fjallar um 

tónlistarmann sem vaknar upp við vondan draum. Tónlistarmenntun hafði verið gerð 

lögboðin til að gera nemendur samkeppnishæfari í heimi fullum af hljóðum. Rannsóknir 

voru framkvæmdar, nefndir stofnaðar og ákvarðanir teknar um málefnið án aðkomu 

starfandi tónlistarmanna og tónskálda. Áhersla var lögð á að nemendur lærðu táknkerfi 

tónlistarinnar, nótnaskrift, til hlítar áður en þeir byrjuðu að hlusta á, spila og semja tónlist 

sem er ekki fyrr en í háskóla. Þessi áhersla varð þess valdandi að mörg börn urðu leið í 

tónmenntatímum og upplifðu sig sem léleg í tónlist. Afleiðingin af þessu varð að margir 

nemendur reyndu að komast af með sem fæsta tónmenntaáfanga. Tónlistarmaðurinn 

vaknar svo og áttar sig á því að þetta var allt saman aðeins vondur draumur og hugsar 

með sér að ekkert samfélag myndi breyta svo fallegu og merkingarbæru listformi í 

eitthvað svo hugsunarlaust. Lockhart bendir á að einmitt þetta hafi gerst með 

stærðfræðina (Lockhart, 2002).  

Þrátt fyrir þessa döpru mynd sem Lockhart dregur upp af stöðu stærðfræðinnar í 

samfélaginu virðist það ekki eiga við um viðhorf íslenskra grunnskólanemenda til 

greinarinnar. Í sjöunda kafla rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar (2014) var viðhorf nemenda til námsgreina skoðað. Þar kom fram að 92% nemenda 

líta á stærðfræði sem mjög eða frekar mikilvæga námsgrein. Umtalsvert færri nemendur 

eða 59% flokkuðu stærðfræði sem mjög eða frekar skemmtilega námsgrein. Tónmennt 

fékk mun verri útreið hjá nemendunum í sömu rannsókn. Aðeins 32% nemenda í 

rannsókninni flokkuðu tónmennt sem mjög eða frekar mikilvæga námsgrein og 44% 

nemenda flokkuðu hana sem mjög eða frekar skemmtilega (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014).  

Stærðfræði og tónlist virðast eiga margt sameiginlegt líkt og Stravinsky og Leibniz 

bentu á. Meðal þess sem greinarnar tvær eiga sameiginlegt er að þær krefjast þess að þeir 

sem leggja stund á greinarnar séu læsir á þær. Þeir ættu þannig að geta hlustað á, talað 

um, lesið, skrifað og skoðað viðfangsefni greinanna til að öðlast þekkingu á þeim. Þrátt 

fyrir að margt sé líkt með greinunum tveimur spila þær ólíkt hlutverk í samfélagi okkar. 
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3 Tónmennt 

Í almennri menntun barna hér á landi hefur tónlist lengi verið stunduð í gegnum söng. 

Árið 1976 var námsgreinin tónmennt sett í aðalnámskrá og á árunum 1981-2005 fór 

hlutfall skóla sem kenndu greinina úr tæpum 60% í rúm 80% (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2013). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um tónmennt sem hluta af list- og 

verkgreinum. Listgreinar skiptast í sviðslistir, sjónlistir og tónmennt. Það er aðeins lítill 

kafli í aðalnámskrá sem fjallar um tónmennt og eru hæfniviðmiðin fyrir greinina aðeins 

sex talsins. Ekki eru sérstök matsviðmið fyrir tónmennt við lok grunnskóla heldur eru þau 

hluti af sameiginlegum matsviðmiðum fyrir listgreinar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrárinnar er miðað við að nemendur leggi stund á 

list- og verkgreinar í um 19% þess tíma sem þeir eru í skólanum. Listgreinar eiga að dekka 

um það bil helming þess tíma eða um 8,5% af heildartíma nemenda í skólanum á viku. 

Þessum 8,5% er svo skipt jafnt á milli tónmennta, sviðs- og sjónlista. Í aðalnámskrá er þá 

miðað við að nemendur leggi stund á tónmennt í innan við 3% þess tíma sem þeir verja í 

skólanum á viku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Tónmennt er ekki kennd í 

öllum íslenskum grunnskólum en þó hafa flestir skólar tónmenntakennara og fá sumir 

árgangar kennslu í tónmennt. Það er mismunandi á milli skóla hversu margir árgangar fá 

tónmenntakennslu. Almenna reglan er sú að yngstu bekkirnir ganga fyrir og fá þeir eldri 

síður kennslu í tónmennt. Í nágrannalöndum okkar er þessu oft öfugt farið (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013).  

Tónmenntakennarar hafa mikið frelsi í sínu starfi. Yfirmenn og samstarfsmenn láta 

sjaldan í ljósi skoðanir á því hvað eigi að fara fram í tónmenntastofunni og er ólíklegra að 

foreldrar fylgist með hvort aðalnámskrá sé fylgt í tónmennt heldur en í íslensku- eða 

stærðfræðikennslu. Í þessu frelsi felast miklir möguleikar en jafnframt krefst það mikils af 

tónmenntakennurum, bæði hvað varðar sjálfstæði og faglega sýn (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013).   

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í tónmenntahluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) stendur að tónlist spili stórt hlutverk í 

lífi og starfi fólks hvar sem er í heiminum. Hún sé leið til sköpunar og tjáskipta sem 

einstaklingar feta til að tjá tilfinningar sínar, skoðanir og gildi. Í tónlistariðkun felst 

hlustun, sköpun og flutningur. Tónlistarkennsla í grunnskóla á að auka næmni og þekkingu 

nemenda á frumþáttum tónlistar; tónhæð, tónlengd, blæ, styrk, hljómum, túlkun og formi 

til að nemendur geti myndað sér skoðun á ólíkum tónlistarstílum, geti gert sér grein fyrir 
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gildi hennar í eigin menningu og lífi og notið hennar á uppbyggilegan, markvissan og 

persónulegan hátt. Þess vegna er mikilvægt að tónlistin sé tengd öllu skólastarfi óháð 

námsgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

3.2 Námsefni í tónmennt 

Helga Rut Guðmundsdóttir skrifaði greinina Tónmenntakennsla í íslenskum grunnskólum 

(2013) þar sem hún fjallaði um stöðu námsgreinarinnar í íslensku skólakerfi. Meðal þess 

sem Helga Rut fjallaði um í greininni eru þeir hugmyndafræðilegu straumar eða stefnur 

sem hafa mótað námsefni í tónmennt í gegnum tíðina. Í greininni fjallar Helga Rut um það 

hvernig bók Bennetts Reimar (1970), A philosophy of music education skapaði gagnrýnar 

umræður á erlendum vettvangi um hlutverk tónlistar í menntun barna og að lítið hafi 

borið á slíkri umræðu hér á landi. Með bókinni lagði Reimer grunninn að 

hugmyndafræðinni um tónlist sem „fagurfræðilega menntun“. Í stefnunni var lögð áhersla 

á vægi hlustunar og þjálfunar í að greina eða njóta tónlistar á kostnað söngs og 

hljóðfæraleiks. Allir koma til með að hlusta og njóta tónlistar en færri nemendur verða 

tónlistarmenn þegar fram líða stundir (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013).  

Námsefni sem samið var á áttunda áratug síðustu aldar var undir sterkum áhrifum 

þessara hugmynda (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Finna má ýmis merki um þessa 

stefnu í námsefninu Tónmennt sem kom út á þessum tíma. Sem dæmi má nefna áherslu á 

að nemendur hlusti á vestræna klassíska tónlist og kynningu á þeim hljóðfærum sem 

einkenna hana. Nemendur áttu að læra að þekkja tónverk, stíltegundir og tónskáld og 

greina hljóm ólíkra hljóðfæra. Orðaforðinn sem kenndur var byggði á hugtökum sem lýstu 

uppbyggingu og einkennum tónverka. Söngur og hljóðfæraleikur átti eingöngu að styðja 

námsefnið og auka skilning nemenda á því. Áhrif stefnunnar eru augljós í íslensku 

námsefni í tónmennt sem var samið fyrir 1980. Hugmyndir þessar nutu velgengni um tíma 

en fóru svo að sæta gagnrýni. Stefnan þótti leggja of mikla áherslu á vestræna sígilda 

tónlist og gera lítið úr annarri tónlist. Einnig þóttu hugmyndirnar um tónmennt sem 

fagurfræðilega menntun gera of lítið úr gildi þess að vera þátttakandi í tónlistarflutningi 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013).  

Áherslur í tónmenntakennslu á 21. öld eru allt aðrar en þessar sem lýst var hér að 

ofan. Það þykir ekki lengur við hæfi að gera einum tónlistarstíl hærra undir höfði en 

öðrum, tónlistin sem börnin fá upp í hendurnar þarf að vera áhugaverð en ekki aðeins 

kennslufræðilega hönnuð til að kenna ákveðna hluti. Áhersla hefur því verið á fjölbreytt 

úrval tónlistar meðal annars tónlist sem byggir á afrískum tónlistarhefðum og popptónlist 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Námsefnið Það var lagið (2004) er hugmynda- og 

kennsluefni fyrir kennara á yngsta stigi í tónmennt sem samið var með Aðalnámskrá 
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grunnskóla frá 1999 til hliðsjónar. Námsefninu er skipt í fjóra flokka sem eru lestur og 

ritun, söngur og rödd, hljóðfæri og hreyfing (Elfa Lilja Gísladóttir, Helga Loftsdóttir, Kristín 

Valsdóttir og Linda Margrét Sigfúsdóttir, 2004).  

3.3 Táknkerfi tónlistar 

Táknin sem eru notuð til að skrifa tónlist kallast nótur. Nótur eru staðsettar á nótnastreng 

sem eru fimm láréttar línur. Á hverja línu og hvert bil er hægt að setja nótu sem segir til 

um staðsetningu nótnanna á litrófi hljóðs. Tákn sem kallast lykill er settur fremst á hvern 

streng en lykillin segir til um hvaða nótur má finna á nótnastrengnum. Algengasti lykillinn 

kallast G-lykill en hann sýnir hvar nótuna G fyrir ofan mið-C má finna en lykillinn er vafinn 

um aðra línu strengsins. Annar lykill sem er mikið notaður er F-lykill eða bassa-lykill en 

hann sýnir hvar F fyrir neðan mið-C má finna. F-lykillinn er í dag alltaf settur á fjórðu línu 

(Taylor, 1999). Hver nóta sýnir tímalengd og eru mismunandi lengdargildi táknuð með 

ólíku útliti. Lengdargildin skiptast hlutfallslega niður eins og sjá má á mynd 1. hér að 

neðan: 

Þetta þýðir að ein heilnóta tekur jafn langan 

tíma í spilun og 2 hálfnótur, 4 fjórðapartsnótur, 8 

áttundapartsnótur, 16 sextándapartsnótur og svo 

framvegis. Lengdargildi sem er helmingi styttra en 

sextándupartsnóta kallast 

þrítugastaogannarspartsnóta og lengdargildi 

helmingi minna en það kallast 

sextugastuogfjórðupartsnóta. Lengdargildi sem 

jafngildir tveimur heilnótum kallast breva en er 

lítið notuð í dag (Taylor, 1999).  

Hægt er að útskýra lengdargildin þannig að heilnóta jafngildir einum heilum. Hálfnóta 

er ½ af heilnótunni. Fjórðapartsnóta er ¼ af heilnótunni og svo framvegis. Einnig mætti 

útskýra þetta þannig að hálfnóta er helmingi styttri en heilnóta og tekur því tvær 

hálfnótur að spila eina heilnótu. Fjórðapartsnóta er helmingi styttri en hálfnóta og tekur 

það því tvær fjórðapartsnótur að spila eina hálfnótu og svo framvegis. Alveg eins og 

almenna brotið ½ er helmingurinn af einum heilum, ¼ er helmingurinn af ½ og 1/8 er 

helmingurinn af ¼ . 

Mynd 1. Lengdargildi 
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Ekki er aðeins hægt að skipta lengdargildum í helminga heldur er 

jafnframt hægt að skipta lengdargildum niður með öðrum 

hlutföllum. Algengast er að þeim sé skipt í þrennt. Þegar lengdargildi 

er skipt niður í þrjá jafna hluta fæst þríóla. Þríóla er grúppa þriggja 

jafnra nótna eða jafngildi þeirra, sem taka jafnlangan tíma í flutningi 

og tvær nótur sömu gerðar. Þríóla er táknuð með tölustafnum 

þremur sem er miðjusettur yfir eða undir nótunum. Hægt er að skipta 

fjórðuparts nótu annaðhvort í tvo áttundaparta eða þríólu. Hægt er 

að skipta öllum lengdargildum með þessum hætti (Taylor, 1999). Í daglegu tali vísar þríóla 

til þriggja jafnlangra nótna sem eru spilaðar í röð. Á mynd 2 sést hvernig fjórðaparts þríóla 

jafngildir hálfnótu, áttundaparts þríóla jafngildir fjórðapartsnótu og sextánduparts þríóla 

jafngildir einni áttundapartsnótu.  

Það eru ekki aðeins lengdargildi nótnanna sem heyrast sem 

skiptast hlutfallslega niður eins og almennt brot. Þagnir spila 

nefnilega stórt hlutverk í tónlist og eru þær táknaðar með 

merkjum sem sömu lögmál gilda um og lengdargildi nótna. Rétt 

eins og það þarf að sýna lengd tónanna þarf að sýna lengd 

þagnanna (Taylor, 1999). Sama regla gildir með þagnirnar en 

það er til heilnótuþögn sem tekur jafn langan tíma og heilnóta, 

hálfnótuþögn sem er helmingurinn af heilnótuþögn, 

fjórðapartsþögn sem er ¼ af heilnótu og svo framvegis. Mynd 3. 

hér til hliðar sýnir lengdargildi nótna og samsvarandi þagna.  

Lengdargildunum er raðað í ákveðna reiti sem kallast taktar. Innan hvers takts rúmast 

aðeins ákveðið mörg lengdargildi sem gefinn eru til kynna með taktboða (Jarl 

Sigurgeirsson, 2010). Taktboðar eru í flestum tilfellum skrifaðir eins og almennt brot. 

Dæmi um slíkt er 4/4 sem þýðir að takturinn hefur pláss fyrir það sem nemur fjórum 

fjórðapartsnótum. Eins og sjá má minnir þessi hlið nótnaskriftar óneitanlega á stærðfræði. 

 

3.4 Samantekt 

Árið 2005 var tónmenntakennsla í tæplega 80% íslenskra skóla og hefur fjöldi skóla sem 

kenna tónmennt verið að fjölga jafnt og þétt frá því að tónmennt varð að námsgrein í 

aðalnámskrá. Í núgildandi aðalnámskrá er gert ráð fyrir að tónmennt taki um 3% af þeim 

tíma sem nemendur eyða í skólanum á viku. Í flestum íslenskum grunnskólum fá sumir 

bekkir kennslu í tónmennt og eru það almennt yngstu bekkirnir sem ganga fyrir þegar 

kemur að tónmenntakennslu og hafa tónmenntakennarar almennt mikið frelsi í starfi 

Mynd 2. Þríólur 

Mynd 3. Nótur og þagnir 
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sínu. Í dag þykir ekki við hæfi að gera einum tónlistarstíl hærra undir höfði en öðrum eins 

og gert var þegar hugmyndir um tónlist sem fagurfræðilega menntun voru uppi. Þær 

hugmyndir þóttu jafnframt gera of lítið úr gildi þátttöku í tónlistarflutningi fyrir nemendur 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Tónlist á sitt eigið táknkerfi eða ritmál sem kallast 

nótnaskrift sem byggir að töluverðu leyti á stærðfræðilegri hugsun. 
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4 Stærðfræði 

Stærðfræði er í hugum margra rökvís (e. rational) og óhlutbundin. Stærðfræði er ekki 

aðeins verkfæri, hún falleg, hún er tungumál með sinni eigin setningaskipan (e. syntactic 

structure) sem gefur okkur færi á að lýsa heiminum í kringum okkur (Periton, 2013). 

Stærðfræði er sú námsgrein sem íslenskir grunnskólanemendur eiga að verja næst 

mestum tíma í að stunda, á eftir íslensku, samkvæmt viðmiðunarstundaskrá sem finna má 

í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Miðað er við að nemendur á yngsta stigi verji tæplega 

17% af þeim tíma sem þeir eru í skólanum í að læra stærðfræði. Sá kafli sem helgaður er 

stærðfræði í aðalnámskrá er stór og yfirgripsmikill og í honum má finna fjöldann allan af 

hæfniviðmiðum. Auk þess má finna matsviðmið sem lýsa því hversu góðri hæfni 

nemendur eiga að hafa náð í greininni við lok grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Það er ýmislegt sem gerir það að verkum að stærðfræðikennarar hafa oft minna frelsi 

í starfi sínu heldur en tónmenntakennarar. Meðal þeirra þátta sem höfundur hefur tekið 

eftir að dragi úr frelsi stærðfræðikennara eru samræmd könnunarpróf sem nemendur 

taka í greininni í 4., 7. og 9. bekk. Flestir kennarar vilja að nemendum þeirra gangi vel í 

prófunum og miða kennslu sína að því að undirbúa þá fyrir prófin með því að leggja 

áherslu á þá hæfni sem er metin í slíkum prófum. Í aðalnámskrá eru mörg hæfniviðmið 

fyrir greinina og eru þau mun skýrari heldur en hæfniviðmiðin sem finna má í tónmennt. 

Flestir skólar styðjast við Sprota sem er kjarnaefni í stærðfræði á yngsta stigi. Bækurnar 

eru ætlaðar hverju skólaári á yngsta stigi og má finna í efninu skýr námsmarkmið og 

tillögu að áætlun um það hvernig umfjöllun um efni bókanna er dreift yfir árið. Í grein 

Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) kom fram að foreldrar eru líklegri til að fylgjast með 

því hvort að stærðfræðikennarinn fari eftir aðalnámskrá heldur en tónmenntakennarinn 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013).  

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í námskránni kemur fram að frá því sögur hófust hafi stærðfræði verið mikilvægur hluti 

menningar. Verkefni stærðfræðinnar séu að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns 

regluleika, lögmál, kerfi og mynstur. Hún sé notuð til að lýsa aðstæðum af nákvæmni og 

útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist 

af kerfum sem byggja á nýtingu stærðfræðinnar. Raunvísindi og margar aðrar fræðigreinar 

nýta sér hugtök, niðurstöður og aðferðir stærðfræði. Þannig sé hæfni í stærðfræði 

forsenda læsis og sköpunar á flestum sviðum tækni, fræða og verkmenningar. Stærðfræði 

sé óhlutbundin fræðigrein þar sem allar niðurstöður séu staðfestar með 
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röksemdarfærslum. Hún hafi verið iðkuð í margar aldir og sé í dag alþjóðlegt tungumál og 

verkfæri til að miðla og vinna úr upplýsingum og hugmyndum. Nemendur þurfi að fá 

tækifæri til að kynnast fagurfræði stærðfræðinnar en það sé gert með því að fást við 

stærðfræðileg mynstur, form, tengsl og röksemdafærslur frá ólíkum sjónarhornum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að stærðfræðikennsla stuðli að því að nemendur 

tileinki sér það viðhorf að stærðfræði sé gagnleg og að með því að stunda hana geti þeir 

náð tökum á henni. Þar kemur fram að nemendur öðlist hæfni í að leysa og setja fram 

þrautir með hjálp stærðfræði og geti lagt mat á lausnaleiðir sínar og annarra. Nemendur 

eiga að geta notfært sér stærðfræðileg hugtök og greint tengsl þeirra á milli. Auk þess eiga 

þeir að öðlast hæfni í að notfæra sér tungumál stærðfræðinnar og geta notfært sér hana 

sem verkfæri til að takast á við og greina hvaða aðferðir henti til að leysa viðfangsefni. Til 

þess að nemendur geti öðlast þessa hæfni þurfa þeir að þróa með sér jákvætt viðhorf til 

stærðfræði og hafa gott sjálfstraust í henni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Hæfniviðmið í stærðfræði eru fjölmörg og eru þau sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír 

flokkarnir eru viðmið um almenna hæfni í stærðfræði en seinni fjórir fjalla um hæfni á 

ólíkum sviðum stærðfræðinnar. Flokkarnir eru:  

• Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar  

• Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar  

• Tölur og reikningur  

• Algebra  

• Rúmfræði og mælingar  

• Tölfræði og líkindi  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

4.2 Námsefni í stærðfræði 

Í bók sinni Mathematical Mindsets lýsir Jo Boaler (2016) hugmyndum sínum um 

stærðfræðikennslu. Þar leggur hún áherslu á að nemendur þrói með sér vaxandi hugarfar 

(e. growth mindset) til stærðfræði. Í því felst að nemendur trúi því að þeir geti lært 

stærðfræði jafnvel þó að einhver verkefni stærðfræðileg viðfangsefni vefjist fyrir 

nemendum. Í bókinni leggur hún jafnframt áherslu á að kennarar líti ekki á villur eða 
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mistök nemenda neikvæðum augum heldur fagni þeim þar sem það er merki um að 

nemendur séu að læra og að áskoranir felist í verkefnunum (Boaler, 2016). Þessar 

hugmyndir Boaler eru í takt við áherslur aðalnámskrár um að stærðfræðikennsla eigi að 

stuðla að því að nemendur þrói með sér það viðhorf að stærðfræði sé gagnleg og að þeir 

geti náð tökum á henni með því að stunda hana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Í bókinni má jafnframt finna gagnrýni á þjálfunaræfingar. Jo Boaler vill að kennarar 

leggi ekki of mikla áherslu á þær og fái nemendur frekar til að hugsa um eðli hlutanna og 

hvað felist í því sem þeir eru að gera. Boaler nefnir jafnframt að stærðfræðibækur sýni 

almennt aðeins auðveldustu útgáfuna af aðgerð eða formi og leggur til að kennarar sýni 

nemendum líka hluti sem eru á mörkum þess að vera formið sem verið er að skoða. Það 

er gert til að nemendur átti sig á því hvað raunverulega felist í því sem þeir eru að læra 

(Boaler, 2016).  

Í samantekt á niðurstöðum íslenskra rannsókna á kennsluháttum í grunnskólum í 

kaflanum um kennsluhætti í rannsókninni Starfshættir í íslenskum grunnskólum við 

upphaf 21. aldar kemur fram að beinar eða kennaramiðaðar aðferðir séu hafðar í 

fyrirrúmi í kennslu. Kennsluaðferðir þar sem virkni nemenda er meiri eru á undanhaldi. Í 

bóknámsgreinum er algengasta kennslusniðið það að nemendur leysi skrifleg verkefni á 

eigin spýtur eftir stutta kynningu kennarans. Notkun vinnubóka er ein algengasta 

kennsluaðferðin (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Sproti er kjarnaefni í stærðfræði á yngsta stigi. Bækurnar eru hugsaðar fyrir hverja 

önn á yngsta stigi. Í bókaflokknum má finna nemendabækur, æfingahefti og 

kennarabækur. Í kennarabókunum má finna leiðbeiningar um notkun námsefnisins og 

umfjöllun um þá hæfni sem nemendur eiga að ná með námsefninu. Í inngangskafla 

Einingar 2 sem er gamalt kjarnaefni í stærðfræði á yngsta stigi grunnskólans er lögð 

áhersla á að stærðfræðikennsla taki mið af reynslu og aðstæðum nemenda. Því þurfi 

nemendur að fá tækifæri í skólanum til að prófa sjálfir og öðlast nýja reynslu með vinnu 

sinni. Til að ungir nemendur skapi sína eigin þekkingu þurfa þeir að fá tækifæri til 

hlutbundinnar vinnu, til að gera tilraunir og prófa sig áfram. Stærðfræðileg hugtök eru 

tengd við reynslu þeirra og skiptir tjáning miklu máli í þessu ferli. Nemendur þurfa að geta 

tjáð sig á sínum eigin forsendum með sínum eigin útskýringum (Petersen og Mogensen, 

1995).   
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4.3 Táknkerfi stærðfræðinnar 

Í inngangskafla kennarabókar Einingar 1 má finna umfjöllun um mikilvægi tungumálsins í 

stærðfræðinámi. Þar stendur að tungumálið sé mikilvægasta samskiptaleið nemenda og 

kennara. Það að beita táknmáli stærðfræðinnar sem nær meðal annars yfir tölur og 

reikniaðgerðir auðveldar og skýrir umræður um stærðfræðileg málefni. Þess vegna er 

mikilvægt að nemendur geti tjáð sig um stærðfræðilega hugsun sína með eigin orðum og 

flétti svo táknmál stærðfræðinnar inn eftir því sem þeir ná valdi á því. Ef nemendur ná 

ekki færni í táknmálinu nýtist það þeim ekki við stærðfræðinámið. Kennarar þurfa því að 

fylgjast með því hvernig nemendur notfæra sér og þróa með sér skilning á 

stærðfræðihugtökum (Petersen og Mogensen, 1995).  

Tákn hafa alltaf verið mikilvægur hluti af stærðfræði. Þekking á táknkerfi 

stærðfræðinnar er til dæmis lykillinn að því að ná fullum skilningi á algebru. Táknkerfi 

algebru samanstendur af ólíkum eiginleikum sem eru tengdir innbyrðis og geta upp að 

einhverju marki tekið mið af því hver notar það og í hvaða samhengi. Þegar tungumál 

algebru er skoðað er því venjulega skipt upp í tvo flokka. Annars vegar er það náttúrulega 

málið sem á við um orð og setningar sem lýsa stærðfræðilegri hugsun. Hins vegar er það 

táknræna málið sem á við um öll þau tákn sem eru einkennandi fyrir stærðfræði. 

Tungumál algebru á sér margar birtingamyndir og má þá nefna skrifmál, táknkerfi (mál), 

grafískar- og rúmfræðilegar (s. geomertrisk) framsetningar og er hægt að tákna sama 

fyrirbærið með mörgum ólíkum leiðum (Olteanu og Fors, 2014). 

Eftir því sem stærðfræðileg þekking þróast getur túlkun og val á orðtaki breyst eða 

öðlast meira alhæfinga gildi bæði hjá nemendum og kennara. Dæmi um þetta er hvernig 

börn læra að frádráttarmerkið „-“ sé aðgerðarmerki fyrir frádrátt og að merkið tákni 

ákveðið samband á milli tveggja eða fleiri talna. Þegar líður á skólagönguna fer barnið að 

læra að sama merki tákni jafnframt neikvæðar tölur og að það eigi við um ákveðið 

„ástand“ (Olteanu og Fors, 2014). Annað dæmi um það hvernig stærðfræðileg þekking 

þróast er jafnaðarmerkið „=“ sem ungir nemendur líta oft á sem aðgerðarmerki. Það er að 

þeir trúi því að merkið valdi því að eitthvað breytist en í raun stendur merkið fyrir að það 

sé jafn mikið báðum megin við það.  

Meðal þess sem getur vafist fyrir ungum nemendum er þegar heild á að vera skipt 

niður í nokkra hluta. Sproti er námsefni í stærðfræði sem kennt er á yngsta stigi í flestum 

grunnskólum landsins. Í Sprota er lögð áhersla á að börn kynnist brotum bæði sem hluta 

af heild eða safni (Alseth, Arnås, Kirkegaard og Røsseland 2012). Í því felst að börn eiga að 

geta skipt ákveðinni heild eins og til dæmis pizzu niður í ákveðið marga jafn stóra hluta 

t.d. tvo, þrjá eða fimm en þessi aðferð er oft kölluð flatarlíkan. Nemendur eiga jafnframt 
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að geta skipt safni eins og til dæmis 10 smákökum á milli tveggja, þriggja eða fimm krakka 

en þá er talað um stakstæðan fjölda eða einfaldlega fjölda. Þriðja leiðin til að vinna með 

almenn brot er í gegnum lengdarlíkan en þá er ákveðinni lengd skipt í ákveðið marga 

hluta.    

Í báðum þessum tilfellum þurfa nemendur 

að ná að skipta heildinni niður í jafnstóra hluta. 

Þetta er táknað með almennum brotum. 

Almenna brotið 
1

2
 eða hálfur er vafalaust 

einfaldasta almenna brotið en það stendur fyrir 

það þegar heild eða safni er skipt í tvennt. 
1

2
 er 

hægt að skipta í 2 hluta og verður brotið þannig 

að 
2

4
. Þetta má skrifa sem 

1

2
=  

2

4
. Halda má áfram 

með sama hætti eins og sjá má á mynd 4 hér til 

hliðar.  

 

4.4 Samantekt 

Stærðfræði og táknkerfi hennar gera okkur kleift að lýsa heiminum sem við lifum í. Hún er 

sú grein sem nemendur eiga að verja næst mestum tíma í að stunda. Foreldrar eru líklegri 

til að fylgjast með því hvort aðalnámskrá í stærðfræði sé fylgt eftir heldur en í tónmennt. Í 

aðalnámskrá er töluverð áhersla lögð á að nemendur tileinki sér það viðhorf að 

stærðfræði sé gagnleg og að viðhorf nemenda til greinarinnar sé jákvætt. Það er í 

samræmi við hugmyndir Jo Boaler um vaxandi viðhorf til stærðfræði. Ein algengasta 

kennsluaðferðin í stærðfræði eru að nemendur leysi skrifleg verkefni í vinnubókum. 

Samþætting stærðfræði og list- eða verkgreinar eins og tónmennt getur því gefið tækifæri 

til verkefna sem reyna meira á virkni nemenda. 

 

 

Mynd 4: Almenn brot 
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5 Samþætting 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að hverfa frá hinni hefðbundnu 

námsgreinakennslu og leggja þess í stað áherslu á að samþætta námsgreinar. Verkefni 

ættu að hafa snertifleti við margar námsgreinar þar sem verkefni í samfélaginu eru 

yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur eru þau samofin mörgum þáttum. Með 

samþættingu námsgreina er stefnt að því að gera námið merkingarbærara fyrir 

nemendur, útskýra fyrir þeim samhengið á milli fræðigreina og nauðsyn þess að fá innsýn 

í heim þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í samþættingu felst að 

inntakið er skipulagt sem þverfagleg viðfangsefni með verkefnum sem veita innsýn í 

þemað sem fengist er við (Petersen og Mogensen, 1995). 

Í námskránni kemur einnig fram að listir og handverk tengjast daglegu lífi okkar 

sterkum böndum og móta það með ýmsum hætti. Í heildstæðri menntun þarf að flétta 

saman listir, verk- og bóknám. List- og verkgreinar eiga því að spila stórt hlutverk í öllu 

skólastarfi bæði fyrir nemendur og skólasamfélögin. Virkni og sköpun þarf því að einkenna 

kennsluhætti þar sem verkefni nemenda eru áþreifanleg afurð sem er unnin út frá 

vinnulagi hverrar greinar. Því er ekki nóg að lesa um og hlusta á upplýsingar um hönnun, 

sauma, matargerð, tónlist, dans, leiklist eða myndlist heldur þarf að leggja stund á fagið. 

Samþættingarverkefni sem eru unnin út frá aðferðum list- og verkgreina eru vel til þess 

fallin að ná þessu fram. Nám af þessu tagi dýpkar skilning, þekkingu og reynslu nemenda í 

mörgum námsgreinum. Þessi nálgun veitir nemendum jafnframt tækifæri til að læra 

ýmsar námsgreinar með hlutbundum hætti sem gefur náminu aukna merkingu og dýpkar 

innihald (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í inngangskafla kennarabókar Einingar 2 er lögð áhersla á gildi stærðfræði í 

samþættingu eða þemanámi. Þar stendur að þegar stærðfræði er notuð sem kjarni í 

þemanámi er notagildi hennar undirstrikað með því að lýsa, greina og útskýra 

mismunandi samhengi í daglegu lífi og umhverfi. Samþætting skapar meiri heild í 

skóladeginum og tengir stærðfræðinámið í skólanum betur við stærðfræðinám utan hans. 

Með því aukast líkur á að nemendur beiti þeirri stærðfræðiþekkingu sem þeir hafa 

tileinkað sér í skólanum utan hans (Petersen og Mogensen, 1995).  

Í rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) á tónmenntakennslu í íslenskum 

grunnskólum kom í ljós að töluvert var um að viðmælendur hennar tækju þátt í 

samþættingu tónmennta við aðrar námsgreinar þrátt fyrir að það væri ekki algengt 

vinnulag. Flestir viðmælendur hennar voru jákvæðir í garð hugmynda um samþættingu. 

Nokkrir höfðu reynt án árangurs að eiga frumkvæði að slíkri samvinnu við aðra kennara. 

Fimm viðmælendur hennar höfðu reynslu af samþættingu en upplifun þeirra lýsir 
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nokkrum ólíkum leiðum til samþættingar. Einn lýsti því hvernig hann kæmist ekki hjá því 

sem kennari í litlum skóla þar sem tónmenntakennarinn kennir margar námsgreinar að 

blanda námsgreinum saman til dæmis með því að syngja í tungumálakennslu. Tveir lýstu 

samstarfi við aðra kennara með þeim hætti að þeir væru beðnir um að aðstoða við 

ákveðið verkefni eða þemavinnu á seinni stigum vinnunnar án þess að vera boðið að taka 

þátt í undirbúningi frá upphafi. Tveir aðrir tónmenntakennarar sögðust eiga frumkvæði að 

því að fá bekkjarkennara til aðstoðar og samstarfs við æfingar og uppsetningu söngleikja 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). 

Hugmyndir tónmenntakennara um hvað séu æskilegar leiðir til samþættingar eru 

ólíkar. Flestir viðmælendur Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) sögðust myndu taka vel í 

hugmyndir um slíka vinnu. Sumir væru sáttir við að láta „hnippa í sig“ til að syngja í 

tengslum við þema en öðrum þykir það ekki vera tilgangur þess að samþætta tónmennt 

og aðrar greinar. Einn viðmælenda hennar lagði áherslu á mikilvægi þess að þær greinar 

sem kenndar eru með samþættingu haldi sínu vægi og verði ekki að eins konar hækju fyrir 

aðrar greinar (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013).  

Í grein Snyder (2001) Connection, Correlation, and Integration lýsir hún áhyggjum 

sínum af því að tónlist sé notuð aðeins til að styðja við markmið annara námsgreina í 

samþættum verkefnum. Að það sé í raun verið að læra í gegnum tónlist en ekki um 

tónlist. Nefnir hún þá dæmi um að sungin séu lög sem tengjast markmiðum annarra 

námsgreina og að það gleymist að hugsa um hvernig samþættingin getur komið að gagni 

til að ná námsmarkmiðum tónlistar (Snyder, 2001). 

Í greininni lýsir Snyder þremur ólíkum leiðum til að tengja saman fræðigreinar. 

Samtengingu (e. connection), samsvörun (e. correlation) og samþættingu (e. integration). 

Samtenging (e. connection) sé vinsælasta en þýðinga minnsta leiðin til að tengja saman 

fræðigreinar. Í samtengingu er efniviður og hugtök úr einu sviði nýtt til að styðja við 

kennslu í annarri grein. Samsvörun (e. correlation) sé þegar tvö eða fleiri námssvið nota 

sama efnivið eða fjalla um sama efni á sama tíma. Í samsvörun sé hins vegar er ekki gerð 

nein áætlun um að þróa mikilvægar hugmyndir þvert á fræðigreinar til að skapa 

heildstæða mynd af efninu. Samþætting (e. integration) sé þegar breytt þema er valið 

sem á erindi við margar greinar. Þannig getur hver grein kannað meginhugmyndina með 

merkingarbærum hætti. Í samþættingu sé hvatt til þess að hugmyndum eins fræðasviðs 

sé beitt og blandað saman við hugmyndir annars sviðs. Það styður við að nemendur öðlist 

dýpri skilning og gagnrýna hugsun. Dæmi um þemu sem unnið er út frá í samþættingu eru 

þemu sem tengjast málefnum líðandi stundar eins og húsdýr eða regnskógar og 
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hugtakaþemu á borð við uppbyggingu (e. structures), ímyndun (e. imagination) eða 

þrautalausnir (Snyder, 2001).  

Líkt og bent er á í aðalnámskrá hefur samþætting námsgreina ýmsa kosti. Þeirra á 

meðal er að gera námið merkingabærara fyrir nemendur og tengja það betur við 

raunveruleikann. Þegar bóknámsgrein á borð við stærðfræði er samþætt með list- eða 

verkgrein eins og tónmennt verða til tækifæri til hlutbundinnar vinnu ef staðið er rétt að 

samþættingunni. Í því felst að verkefnin verða að gera báðum greinum jafn hátt undir 

höfði þannig að ekki sé verið að læra um stærðfræði í gegnum tónlist eða um tónlist í 

gegnum stærðfræði.  
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6 Kennsluhugmyndir 

Í þessum kafla verða settar fram hugmyndir um mögulegar leiðir til að samþætta kennslu í 

tónmennt og stærðfræði á yngsta stigi í grunnskóla. Þessum hugmyndum er fyrst og 

fremst ætlað að varpa ljósi á sameiginlega snertifleti greinanna tveggja. Hugmyndirnar 

byggja á skrifum fræðimanna um tengsl stærðfræði og tónlistar og taka mið af 

hæfniviðmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fyrir báðar greinar. Það eru þrjú 

hæfniviðmið tónmennta sem höfundur sér möguleika á að vinna að í samþættingu með 

kennslu í stærðfræði. Þessi hæfniviðmið tónmenntar verða lögð til grundvallar í 

kennsluhugmyndunum um samþætta tónmennta- og stærðfræðikennslu sem settar eru 

fram í þremur undirköflum.  

Fyrsti kaflinn fjallar um tónhæð og tónbil. Skoðað verður hvað veldur því að tónn 

hækkar eða lækkar. Við lok fjórða bekkjar eiga nemendur að geta þekkt hljóðfæri og 

hljóðblæ í tónsköpun og hlustun samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Almenna reglan er sú að eftir því sem hljóðfæri 

stækkar þeim mun dýpra verður hljóðið (Pound og Lee, 2015). Þessi regla býður því upp á 

tækifæri til að skoða hljóð og hljóðfæri út frá rúmfræði og mælingum. Í hæfniviðmiðum 

fyrir stærðfræði við lok fjórða bekkjar kemur fram að nemendur eigi að geta áætlað og 

mælt ólíka mælieiginleika með stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum og notfært sér 

rúmfræðihugtök sem eiga við um form, stærðir og staðsetningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í þessu samhengi væri einnig hægt að skoða hugmyndir 

Pýþagórasar um það hvernig tónbil taka mið af hlutföllum heilla talna.   

Annar kaflinn fjallar um mynstur og hryn en báðar greinarnar eiga það sameiginlegt 

að byggja að miklu leyti á mynstrum. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að gagnlegt sé fyrir 

nemendur að læra um mynstur í gegnum tónlist. Í tónmenntahluta aðalnámskrá kemur 

fram að við lok fjórða bekkjar eigi nemendur að geta leikið einfalda rytma eða þrástef á 

slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Rytmar eða þrástef eru gott dæmi um mynstur sem er gaman að skoða með 

börnum. Mynstur eru meðal viðfangsefna stærðfræðinnar. Í stærðfræðihluta 

aðalnámskrár (2013) stendur að nemendur þurfi að fá tækifæri til að kynnast fagurfræði 

stærðfræðinnar og er það gert með því að fást meðal annars við stærðfræðileg mynstur. Í 

þeim flokki hæfniviðmiða sem tileinkaðar er algebru kemur fram að við lok fjórða bekkja 

eigi nemendur að geta kannað, búið til og tjáð sig um reglur í mynstrum á fjölbreyttan 

hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í þriðja kaflanum verður sjónum beint að táknkerfum tónlistar og stærðfræði. Bæði 

tónlist og stærðfræði eiga það sameiginlegt að styðjast við táknkerfi. Táknkerfi tónlistar er 
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nótnaskrift en hún er notuð til þess að skrá tónlist. Nótur eru táknaðar með mismunandi 

lengdargildum sem byggja á almennum brotum og hugsuninni að hægt sé að skipta heild í 

misstóra hluta og að heildin sé ekki alltaf sú sama. Eitt af hæfniviðmiðum í aðalnámskrá 

fyrir stærðfræði á yngsta stigi er að nemendur eigi við lok fjórða bekkjar að geta gefið 

dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. Við lok fjórða 

bekkjar eiga nemendur að geta tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og 

skrá það með einföldum hætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í huga 

höfundar er eðlilegt að kynna nemendur fyrir táknkerfi tónlistar, nótnaskriftinni og greiða 

þannig leið nemenda að heimi tónlistar.  

6.1 Tónhæð og tónbil 

Eitt augljósasta dæmið um það hvernig tónlist og stærðfræði tengjast innbyrðis liggur í 

eðli hljóðs. Lengd titrandi strengs eða ferð lofts í gegnum rör eða hólk ákveður tóninn sem 

hann spilar (Pound og Lee, 2015). Það mætti líka útskýra þetta þannig að eftir því sem 

stengur sem sveiflast eða hólkur sem blásið er í stækkar hægist á víbringnum og hljóðið 

verður dýpra. Tónlistarmaðurinn og hljómsveitarstjórinn Michael Tilson Thomas (2012) 

lýsti fyrirbærinu tónhæð í Ted fyrirlestri sínum Music and emotion through time. „Tónhæð 

eða nóturnar, sem við þekkjum eru bara víbringur. Þær eru staðsetningar á litrófi hljóðs. 

Hvort sem við köllum þær 440 á sekúndu, A eða 3,729, B – treystu mér, þetta er rétt, þær 

eru bara fyrirbæri“ (Thomas, 2012). Einnig væri hægt að segja útskýra þetta þannig að 

nótur standa fyrir það hljóð sem myndast þegar hlutur víbrar eða sveiflast ákveðið oft á 

sekúndu. Því má segja að hljóð sé í raun bara í eðli sínu víbringur.   

Eðli hljóðs hefur lengi vakið athygli stærðfræðinga. Pýþagóras komst að því á fimmtu 

öld fyrir krist að tónbil eða fjarlægðin á milli tveggja tóna stjórnast af hlutföllum heilla 

talna og tókst þannig að tengja tölur við tónlist. Hann sagði að samhljómur tóna byggi á 

hlutföllum talnanna 1, 2, 3 og 4. Summa allra talnanna er talan 10 sem var í huga 

Pýþagóringa heilögust allra talna. Til að útskýra þetta betur smíðaði Pýþagóras 

einstrengjung eða mónókord sem er hljóðfæri með einum streng og færanlegum stól sem 

hvílir á hljómbotni. Stólinn var notaður til að skipta strengjum eftir ákveðnum hlutföllum 

og þannig uppgötvaði hann samhljómandi tónaröð. Hann byrjaði á því að skipta 

strengnum í 12 hluta. Hann fann áttundina með því að stytta strenginn úr 12 í 6 en þá 

hljómaði sá styttri áttund ofar en tónninn frá þeim lengri. Fimmundin fékkst með því að 

stytta strenginn úr 12 niður í 8 og ferundin með því að stytta strenginn niður í 9. Þar af 

leiðandi er áttundin í hlutfallinu 2/1, fimmundin í hlutfallinu 3/2 og ferundin í hlutfallinu 

4/3. Þessir tónar voru í samhljómi við upprunalega tóninn en ef strengnum var skipt 
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samkvæmt hlutföllum sem rúmuðust ekki í kerfi Pýþagórasar kom fram hljómur sem 

nefndist mishljómur (Jón Þorvarðarson, 2005).  

Þessi nálgun Pýþagórasar á því hvernig fjarlægð milli tveggja tóna lætur stjórnast af 

hlutföllum heilla talna er fjarlæg því sem börn á yngsta stigi íslenskra grunnskóla eru að 

fást við í skólanum. Þrátt fyrir það býður þessi hugmynd upp á ýmsa möguleika í 

stærðfræði- og tónmenntakennslu. Með því að skoða eðli hljóðs með aðferðum 

stærðfræðinnar geta nemendur dýpkað skilning sinn á því hvað veldur því að tónn hækkar 

eða lækkar. Í bókinni Teaching Mathematic Creatively leggja höfundar það til að 

nemendur skoði eðli hljóðs í gegnum stærðfræði. Það sé hægt með því að bjóða börnum 

upp á að bera saman hljóðið í lítilli trommu eða sílófón og samskonar stærra hljóðfæri. 

Almenna reglan er að hljóðið verður dýpra eftir því sem hljóðfærið stækkar (Pound og 

Lee, 2015). Það að bera saman hljóð í litlu og stóru hljóðfæri sömu gerðar býður upp á 

ýmsa möguleika í kennslu sem geta reynt á bæði stærðfræði- og tónlistarlega hæfni 

nemenda.  

Í hæfniviðmiðum fyrir tónmennt á yngsta stigi í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

stendur að nemendur eigi þekkja hljóðfæri og hljóðblæ í tónsköpun og hlustun. Í 

hæfniviðmiðum fyrir stærðfræði á yngsta stigi grunnskólans kemur fram að nemendur eigi 

að geta notað rúmfræðihugtök svo sem um form, stærðir og staðsetningu til að tala um 

hluti og fyrirbrigði í sínu daglega lífi og umhverfi. Nemendur eiga jafnframt að geta unnið 

með mælikvarða og lögun og áætlað og mælt ólíka mælieiginleika svo sem lengd, flöt, 

rými, þyngd, tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað 

viðeigandi mælikvarða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hér á eftir verða 

settar fram nokkrar hugmyndir um leiðir til að blanda saman þessum hæfniviðmiðum 

beggja greina með það í huga að stuðla að auknum skilningi nemenda á því hvers vegna 

sum hljóðfæri eru með bjartan tón en önnur ekki. Orðaforði og hugtök stærðfræðinnar 

eru gagnleg til að lýsa þeim breytum sem hafa áhrif á það hvernig hljóðfærin hljóma.  

Skólahljóðfæri eða Orff hljóðfæri eru þau hljóðfæri sem þarf ekki sérstaka þjálfun eða 

kunnáttu til að leika á og henta vel til að nota með börnum samhliða hreyfingu. Þetta eru 

hljóðfæri eins og stafir, hristur, þríhorn, handtrommur, bjöllur, skröpur, stafspil og ýmis 

heimatilbúin hljóðfæri. Stafspil er yfirheiti sem nær yfir allar gerðir hljóðfæra sem eru sett 

saman úr tónstöfum þ.e. klukkuspil, málmspil og tréspil (Elfa Lilja Gísladóttir, Helga 

Loftsdóttir, Kristín Valsdóttir og Linda Margrét Sigfúsdóttir, 2004). Skólahljóðfæri eru þau 

hljóðfæri sem nemendur sem leggja ekki stund á hljóðfæranám fá helst tækifæri til að 

spreyta sig í að spila á. Það að skoða skólahljóðfæri með aðferðum stærðfræðinnar gefur 

nemendum aukinn skilning á því hvers vegna þau hljóma eins og þau hljóma. Þessa 
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þekkingu eða skilning má svo yfirfæra yfir á öll helstu hljóðfæri svo sem píanó, hörpu, 

strengja-, slag- og blásturshljóðfæri. Þar sem grundvallarreglan er alltaf sú að eftir því sem 

sá hluti hljóðfærisins sem víbrar er stærri þeim mun dýpri verður hljómurinn.  

Í kennarabók Einingar 2 er fjallað um mælingar sem einn af undirstöðuþáttum 

stærðfræðinnar. Mælingar séu hagnýtar fyrir alla og að þær séu oft notaðar í samskiptum 

fólks til að einfalda, lýsa og draga af þeim ályktanir. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist 

grunnskilning á því að í mælingum felist samanburður við grunneiningu sem hefur sama 

eiginleika og það sem á að mæla. Því sé grundvallaratriði að nemendur öðlist tilfinningu 

fyrir þeim eiginleika sem er mældur. Áður en nemendur þróa með sér skilning á 

stöðluðum mælingum verða nemendur að öðlast skilning á mælingum. Það er gert með 

því að leggja áherslu á samanburð tveggja hluta. Það er til dæmis gert með því að lengd 

mismunandi hluta sé mæld með spottum og lengdir þeirra svo bornar saman. Þörf fyrir 

mælitæki koma svo þegar nemendur þurfa að mæla af nákvæmni (Petersen og 

Mogensen, 1999). 

Ýmsar leiðir eru færar til að skoða með nemendum á yngsta stigi hvers vegna 

hljóðfæri hljóma eins og þau hljóma. Í sinni einföldustu mynd geta nemendur borið saman 

lítið og stórt hljóðfæri slagverks hljóðfæri eins og til dæmis tvær trommur. Ásamt því að 

skoða hvernig tromman hljómar mætti skoða trommuna út frá rúmfræðilegum 

hugtökum. Skoða mætti hvor tromman sé stærri, hvernig tromman sé í laginu, 

rétthyrningur eða hringur, sívalningur eða ferstrendingur.  Jafnframt mætti skoða ýmis 

önnur hugtök rúmfræðinnar eins og þvermál, flatarmál, ummál og rúmmál í þessu 

samhengi. Þessa hugmynd má yfirfæra á fleiri hljóðfæri svo sem stafspil, blokkflautur, 

strengjahljóðfæri og píanó. Ef skólinn býr svo vel að eiga píanó er kjörið að leyfa 

nemendum að skoða ofan í það. Hægt er að sýna nemendum hvernig hljóð píanósins er 

myndað en hamar slær á strengi sem eru faldir ofan í hljóðfærinu. Benda mætti 

nemendum á það hvernig strengirnir sem mynda dýpri tóna píanósins eru lengri heldur en 

strengirnir sem mynda bjartari tóna.  

Önnur leið til þess að kanna hvaða þættir geta haft áhrif á tónhæð er að leyfa 

nemendum að spreyta sig á því að búa til hristur. Það er hægt að búa til hristur úr ýmsum 

verðlausum efnivið og má þá til dæmis nefna krukkur, hólka innan úr eldhús- eða 

klósettrúllum og plastflöskur sem eru fylltar með hrísgrjónum, litlum tölum eða töppum af 

glerflöskum. Skoða má hvernig hljómurinn breytist eftir því hversu stór hristan er, hvernig 

hún er í laginu, úr hvaða efnivið hún er búin til úr og svo framvegis. Jafnframt mætti skoða 

hvernig hljóðið breytist eftir því hversu mikið magn af hrísgrjónum eða töppum er sett 
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innan í hristuna. Samhliða þessari vinnu er kjörið að fjalla um mælieiningar fyrir þyngd og 

rúmmál sem og að nota orðaforða rúmfræðinnar til að lýsa stærð og lögun hristunnar.  

Skemmtileg leið til að vinna með rúmfræðilegan orðaforða nemenda í gegnum tónlist 

er að fara í leik. Leikurinn fer þannig fram að nemendur fá ílát eins og áldós sem hlutur 

hefur verið settur í. Nemendur eiga að reyna að komast að því hvað er í dósinni með því 

að hlusta á hljóðið sem kemur þegar hún er hrist. Heppilegt er að þrír til fjórir nemendur 

deili hverri dós og mikilvægt er að nemendur opni hana ekki. Í lokin segja nemendur frá 

því hvað þeir halda að sé í dósinni. Í gegnum leikinn er stutt við stærðfræðilegan 

orðaforða nemenda á sama tíma og nemendur þurfa að hlusta á og leika á einfalt 

skólahljóðfæri. Í leiknum er mikilvægt að kennarinn gangi á milli hópanna og spyrji þá 

hvað þeir haldi að sé í dósinni. Er um að ræða stóran eða lítinn hlut, er þetta einn hlutur 

eða fleiri, er kúla í dósinni eða hefur hluturinn hliðar og horn og svo framvegis.  

Umfjöllun um það hvers vegna hljóðfæri hljóma eins og þau hljóma þarf alls ekki að 

einskorðast við skólahljóðfæri. Blásturshljóðfæri sem gefa frá sér bjartan tón eru minni 

heldur en sambæri hljóðfæri sem gefa frá sér dýpri hljóm. Dæmi um þetta eru til dæmis 

að sópranblokkflauta er töluvert minni heldur en altblokkflauta, piccoloflauta er minni en 

þverflauta og að bassaklarínett er mun stærra heldur en sópranklarínett. 

Strengjafjölskyldan fiðla, lágfiðla (víóla), selló og kontra bassi endurspeglar jafnframt vel 

þessa grundvallar hugmynd um það hvað veldur því að hljóðfæri hljómar eins og það 

hljómar. En hljóðið dýpkar eftir því sem hljóðfærið stækkar. Kontrabassinn sem er stærsta 

strengjahljóðfærið gefur frá sér mun dýpra hljóð heldur en fiðlan sem er minnsta 

strengjahljóðfærið.  

Þegar hvert og eitt hljóðfæri strengjafjölskyldunar er skoðað 

út frá sjónarhorni stærðfræðinnar má finna dæmi um þessa 

grundvallar hugmynd um eðli hljóðs. Lausir strengir fiðlunnar 

kallast g, d, a og e og eru þeir stylltir í fimmundum, þ.e. d er 

fimmund hærri en g, a fimmund hærri en d og e fimmund hærri 

en a.  Dýpsti strengur fiðlunnar, g, er umtalsvert breiðari en 

bjartasti strengur hennar, e. Þess vegna sveiflast g töluvert hægar 

heldur en e þegar leikið er á lausa strengi. Áttund lausra strengja 

fiðlunnar er mynduð þegar fingur er settur á miðjan strenginn ef 

mælt er frá upphækkuninni við snigilinn að stólnum.  Þetta er í 

samræmi við reglu Pýþagórasar sem lýst er fyrr í kaflanum en 

Pýþagóras benti á að ef að strengur er styttur um helming á 

hann að gefa frá sér sama tón áttund hærra.  Ef kennari er strengjaleikari getur verið 

Mynd 5. Fiðla frá upphækkun 
við snigil að stól 
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gaman að skoða þessa reglu með nemendum. Nota mætti hluta úr teiknimyndinni Donald 

Duck in Mathematic Land  sem kveikju að þessari umfjöllun en í teiknimyndinni útskýrir 

Andrés Önd hugmynd Pýþagórasar með aðgengilegum hætti. Senan sem er tileinkuð 

stærðfræði og tónlist hefst þegar þrjár mínútur eru liðnar af myndinni. 

6.2  Mynstur og hrynur 

Mannsheilinn hefur gaman að mynstrum og er í raun alltaf að leita að þeim. Fólk hefur 

bæði gaman að því að bera kennsl á mynstur og að búa þau til. Segja má að ef stærðfræði 

er vísindi mynstranna þá eru tónlist og dans vafalaust list mynstranna. Bæði listgreinarnar 

og vísindin byggja í eðli sínu á mynstrum og skipulagðri uppbyggingu (Pound og Lee, 

2014). Tónlist er full af stærðfræðilegum mynstrum og þá sérstaklega í hryni 

(Manouchehri, 2017). 

Eitt af hæfniviðmiðum í stærðfræði á yngsta stigi grunnskólans er að nemendur geti 

kannað, búið til og tjáð sig um reglur í mynstrum á fjölbreyttan hátt. Í hæfniviðmiðum 

fyrir tónmennt kemur fram að við lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta leikið einföld 

þrástef eða rytma á slagverkshljóðfæri og önnur skólahljóðfæri. Nemendur eiga jafnframt 

að geta tekið þátt í að flytja og skapa einfalt tónverk eða hljóðverk og skrá það með 

einföldum hætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Ung börn koma með innbyggða þekkingu á tónlistarlegum mynstrum og hryni inn í 

skólana. Þegar við gefum börnum færi á því að gera tilraunir og kanna stærðfræðileg 

hugtök í gegnum tónlist öðlast þau skilning á tónlistarlegum hugtökum á borð við slagi (e. 

beat), talningu (e. metri), lengd hljóðs og mynstrum í hryni og hraða (Shilling, 2002). Á 

sama tíma og það getur vafist fyrir sumum nemendum að teikna sjónrænt mynstur eða 

skrifa talnamynstur getur það verið mun auðveldara að klappa mynstur eða þekkja og 

taka þátt í mynstri sem er klappað (Manouchehri, 2017).  

Ein leið til að kanna hugtök tengd mynstrum er að sýna 

sama mynstrið með bæði hljóðrænum og sjónrænum hætti 

(Pound og Lee, 2015). Þetta er t.d. hægt að gera með því að 

nemendur byrji á því að vinna með ákveðið mynstur á blaði. 

Dæmi um mynstur væri ferningur, ferningur og þríhyrningur. 

Hægt væri að fá nemendur til að giska hvað ætti að koma næst. Í framhaldinu væri hægt 

að vinna með mynstrið og fá nemendur til að búa til önnur sambærileg mynstur með 

formum. Þá væri mögulegt að sýna nemendum hvernig formin geti tákna ákveðin hljóð. 

Ferningurinn gæti staðið fyrir það að slá á læri og þríhyrningurinn gæti staðið fyrir að 

klappa. Þannig myndi mynstrið breytast úr því að vera ferningur, ferningur, þríhyrningur 

yfir í það að slá tvisvar á læri og klappa einu sinni. Þessa hugmynd mætti svo þróa áfram 

Mynd 6. Dæmi um mynstur 
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með því að nota fleiri form og hljóð. Það mætti til dæmis gera með því að bæta við hring í 

mynstrið. Hringurinn gæti staðið fyrir að snúa sér í hring eða að smella. Hringurinn gæti 

verið á mörgum ólíkum stöðum í mynstrinu. Til dæmis væri gæti verið einn hringur á 

undan ferningunum í upphafi mynstursins. Eða þá að mynstrið yrði ferningur, ferningur, 

þríhyrningur, ferningur, ferningur, þríhyrningur, hringur, hringur, hringur og svo 

endurtekið aftur frá byrjun.  Þetta litla 

mynstur gæti virkað flókið á blaði en ef 

það er klappað hljómar það einfalt og 

að rökrétt sé að byrja mynstrið aftur frá 

byrjun eftir smellina sem hringirnir standa 

fyrir. 

Stækkandi mynstur geta verið flókin á blaði sérstaklega fyrir yngstu nemendur í 

grunnskólum. Því getur verið auðveldara að útskýra þau í gegnum tónlist með því að búa 

til hryn. Einfalt dæmi um stækkandi mynstur er tvisvar sinnum taflan þar sem alltaf 

bætast tveir við töluna á undan. Þetta er hægt að leika eftir með klappi þar sem bekkurinn 

klappar rununa í sameiningu. Annað dæmi um stækkandi tónlistarmynstur væri að fá 

bekkinn til að standa í hring og bæta við einu atriði við mynstrið. Fyrsti einstaklingurinn 

myndi klappa tvisvar, næsti myndi klappa tvisvar og stappa tvisvar, þriðji einstaklingurinn 

myndi svo klappa tvisvar, stappa tvisvar og smella fjórum sinnum. Þetta þjálfar ekki aðeins 

minni nemenda með öruggum hætti og fær nemendur til að hreyfa sig heldur er þetta 

raunhæft dæmi um stækkandi mynstur (Manouchehri, 2017).  

Margar fleiri leiðir eru færar til að vinna með stækkandi mynstur í gegnum tónlist. Til 

dæmis væri hægt að vinna með dúrtónstigann og solfa heitin 

sem stækkandi mynstur. Þannig væri sungið do, do re, do re 

mí, do re mí fa, do re mí fa so, do re mí fa so la, do re mí fa so 

la tí, do re mí fa so la tí do. Einnig mætti vinna með tölur með 

sömu aðferð þannig að það væri t.d. sungið 1, 1 2, 1 2 3 eða 

jafnvel margföldunar tafla eins og 3, 3 6, 3 6 9, 3 6 9 12 

o.s.frv. Í kjölfarið væri svo hægt að teikna upp mynstrið á upp 

á töflu eða láta nemendur spreyta sig á því að teikna mynstrið 

eða skrá það með öðrum hætti. Til dæmis væri hægt að skrá þetta eins og stigamynstur.   

6.3 Nótnaskrift 

Nótnaskrift er hinn hljóðláti en kraftmikli félagi tónlistarinnar (Thomas, 2012). Saga 

hennar eins og við þekkjum hana í dag er ekki ýkja löng. Í Grikklandi til forna þekktu menn 

þó aðferðir til að rita tónlist (Elfa Lilja Gísladóttir og fleiri, 2004). Árið 200 fyrir krist samdi 

Mynd 7. Mynstur framhald 

Mynd 8: Stigamynstur 



30 

maður að nafni Sekulos lag til látinnar eiginkonu og skráði það á legstein hennar með 

grískri nótnaskrift (Thomas, 2012). Þessi aðferð virðist hafa gleymst því á miðöldum þegar 

stofnendur kristinnar kirkju hófu að rita tónlist urðu þeir að vinna verkið að öllu leyti aftur 

frá byrjun. Fyrsta tónritunarkerfið var einfalt og samanstóð að aðeins þremur táknum sem 

sýndu hvort að tónferlið væri hækkandi eða lækkandi (Elfa Lilja Gísladóttir og fleiri, 2004). 

Í jólamessu „Puer Natus est nobis, fyrir okkur er fæddur (e. for us is born)“ frá 11. öld eru 

teiknuð lítil merki sem gefa til kynna almennt form tónsins. Þessi merki þróuðust svo 

smátt og smátt út í þá nótnaskrift sem notast er við í dag (Thomas, 2012).   

Eitt af hæfniviðmiðunum fyrir tónmennt á yngsta stigi grunnskólans í aðalnámskrá er 

að nemendur geti tekið þátt í að skapa og flytja einfalt tónverk/hljóðverk og skráð það 

með einföldum hætti við lok fjórða bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Þetta hæfniviðmið má túlka með ýmsum hætti og felur það ekki í sér að ætlast sé 

til þess að nemendur læri að notfæra sér táknkerfi tónlistarinnar, nótnaskrift til að skrá 

einföld tónverk. Þar sem læsi er einn af grunnþáttum menntunar og að lögð sé áhersla á 

læsi í víðari skilningi þá telur höfundur eðlilegt að nótnaskrift sé kynnt fyrir nemendum 

sem leið til að skrá tónlist. Vissulega er ekki hægt að ætlast til þess að nemendur verði 

læsir á nótur og öll þau tákn og reglur sem finna má í tónfræði vesturlanda við lok fjórða 

bekkjar. Hins vegar ættu nemendur að geta öðlast skilning á grundvallaratriðum eins og 

lengdargildum nótna.  

Ungverski tónlistarkennarinn og þjóðlagafræðingurinn (e. ethnomusicologist) Zoltán 

Kodály setti fram lögmál eða 

meginreglur sem geta komið að 

góðum notum þegar kemur að því að 

kenna börnum að lesa nótnaskrift og 

að skapa forvitni og áhuga á því að 

lesa nótur. Kodály sagði að í fyrsta 

lagi ætti að kenna hljóðið á undan 

tákninu (e. sound before sight). Í öðru lagi ætti að byrja á því sem er þekkt og fara þaðan í 

átt að því óþekkta. Í þriðja lagi ætti að nota tjáningarmiðil á borð við solfatáknin til að 

tengja saman tóna eða texta sem nemendur heyra saman við tóna sem þeir sjá á blaði. 

Einnig er hægt að nota önnur táknkerfi eins og talnakerfi eða solfatáknin sem virka vel í 

kennslu ungra barna. Í fjórða lagi ætti að undirbúa nemendur vel áður en að þeir byrja að 

lesa nótur (Jacobi, 2011).  

Lengdargildi nótna byggja á þeirri hugsun að hægt sé að skipta heild niður í misstóra 

hluta og að heildin sé ekki alltaf sú sama. Þetta er sama hugsun og liggur að baki 

Mynd 9. Solfa heiti og tákn 
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brotareikningi. Í hæfniviðmiðum fyrir stærðfræði á yngsta stigi stendur að nemendur eigi 

að geta gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Skilningur á uppbyggingu lengdargilda 

nótna styður við skilning á hlutfallareikningi og þá sérstaklega í almennum brotum. 

Skilningur á almennum brotum styður við skilning á lengdargildum (Jarl Sigurgeirsson, 

2010). Það að koma tveimur klöppum fyrir á tíma eins stapps er raunverulegt dæmi um 

helming. Átta sextándupartsnótur taka jafnlangan tima í flutningi og ein hálfnóta. Þegar 

það er æft að flyta það samhliða því að það sé skoðað sjónrænt styður við skilning á 

hlutfallinu 8:1 (Manoucheri, 2017).   

Í námsefninu Sproti eru almenn brot fyrst kynnt fyrir nemendum í bók 3b sem hugsuð 

er sem námsefni á vorönn í 3. bekk. Í kennarabók Sprota 3b er lögð áhersla á að 

nemendur kynnist brotum annaðhvort sem hluta af heild eða sem hluta af safni. Það ætti 

að vera gert  í tengslum við verkefni daglegs lífs. Í bókinni er jafnframt lögð áhersla á að 

nemendur geri sér grein fyrir því að hlutar brots eru alltaf jafn stórir eða innihalda jafn 

marga hluti, ef um safn er að ræða. Mikilvægt er að nemendur læri að brot tákni ákveðinn 

hluta af heild eða af einum heilum. Markmiðið er að nemendur læri einnig að skrifa 

almenn brot sem hluta af heild og að þeir læri algengustu brotin (
1

2
 , 

1

3
 ,

1

4
 ,

1

5
) og að þeir 

kynnist jafn stórum eða jafngildum brotum (eins og t.d. 
1

2
=  

2

4
 ) (Alseth, Arnås, Kirkegaard 

og Røsseland 2012).  

Í námsefninu Það var lagið (2004) sem er hugsað fyrir tónmennt 

á yngsta stigi grunnskólans má finna hugmyndir að leiðum til að 

kynna nemendur fyrir lestri og ritun tónlistar. Fyrstu lengdargildin 

sem kynnt eru fyrir nemendum í námsefninu eru fjórðaparts- og 

áttundapartsnótur eða ta, tí-tí. Í námsefninu er lagt til að 

lengdargildin séu kynnt fyrir nemendum með því að kennari skrifi 

fjórðapartsnótu upp á töflu og segi að hrynheiti hennar sé ta. Því 

næst fái kennarinn nemendur til að klappa með sér lengdargildi 

nótunar og segja ta. Leikurinn er svo endurtekinn með 

áttundapartsnótu (Elfa Lilja Gíslandóttir og fleiri, 2004).  Þegar þessi 

tvö lengdargildi eru kynnt fyrir nemendum er mikilvægt að nemendur átti sig á því að það 

tekur jafnlangan tíma að spila eina fjórðapartsnótu og tvær áttundapartsnótur. Rétt eins 

og almenna brotið  
1

4
 jafngildir  

2

8
.  

  

Mynd 10: Fjórðapartsnóta 
jafngildir tveimur 
áttundupartsnótum 
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6.4 Samantekt 

Í kaflanum um kennsluhugmyndunum eru nokkrar tillögur að samþættri kennslu í 

stærðfræði og tónmennt. Kennsluhugmyndunum er leiðir til að vinna samþætt verkefni í 

tónmennt og stærðfræði með nemendum á yngsta stigi. Þessi verkefni geta aukið skilning 

nemenda á viðfangsefnum beggja greina.  

Í kaflanum um tónhæð og tónbil var sjónum beint að þeim breytum sem hafa áhrif á 

það hvernig hljóðfæri hljóma og hvernig má skoða þær með nemendum á yngsta stigi. 

Meðal þeirra hugmynda sem finna má í kaflanum er að bera saman tvö eða fleiri hljóðfæri 

sömu gerðar, skoða rúmfræðilega eiginleika hljóðfæranna, búa til hristur og fara í leik sem 

gengur út á að finna hvað er inni í íláti með því að hlusta.  

Í kaflanum um mynstur og hryn var fjallað um þann regluleika sem finna má bæði í 

tónlist og stærðfræði. Þegar unnið er með mynstur í stærðfræði er kjörið að fá nemendur 

til að klappa eða syngja mynstrið, það getur gert kennsluna skemmtilega og stutt við 

skilning nemenda á mynstrinu.  

Síðasti hluti kennsluhugmyndanna var tileinkaður nótnaskrift. Í kaflanum var talað um 

lengdargildi nótna þar sem þau byggja á samskonar hugsun og almenn brot. Rannsóknir 

hafa sýnt að skilningur á lengdargildum nótna styður við skilning á almennum brotum og 

öfugt. Því er gott að kynna nemendum fyrir almennum brotum samhliða kennslu í 

lengdargildum nótna og nota orðaforða tengdan almennum brotum í kennslu í 

nótnaskrift. Dæmi var tekið um að ein áttundapartsnóta er helmingurinn af 

fjórðapartsnótu alveg eins og 
1

8
 er helmingurinn af 

1

4
.  
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7 Lokaorð 

Þrátt fyrir að stærðfræði og tónlist séu ekki jafntengd taugafræðilega og oft haldið fram 

(Manouchehri, 2017) þá er ýmislegt sem mælir með því að greinarnar tvær séu leiddar 

saman í samþættri kennslu. Þá má nefna það að ýmis viðfangsefni stærðfræðinnar liggja 

betur fyrir nemendum sem hafa fengið kennslu í tónlist (Manouchehri, 2017) og að tónlist 

getur haft jákvæð áhrif á hlustun og munnlega þróun tungumálsins. Hún getur einnig haft 

jákvæð áhrif á athygli og minni nemenda og stutt við óhlutbundna hugsun (Yoho, 2011).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er töluverð áhersla lögð á samþættingu námsgreina. 

Þar sem samþætting á að gera námið merkingarbærra fyrir nemendur og vegna þess að 

viðfangsefni daglegs lífs eru ekki aðgreind eftir námsgreinum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Við samþættingu námsgreina þarf að huga að mörgum 

ólíkum þáttum og er mikilvægt að samþættingin sé báðum greinum til hagsbóta. Það 

dugar því ekki að læra um stærðfræði í gegnum tónlist án þess að læra neitt um tónlist 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013; Snyder, 2001).   

Það er margt líkt með tónlist og stærðfræði. Báðar greinarnar byggja á táknkerfum og 

tungumálum sem þeir sem ætla að leggja greinarnar fyrir sig þurfa að verða læsir á. 

Mynstur og regluleiki er einkennandi fyrir bæði tónlist og stærðfræði. Jafnframt má finna 

almenn brot víða í tónlist meðal annars í nótnaskrift og því hvernig tónbil taka mið af 

hlutföllum heilla talna (þ.e. ferund, fimmund og áttund). Í kennsluhugmyndum sem finna 

má í sjötta kafla ritgerðarinnar voru settar fram nokkrar hugmyndir um það hvernig nýta 

má þessa snertifleti greinanna í samþættri kennslu með börnum á yngsta stigi í 

grunnskólum. Þar var fjallað um hugmyndir um hvernig nota má stærðfræði til að auka 

skilning nemenda á því hvers vegna sum hljóðfæri gefa frá sér björt hljóð en önnur dimm. 

Einnig voru settar fram leiðir til að nýta tónlist til að auka skilning nemenda á 

stærðfræðilegum fyrirbærum eins og stækkandi mynstrum og almennum brotum sem oft 

geta vafist fyrir nemendum.  
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