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Uppsetning tíma 

Allir tímar hafa svipaða uppbyggingu. Fyrsta hluta tímans, á meðan krakkarnir týnast inn, er 

alltaf tónlist í gangi. Fyrir hvern tíma eru fyrir fram ákveðin lög sem finna má á Spotify eða 

YouTube. Þegar allir eru mættir er innlögn frá leiðbeinanda um viðfangsefni tímans. Oftast 

er það eitthvað sem tengist lögunum sem fylgja þeim tíma. Einnig er farið yfir heimavinnu 

síðasta tíma ef einhver var. 

 Mestur hluti hvers tíma fer í hljóðfæraæfingar. Heil klukkustund er tileinkuð 

æfingum, eða frá þrítugustu mínútu til þeirrar nítugustu. Hlutverk leiðbeinanda í fyrstu 

fjórum tímunum er að kenna krökkunum á hljóðfæri. Í seinni fjórum hjálpar hann 

krökkunum að æfa lag í sameiningu. Ef allt gengur að óskum getur leiðbeinandi hægt og 

rólega dregið sig til hlés eftir því sem krakkarnir ná betur að vinna saman. Hljóðfæraleiknum 

lýkur á tiltekt og frágangi. 

 Þriðji hluti tímans er líklega sá mikilvægasti. Þá fer fram ígrundun undir handleiðslu 

leiðbeinanda. Þar er farið yfir verkefni dagsins, hvernig gekk og rætt um það sem krökkunum 

finnst skipta máli. Lagðar eru til nokkrar spurningar í skipulagi hvers tíma en leiðbeinanda er 

frjálst að skipta þeim út fyrir sínar eigin, eftir því hvað hentar hópnum best. Dæmi um 

spurningar sem alltaf er hægt að grípa til eru hvað fannst ykkur ganga vel í dag eða hvað 

hefði mátt ganga betur. Að lökum leggur leiðbeinandi fyrir heimavinnu.  

 Hér er yfirlit yfir viðfangsefni hvers tíma. 

Tími 1 - Kynning á námskeiði, spjall og hópefli 

Tími 2 - Textasmíðar og tjáning í tónlist 

Tími 3 - Jazz, funk og fleira 

Tími 4 - Tónfræði, taktar, dúr og moll 

Tími 5 - Kvikmyndatónlist 

Tími 6 - Hlutverk innan hljómsveita, leiðtogar og hvernig á að vinna saman 

Tími 7 - Tónleikar, samfélagsmiðlar og önnur kynningamál 

Tími 8 - Tónleikar og samantekt 

 

 Ítarlegri lýsingu á kennslu hvers tíma má finna í fylgiskjalinu „Kennsluefni“. 

  



Tími 1 

Viðfangsefni: Kynning á námskeiði, spjall og hópefli. 

0-10 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. Leiðbeinandi velur tónlist fyrsta tíma. Tónlist 

þessa tíma á að lýsa tónlistarsmekk leiðbeinanda og hans tónlistarsögu. 

10-30 mín:  Spjall og kynning. Leiðbeinandi kynnir sig og sinn bakgrunn og krakkarnir gera 

hið sama. Allir segja aðeins frá þeirri tónlist sem þeir hlusta á og spila jafnvel 

smá tóndæmi. Leiðbeinandi leiðir hópefli. 

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Gítarkennsla. 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Hvernig lýst ykkur á námskeiðið? 

• Hvað langar ykkur að læra á þessu námskeiði? 

• Hvaða hljóðfæri langar ykkur helst að læra á? 

 

Markmiðið hér er að halda umræðum gangandi og að leiða krakkana í 

gegnum ígrundun 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: Allir búa til lagalista með fimm til tíu lögum. Hvert lag á 

helst að tákna eitthvað skeið í lífinu eða viðburð, til dæmis bernsku, gleðilega 

minningu, sorglega minningu, unglingsárin o.s.frv. 

 

  



Tími 2 

Viðfangsefni: textasmíðar og tjáning í tónlist. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• The Who: Behind Blue Eyes  

• Outkast: Hey Ya 

• Red Hot Chili Peppers: Under the Bridge 

5-10 mín:  Farið yfir heimavinnu. Hver og einn segir örstutt frá sínum lista og hvað hvert 

lag táknar. 

10-30 mín: Umræður um texta og merkingu á bakvið þá. Leiðbeinandi talar um lögin sem 

voru spiluð í upphafi tímans, hvað þau þýða og hvernig hægt er að tala í 

myndmáli eða hreint út.  

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Bassakennsla. 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Hvað finnst ykkur um texta sem hafa dýpri merkingu? 

• Eru aðrir „augljósir“ textar ómerkilegri? 

 

Markmiðið hér er að halda umræðum gangandi og að leiða krakkana í 

gegnum ígrundun. 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: Allir eiga að semja smá textabrot, a.m.k. fjórar línur, 

um eitthvað persónulegt. Allir kynna sitt textabrot í næsta tíma. 



Tími 3 

Viðfangsefni: Jazz, funk og fleira. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• Miles Davis: Au Privave 

• John Scofield og Pat Metheney: Everybody‘s Party 

• Chet Baker: My Funny Valentine 

5-12 mín:  Leiðbeinandi leiðir umræður um jazz. Mikilvægt er að byrja á að útskýra 

uppbyggingu jazz tónverka. Tekin dæmi um mismunandi jazz, til dæmis er 

fyrsta lagið á listanum hér að framan „standard“ í jazz heiminum og það sem 

flestir hugsa um þegar talað er um jazz. Lag númer tvö er nútímalegra og 

meiri funk bragur á því. Að lokum er þriðja lagið hlustendavænast þar sem 

það er söngur í því og mjög skýr framvinda ásamt því að vera ekki langt.  

12-30 mín: Farið yfir heimavinnu: Hver og einn les upp sitt textabrot og segir aðeins frá 

því. Mikilvægt að allir taki þátt en ekki þarf að útskýra textann frekar en 

maður vill.  

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Hljómborðskennsla.  

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Er ákveðin tónlistarstefna „merkilegri“ en önnur? 

• Hlusta ákveðnar týpur á ákveðna tónlistarstefnu? Til dæmis menntafólk 

hlustar á klassík, unglingar á rapp o.s.frv. 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: Allir kynna sér einn jazzara og segja hinum frá á einni 

mínútu í næsta tíma. 



Tími 4 

Viðfangsefni: Tónfræði, taktar, dúr og moll. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• Elvis Presley: Amazing Grace (Dúr) 

• Chase Holfelder: Amazing Grace (Moll) 

• AC/DC: Back in Black (4/4) 

• Oh! Darling: Bítlarnir (6/8) 

5-12 mín:  Farið yfir heimavinnu. Hver og einn kynnir sinn tónlistarmann og leiðbeinandi 

verður að vera skýr á tímamörkum. Mikilvægt er þó að veita hverjum og 

einum athygli og þakka fyrir. 

12-30 mín: Byrja á að tala um muninn á sorglegri og glaðlegri tónlist. Mjög gott að nota 

útgáfurnar af Amazing Grace af lagalistanum sem dæmi. Þaðan er hægt að 

útskýra muninn á dúr og moll og hvernig er hægt að nota mismunandi 

tónstiga og tónbil til að ná fram ákveðnum tilfinningum. Ef tími gefst má fara 

stuttlega yfir muninn á 4/4 og 6/8, tala um mismunandi „púls“ sem fylgir 

hvorri takttegund til dæmis.   

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Trommukennsla. 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Lætur ákveðin tónlist ykkur líða á ákveðinn hátt? 

• Veljið þið ykkur tónlist í takt við skapið? Eru uppáhalds lögin ykkar glaðleg (í 

dúr) eða sorgleg (í moll)? 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: hlusta vel og vandlega á uppáhalds lögin sín og reyna 

að greina hvort þau eru í moll eða dúr, sorgleg eða glaðleg. 

  



Tími 5 

Viðfangsefni: Kvikmyndatónlist. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• Howard Shore: Concerning Hobbits 

• John Williams: Indiana Jones Theme 

• Voidoid: The Stranger Things Theme 

5-30 mín:  Hver er tilgangur tónlistar í kvikmyndum og þáttum? Hvernig hefur 

mismunandi tónlist áhrif á senur? Sem dæmi er hægt að taka fyrsta lagið á 

lagalista tímans og spyrja krakkana hvort það myndi passa að skipta því út 

fyrir þriðja lagið, af hverju, af hverju ekki? Hvað einkennir góða 

kvikmyndatónlist (auðþekkjanleg, til dæmis Indiana Jones lagið) eða lélega (til 

dæmis flest lög úr Marvel myndum). Hægt að benda krökkunum á að tónlist 

sem þau þekkja strax eða muna eftir er líklega áhrifameiri en sú sem þau 

gleyma alltaf. 

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Krakkarnir velja lag til að spila og byrja að æfa. Þegar hér er 

komið velur hver og einn sér hljóðfæri til að spila á í laginu. Leiðbeinandi þarf 

að vera búinn að kynna sér nokkur lög sem krakkarnir geta valið úr. Dæmi um 

lög sem auðvelt er að kenna eru Seven Nation Army með The White Stripes og 

Get Lucky með Daft Punk. 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Hvað er uppáhalds kvikmyndalagið ykkar og af hverju? 

• Hvort finnst ykkur betra þegar tónlistin er frumsamin eða fengin úr öllum 

áttum? 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: horfa á myndbandið How Music Can Change The Film á 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs 



Tími 6 

Viðfangsefni: Hlutverk innan hljómsveita, leiðtogar og hvernig á að vinna saman. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• Oasis: Wonderwall  

• Guns N‘ Roses: Paradise City 

• Smashing Pumpkins: 1979 

5-30 mín:  Hvaða hlutverk finnast innan hljómsveita? Rætt um mikilvægi þess að tala 

saman og bera virðingu fyrir öðrum meðlimum hljómsveitarinnar. Oft verður 

til leiðtogi í hljómsveitum, stundum er það augljóst, til dæmis Freddie 

Mercury í Queen, og stundum vinna einfaldlega allir saman án þess að 

einhver einn taki stjórn, til dæmis Red Hot Chili Peppers. Sumar hljómsveitir 

splundrast vegna ágreinings en lögin á lista dagsins eru allar með 

hljómsveitum sem hafa átt í miklum innbyrðis erjum. 

30-90 mín: Hljóðfæraæfing. Hljómsveitin heldur áfram með lagið sem valið var í tímanum 

á undan 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Er eitthvað sem ykkur langar að segja við hina hljómsveitarmeðlimina? 

• Hvernig finnst ykkur samstarfið ganga? 

• Eru allir ánægðir með sitt hlutverk í hópnum? 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: búa til kynningu um hljómsveit sem gekk í gegnum 

erfitt tímabil vegna ágreinings hljómsveitarmeðlima. Kynningin á að vera þrjár 

til fimm mínútur og verður flutt í næsta tíma. 



Tími 7 

Viðfangsefni: Tónleikar, samfélagsmiðlar og önnur kynningarmál. 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• Foo Fighters: Everlong 

• Blink 182: Small Things 

• Ben Howard: Small Things 

5-30 mín:  Kynningar á heimaverkefni síðasta tíma. 

30-40 mín: Hvernig er hægt að kynna hljómsveitina sína? Útskýra umboðsfyrirtæki sem 

sjá um að setja tónlist á Spotify, kynna SoundCloud og fara yfir hvernig á að 

auglýsa tónleika. 

40-90 mín: Hljóðfæraæfing. Hljómsveitin heldur áfram með lagið sem valið var í tímanum 

á undan 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-115 mín: Umræður um tímann, hvað gekk vel, hvað gekk illa og svo framvegis. Þetta er 

ígrundunar hluti tímans og leiðbeinandi þarf að halda vel á spöðunum til að 

sem mest verði úr þessum hluta. Hann spyr opinna spurninga um tímann, til 

dæmis:  

• Er eitthvað sem þarf að æfa/ræða/gera sérstaklega fyrir næsta og síðasta 

tímann? 

• Hvernig finnst ykkur búið að ganga að æfa saman? 

• Eruð þið sátt með lagið? 

• Hvað gerum við ef eitthvað klúðrast á tónleikunum? (koma með hugmyndir, 

stoppa, tala saman og byrja aftur til dæmis). 

115-120 mín: Heimavinna lögð fyrir: Minna mömmu og pabba, systkini, ömmur og afa og 

aðra að mæta næst til að heyra afraksturinn á lokatónleikum. 

  



Tími 8 

Viðfangsefni: Tónleikar og samantekt 

0-5 mín:  Krakkar mæta, tónlist í gangi. 

Lög:  

• The Smashing Pumpkins: Today 

• Soundgarden: Black Hole Sun 

• Porcupine Tree: The Sound of Muzak 

5-60 mín:  Uppsetning fyrir tónleika, æfing og lokaspjall. Er eitthvað sem þarf að gera 

fyrir tónleikana annað en að setja upp. Hvernig líður krökkunum, eru þau til í 

þetta? 

60-90 mín: Tónleikar. Leiðbeinandi byrjar á smá ræðu, þakkar krökkunum fyrir samstarfið 

og hrósar þeim í bak og fyrir. Mikilvægt er að hérna fái krakkarnir 

viðurkenningu og finni fyrir stolti leiðbeinanda. Þegar flutningi á laginu er 

lokið gefst tími fyrir foreldrana að láta hrósunum rigna krakkana og 

leiðbeinanda. 

90-100 mín: Frágangur og tiltekt. 

100-120 mín: Námskeiðinu lokað. Leiðbeinandi þakkar fyrir sig, hrósar og svo framvegis. 

Ígrundunarspurningar dagsins snúast um hvernig krökkunum finnst hafa til 

tekist, hvað þau hafa lært, hvort þau ætli að halda áfram að spila og hvað sem 

honum dettur í hug. Gott að bjóða upp á pizzu og gos til að krakkarnir fari 

heim með góðar minningar og fullan maga. 

 

 

 


