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Útdráttur 
Þessi ritgerð fjallar um námskeiðið Regnbogapaunk, sem haldið var í félagsmiðstöð á 

Höfuðborgarsvæðinu fyrir 10 til 12 ára stelpur og hinsegin krakka, aðdraganda þess og 

niðurstöður. Hún fjallar um bakgrunn og reynslu höfundar og hvernig þeir þættir leiddu hana 

að þeim aðferðum og hugmyndafræði sem hún notar við kennslu á námskeiðinu.   

 Paulo Freire, bell hooks og John Dewey og hugmyndafræði þeirra í femínisma og 

kennslufræði eru kynnt. Aðstæður kvenna í tónlist á Íslandi og erlendis, í nútímanum og fyrr 

á árum, í klassík og í vinsældartónlist eru reifaðar. Farið er yfir hugmyndir um hvernig hægt 

sé að valdefla einstaklinga í tónlist og hvetja nemendur til að velja sér hljóðfæri sem teljast 

óhefðbundin fyrir kyn þeirra. Samtökin Stelpur rokka! eru einnig kynnt. Höfundur fer yfir 

kennsluáætlun, aðferðir og tengsl við aðalnámskrá grunnskóla og hvernig námskeiðið fór 

fram í raun. Hún kemst m.a. að því að kennari þarf að vera sveigjanlegur og tilbúinn að 

breyta út af nákvæmri kennsluáætlun, sama hve góð eða nákvæm hún er.  

 Afurð námskeiðsins eru tvö lög, sköpuð að fullu af nemendum, en það telur höfundur 

merki um að takmarki þess hafi verið náð: að veita nemendum vettvang til sköpunar og 

valdeflingar, til að vera þau sjálf og týna sér í því að skapa og fremja tónlist með öðrum. 

 
Abstract 

In this theses I attempt to describe the prelude and outcome of the course "Regnbogapaunk" 

which can be translated "Rainbowpunk". The course was intended for 10-12 year old girls 

and queer youths, held in one of the social centres in the capital area of Reykjavík. The theses 

is about the author's background and earlier experience guiding her when choosing the 

teaching methods and ideology she uses in the course she describes. 

 The scholars Paulo Freire, bell hooks and John Dewey are presented together with 

their ideas on feminism and pedagogy. Circumstances of women in music, classical and 

popular alike, in Iceland and abroad, at present and earlier times, are discussed. Ideas are 

presented on possible ways of empowering individuals in music and encouraging the students 

to choose musical instruments that may be considered unconventional for their gender. The 

association Stelpur rokka! (Girls rock!) is also introduced. The author connects syllabi and 

teaching plan to teaching methods presented in Main Curriculum for the Elementary School. 

She finds that the teacher must be flexible and ready to divert from precise or strict teaching 

plan, no matter how good or accurate it might be.  

 The outcome of the course are two musical pieces, created by the students themselves. 



 2 

By that end result the author concludes that the course's aim has been fulfilled: To create a 

forum for the students' empowerment and creativity; a support for their self reliance and 

autonomy, being able to create music and perform in cooperation with others.  
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Inngangur 
Þegar ég var lítil lærði ég á píanó en ég nennti ekki að æfa mig heima. Þegar ég varð 

11 ára fór ég að sækja einkatíma í einsöng en ég nennti enn ekki að æfa mig heima. Þegar ég 

kom í framhaldsskóla varð kennaraverkfall og mér leiddist. Þá tók ég upp gítar og fór að læra 

sjálf á hann. Ég sat tímunum saman og æfði mig og var á endanum búin að læra grunngripin 

utanað. Á sama tíma og ég byrjaði í menntaskóla hóf ég líka nám við Söngskólann í 

Reykjavík. Meðfram efri stigum söngsins átti ég að taka tvö stig á píanói, en enn fannst mér 

ótrúlega leiðinlegt að æfa mig heima, bæði á píanóið og að syngja. Þegar ég útskrifaðist úr 

háskóla fékk ég ukulele að gjöf og fór að læra sjálf á það. Þá var gaman að æfa sig heima. En 

það var ekki fyrr en ég kynntist Stelpum rokka! og skráði mig til leiks í kvennarokkbúðirnar 

þeirra að ég fann hljóðfærið sem ég nenni alltaf að æfa mig á. Það var eitthvað sem mér hafði 

aldrei dottið í hug: rafbassi. Síðan þá hef ég lært með aðstoð smáforrits og einnig alvöru 

kennara, ég keypti mér bók og nýti mér hana og ég spila í metalhljómsveit. Allt þetta tengist í 

raunveruleikann: ég finn hvernig ég verð betri og betri og það nýtist mér í hljómsveitinni. 

Þegar ég hóf nám við LHÍ tók ég tvo áfanga í ukuleleleik og með hjálp kennara komst ég á 

næsta stig hæfni, hæfni sem ég sé fyrir mér að nýtist mér í kennslu og eigin tónsköpun. Í LHÍ 

fór ég einnig að læra hljómborðsleik. Ég hafði áður lært á píanó en sú kennsla hafði aldrei 

tengst raunveruleikanum. Ég sá aldrei fram á að ég myndi nýta mér það sem ég hafði lært, 

hvorki sem undirleik né á tónleikum. En með því að læra á píanó með það að markmiði að 

geta lesið hljóma og verða fljótlega það fær að geta spilað undirleik með lögum tengist námið 

raunveruleikanum og verður áhugaverðara. Ég sé fram á að geta leikið undir með nemendum. 

Þá nenni ég að æfa mig heima.  

Þetta hljómar kannski eins og ómarkvisst og tilgangslaust raus, en það sem ég er að 

fara með þessu er að þegar börn (og fullorðið fólk) sökkva sér í eitthvað sem þau hafa áhuga 

á og sjá tilgang með, fer fram nám. Þess vegna finnst mér mikilvægt að allt nám hafi tilgang 

og að nemendurnir fái að velja sér viðfangsefni. Með því að stunda nám við Listkennsludeild 

LHÍ og starfa með Stelpum rokka! hef ég fengið tækifæri til þess að taka þátt í starfi sem 

nemendur sækja sjálfir í og sjá tilgang með og geta því sökkt sér í viðfangsefnið. En hvers 

vegna þurfti ég að fara í gegnum tónlistarnám sem ég hafði ekki áhuga á (en sagði sjálfri mér 

allan tímann að ég hefði það) til að komast að þessari niðurstöðu? 

Það er staðreynd að kynin standa ekki jafnfætis í samfélaginu. Aldagömul hefð hefur 

myndast um það hvað þykir karlmannlegt og kvenlegt og hvaða starfsvettvangur hæfir hvoru 

kyni um sig. Sem betur fer erum við á leið í rétta átt en ennþá erum við lituð af þessum 
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hefðum, hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki. Stelpur eru frekar aldar upp þannig 

að þær eiga að vera sætar, góðar og hjálpasamar en strákar verða alltaf strákar, ekki satt? Það 

eru læti í þeim og því verður ekki breytt. Ég set þetta svona fram því svona lítur samfélagið á 

kynin. Sannleikurinn er sá að ekki finna öll börn sig sem annað hvort stelpu eða strák, heldur 

einhversstaðar á milli eða hvorttveggja. Það er önnur umræða út af fyrir sig, sem verður ekki 

tekin hér en ég mun reyna að taka tillit til þess þegar ég tala um kynin í þessari ritgerð. 

Fyrirmyndir skipta gífurlegu máli í þessu tilliti. Börn líta upp til afreksfólks af þeirra 

eigin kyni í íþróttum, tónlist og á öðrum sviðum. Þau sjá forstjórann í stóra fyrirtækinu og 

þau sjá lækninn. Þau sjá kennara, iðnaðarfólk og fólk í skemmtanabransanum. Þá er 

mikilvægt, ekki síst núna þegar internetið greiðir enn frekar aðgang að fyrirmyndum, að þær 

séu af öllum kynjum. Stelpur geta líka orðið læknar, forstjórar og stundað iðnir. Ég heyrði 

einu sinni sögu úr skóla fyrir heyrnarlausa í öðru landi. Þar voru allar fyrirmyndir barnanna 

heyrandi og eitt barnið hélt að það myndi deyja áður en það yrði fullorðið því það sá aldrei 

fullorðinn, heyrnarlausan einstakling. Sjálf man ég eftir að mér datt ekki í hug að biðja um 

leikföng sem virtust aðeins ætluð strákum, s.s. bílabraut og Stiga sleða, enda sáust aðeins 

strákar leika sér með slíkt í auglýsingum þess tíma. Allt þetta sýnir að fyrirmyndir eru mjög 

mikilvægar.  

Þegar við lítum á kennsluefni um tónlist, dagskrár tónlistaviðburða, tilnefningar til 

tónlistarverðlauna og spilunarlista útvarps- og sjónvarpsstöðva sjáum við að stærsti hluti 

flytjenda, sem eru ekki söngvarar, eru karlmenn. Nánar tiltekið sís, gagnkynhneigðir 

karlmenn. Þarna hafa strákar heilmargar fyrirmyndir (góðar og slæmar) en stelpur örfáar. Til 

dæmis datt mér ekki í hug að það væri valmöguleiki fyrir mig að spila á trommur, gítar eða 

bassa þegar ég var lítil.  

Stelpur rokka! hafa unnið ötullega í þágu tónlistarstarfs fyrir stelpur, hinsegin og 

kynsegin einstaklinga á Íslandi. Frá því árið 2012 hefur starfsemin aukist gífurlega og 

aðsóknarmet var slegið sumarið 2018. Starf Stelpna rokka! miðar að því að gefa stelpum, 

hinsegin og kynsegin einstaklingum (trans einstaklingar, þeir sem eru samkynhneigðir, 

upplifa sig ekki sem stelpu eða strák eða hvort tveggja) rými til þess að finna sig í tónlist, 

hafa hátt og taka pláss. Allir leiðbeinendur og skipuleggjendur koma úr þessum hópum og eru 

í leiðinni fyrirmyndir nemendanna. Einnig eru hljómsveitir sem koma í heimsókn, 

smiðjukennarar og fyrirlesarar allir úr röðum þessara hópa. En meginmarkmið Stelpna rokka! 

er ekki að búa til tónlistarfólk, heldur er tónlistin stökkpallur, vettvangur til þess að koma að 

félagslegum breytingum.  
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Samtökin taka mikið af hugmyndafræði sinni úr ranni Paulo Freire og úr feminisma, 

s.s. frá bell hooks. Paulo Freire talaði fyrir því að nemendur verði að taka þátt í og hafa áhrif 

á sína eigin menntun. Hann hafnaði því að nemendur væru viljalaus ílát sem biðu eftir því að 

vera fyllt af visku kennarans, sem væri alvitur. Hann segir að nemendur og kennarar kenni og 

læri hver af öðrum. Aðeins þannig getur myndast jafnrétti og aðeins þannig geta hin kúguðu 

brotist úr fjötrum sínum. Þegar kúgararnir geta ekki lengur hellt þeirri visku sem þeim hentar 

í tóm ílát nemendanna (sem er kallað banking á ensku) og hin kúguðu verða gagnrýn á það 

sem þau læra og horfa gagnrýnum augum á hvernig samfélagið er sett upp, geta þau orðið 

frjáls. En þau verða að frelsa sig sjálf, því að kúgari sem hjálpar hinum kúguðu hefur næstum 

alltaf eitthvert annað markmið en að frelsa þá. Þetta á einmitt við í samhengi við feminisma 

því við þurfum alltaf að vera að gagnrýna hvernig samfélagið er upp byggt til þess að 

framfarir og jafnrétti geti orðið. Ef við gagnrýnum að það séu ekki nógu margar fyrirmyndir 

fyrir stelpur og önnur kyn en stráka getum við breytt því, en aðeins með því að gera það sjálf. 

Ég vil taka þátt í þessari byltingu og þess vegna vinn ég með Stelpum rokka! Það er mín leið 

til þess að láta til mín taka.  

Fræði Freires má auðveldlega tengja við aðalnámskrá og því ætti að vera auðvelt að 

réttlæta kennslufræði sem miðar að valdeflingu þessara hópa. Markmið mitt með 

námskeiðinu er að valdefla stelpur, hinsegin og kynsegin einstaklinga. Ekki aðeins í að 

kynnast tónlist, heldur til að taka pláss og vinna saman að eigin námsefni. Ég er sannfærð um 

að þessir einstaklingar muni kenna mér heilmikið, enda er ég ekki alvitur, hvorki í tónlist né á 

öðrum sviðum. John Dewey talar um að hver nemandi komi með sinn bakgrunn inn í 

skólastofuna og það rímar við Freire, sem talar um að nemendur geti kennt kennurum og hver 

öðrum ekki síður en kennarinn geti kennt nemendunum. Þetta verður sérstaklega ljóst í þessu 

námskeiði því það fer eftir því hvaða bakgrunn nemendurnir hafa hvernig námsefni ég kem 

til með að leggja inn.  

 

Að afbyggja ríkjandi kerfi 
Sköpun má skilgreina á margan hátt og þar af leiðandi skilur fólk hugtakið á mismunandi 

vegu. Í heftinu um sköpun í ritröð um grunnþætti menntunar í aðalnámskrá grunn-, leik- og 

framhaldsskóla er vitnað í skýrsluna All Our Futures: Creativity, Culture and Education. Þau 

fjalla um eina skilgreininguna á sköpun og þýða tilvitnunina á þennan hátt: „Sköpun er ferli 

sem byggist á ímyndunaraflinu og niðurstaðan er í senn frumleg og hefur gildi.“ (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 18). Í heftinu er 
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sköpun nánar útskýrð þannig: „[…] verkið þarf að hafa þýðingu eða gildi fyrir okkur sjálf, 

fyrir okkar nánasta umhverfi, á borð við fjölskyldu, vinahóp, bekk eða skóla, eða fyrir 

samfélagið í víðari skilningi” (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 18). Að mínu mati á þessi skilgreining vel við sköpun í því samhengi 

sem ég ætla að nýta hana í þessu verkefni. Á námskeiðinu var makmiðið að hvetja til 

sköpunar í samhengi við tónlist sem nýtist síðan vonandi sem verkfæri til valdeflingar 

nemenda minna.  

 Eins og segir í skilgreiningunni er sköpun ferli. Að mínu mati er það ekki endilega 

niðurstaðan sem hefur mest að segja í námi, heldur ferlið allt, en lokaafurðin getur haft 

jákvæð eða neikvæð áhrif á nemandann í ferlinu á meðan á því stendur og eftir að því er 

lokið. Benedikt H. Hermannsson (2018) fjallar um þetta í grein sinni „Áskoranir 

tónlistarkennara í skapandi skólastarfi“ í ritsafninu Framtíðarmúsík. Hann komst að því að 

hafi nemendur komið sér saman um lokaafurð, svo sem sýningu, tónleika eða upptöku, 

verður ferlið markvissara og lærdómsríkara. Þeir hópar sem hann kenndi fyrir lokaverkefnið 

sitt í listkennslu og höfðu sett sér ákveðin markmið fengu meira út úr lærdómsferlinu en sá 

hópur sem hafði ekki sett sér markmið. Vinna hans rann út í sandinn og engin lokaniðurstaða 

varð (Benedikt H. Hermannsson, 2018, bls. 69). Benedikt talar einnig um gildi í grein sinni 

og á sú umfjöllun vel við skilgreininguna sem sett er fram í heftinu um sköpun. Hann byggir 

á hugmyndum Ken Robinsons, sem talar um að sköpun sé þrískipt: hugmynd, framkvæmd og 

gildi. Þannig þarf hugmynd að verða til, hana þarf að framkvæma og hún þarf að hafa gildi 

(Benedikt H. Hermannsson, 2018, bls. 60). Mitt verkefni, sem ætlunin er að fjalla um í 

þessari ritgerð, er tónlistarnámskeið fyrir 10-12 ára stelpur og hinsegin krakka í 

félagsmiðstöð á Höfuðborgarsvæðinu. Gildi verkefnis er þríþætt: persónulegt gildi, gildi fyrir 

nærsamfélagið og fyrir mannkynið í heild (Benedikt H. Hermannsson, 2018, bls. 62). Ég lít 

þannig á að mín eigin sköpun í þessu verkefni hafi verið þannig að ég fékk hugmynd að 

verkefni, ég hrinti því í framkvæmd með því að skrifa ritgerð og skapa námskeið. Gildið er 

ótvírætt fyrir mig: gangi námskeiðið vel verður framkvæmdin valdeflandi fyrir mig sem 

persónu og sem kennara. Gildið nær vonandi til þátttakenda í námskeiðinu þannig að ég hafi 

áhrif á sjálfstraust þeirra og að þau líti á tónlist sem svið sem tilheyri þeim. Þar með er komið 

gildi fyrir nærumhverfi mitt. Ef ég næ vel til þeirra gæti gildið aukist til muna og haft þau 

áhrif að einhverjar þeirra velji sér tónlist sem fagsvið og þannig eru komnar fleiri fyrirmyndir 

út í umheiminn. Ég lít síðan á það verkefni sem þátttakendur kljást við á námskeiðinu á sama 

hátt: þau fá hugmynd og framkvæma hugmyndina undir minni leiðsögn. Vonandi verður 

einhver lokaniðurstaða, s.s. tónleikar eða upptaka á tónverki. Þá er komið að gildi 
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verkefnisins fyrir þátttakendur. Það nær til þeirra persónulega ef þau upplifa sig valdefld og 

að þau hafi lært eitthvað nýtt. Það nær til nærumhverfis þeirra ef þau standa uppi með 

lokaniðurstöðu sem þær sýna t.d. foreldrum sínum og/eða öðrum sem sækja 

félagsmiðstöðina. 

 Við erum öll hluti af því samfélagslega kerfi sem við tilheyrum, hvort sem okkur líkar 

betur eða verr. Til þess að breyta því sem betur má fara þurfum við að geta stigið út fyrir 

þetta kerfi og horft á það utanfrá. Með því að gera það afbyggjum við það kerfi sem er við 

lýði. Þorgerður Einarsdóttir (2004) talar um afbyggingu í grein sinni Hið vísindalega er 

pólitískt. Þar segir hún að afbygging sé að „[...] taka í sundur, rífa niður eða brjóta upp, t.d. 

hefðir, siðvenjur, vanahugsun, hugtök, kenningakerfi og þess háttar, í þeim tilgangi að ryðja 

braut nýrri gagnrýnni hugsun“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2004, bls. 216). Til þess að geta byggt 

upp það samfélag með þeim viðhorfum og gildum sem henta nútímanum betur þurfum við að 

afbyggja þau viðhorf og gildi sem eiga ekki lengur við. Samkvæmt bell hooks eru 

kynjafordómar (e. sexism) til dæmis innbyggðir í samfélagið og stofnanir þess af þeim sem 

hafa valdið en líka af þeim sem beygja sig undir það. Þau eru mótuð félagslega til þess að 

beygja sig undir status quo (bell hooks, 1984, bls. 43). Þetta er eitt af því sem við þurfum að 

afbyggja í samfélaginu. Með því að benda á að þau viðhorf og gildi sem eru við lýði á sviði 

tónlistar séu ekki kvenvæn stígum við fyrstu skrefin í átt að því að breyta þeim. Með því að 

koma auga á þau erum við tilbúin til að gagnrýna þau og hefja afbyggingu á þeim. Ein leið er 

sú að vera fyrirmynd í tónlist og kenna kvenkyns og hinsegin nemendum að þau eigi jafnan 

rétt á því að stíga inn á þetta svið eins og gagnkynhneigðir, sís strákar og karlmenn. Ég legg 

mitt á vogarskálarnar í afbyggingu þessa kynjaða kerfis með sköpun og því að hafa jákvæð 

áhrif á ungt fólk af öðrum kynjum en karlkyni. Konum er kennt að aðeins í samneyti og 

samhengi við karlmenn hafa þær gildi en það er hluti af male supremacist hugmyndafræðinni 

(bell hooks, 1984, bls. 43). Við erum kannski komin langt frá þessari hugmyndafræði á 

Íslandi en enn eimir eftir af þessum hugsunarhætti, enda er hann vel innbyggður í okkur því 

hann var viðmiðið í margar aldir. Okkur hefur verið kennt að samband kvenna á milli geri 

upplifun okkar fátækari en ekki ríkari, að við séum náttúrulegar óvinkonur hverrar annarrar 

og að það muni aldrei ríkja eining á milli okkar. Við verðum að aflæra þessa innbyggingu ef 

við ætlum að byggja upp sjálfbæra feminíska hreyfingu (bell hooks, 1984, bls. 43). Við 

þekkjum vel orðatiltækið „konur eru konum verstar“. Að mínu mati er hann skapaður 

gagngert til þess að halda konum uppteknum við það að keppast hver við aðra til þess að 

systrasamlag (e. sisterhood) nái ekki að myndast. Því ef það gerist þá verðum við of sterkar 

fyrir feðraveldið og það fer að brotna úr því. 
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 Paulo Freire hefur skrifað mikið um baráttu hinna kúguðu til frelsis. Hann talar um að 

ef við ákveðum hvað það er að vera mennskur séu alltaf einhverjir ómennskir (Freire, 1970, 

bls. 25). Hin kúguðu þurfa að mennska sig, en ekki til þess að verða eins og kúgararnir, 

heldur með því að mennska bæði sjálf sig og kúgara sína. En kúgararnir geta ekki einhliða 

ákveðið að mennska hin kúguðu og sig sjálf í leiðinni. Hin kúguðu eru þau einu sem geta 

mennskað þessa hópa því að þegar kúgararnir mýkja vald sitt í viðleitni sinni til að valdefla 

hin kúguðu verður það alltaf fölsk gæska (e.false generosity) (Freire, 1970, bls. 26). 

Raunveruleg gæska (e.true generosity) verður þegar hin kúguðu þurfa minna og minna á því 

að halda og geta sjálf unnið að endurmennskun sinni og að breyta heiminum (Freire, 1970, 

bls. 27). Markmiðið um að breyta samfélaginu verður að koma frá hinum kúguðu því þau eru 

best til þess fallin að koma auga á mismunun (Freire, 1970, bls. 27). Þetta er hægt að yfirfæra 

beint á konur og karla í tónlist. Tónlistarheimurinn er karllægur, en með því að berjast sjálfar 

fyrir mennsku sinni á því sviði breyta konur honum og gera hann jafnari fyrir alla. Það er 

ekki nóg að karlkyns tónlistarmenn standi að tónlistarhátíð sérstaklega til þess að valdefla 

konur. Það er valdeflandi í sjálfu sér þegar konur standa að eigin viðburðum og sú mennskun 

sem verður til þar verður ekki frá þeim tekin. Með því að skapa valdeflandi aðstæður fyrir 

önnur kyn en karlkyn hvet ég til þess að þau haldi þeirri valdeflingu áfram og berjist í átt að 

réttlátara samfélagi. 

 

Hvers vegna er kynjum mismunað í tónlist? 
 Freire segir að til þess að geta sett af stað byltingu þurfi hin kúguðu að greina hvers 

vegna staðan sé eins og hún er (Freire, 1970, bls. 29). Í tónlist er vangaveltan sú hvort það sé 

vegna þess að konur séu verri í tónlist en karlar. Augljóslega er svarið „nei“, en hver er þá 

ástæðan? Hún er mjög djúpstæð og má rekja langt aftur í aldir. Auðvitað er ekkert til sem 

heitir kvenna- og karlahljóðfæri en það hvaða hljóðfæri teljast hvoru kyni (í heimi 

tvíhyggjunnar) á sér langa sögu og djúpar rætur í samfélaginu. Margir karlmenn hafa haft 

skoðun á því hvað hentar konum í gegn um aldirnar og enn eru konur í mörgum löndum að 

berjast fyrir yfirráðarétti yfir eigin líkama. Carl Ludwig Junker (1748- 1797) tónskáld taldi til 

dæmis horn, selló og bassa henta konum sérlega illa og taldi upp nokkrar ástæður þess. Í 

fyrsta lagi hamlaði kventískan því að þær léku á þessi hljóðfæri en einnig liti það til dæmis 

fáránlega út ef kona með stóra hárgreiðslu léki á horn. Fyrir utan það að allir vissu að konur 

væru hreinlega ekki nógu sterkar til þess að leika á fyrrnefnd hljóðfæri (Meling, 2016, bls. 

150). Í öðru lagi nefndi hann þverstæðuna sem fælist í hljóðfærum sem gefa frá sér kröftugt 
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hljóð annars vegar og hins vegar fínleika kvenkynsins. Hann tekur sem dæmi pákur og 

trompet, sem voru herhljóðfæri, og horn sem var veiðihljóðfæri. Þetta passaði illa við hið 

kvenlega. Í þriðja lagi voru það stellingarnar sem þarf að setja sig í til að leika á viss 

hljóðfæri. Ef kona þarf að leika á blásturshljóðfæri þarf hún að afskræma andlitið og nota 

kviðvöðvana til að styðja við tóninn. Þetta þótti ekki hæfa konu og benti til þess að hún væri 

ekki dyggðug. Konur áttu ekki heldur að leika á strengjahljóðfæri. Selló var einna verst, því 

kona þyrfti að halla því upp að bringu sér og hafa það á milli fóta sér. Þetta þótti einkar 

ósiðlegt því á þessum tíma áttu konur að halda fótum sínum saman og hylja þá niður fyrir 

ökkla. Fiðla var einnig mjög óviðeigandi fyrir konur, því þá þarf að snúa upp á líkamann og 

ef miklar æfingar voru stundaðar gat myndast far undir hökunni. Samkvæmt þeirra tíma 

kenningum voru bestu hljóðfærin fyrir konur píanó og semball (Meling, 2016, bls. 150-151). 

Píanó þótti henta konum einkar vel vegna þess að þegar leikið er á það þarf ekki að snúa upp 

á líkamann. Það er hægt að sitja eðlilega við það, með fætur saman, beinn í baki og það þarf 

ekki mikla krafta til að leika á hljómborð þess (Meling, 2016, bls. 151). Enn einn kostur þess 

var sá að það passaði mjög vel inn í efristéttar- borgaraheimili. Þau voru oft gerð úr fallegum 

viði og kostuðu nógu mikið til þess að eigandinn gat verið stoltur af því að hafa getað keypt 

það. Píanóið varð því tákn fyrir að fjölskyldan væri vel stæð og börnin vel upp alin í tónlist 

(Meling, 2016, bls. 151). Önnur hljóðfæri, sem konur „máttu” leika á voru betur til þess fallin 

að færa úr stað, s.s. til þess að hitta aðra tónlistarnema eða fara á krána. Þetta voru til dæmis 

lúta og gítar. En staður kvenna og telpna var innan veggja heimilisins og því var það einnig 

talinn kostur píanósins hve þungt það var og erfitt að færa. Heimasætan sat því við píanóið í 

stofunni, þar sem fjölskyldan safnaðist saman (Meling, 2016, bls. 152). Staða kvenna í 

samfélaginu áður fyrr er vel þekkt og eru þessar frásagnir mjög gott dæmi um það hvernig 

kröfurnar sem gerðar voru til þeirra áttu við um allar hliðar samfélagsins. Heimilið var þeirra 

umráðasvæði og þar áttu þær sinn stað. Ef kona var gift sá hún um heimilið og ef hún var 

ekki gift þótti ekki hæfa henni að starfa utan heimilisins. Þá þótti mjög gott ef hún gat kennt á 

píanó heima hjá sér (Meling, 2016, bls. 153). 

 Þetta er mjög skýr birtingarmynd þess hvaða kröfur voru gerðar til kvenna á öldum 

áður og dæmigert fyrir samfélagið að ákveða hvað væri í lagi fyrir konur og hvað ekki. Enn 

eimir eftir af þessum kröfum í samfélaginu, þar sem konum ber að klæða sig, mála sig og 

hegða sér á vissan hátt. Enn er mjög sterk hefð fyrir kvenna- og karlastörfum og mun 

tvímælalaust líða langur tími þar til það misrétti verður leiðrétt. Þetta á einnig við í 

tónlistarlífi nútímans því enn eru til hugmyndir um kvenleg og karlmannleg hljóðfæri. Nú til 

dags eru t.d. fiðla, þverflauta og klarinett talin vera kvenleg hljóðfæri en trommur, básúna og 
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trompet karllæg. Saxófónn og selló eru álitin vera hlutlaus hljóðfæri (Walker, 2004, bls. 6). 

Gerð var rannsókn á því hvernig kynjaskipting í 19 bandarískum skólahljómsveitum væri 

milli hjóðfæra. Spurningalistar með 18 spurningum um val nemenda á hljóðfærum voru 

lagðir fyrir fyrir 19 hljómsveitastjórnendur í skólum í Flórída (Benet Crowe, 2010, bls. 11-

12). Í þessum 19 skólahljómsveitum voru samtals 589 hljóðfæraleikarar af báðum kynjum 

(Crowe, 2010, bls. 13). Niðurstaðan var afgerandi: ákveðin hljóðfæri voru mjög kynbundin. 

Þverflautan, sem áður þótti alls ekki hæfa konum, var valin af mun fleiri stelpum (87 í öllum 

hljómsveitunum) en strákum (sjö í öllum hljómsveitunum). Túban var hins vegar vinsælli hjá 

strákum (20 í öllum hljómsveitunum) en stelpum (sjö í öllum hljómsveitunum) en franskt 

horn var nánast jafnvinsælt hjá báðum kynjum, en 15 stelpur og 12 strákar léku á það 

(Crowe, 2010, bls. 13). Þess má geta að nánast jöfn kynjaskipting var samtals í þessum 19 

skólahljómsveitum, 290 stelpur og 299 strákar (Crowe, 2010, bls. 15-16). Þessar tölur segja 

skýrt að þótt konur hafi meira val um það á hvaða hljóðfæri þær leika er enn kynjamunur á 

því hvaða hljóðfæri börn velja sér þegar þau hefja hljóðfæranám. Eins og Áslaug Einarsdóttir, 

einn stofnandi Stelpna rokka!, sagði í viðtali þá erum við öll „[…] svo gegnsýrð af 

feðraveldinu […]” (Áslaug Einarsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 30. október 2017). Það lýsir 

sér meðal annars í því að þegar stjórnendur þessara skólahljómsveita voru spurðir hvort þeir 

teldu að það væri munur milli kynja í hljóðfæravali svöruðu fimm af níu að þeir héldu að það 

væri ekki munur en þrír sögðu að það væri munur. Sá síðasti taldi að það væri munur á 

ákveðnum hljóðfærum en almennt séð ekki (Crowe, 2010, bls. 14). Þarna sjá stjórnendurnir 

ekki vandamálið í kynjuðu hljóðfæravali, sem endurspeglar þann vanda sem felst í því að sjá 

ekki vandamálið. 

 

Hver er staðan á Íslandi og hvað er hægt að gera? 
Lára Rúnarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir skrifuðu um stöðu kvenna í íslensku 

tónlistarlífi árið 2013. Það fyrsta sem þær leggja til í umræðunni er nokkuð sem er einnig mín 

upplifun: „Karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra sem starfa innan tónlistariðnaðarins á 

Íslandi. Hvort heldur sem er við að skapa og flytja tónlist, spila hana á útvarpsstöðvum, 

stjórna útgáfumálum og kynningum, skrifum í blöðin eða við tæknivinnu ýmis konar” (Gyða 

Margrét Pétursdóttir og Lára Rúnarsdóttir, 2013, bls. 1). Þær telja upp nokkur vígi þar sem 

karlar eru meira áberandi: útgáfa plötutíðinda, veiting Íslensku tónlistarverðlaunanna, 

fjölmiðlaumfjöllun og ráðning listamanna á listahátíðir. Í stuttu máli voru gefnar út næstum 

því fjórum sinnum fleiri plötur eftir karla en konur á árunum 2010-2013 og engin kona vann 
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til íslensku tónlistarverðlaunanna þessi ár nema í flokknum tónlistarkona ársins (Gyða 

Margrét Pétursdóttir og Lára Rúnarsdóttir, 2013, bls. 4-5). Nýrri athugun mín leiddi í ljós að 

úrslit Íslensku tónlistarverðlaunanna bendi til að eitthvað hafi okkur orðið ágengt í þessum 

efnum. Þó má gera betur. Karlkyns einstaklingar og hópar unnu alls til 20 verðlauna, en 

kvenkyns einstaklingar og hópar unnu til 10 verðlauna. Þar af vann tónlistarkonan GDRN til 

fernra verðlauna. Blandaðir hópar unnu til tvennra verðlauna (visir.is, 2019). Þó hlutu talsvert 

fleiri karlar, einstaklingar og hópar, tilnefningar í ár eins og áður (visir.is, 2019). 

 Ég taldi kvenkyns og karlkyns keppendur á úrslitakvöldi Músíktilrauna árin 2010 og 

2018. Niðurstöðurnar voru sláandi fyrir árið 2010 en þá kepptu 42 karlkyns keppendur og 

fimm kvenkyns (þetta dreg ég bara af nöfnum viðkomandi keppenda en get ekki tekið inn í 

myndina hvort einhver þeirra skilgreini sig á annan hátt). Staðan var orðin betri árið 2018, en 

þá bar kvennahljómsveitin Ateria sigur úr býtum. Það ár tóku þátt 28 karlkyns keppendur og 

14 kvenkyns keppendur (aftur hef ég engar upplýsingar um það hvernig þátttakendur 

skilgreina sig nema nöfnin). Í ár (2019) kepptu 25 karlkyns keppendur og 11 kvenkyns 

keppendur í úrslitum (musiktilraunir.is, 2019). 

 Þetta á allt við um popptónlist. En hvað með klassísku tónlistina? Ég gerði einnig 

óformlega rannsókn á því hvernig kynjahlutföllin væru í Sinfóníuhljómsveit Íslands vorið 

2018. Ég komst að því, mér til ánægju, að kynjahlutföllin voru svo gott sem jöfn, 50 konur og 

44 karlar, en þegar ég skoðaði hljóðfæravalið kvað við annan tón. Það fellur mjög skýrt að 

þeim stöðluðu hugmyndum sem samfélagið hefur um það hvaða hljóðfæri hæfi hvaða kyni. 

Sem dæmi má nefna að fiðluleikarar eru að miklum meirihluta konur. Þar leika 25 konur og 

átta karlar á fiðlu. Aðeins karlar leika á kontrabassa, trompet, horn, básúnu og túbu og aðeins 

konur leika á hörpu og píanó. Hjá fagotleikurum einum er jöfn kynjaskipting, einn af hvoru 

kyninu. Önnur hljóðfæri eru aðeins jafnari en þó hallar á konur í þeim (Sinfóníuhljómsveit 

Íslands, 2019). Miðað við kynjahlutföllin í Sinfóníuhljómsveitinni, sem er mun jafnari en í 

popptónlist, dreg ég þá ályktun að stelpur velji heldur klassísku leiðina en þá rythmísku. Ég 

vil benda á að nám í klassískri tónlist leiðir oft til þátttöku í hljómsveitum á vegum 

tónlistarskólanna og þykir oft hallærisleg meðal jafningja unglinga. Mér þykir líklegt að þetta 

leiði til þess að margar unglingsstelpur hætti að læra á hljóðfæri á þessu aldursskeiði. Hins 

vegar leiðast strákar oft út í að spila í bílskúrsböndum, sem er mun samþykktara af 

jafnöldrum og er félagslíf í sjálfu sér. 

 En hvað getum við gert? Fyrst getum við spurt okkur: hvað getum við gert til þess að 

minnka og jafnvel útrýma kynjuðum mun á vali barna á hljóðfæri? M.J. Walker (2004) fjallar 

um kynjaðan mun á hljóðfæravali og kemur með hugmynd að lausn, sem tæki þó langan 
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tíma. Rannsóknir sýna að kynjaðar staðalímyndir við val á hljóðfærum eru til staðar, bæði hjá 

kvenkyns og karlkyns hljóðfæraleikurum, því viss hljóðfæri eru talin kvenleg eða 

karlmannleg (Walker, 2004, bls. 1). Til þess að skilja hvernig þessum staðalímyndum hefur 

verið haldið við í gegn um tíðina þurfum við að líta á hvernig þeim er viðhaldið í nútímanum. 

Miklir áhrifavaldar eru  samfélagsmiðlar, foreldrar, kennarar og önnur börn (Walker, 2004, 

bls. 1). Þegar nemendur voru spurðir hvers vegna þau ákváðu að læra á hljóðfæri töluðu 

stelpur helst um vináttu sem ástæðu en strákarnir nefndu áhrif frá foreldrum og kennurum í 

meira mæli (Walker, 2004, bls. 6). Walker stingur upp á leið til að sporna gegn þessu, sem 

virðist einföld. Þegar börn og foreldrar fá kynningu á hljóðfærunum í fyrsta sinn, skal gera 

það þannig að konur eða stelpur kynni karllæg hljóðfæri og karlar eða strákar kynni kvenlæg 

hljóðfæri fyrir væntanlegum nemendum (Walker, 2004, bls. 1). Þannig er hægt að stíga fyrsta 

skrefið í að útrýma hugmyndum um hvað séu kvenleg eða karlmannleg hljóðfæri, með því að 

halda á lofti fyrirmyndum. Þetta þýðir að valdið er hjá okkur fullorðna fólkinu: foreldrum, 

uppalendum og kennurum. Að mínu mati liggur þó mikil ábyrgð hjá þeim sem mesta valdið 

hafa, það er að segja hjá frægu tónlistarfólki og fjölmiðlum. Þau sem fjalla um tónlistarfólk 

þurfa að gæta þess að fjalla jafnt um karlkyns og kvenkyns tónlistarfólk og tónlistarfólk úr 

jaðarsettum hópum, s.s. innflytjendur, fólk með fötlun og hinsegin fólk. Að sama skapi þurfa 

þau að gæta þess hvernig fjallað er um mismunandi kyn. Oft er fjallað um kvenkyns 

tónlistarfólk á allt annan máta en karlkyns tónlistarfólk. Þá er t.d. einblínt meira á útlit og 

hvernig þær samræma frama og móðurhlutverkið. Þetta hefur auðvitað áhrif á það hvernig 

ungmenni líta á tónlistarfólk. Frægt tónlistarfólk ber einnig mikla ábyrgð. Þau velja sér oft 

session tónlistarfólk, bæði í upptökur og á sviði. Þegar litið er á lista yfir meðleikara á 

útgefnu efni eða horft á svið þar sem tónlistarmanneskjan hefur raðað þeim bestu á bak við 

sig má sjá að þar eru nánast einungis karlar. Aðferð Walkers byggist á því að ráðist er að 

rótum vandans: að börn fái þær hugmyndir að viss hljóðfæri henti kyni þess betur en önnur. 

Umræðan um hænuna og eggið fer eðlilega í hringi. Hvort er fjallað meira um karla í tónlist 

því þeir eru athafnameiri eða eru karlar í tónlist athafnameiri því það er meira fjallað um þá 

en konur í tónlist? Það sama á t.d. við um umræðu um karla- og kvennafótbolta. En ef við 

ráðumst á bæði þessi vígi getum við minnkað þennan mismun hraðar. Nú hefur almenningur 

meiri aðgang að „fjölmiðlum“ en áður í gegn um samfélagsmiðla og hefur meiri áhrif en 

áður. Þannig getum við tæklað þann vettvang. Hinn vettvangurinn er að hvetja börn til að 

velja sér hljóðfæri eftir áhuga með því að vera fyrirmyndir í þeim efnum. Það er einmitt það 

sem ég ætla að gera með námskeiðinu mínu sem tengist þessari ritgerð. Stimplunarkenning 

Besemer, Farrington og Bijleveld gerir ráð fyrir að sú hegðun eða eiginleikar sem samfélagið 
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hefur ákveðið að séu einkenni þess hóps sem einstaklingur tilheyrir hafi áhrif á hegðun 

viðkomandi (Besemer, Farrington og Bijleveld, 2017). Þetta er því einskonar spádómur sem 

rætist að sjálfu sér (e. self fulfilling prophecy). Ég tel að það sé hægt að yfirfæra þetta á 

fyrirmyndir. Ef fáar konur eru frægar fyrir að spila á bassa eða trommur eru ekki miklar líkur 

á að stelpur líti svo á að þær geti það sjálfar. Það er því fyrirfram gefið að þær munu ekki 

velja þau hljóðfæri og tónlistarstíl nema þær hafi fyrirmyndir í nærumhverfinu, s.s. kennara 

eða foreldra. Eitt af markmiðum námskeiðisins er að taka þátt í að koma af stað þeim 

breytingum sem ég vil sjá í samfélaginu. Ég vil vera fyrirmynd og ég vil sýna stelpum að þær 

geta ef þær vilja. Þær þurfa bara að fá tækifærin. 

 

Námskeiðið Regnbogapaunk 
Aðferðir á námskeiðinu 

Ég legg upp með að á námskeiðinu fái nemendur mínir aðgang að valdeflandi rými til að taka 

pláss, hafa hátt og læra eitthvað nýtt. Það að finna að við getum eitthvað sem við vissum ekki 

að við gætum er valdeflandi. Nelson Mandela sagði að valdefling væri öflugasta vopnið, 

vopn sem hægt væri að nota til þess að breyta heiminum.  

 Paulo Freire leggur mikla áherslu á gagnrýna hugsun, í senn á það sem verið er að 

fjalla um hverju sinni, námið sjálft og samfélagið. Hann lítur á nám sem samfélagslega 

aðgerð sem getur annað hvort valdeflt nemendur eða kúgað. Til þess að ná því markmiði að 

nemendur verði gagnrýnir leggur hann til aðferð sem hann kallar lausnaleit (e. problem-

posing). Hún hvetur nemendur og kennara til að valdefla sjálf sig til þess að þroskast í átt að 

lýðræði og jafnrétti á leið sinni til menntunar. Kennarinn á að hvetja nemendur til þess að 

efast um þá þekkingu sem fyrir er á sama hátt og borgarar eiga að efast um ríkjandi kerfi. 

Kennarinn hafnar þeirri hugsun að nemendur séu óvirkir í námi sínu og komi til hans 

þekkingarlaus (Freire, 1970, bls. 24). Kennarinn leggur verkefni (vandamál) fyrir nemendur 

og kemur fram við þá sem raunverulegar manneskjur og virkjar forvitni þeirra um 

þekkinguna á heiminum (Freire, 1970, bls. 25). Freire vill einnig meina að pólitík sé ekki 

einn hluti kennslu, heldur sé hún pólitísk í sjálfri sér. Það hvernig og hvað við kennum (og 

hvað við kennum ekki) og samband milli kennara og nemenda er pólitískt, hvort sem 

þátttakendur átta sig á því eða ekki. Það hvort nemendum finnst þeir geti spurt spurninga og 

gagnrýnt kennsluáætlunina er pólitískt. Það hvernig er metið er pólitískt. Aðstæður 

nemendanna eru pólitískar því þau upplifa sig sem mikils eða lítils virði eftir því hve góðar 

eða slæmar þær eru. Það er líka pólitískt að skólinn mótar nemendurna og hefur mikið að 
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segja um það hvernig borgarar þeir verða (Freire, 1970, bls. 26). Valdhafarnir ákveða hvað á 

að kenna og hvað námskrár innihalda, samkvæmt Freire. Hann sér þetta sem kúgunartæki 

sem þvingar ríkjandi menningu og viðhorfum upp á nemendur. Þessi aðferð hefur slæm áhrif 

á lýðræðislegan og gagnrýninn þroska nemenda. Nemendur sem hafa setið óvirkir undir 

þessari námskrá í mörg ár sjá sig ekki sem fólk sem getur haft áhrif á þekkinguna og 

samfélagið (Freire, 1970, bls. 27). Sú kennsluaðferð sem ég mun beita er augljóslega pólitísk. 

Femínismi er pólitískur. Ég mun vonandi opna augu stelpna og annarra kynja fyrir því að þau 

geta það sem þau vilja, burtséð frá kyni þeirra. Með því að beita lausnaleitaraðferð Freire til 

þess að virkja gagnrýna hugsun og sköpunarkraftinn til þess að sjá hlutina frá öðru 

sjónarhorni en við erum vön getum við tekið fyrsta skrefið í að afbyggja hugmyndir um 

staðalmyndir kvenna í tónlist. Ég vinn út frá þessum hugmyndum því ég lít á kennslu mína 

sem valdeflandi aðgerð. Markmiðið er að veita nemendum mínum valdeflandi aðstæður svo 

þau geti tekið skref nær því að líta á tónlist sem vettvang sem þau hafa aðgang að og sjái fyrir 

sér að geta starfað á honum í framtíðinni ef þau vilja. Ég vil hefja uppbyggingu samfélags þar 

sem allir hafa aðgang að þessum vettvangi og um leið sýna nemendum að þeir geti skapað sitt 

eigið samfélag.  

 John Dewey á margt sameiginlegt með Paolo Freire. Hann vill setja nemandann í 

miðjuna og hafnar kennslu á þeim grundvelli að nemandinn sé hlutlaus (Aubrey og Riley, 

2016, bls. 7). Að læra á að fela í sér virkan lærdóm á því hvernig á að framkvæma, frekar en 

að sitja hlutlaus og leggja upplýsingar á minnið (Aubrey og Riley, 2016, bls. 8). Það er 

einmitt þetta sem Freire kallar banking og hann var alfarið á móti. Með banking er gert ráð 

fyrir að nemendur viti ekkert og að kennarinn eigi að kenna þeim allt. Kennarinn eys úr 

viskubrunni sínum og nemendurnir taka við, gagnrýnislaust. Þetta er eitt einkenni kúgunar og 

hafnar því að menntun eigi að vera ferli rannsóknar (Freire, 1970, bls. 53). Dewey talaði fyrir 

sveigjanlegri námskrá sem legði áherslu á að leysa vandamál sem væru samofin 

kennsluefninu (Aubrey og Riley, 2016, bls. 8). Kennarinn á að hjálpa nemendum að þroska 

með sér þekkingu og hæfileika til að leysa vandamál og yfirfæra þá þekkingu sem verður til 

við það yfir á önnur fög og aðstæður (Aubrey og Riley, 2016, blsþ 9). Þetta kallast á við 

lausnaleit Freire. Á námskeiðinu verð ég með ákveðinn ramma en verð alltaf opin fyrir því 

að nemandi viti eitthvað sem ég veit ekki. Ég mun leggja fyrir þau vandamálið að útsetja eða 

semja lag og æfa það. Ég mun verða þeim til halds og trausts en þau munu þurfa að leysa 

verkefnið sjálf. Þannig læra þau aðferðir og öðlast reynslu sem þau geta yfirfært á aðrar 

aðstæður og öðlast trú á eigin getu. Þessi leið gerir þau sjálfstæð og veitir þeim það 

sjálfstraust sem þau þurfa til þess að nýta sér þessar aðferðir sjálf, í öðrum aðstæðum. 
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Kennsluáætlun 
Markmiðið með námskeiðinu var, eins og áður sagði, að veita stelpum og hinsegin 

einstaklingum á aldrinum 10 til 12 ára vettvang til þess að hafa læti, taka pláss og skapa 

tónlist undir handleiðslu kennara. Nemendur fengu tækifæri til að móta námskeiðið að því 

leyti að þeir ákváðu hver lokaniðurstaðan yrði. Möguleikarnir voru m.a. að taka upp eða spila 

fyrir aðra eigið tónverk eða ábreiðu af lagi sem til er nú þegar. Einnig voru kynntar jákvæðar 

fyrirmyndir úr jaðahópum tónlistar (t.d. konur, hinsegin fólk og fólk með fötlun). Hver tími 

var einn og hálfur til tveir tímar, einu sinni í viku og námskeiðið stóð yfir í fjórar vikur, með 

hléi vegna páskafrís. Fyrsti tíminn var síðasta föstudaginn í mars og sá síðasti í lok apríl. Ég 

vann námskeiðið í nánu samstarfi við starfandi forstöðukonu félagsmiðstöðvarinnar, Evu 

Halldóru Guðmundsdóttur. Hún hafði samband við foreldra þeirra nemenda sem hún taldi 

henta fyrir þetta verkefni. Valið var m.a. gert með tilliti til félagslegrar stöðu og kyns. Þannig 

voru félagslega sterkir og félagslega veikir einstaklingar settir saman í hóp. Félagsmiðstöðin 

sá mér fyrir starfsmanneskju, sem var mjög gott því þá var manneskja til staðar sem þekkir 

nemendurna. Sjö nemendum var boðið að taka þátt í námskeiðinu. 

 

Hæfniviðmið 
Námssálfræðingurinn Benjamin Bloom og félagar hans skiptu markmiðum náms í 

þrjú meginsvið en flokkunarkerfi þeirra hefur haft mikil áhrif á námsmat og skipulag náms 

(Meyvant Þórólfsson et.al, 2011). Þetta eru: þekkingar- eða hugsunarsvið, viðhorfa- og 

tilfinningasvið, skynjunar- og hreyfisvið (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, bls. 75-76). Með þessi 

svið sem leiðarljós set ég hæfniviðmiðin. 

Eftir námskeiðið á nemandi að: 
• geta metið hvort lag henti til þess að útfæra það fyrir hljómsveit með einföldum hætti 

(þekkingar- og hugsunarsvið). 

• geta afmarkað hluta þess sem nýtast í útfærsluna frá þeim hlutum sem má sleppa 

(þekkingar- og hugsunarsvið).  

• koma auga á leiðir til að vinna með öðrum við að greina lag í vers, viðlag, brú, 

inngang og niðurlag og lýsa hvernig þau komust að niðurstöðu (þekkingar- og 

hugsunarsvið). 

• geta rifjað upp helstu hljóma og laglínur sem unnið hefur verið með á námskeiðinu 

(skynjunar- og hreyfisvið).  
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• geta tekið þátt í og notið þess að spila lagið í hópi (skynjunar- og hreyfisvið og 

viðhorfa- og tilfinningasvið). 

• haft lágmarksþekkingu og kunnáttu á amk. eitt hljóðfæri (skynjunar- og hreyfisvið). 

• geta talað um amk. eina konu eða hinsegin einstakling í tónlist, sem er ekki 

söngkona/söngvari (viðhorfa- og tilfinningasvið). 

Ef sú leið verður farin að skapa eigið lag á nemandi að:  

• geta metið hvaða hljóðfæri, stíll og texti hentar fyrir lagið (viðhorfa- og 

tilfinningasvið).  

• koma auga á leiðir til að vinna með öðrum við að skapa eigið lag og lýsa hvernig þau 

komust að niðurstöðu (þekkingar- og hugsunarsvið). 

• geta lagt til hugmynd að laglínu, takti eða texta í sköpun lags og útskýrt fyrir hinum 

nemendunum hvernig má tileinka sér það (skynjunar- og hreyfisvið).  

• geta rifjað upp það sem hefur verið skapað og unnið áfram með það (skynjunar- og 

hreyfisvið). 

• geta rifjað upp helstu hljóma og laglínur sem unnið hefur verið með á námskeiðinu 

(skynjunar- og hreyfisvið).  

• Geta tekið þátt í og notið þess að spila lagið í hópi (skynjunar- og hreyfisvið og 

viðhorfa- og tilfinningasvið). 

• Haft lágmarksþekkingu og kunnáttu á amk. eitt hljóðfæri (skynjunar- og hreyfisvið). 

• Geta talað um amk. eina konu eða hinsegin einstakling í tónlist, sem er ekki 

söngkona/söngvari (viðhorfa- og tilfinningasvið).  

 

Grunnþættir menntunar 
Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla er að miklu leyti byggð á því sem kallað er 

grunnþættir menntunar. Þeir eru undirliggjandi áhersluþættir sem eiga að fléttast inn í allt 

nám og alla kennslu á þessum skólastigum. Þau þarf að hafa að sjónarmiði þegar 

kennsluáætlanir eru skipulagðar. Námskeiðið fellur mjög vel að öllum þessum grunnþáttum 

og verður fjallað um það hér að neðan. 

Læsi: nemendur fá þjálfun í að lesa í umhverfið og tónlist. Bæði í að greina lög og 

brjóta þau niður og að lesa í hljóma. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að læsi snúist ekki 

aðeins um kerfisbundin tákn og miðlunartæki, heldur fyrst og fremst um merkingarsköpun og 

að hún eigi sér aldrei stað í tómarúmi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18). 

Nemendur fá að velja leið sem þeim hentar. Í boði verður að brjóta lag niður og spila það 
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(gera ábreiðu) eða að semja lag sjálf. Þetta finnst mér eiga við í báðum tilvikum. Þegar 

nemendurnir brjóta niður lag til þess að gera ábreiðu eru þeir bæði að læra að lesa í táknkerfi 

sem hjálpar þeim við tónsköpun og að lesa í aðstæður til þess að geta spilað skammlaust með 

öðru tónlistarfólki (hinum nemendunum, mér og starfsmanneskju félagsmiðstöðvarinnar). Ef 

nemendurnir velja að skapa eigið lag felst læsið í því að lesa í aðstæður, hlusta á hina 

nemendurna og finna leið til þess að skrá afraksturinn þannig að það henti hverju hljóðfæri 

fyrir sig. 

Sjálfbærni: Nemendur og kennari greina lag og brjóta það niður í sameiningu. 

Nemendur þjálfast í þeirri tækni og geta nýtt sér hana ef þeir vilja spila lög, einir eða saman í 

hljómsveit, síðar meir. Einnig munu þeir læra lítillega um spuna og hvernig mikilvægt er að 

hlusta á meðleikara sína og standa með eigin hugmynd. Þannig verða þau sjálfbærir 

listamenn. Þetta fellur vel að því sem segir í Aðalnámskrá grunnskóla: „Menntun til 

sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). Þetta námskeið miðar einmitt að því að gera 

nemendur hluta af tónlistarsamfélagi eða samfélagi tónlistarfólks sem á sér sérstaka 

menningu og er hluti af menningu Íslands. Með því að fjalla sérstaklega um tónlistarkonur og 

hinsegin tónlistarfólk er stuðlað að því að nemendur fái fyrirmyndir sem þau geta samsamað 

sig við. Þetta er viðfangsefni sem felur í sér samspil umhverfis og félagslegra þátta í þróun 

samfélags. Það að halda á lofti fyrirmyndum sem börn geta samsamað sig við hefur áhrif á í 

hvaða hlutverkum þau sjá sig í framtíðinni. Þar með stígum við skref í áttina að fjölbreyttara 

samfélagi á sviði tónlistar. Í Aðalnámskrá grunnskóla stendur einnig að „[...]sjálfbærni sé 

jafnvægisástand og að sjálfbær þróun sé breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi, 

eða minni einingu og færa það til sjálfbærni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 20). Þetta á við um þann hluta námskeiðsins sem lýtur að félagslegu réttlæti, s.s. 

femínisma. Þegar börn sjá fyrirmyndir af sínu eigin kyni eru þau líklegri til þess að velja 

starfsframa eða athafnir sem þær eru fulltrúar fyrir. Með því að vera sú fyrirmynd sem ég vil 

að stelpur og hinsegin nemendur fái stuðla ég að því að nemendur geti litið á vettvang 

tónlistar sem sinn eigin.  

Heilbrigði og velferð: Í öllu þessu áreiti sem við verðum fyrir nú á tímum og öllum 

þeim kröfum sem gerðar eru til okkar er streita alvöru heilsufarsvandamál. Það hefur sýnt sig 

að það að hlusta á tónlist geti minnkað streitu með því að lækka magn kortisóls í líkamanum. 

Það hefur jafnframt komið í ljós að söngur móður hefur þessi áhrif á ungbörn niður í sex 

mánaða aldur (Swaminathan E. og Schellenberg, 2014, bls 191). Rannsóknir hafa einnig sýnt 
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að áhrif tónlistar séu meiri ef hennar er notið með vinum eða öðrum sem viðkomandi þekkir 

vel (Swaminathan E. og Schellenberg, 2014, bls 191). Hópeflisleikir og samhristingur í 

byrjun hvers tíma miðar einmitt m.a. að því að nemendur kynnist hver öðrum og hópurinn 

verði samrýmdur. Með þetta til hliðsjónar má glögglega sjá að tónlistarþátttaka og hlustun á 

tónlist hefur jákvæð áhrif á nemendurna, líkamlega og andlega, en heilbrigði byggist einmitt 

á „[...] andlegri, félagslegri og líkamlegri vellíðan“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 23).  

Lýðræði og mannréttindi: „Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni 

borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og 

fjær“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls, 21). Á námskeiðinu fá nemendur vald 

til að ákveða hvaða leið verður farin í tónlistarsköpun. Þau ákveða hvort þau skapi sitt eigið 

lag eða æfi lag annars listamanns eða -konu og þau ákveða einnig á hvaða hátt þau miðla 

niðurstöðunni. Valmöguleikarnir eru m.a. að flytja lagið í félagsmiðstöðinni eða taka það 

upp. Á þann hátt finna nemendurnir fyrir því að þeir geti haft áhrif á umhverfi sitt hafi þeir 

áhuga á því. Á sama tíma þurfa þeir að sjá hlutina frá sjónarhóli annarra og taka mark á 

rökum þeirra til þess að hópurinn geti komist að niðurstöðu sem allir eru sáttir við. Ég mun 

líka alltaf hafa það í huga að taka mark á tillögum nemendanna í öllu ferlinu. Þegar nemendur 

finna á eigin skinni að þeir geti haft áhrif á umhverfi sitt eru þeir líklegri til að hafa áhuga á 

að gera það síðar á æfinni. 

Jafnrétti: „Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í 

samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að greina 

þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 22). Þetta þykir mér mjög mikilvægt og margir fullorðnir 

einstaklingar ættu að tileinka sér þetta. Það er erfitt að sjá eigin forréttindi nema með því að 

sjá mismunun gagnvart öðrum berum augum. Meginverkefni mitt með þessu námskeiði er að 

veita stelpum og hinsegin krökkum pláss til þess að skapa og fremja tónlist. Ég mun ræða 

stöðu kvenna og hinsegin einstaklinga í tónlist á meðan á ferlinu stendur. Þannig ýti ég undir 

gagnrýna hugsun og að nemendur endurskoði viðhorf sitt gagnvart tónlistarflutningi. Það er 

mikilvægt að sjá hvað má betur fara í samfélaginu, þannig að hægt sé að grípa til aðgerða. Á 

sama tíma gef ég þeim valdeflandi vettvang til þess að sýna þeim að öll kyn geta skapað þá 

tónlist sem þau vilja.  

Sköpun: „Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja 

merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

24). Með því að ákveða strax eða snemma í ferlinu hver lokaniðurstaðan verði, til dæmis 
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tónleikar fyrir aðra þátttakendur í félagsmiðstöðinni eða upptaka, sköpum við merkingu í því 

sem við erum að gera. Þegar saman koma sköpun og merking í viðfangsefninu verður til 

námsáhugi og hann er það sem ég vil kveikja. „Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og 

aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en 

afrakstur verksins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). Nemendur skapa 

annað hvort eigið lag eða endurskapa lag sem þegar er til. Þau vinna saman að því að læra á 

hljóðfærin, velja lagið, brjóta það niður og æfa það eða skapa lagið í sameiningu og æfa það. 

Þetta ferli er lærdómsferlið sem leiðir að því að mögulegt verður að halda tónleika eða taka 

upp lag eða lög og það er það sem nemendurnir læra mest af. Velji nemendur að skapa eigið 

lag á þetta ekki síður við. Þau læra að vinna saman að því að skapa sitt eigið lag, skref fyrir 

skref og hafa að lokum fullmótað lag í höndunum. Ætlunin er að gera tilraun til að nýta spuna 

til þess að koma sköpunarferlinu af stað. Í ritröð um Grunnþættina-sköpun stendur “Til að ýta 

við ímyndunaraflinu getur verið gott að búa til þrönga ramma, jafnvel svo nemandanum 

sýnist ómögulegt að leysa verkefnið og sjái nánast enga leið til þess í fljótu bragði“ (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 22). Þetta mun ég 

nýta mér með því að hafa mjög miklar skorður fyrst og víkka svo rammann. Þannig fá 

nemendur sjálfstraust til þess að sköpun geti átt sér stað. 

 

Verkfæri og aðstaða 
Rými sem nýtist bæði í hljóðfærakennslu og leiki úti á gólfi, s.s. upphitunarleiki og 

hópeflisleiki. 

Hljóðfæri, sem fengin eru að láni frá ýmsum aðilum. Þar má nefna: rafmagnsgítar, rafbassa 

og magnara við hæfi, hljómborð og hljómborðsstand, söngkerfi og hljóðnema. Með þessum 

hljóðfærum er ætlunin að skapa þá tónlist sem til stendur að skapa. 

Lítil hljóðfæri til þess að æfa spuna. 

Myndvarpi til þess að geta sýnt nemendum myndir, myndbönd og mögulega glærusýningu.  

Aðstoðarmanneskja sem þekkir nemendur og getur verið mér innan handar. Félagsmiðstöðin 

sér fyrir henni. 

Upptökutæki til þess að taka upp lagið sem skapast. 
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Gróft skipulag kennslustunda 
Fyrsti tíminn fer aðallega í að kynnast nemendunum og hrista hópinn saman. Ég fer yfir hvað 

verður gert í tímum og kemst að því hvað nemendurnir vilja gera í verkefninu. Valið stendur 

milli þess að æfa popplag eða skapa eigið tónverk. Nemendur ákveða líka hvernig þau vilja 

miðla laginu, flytja það eða taka það upp. Nemendur setja sér eigin reglur til að framfylgja á 

námskeiðinu. 

Annar og þriðji tími fara í að greina popplagið og æfa það eða skapa tónverk og æfa það. 

Fjórði tími fer að hluta til í að æfa og fara yfir lagið og að hluta í að taka það upp eða flytja 

það fyrir aðra í félagsmiðstöðinni, eftir því hvað nemendurnir vilja. 

 

Nákvæm útlistun á kennslustundum 
Hver tími er 1,5-2 klst. 

1.tími 
Kynningar á nöfnum og fornöfnum: 20 mínútur. 

Í byrjun tímans setjumst við í hring og kynnum okkur með nafni og því persónufornafni sem 

við kjósum, Ég útskýri að ástæðan fyrir því að við gerum þetta er sú að við getum aldrei gert 

alveg ráð fyrir að fólki henti tvíhyggjan karl/kona eða stelpa/strákur og að ég vilji bjóða upp á 

vettvang fyrir þau sem vilja nota önnur fornöfn að láta okkur hin vita svo við getum notað rétt 

fornöfn. Hvert og eitt segir fyrir hverju þau eru spennt og hverju þau kvíði, ef einhverju. Ég 

segi „gaman að kynnast þér“ eftir hvern aðila. 

Næst förum við einn hring þar sem hvert og eitt segir frá því hvort þau hafi reynslu af 

hljóðfæraleik, hvaða hljóðfæri þau myndu vilja spila á og hvernig tónlist þau hlusta á. 

Nafnaleikir:  

Nafnahringur: Kennari byrjar og segir sitt nafn. Næst segir nemandinn til vinstri nafn 

kennarans og síðan sitt eigið. Næsti nemandi þarf að segja tvö nöfn og síðan sitt eigið og 

þannig bætast við nöfn, koll af kolli. Kennarinn endar á því að segja öll nöfnin. 

Nafna-hreyfleikur: Hvert og eitt gerir hreyfingu með nafninu sínu og öll herma. Síðan er 

farinn annar hringur þar sem er engin endurtekning heldur gera öll hreyfinguna og segja 

viðkomandi nafn á sama tíma. 

Reglugerð: 15-20 mínútur. 

Við búum til reglur sem við munum fylgja innan hópsins. Þetta geta verið reglur sem varða 

trúnað eða samskipti, það að hafa gaman eða að engin hugmynd sé slæm. Með því að gefa 

nemendum tækifæri á að setja sínar eigin reglur er meiri hvati fyrir þau til að fylgja þeim.  
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Öskurhringur: 2 mínútur. 

Hver og einn nemandi og leiðbeinandi öskrar, og loks öskra allir saman. Öskurhringur er góð 

leið til að losa um spennu og hömlur og þegar allir öskra saman verður til ákveðin samstaða 

innan hópsins.  

Hópeflisleikir: 20 mínútur. 

Zipp-Zapp-Boing: Kennari lætur zippið ganga með því að segja zipp og klappa í áttina að 

nemanda öðrum megin við sig. Sá nemandi lætur zippið ganga í sömu átt með því að klappa 

ákveðið til næsta nemanda. Mikilvægt er að ná augnsambandi á meðan zippið gengur. Næsta 

skref er að bæta boing við. Þá breiðir þátttakandi út hendur á móti zippinu og segir boing! Þá 

snýst zippið við og fer í hina áttina. Síðast er zapp bætt við. Þá sendir þátttakandi zippið til 

einhvers annars en næsta þátttakanda við hliðina og segir zapp. Mikilvægt er að ná 

augnsambandi við móttakanda. Sá sem tekur við zippinu ákveður nú í hvora áttina það fer. 

Hjartsláttarhendur: nemendur haldast í hendur. Kennari kreistir hönd nemandans við 

hliðina á sér, öðru hvoru megin, í þá átt fer hjartslátturinn. Þegar þátttakandi finnur að höndin 

á honum er kreist á hann að kreista næstu hönd með hinni hendinni. Þannig fer hjartslátturinn 

í hring. Ef vel gengur á hjartslátturinn að geta orðið mjög hraður. 

Þessir leikir hrista saman hópinn og hvetja nemendur til þess að halda einbeitingu og hlusta 

hvert á annað. Hjartsláttarhendurnar sýna þeim að ef þau gera það geta þau verið sem einn 

hjartsláttur.  

Íþróttaklapp: ýmsar útgáfur, til að auka einbeitingu.  

Það þekkja allir klappið sem er vinsælt á íþróttaleikjum: klappklapp-klappklappklapp-

klappklappklappklapp-Ísland! Þetta klappmynstur er hægt að nýta í æfingum sem miða að því 

að halda einbeitingu og hlusta á aðra.  

1a: Allir klappa mynstrið saman, en „Ísland“ eða „Valur“ eru tvö klöpp í viðbót, án þess að 

gera hlé á milli.  

2a: Allir klappa þannig að gert er hlé í eitt slag á milli endans á fyrsta mynstri og byrjunar á 

því næsta. 

3a: Hópnum er skipt í tvennt, annar hópurinn gerir lið 1a en hinn gerir lið 2a. Þá riðlast 

klappið þangað til að lokum eru allir orðnir samtaka aftur.  

1b: Hvert klapp er yfirfært á stapp, smell með fingrum og „hah“. Þannig færist mynstrið til og 

fyrsta slag er á mismunandi stað. Þessi aðferð er vel til þess fallin að auka einbeitingu og 

samspil. 
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Kveikja: 20-30 mínútur. 

Þegar kennsla er hafin þarf meðal annars að huga að því að ná athygli nemenda og halda 

henni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Markmiðið með námskeiðinu er að veita 

nemendum valdeflandi vettvang og í því samhengi tel ég mikilvægt að halda á lofti 

jákvæðum fyrirmyndum. Ég sýni því nemendunum myndbönd af konum og hinsegin fólki að 

spila á þau hljóðfæri, m.a. þau sem eru í boði á námskeiðinu og nýta þau sem kveikjur. En 

það er verkfæri sem kennari getur nýtt sér til þess að draga athygli nemenda að 

viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Ég kynni þau í leiðinni fyrir 

mismunandi tónlistarstefnum til þess að veita þeim innblástur í eigin tónsköpun. Á meðan 

segi ég þeim örlítið frá hverju og einu hljóðfæri. Þetta verður í formi smáfyrirlestrar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 66). Ég held ekki einstefnufyrirlestur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 66) þar sem nemendum gefst ekki færi á að spyrja fyrr en eftir hann, heldur 

þátttökufyrirlestur, þar sem nemendum býðst að skjóta inn spurningum eða athugasemdum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 67). Ég spyr nemendur einnig hvort þau þekki 

tónlistarkonur eða hinsegin tónlistarfólk, annað en söngvara. 

Kveðjustund: 10-15 mínútur. 

Í lokin komum við aftur í hring og tölum saman um það sem við gerðum. Hvað var 

skemmtilegast? Við ræðum hvað við viljum gera í næsta tíma. Valið stendur á milli þess að 

æfa popplag sem ég hef valið eða sem þau velja sjálf eða skapa eigið lag. Við tökum líka 

ákvörðun um hvernig við viljum miðla því. Valið stendur á milli þess að taka það upp og 

setja á Soundcloud eða sambærilega veitu eða að spila það fyrir aðra í félagsmiðstöðinni. 

Síðast förum við hring þar sem er í boði að knúsa/gefa high five/fistbumpa næsta við hliðina 

og segja: takk fyrir tímann. Allrasíðast er farinn annar öskurkringur.  

 

2. tími 
Byrjun: 10 mínútur. 

Tíminn byrjar á því að við myndum hring. Við förum í hring þar sem hver knúsar/high five-

ar/fistbumpar næsta við hliðina og segir „gott að sjá þig“. Því næst förum við öskurhring.  

Upphitun: 10 mínútur 

Upphitunarleikur: Samurai. Nemendur standa í hring. Einn hrópar fyrirfram ákveðið 

„stríðsöskur“ í áttina að öðrum nemanda með ímynduðu sverði. Sá nemandi lyftir sínu 

ímyndaða sverði beint upp og rekur upp stríðsöskur. Nemendurnir sitt hvorum megin við 

þann nemanda reka líka upp stríðsöskur og skera hann í kviðinn með sínum ímynduðu 
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sverðum. Nemandinn í miðið beinir síðan sínu sverði að öðrum nemanda og þannig heldur 

leikurinn áfram.  

Leikurinn er ekki bara skemmtilegur, heldur kemur hann blóðinu af stað, þjálfar nemendur í 

að sleppa sér lausum og öskra og byggist á samvinnu og einbeitingu nemendanna. 

Kynnumst hljóðfærunum: 30 mínútur 

Nemendur fá að fikta og vera með læti í 3 mínútur á hvert hljóðfæri til þess að kynnast því. 

Spunaleikur: hljóðfærin tala saman. Ímyndum okkur tilfinningu, spilum til sessunautar 

okkar, sem svarar með sömu tilfinningu og nýtir sér andstæða tilfinningu til þess að „tala við“ 

sessunautinn hinum megin. 

Alvarlegri spuni: Nemendur nýta 2-3 nótur/trommur/hljóma í spunann. Ég kynni þá tóna eða 

hljóma sem nýttir verða í spunann. Þegar nemendur hafa prófað þetta í svolítinn tíma bæti ég 

við rammann: ljótt tónverk, sorglegt, glaðlegt o.s.frv.  

Umræður: 10-15 mínútur 

Við leggjum frá okkur hljóðfærin og komum í hring. Umræður um hvaða hljóðfæri var 

skemmtilegast og á hvaða hljóðfæri nemendurnir myndu vilja spila eða hvort þau vilji syngja.  

Lagið skipulagt: Restin af tímanum, fyrir utan tíu mínútna kveðjustund.  

Ég hvet nemendur til að skrifa hugmyndirnar niður um leið og þær fæðast. Ég verð með blöð 

og blýanta á staðnum.  

Ábreiða af lagi sem er þegar til: Við hlustum á lagið og brjótum það niður í sameiningu. 

Hvaða hljóðfæri eru í laginu, af hvaða hlutum samanstendur það (intró, vers, viðlag, brú, 

niðurlag)? Er leikið á einhver hljóðfæri sem við erum ekki með? Hvað getum við þá gert? Er 

leið fyrir okkur til að finna út úr því hvaða hljómar eru í laginu? Ég leiði nemendur áfram í 

ferlinu og spyr spurninga en það ættu að vera þau sem brjóta lagið niður og ígrunda það. Ef 

tími vinnst til er byrjað að æfa. Þessa aðferð mætti flokka sem markvissar spurningar eða 

spurningatækni. Þá eru spurningar settar fram í þeim tilgangi að vekja nemendur til 

umhugsunar og skapa umræður (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls 39). Þetta ferli tekur restina 

af tímanum og mögulega hluta af næsta tíma líka. 

Nemendur skapa sitt eigið lag: Við ræðum um það hvernig lagið ætti að vera. Er það 

sorglegt eða hresst, poppað, rokkað eða pönkað? Er það kannski ambient? Mögulega spila ég 

tóndæmi fyrir nemendur sem dæmi um mismunandi tónlistarstíl. Ef ætlunin er að hafa texta 

þarf að vinna hann fyrst. Nemendur eru beðnir um að koma sér saman um þema. Síðan gerum 

við hugkort í tengslum við það og sköpum textann út frá því. Þá er ætlunin að gefa 

nemendum rými til að skapa textann sjálf.  

 Þá er komið að því að skapa lagið sjálft. Fyrst finnur trommarinn takt sem 
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viðkomandi er sátt við. Ég legg áherslu á að hafa taktinn ekki of flókinn. Næst bætist gítarinn 

inn með nokkur grip, ekki fleiri en þrjú. Ég verð búin að sýna nemendunum nokkur grip sem 

hægt er að velja úr. Mögulegt er að hljómborðsleikarinn og gítarleikarinn komi sér saman um 

gripin. Hljómborðsleikarinn getur síðan bætt við laglínu með hægri ef vill. Textinn ætti að 

leiða laglínuna áfram. Ef illa gengur að skapa laglínu er farin einföld leið til að brjóta ísinn. 

Nótur eru valdar með því að gefa þeim númer frá núll til níu og nýta kennitölur nemenda eða 

fæðingardaga til þess að skapa laglínu. Kennari leikur undir, einfalda hljóma. Þannig fá 

nemendur á tilfinninguna að það sé hægt að skapa tónlist sem gæti orðið að fullsköpuðu lagi. 

Einnig er hægt að nota pentatónískan skala innan hverrar tóntegundar til þess að spinna. 

Bassaleikarinn nýtir sér þá grunntóna gripanna, eða millitóna einnig ef viðkomandi treystir 

sér til. Loks kemur söngurinn inn. Ég legg alltaf áherslu á að hafa þættina ekki of flókna og 

það á líka við um laglínuna. Svona vinnum við lagið þangað til þátttakendur verða orðnir 

sáttir. Þessi þáttur tekur langmestan tíma og mun endast tímann og möglega taka hluta af 

næsta tíma líka. 

Kveðjustund: 10 mínútur. 

Við förum einn hring og ræðum hvað hafi verið gaman, hvað kom á óvart og hvað var erfitt. 

Við segjum líka frá því ef við erum sérstaklega spennt fyrir einhverju.  

Síðast er farinn einn öskurhringur. Hann ætti að vera farinn að vera auðveldari fyrir þá 

nemendur sem áttu erfitt með að hleypa öskrinu út í byrjun.  

 

3. tími 
Byrjun: 10 mínútur. 

Tíminn hefst á knús/hig five/fistbump-hring og öskurhring. Síðan förum við einn hring þar 

sem við segjum fyrir hverju við erum spennt í þessum tíma.  

Upphitun: 10-20 mínútur. 

Upphitunarleikur: Zipp, zapp boing með tvisti. Þá bætist við keilukúla sem allir þurfa að 

hoppa yfir, skutla sem allir þurfa að beygja sig undir og „stopp!“ en þá svara hinir „in the 

name of love“. Þegar búið er að bæta tvistinu inn heldur Zippið áfram. 

Sköpun og æfingar:1-1,5 klst 

Við höldum áfram með vinnuna sem hófst í síðasta tíma.  

Kveðjustund: 10 mínútur. 

Við förum einn hring og ræðum hvað hafi verið gaman, hvað kom á óvart og hvað var erfitt. 

Við segjum líka frá því ef við erum sérstaklega spennt fyrir einhverju.  
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Síðast tökum við einn öskurhring.  

4. tími 
Byrjun: 10 mínútur. 

Tíminn hefst á knús/hig five/fistbump-hring og öskurhring. Síðan förum við einn hring þar 

sem við segjum fyrir hverju við erum spennt í þessum tíma.  

Upphitun: 10 mínútur 

Upphitunarleikur: nemendur mega velja hvaða upphitunarleik þau vilja. 

Æfingar: 40 mínútur 

Lagið er æft eins vel og hægt er á þessum tíma.  

Flutningur á lagi/upptaka á lagi: 

Ef ætlunin er að flytja lagið sem var æft eða samið á námskeiðinu þarf að gera ráð fyrir að 

það þurfi að færa hljóðfærin milli rýma. Hver og einn nemandi lærir að róta sínu hljóðfæri en 

hjálpar líka hinum ef þörf er á. Ef ætlunin er að taka lagið upp þarf að stilla upptökutækinu 

upp og gera nokkrar tilraunir. Síðan verður lagið tekið upp nokkrum sinnum og besta takan 

valin. Við ræðum hvar er best að deila laginu. Mögulega vilja nemendur bara fá það fyrir 

sjálf sig, en mögulega vilja þau líka að umheimurinn heyri það. Möguleikarnir eru endalausir 

en nokkrir eru: Soundcloud, Facebook, instagram o.fl. Þá mætti nýta vettvang 

félagsmiðstöðvarinnar á samfélagsmiðlum til þess að miðla laginu.  

 

Ég vil reka þann varnagla að þetta er skipulag sem sett er fyrir kennslu. En kennsla er lifandi 

ferli og kennari þarf að vera viðbúinn því að þurfa að aðlaga kennslu sína eftir aðstæðum. Því 

getur kennsluáætlun farið algerlega úr skorðum eða breyst óverulega. Það fjalla ég um í 

kaflanum hugleiðingar. 

Námsmat  
Eðli málsins samkvæmt mun ég ekki láta nemendur þreyta próf og ég ætla heldur ekki að 

gefa þeim umsagnir. Þetta námskeið á að vera skemmtilegur og valdeflandi vettvangur fyrir 

nemendur. Markmið matsins er að leiðbeina nemendum á meðan á námskeiðinu stendur 

annars vegar og hins vegar miða að því meta námskeiðið sjálft og hvernig til tókst. Þannig fá 

nemendur sem mest út úr námskeiðinu og ég fæ tækifæri til að ígrunda það og nýta mér það 

sem mætti betur fara í næstu kennslu sem ég tek mér fyrir hendur. Stiggins o.fl. tala um 

hugtakið assessment for learning sem þýtt er sem leiðbeinandi mat eða leiðsagnarmat í 

bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati eftir Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 14). Þar er gert ráð fyrir að bæði nemandi og kennari taki þátt í matinu 
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og séu hvorir tveggja móttakendur þess. Takmarkið er að „[...] báðir læri af því til að ráða 

betur við hlutverk sín, ígrunda gerðir sínar og viðfangsefni, læri að þekkja sjálfan sig og ná 

betri árangri í því sem þeir eru að fást við“ (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls 14). Ég mun 

leiðbeina nemendum með því að nýta mér hugmyndafræði leiðsagnarmats en samkvæmt 

henni fylgist kennari með nemendum á námstímanum og leiðbeinir þeim. Samræður eru m.a. 

notaðar til þess að komast að því hvað nemendur vita og geta og nýta það til þess að komast 

að því hvers þeir þarfnast til þess að ná árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 14). 

Fyrir þetta námskeið er mikilvægt að ég komist að því hvað nemendur kunna fyrir svo ég geti 

mótað það samkvæmt því. Þá get ég nýtt mér forþekkingu þeirra sem hana hafa til þess að 

hvetja þau til að kenna hinum nemendunum. Þetta hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust 

nemendanna. Ég tel að það sýni þeim sem taka við leiðbeiningum frá samnemendum að 

jafningjar geti líka haft hagnýta þekkingu og að kennarinn sé ekki alvitur.  

           Ég hyggst styðjast við markmiðaviðmið þegar ég met kennsluna. Markmiðaviðmið er 

ætlað til þess að meta það, með prófum eða öðrum leiðum, hvort nemendur hafi náð fyrirfram 

gefnum markmiðum námskeiðisins (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 15). Í umfjöllun um 

hæfniviðmið eru markmið námskeiðisins eins og ég sé þau. Markmið Blooms um kennslu 

fellur vel að þessum viðmiðum. En eins og fyrr sagði er markmiðið ekki að meta 

nemendurna, heldur kennsluna, með aðferðum námsmats. 

Á meðan á kennslu stendur nýti ég þessa punkta til þess að framkvæma leiðsagnarmat: 

Nemandi: 

• sýnir samvinnu við sköpun eða greiningu á lagi. 

• getur spilað með hinum nemendunum í hópi. 

• getur talað um a.m.k. eina tónlistarkonu eða hinsegin tónlistarmanneskju. 

• hefur öðlast aukna færni á a.m.k. eitt hljóðfæri. 

Síðan mun ég meta hvað gekk vel og hvað mætti betur fara og ræði það í kaflanum 

hugleiðingar. 

Þessa punkta er einnig gott að hafa í huga þegar ég vinn að leiðsagnarmati. Sóknarkvarði er 

hafður til hliðsjónar til að meta leiðsögn við nemendur. Ef nemendur uppfylla ekki þessi 

fyrirframákveðnu skilyrði þarf að tala strax við viðkomandi þannig að hán geti bætt sig. Þá 

væri jafn vel hægt að vísa í þeirra eigin reglur, ef við á. 

Umgengni, ábyrgð: nemandi: 

• Vinnur vel í tímum og fylgist með. 

• Tekur þátt í verkefnum. 
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• Virðir reglur sem gilda um umgengni. 

• Tekur ábyrgð á verkefnum. 

Hugarfar: Nemandi: 

• Tekur ábendingum vel. 

• Er áhugasamur og viljugur að læra. 

• Hlustar á kennarann og annað starfsfólk. 

• Á góð samskipti við starfsfólk og jafningja. 

Samskipti, samvinna: Nemandi: 

• Fer eftir reglum hópsins. 

• Tekur þátt í því sem fram fer. 

• Á gott með að vinna með öðrum. 

• Tekur ábyrgð á verkefnum hópsins. 

• Virðir skoðanir annarra. 

• Deilir hugmyndum með öðrum. 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 212-213). 
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Hugleiðingar 
Fyrsti tími gekk ótrúlega vel. Einn nemandi talar og skilur litla íslensku en hinir 

nemendurnir skilja ensku, þannig að þær hafa samskipti á henni. Ég og 

aðstoðarleiðbeinandinn minn, Kanema, töluðum íslensku og ensku í bland, þannig að allir 

skildu hvað um var að vera. Stundum endurtók ég mig á ensku eftir að hafa útskýrt á íslensku 

en stundum þýddi Kanema það sem ég sagði. Við fórum í Zipp Zapp Boing, nafnaleiki og 

hjartsláttarhendur. Sá leikur kom öllum á óvart, því það er alveg ótrúlegt hvað hjartslátturinn 

verður hraður. Ég notaði tækifærið og minntist á að það væri mikilvægt að hlusta hvert á 

annað. Þannig gætum við spilað hvað sem er saman. Við skrifuðum líka niður reglur sem þær 

vildu hafa á námskeiðinu.  

Þær eru:  

• Allir eiga að elska Gústa.  

• Að leyfa að spila og syngja.  

• Ekki dæma hvert annað.  

• Góður hlustandi lærir mikið.  

• Fara vel með hljóðfærin.  

• Hafa jafnræði.  

• Ekki baktala aðra (sérstaklega Gústa) og vera kurteis.  

 

Þess má geta að Gústi er köttur eins þátttakendanna og er mikið elskaður af hópnum.  

Næst sýndi ég þeim myndbönd og myndir af tónlistarkonum. Ég þurfti að stikla á stóru og 

sleppa því að sýna myndböndin í heild sinni, því tíminn var allt í einu hlaupinn frá okkur. Ég 

ákvað líka að sleppa því að sýna myndbandið við lag Pussy Riots, því það sýnir talsvert 

ofbeldi. En ég sagði þeim frá hljómsveitinni og þær voru mjög áhugasamar. Reyndar voru 

þær áhugasamar um allt sem við gerðum í tímanum. Við lentum í smá tækniveseni í þessum 

hluta tímans. Á svæðinu var mjög stórt sjónvarp sem við gátum látið virka með tölvunni, 

þannig að ég gat sýnt slæður og myndbönd. Hins vegar fraus það í miðju kafi, þannig að ég 

settist með tölvuna í fanginu og ætlaði að sýna þeim restina með því að snúa tölvunni frá mér 

en þær ruku til og settust í kring um mig, þannig að við horfðum á myndböndin saman og 

létum tölvuna snúa að okkur öllum.  

 Í lok tímans bað ég þær um að segja hvernig þeim liði, hvort þær hefðu lært eitthvað 

og hvort þær væru spenntar fyrir næsta tíma. Ein sagðist hafa lært eitthvað en var ekki alveg 

viss um hvað. Hún var alveg heiðarleg með þetta og meinti það algerlega. Við Kanema, 
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aðstoðarkonan mín, bentum á að stundum þurfi að sofa á því sem við lærum og seinna renni 

upp fyrir okkur í ákveðnum aðstæðum, þar sem við þurfum að tala um eitthvað eða bregðast 

við einhverju, hvað það var sem við lærðum. Önnur sagðist hafa lært að það væri aldrei of 

seint að læra eitthvað. Ég var mjög ánægð með það því ég hafði sagt að hljómsveitin 

Hellidemba væri innblástur fyrir mig því þær eru eldri en ég og byrjuðu svo seint að spila 

saman í hljómsveit. Allar höfðu stelpurnar skemmt sér og allar voru spenntar fyrir 

framhaldinu. Þegar ég spurði hvort þær vildu gera ábreiðu eða skapa sitt eigið lag vildu 

flestar skapa sitt eigið lag. Svarið var ekki eins afgerandi þegar talið barst að því hvort það 

ætti að flytja lagið eða taka það upp. Við Kanema vorum í skýjunum að loknum tímanum og 

hlökkuðum til framhaldsins. 

Annar tími gekk bæði vel og ekki eins vel og ég hefði viljað. Ég byrjaði á því að fara yfir 

það hvað við ætluðum að gera í tímanum. Síðan fórum við í leiki. Við byrjuðum á stuttum 

nafnaleik því það var nýr nemandi með. Næst fórum við í Zipp Zapp Boing með auka kryddi. 

Ég ákvað að fara aftur í hann í staðinn fyrir að kenna nýjan, til þess að spara tíma, en líka 

vegna þess að ég vildi að þær næðu betra valdi á honum. Þá var hægt að senda keilukúlu sem 

allir þurfa að hoppa yfir, skutlu sem allir þurfa að beygja sig fyrir og segja „stopp“ og allir 

svara „in the name of love“. Þetta gefur auka vídd í leikinn og þegar viðkomandi hefur bætt 

einhverju af þessu við þarf hún að senda zippið af stað aftur. Einn nemandi gleymdi sér svo í 

þessu að hún kastaði hverri keilukúlunni og skutlunni á fætur annarri og sagði oft „stopp“ í 

röð. Ég þurfti á endanum að stíga inn í og stöðva leikinn. Síðasti leikurinn sem við fórum í 

var rythmaleikur. Við klöppuðum íþróttaklapp saman, án þagnar, síðan með þögn og loks 

skipti ég hópnum í tvennt. Þá klappaði annar með þögn og hinn ekki. Það var mjög gaman að 

sjá klappið koma saman að lokum.  

 Næst settumst við við hljóðfærin. Upprunalega ætlaði ég leyfa þeim að fikta fyrst á 

hverju hljóðfæri fyrir sig og síðan spinna á hvert hljóðfæri fyrir sig. Hins vegar sá ég strax 

eftir fyrsta tímann að það yrði alls ekki tími fyrir það. Ég sameinaði þess vegna þetta tvennt, 

þannig að hver nemandi fiktaði við hvert hljóðfæri og svo spunnum við svolítið saman strax á 

það hljóðfæri áður en við skiptum. Það gekk smurt fyrir sig. Planið var að láta þær velja sér 

tvo til þrjá tóna til þess að spinna með og síðan nefndum við mismunandi tilfinningar eða 

blæbrigði. Reiði, gleði, ljúfa tónlist o.s.frv. Það var hins vegar mjög erfitt að fylgjast með því 

hvort þær fylgdu leiðbeiningunum því það urðu mikil læti. En það var alveg augljóst að 

öllum fannst gaman og sérstaklega að leika á eitt eða tvö hljóðfæri. Þegar þær fundu hver sitt 

hljóðfæri lifðu þær sig inn í samspilið. Eftir tímann, í check-outinu, gátu því allar sagt á hvað 

þær vildu spila eða hvort þær vildu syngja.  
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 Þegar þær voru búnar að kynnast hljóðfærunum settumst við við borð og gerðum 

tilraun til að búa til texta fyrir fyrirhugað lag. Það gekk illa að finna þema sem allir voru sáttir 

með, þannig að það varð ekki til það hugkort sem ég hafði hugsað mér að leggja til 

grundvallar textavinnunni. Hópurinn er nokkuð stór (það komu sjö) og úr tveimur 

bekkjardeildum. Þær þekkjast ekki vel milli árganga og hóparnir voru með mismunandi 

væntingar til textans. Sumar vildu gera flipp lag en aðrar vildu gera alvarlegt lag. Við 

Kanema ákváðum að stíga aðeins frá til að sjá til hvort sköpunin færi af stað þegar við værum 

ekki yfir þeim en það varð ekki. Við enduðum tímann á venjulegan hátt, með check-out, 

knúshring og öskurhring. 

 Eftir þennan tíma hitti ég Jóhann Inga Benediktsson til að fá ráðleggingar og hann gaf 

mér góð ráð, sem ég nýtti mér í þriðja tíma. Þarna hætti ég að fylgja minni eigin 

kennsluáætlun og fór allt aðra leið en ég ætlaði. 

Þriðji tími gekk vonum framar. Við byrjuðum á stuttri upphitun eftir hinn venjulega knús- og 

öskurhring og eftir að ég var búin að útskýra fyrir nemendunum hvernig tíminn yrði. Þetta 

var upphitun sem Jói sagði mér frá, en ég hafði áður lært hana hjá Gunnari Ben en var alveg 

búin að gleyma henni. Hún gengur út á það að hita upp líkamann með því að strjúka 

líkamshluta og líka gefa frá sér hljóð og hita þannig upp röddina í leiðinni. Hún miðar líka að 

því að auka einbeitingu, því alls kyns klapp- og stappmynstur eru sett inn. Leiðbeinandinn 

segir ekkert, heldur framkvæmir bara og nemendurnir herma eftir. Þá má hafa hana eins 

einfalda eða flókna og við á, eftir aldri og hæfni nemendanna.  

 Þá var hafist handa. Úr varð að fjórir nemendur vildu vera saman og gera flippað lag 

og tveir vildu gera alvarlegt lag. Einn nemandinn mætti ekki en hún passar í minni hópinn og 

fer í hann ef hún kemur næst. Hvor hópur fékk tvisvar sinnum tuttugu mínútur í textagerð og 

sama tíma í tónlistarsköpun. Minni hópurinn byrjaði í textagerð og ég lagði Kötlu, 

aðstoðarkonuna mína sem hljóp í skarðið fyrir Kanemu, línurnar um hvernig hún ætti að 

leiðbeina þeim. Hún spurði hvort þær væru með eitthvert þema og ef ekki þá var hún með 

þemu í farteskinu. Þegar þema hafði verið valið reyndi hver og ein að koma með fimm orð 

sem tengdust þemanu. Þá gat sköpun hafist og hún fór fljótt af stað.  

 Ég var með stærri hópinn í tónsköpun. Þegar allar höfðu fundið sér hljóðfæri við hæfi 

bað ég trommarann um að koma með takt og halda honum. Þvínæst datt bassaleikarinn inn 

með þrjár nótur sem ég gaf henni. Hún þurfti á því að halda til að byrja með, að minnsta 

kosti. Á meðan þær voru að fara af stað var svolítið erfitt að fara ekki að sýna þeim einhverja 

hljómaganga til þess að nota, því ég vildi að þær myndu gera þetta sjálfar. Ég reyndi eitthvað 

en sá fljótt að það þyrfti meira næði og lengri tíma til þess, þannig að ég hætti því snarlega. 



 32 

Það var líka óþarfi, því að sköpunin fór mjög fljótt af stað. Þegar þessi hópur kom til baka úr 

textagerðinni voru þær óstöðvandi. Það er greinilegt að textagerð og tónlistarsköpun hafa 

hvetjandi áhrif hvor á aðra, því að eftir fyrstu skiptinguna voru þær mjög fljótar að fara af 

stað aftur og skapa meira. Minni hópurinn vildi engin hljóðfæri nota, bara syngja og rappa og 

nota trommuheila sem önnur þeirra var með í símanum sínum. Ég tengdi símann bara við 

hljóðkerfið og síðan héldu þær áfram að skapa. Tímanum lauk á venjulegan máta og 

stelpurnar létu í ljós mikla ánægju með fyrirkomulagið. Þær voru mjög svekktar að það yrði 

ekki tími á föstudaginn langa.  

Síðasti tíminn gekk ágætlega. Við byrjuðum á stuttri upphitun eftir venjubundna öskur- og 

knúshringi og eftir að ég fór yfir skipulag tímans. Ég finn að ég þarf meiri þjálfun í slíkri 

upphitun. Líkaminn er vakinn með því að strjúka og slá létt á líkamshluta, nudda andlit og 

hársvörð, hoppa og gefa frá sér hljóð. Stelpurnar áttu mjög erfitt með það. Síðan stjórna ég 

klappi, til að þjálfa eftirtekt og athygli. Ég er ekki með mjög margar hugmyndir í kollinum 

hvað það varðar og veit ekki hve lengi ég á að halda áfram með hvern part. Ég reyndi að láta 

tvo hópa klappa mismunandi takt, en það gekk ekki mjög vel. Ég hugsa að það þurfi að byrja 

mjög einfalt og byggja ofan á það, eitthvað sem ég hef ekki tíma fyrir á svo stuttu námskeiði. 

Ég var svo spennt að koma hópunum af stað í vinnu að ég gleymdi að hafa check-in og spyrja 

hvort nemendurnir hefðu hugsað um lagið um páskana og jafnvel fengið hugmyndir. En það 

er víst ekki hægt að muna eftir öllu, sérstaklega þegar er verið að reyna að hafa tíma fyrir allt.  

Við fórum sömu leið og í síðasta tíma, þar sem hóparnir unnu til skiptis að tónlist og texta og 

skiptu ört um stað. Ég sagði þeim fyrst að vinna að upphafi lagsins og textans og síðan að 

vinna að endanum. Kanema var fjarri en Svana hljóp í skarðið fyrir hana. Stærri hópurinn var 

mjög frjór og til í þetta og áorkaði miklu. Þær spiluðu lagið fyrir okkur undir lok tímans, en 

þá kom í ljós að það var ekki alveg tilbúið. Þær voru samt spenntar að halda áfram með það 

utan námskeiðisins til að geta tekið það upp næsta föstudag. Minni hópurinn (sem er 

eiginlega bara dúett) kláraði lagið en tókst ekki alveg að klára textann, ef ég skil þær rétt. 

Önnur þeirra vildi ekki syngja fyrir okkur, þannig að ég píndi þær ekki til þess að flytja lagið 

fyrir okkur. Þær samþykktu þó að hittast og æfa sig fyrir föstudaginn.  

 Tíminn endaði svo á venjulegan máta. Við töluðum um það hvort þetta hefði verið 

skemmtilegt og hvort þær myndu vilja gera eitthvað þessu líkt aftur eða læra á eitthvert 

hljóðfæri. Allar skemmtu þær sér vel, ein var þegar búin að skrá sig í Stelpur rokka! í sumar 

og önnur hafði áhuga á því. Allar myndu þær vilja gera eitthvað þessu líkt aftur, með mis 

miklum ákafa, þó. Við hefðum þurft einn heilan tíma í viðbót til að æfa lögin og betrumbæta, 

auk tíma til að taka upp. Við höfum það þó ekki, en ég fékk leyfi til að kalla nemendur inn 
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einu sinni enn í upptökur. Ýmir, sem vinnur í félagsmiðstöðinni, tók lögin upp og Kanema 

var mér til halds og trausts. Hvor hljómsveit fékk klukkutíma til að taka upp sitt lag.  

Fyrst mætti stærri hljómsveitin, sem kallar sig Vúff! og spilaði lagið Rúst og er leikið á 

hljómborð, trommur og bassa og sungið. Þær byrjuðu frekar óákveðnar og óstyrkar en við 

Kanema stöppuðum í þær stálinu og þegar þær voru búnar að spila lagið í gegn nokkrum 

sinnum og taka það síðan upp þrisvar var það orðið mjög flott. Þær voru sáttar með sig og ég 

held að þær hafi skemmt sér vel og fundið fyrir því hvað þær geta.  

 Dúettinn mætti næst en hann hefur ekki nafn. Þær voru búnar að semja lag sem var 

sungið og rappað undir takti sem önnur þeirra skapaði í smáforriti í símanum sínum. Efni 

lagsins var á alvarlegum nótum, það fjallaði um það að fólk dæmdi aðra eftir útlitinu og leyfi 

því ekki að vera það sjálft. Það fjallar líka um að himinninn sé í raun eina takmörkun þeirra. 

Eitt sem rapparinn sagði var: ég nota „ég dett upp“ því ég dett aldrei niður, bara upp. Sú sem 

rappaði var ákveðin í því sem hún var að gera en sú sem söng var mjög feimin og hlédræg. 

Þó tókst þeim að raða saman rappi, söng og viðlagi, þar sem þær sungu báðar, í stutt lag. Það 

gekk líka alltaf betur og betur eftir því sem þær fluttu lagið oftar. Þær höfðu ekki eins mikið 

sjálfstraust og Vúff! þegar þær gengu út en við Kanema töluðum við þær á jákvæðum og 

hvetjandi nótum og ég vona að það hafi haft áhrif.  

 

Lokaorð 
Ég lærði margt á þessu ferli. Praktískt séð lærði ég á raftækin sem fylgja: hljóðfærin, 

blandarann, hátalarana og hljóðnemana. Ég komst að því að nemendurnir eru spenntir fyrir 

svona námskeiði, ef þeir skráðu sig á það á annað borð. Forstöðukona félagsmiðstöðvarinnar 

er líka þegar farin að tala um að fá mig til að vera með svona námskeið næsta vetur.  

 Persónulega lærði ég að það þarf ekki mikið til að koma sköpun í gang, en það þarf að 

hafa aðferðirnar á færi sínu. Það er mikilvægt að setja tímapressu, svo nemendurnir fari að 

framkvæma í staðinn fyrir að tala um hlutina. Það er mjög mikilvægt að hafa þröngan ramma 

utan um sköpunina. Ég hélt að ég væri með slíkan ramma þegar ég ákvað að fá þær til að 

ákveða þema sjálfar, gera hugarkort út frá því og texta með hjálp þess. Það kom hins vegar í 

ljós að nemendurnir voru ekki sammála um þema, sem er ástæðan fyrir því að ég skipti 

hópnum í tvennt. Það er líka annað sem ég hef lært, bæði í þessari vinnu og á sjálfri mér: það 

er auðveldara að vera skapandi og frjáls, óhrædd um að gera mistök, ef við erum í hópi sem 

við þekkjum.   

 Ég komst líka að því að það er alltaf of lítill tími til að gera það sem var ákveðið að 
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gera. Þó er betra að hafa meira efni en minna. Það þarf að byrja á einfaldan máta, jafnvel með 

þetta gamla nemendur, og byggja þar ofan á. Það hefði verið gott að byrja á klapp- og 

rythmaleikjum í fyrsta tímanum og einblína á þannig leiki, en mér finnst ég ekki vera nógu 

örugg með mig í þeim. Ég er örugg með mig í leikjum eins og Zipp-Zapp-Boing og því hélt 

ég mig við þannig leiki.  

 Á námskeiðum Stelpna rokka! fara nemendur fyrst í hljóðfæratíma. Það þýðir að 

þegar hljómsveitirnar koma saman hafa þau grunnþekkingu á sitt hljóðfæri. Ég hafði ekki 

þennan tíma eða mannskap. Í fyrsta lagi kann ég ekki vel á gítar eða trommur, og í öðru lagi 

get ég ekki látið hina bíða á meðan ég kenni einum nemanda í einu á það hljóðfæri sem verið 

er að spila á þá stundina. Að þessu leyti væri betra ef nemendur hefðu einhverja 

grunnþekkingu á það hljóðfæri sem hver og einn velur að spila á. Á sama tíma er gaman að 

sjá hvað kemur út þegar nemendurnir kunna ekkert á hljóðfærin.  

 Við lok námskeiðisins finn ég bæði til léttis að það sé búið en líka kvíða yfir því að 

mér finnst ég ekki kunna nærri nógu mikið enn. Einnig hefði ég viljað vera með fleiri tíma, 

en þegar ég fæ ekki greitt fyrir tímann minn og er með hljóðfæri í láni frá hinum og þessum, 

sem vilja fá þau aftur í bráð er það ekki möguleiki.   

Mín upplifun af þessari vinnu er sú að ég lærði margt af því að sitja og lesa og skrifa og 

tengja það sem ég upplifi og mínar skoðanir við það sem fræðifólk hefur skrifað. Ég lærði 

líka margt af því að skipuleggja námskeiðið, skrifa kennsluáætlun og tengja hana við 

grunnþætti menntunar í aðalnámskrá grunnskóla. Ég lærði líka mikið af því að íhuga 

námsmat, þótt það eigi ekki beint við þetta námskeið. Ég setti mér markmið með kennslunni, 

punkta sem nefndir eru í kennsluáætlun, en ég rifja þá hér upp: 

Að nemandi: 

• sýnir samvinnu við sköpun eða greiningu á lagi. 

• getur spilað með hinum nemendunum í hópi. 

• getur talað um a.m.k. eina tónlistarkonu eða hinsegin tónlistarmanneskju. 

• hefur öðlast aukna færni á a.m.k. eitt hljóðfæri. 

Nemendur virðast hafa náð öllum þessum markmiðum, en ég gáði ekki sérstaklega að því 

hvort þær meðtóku nöfn tónlistarkvennanna sem ég sýndi þeim í fyrsta tíma. Þær sýndu þeim 

þó mikla athygli og ég hef sent forstöðukonu félagsmiðstöðvarinnar póst með nöfnum 

kvennanna og hlekki á myndbönd til þess að senda foreldrum nemendanna. Stærri hópurinn 

vinnur áberandi vel saman, þar sem trommari og bassaleikari halda uppi góðum og stöðugum 

takti, söngkona syngur lagið og hljómborðsleikari leikur undir. Þegar þær spiluðu fyrir mig í 
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síðasta tímanum fóru trommur og hljómborð úr takti í örskamma stund en 

hljómborðsleikarinn leiðrétti skekkjuna. Þetta segir mér að þær hlusta hver á aðra og spila 

saman. Enda hef ég hamrað á því allt námskeiðið.  

 En mest lærði ég á því að halda námskeiðið. Ég lærði að ég get framkvæmt það sem 

ég skipulegg, en ég lærði líka að ég á margt ólært. Hins vegar finn ég að ég hef þetta í mér og 

það sem upp á vantar er reynsla. En reynsla kemur með tímanum og líka með því að tala við 

aðra, fá hugmyndir og ráðleggingar frá þeim og prófa þær. Sumt kemur til með að henta mér, 

annað ekki. Ég er spennt að takast á við ný verkenfni, en einnig svolítið kvíðin. Þó ekki meira 

en svo að það mun nýtast mér við að vera á tánum og tilbúin að læra af mistökunum 
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