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Hvernig á að nota kennsluefnið? 

Hér má finna kennsluefni fyrir hvern tíma námskeiðsins „Rokkað gegn kvíða“. Umsjónarmanni 

námskeiðsins er frjálst að breyta dagskránni, það er, að nota sínar eigin hópeflisæfingar, lög 

og kennsluaðferðir í hljóðfæraleik. Þó er ætlast til að uppbyggingu hvers tíma sé haldið eins 

og hún er sett fram í námskeiðslýsingu. Áður en námskeiðið hefst þarf leiðbeinandi að velja 

lag eða lög fyrir hópinn til að læra. Hljóðfærakennslan miðast við lagið sem verður fyrir valinu. 

Þannig þarf til dæmis ekki að kenna hvern einasta hljóm á gítar heldur bara þá hljóma sem 

koma fyrir í laginu. 

 Það er undir leiðbeinanda komið að velja einstaklinga í hópinn. Gott er að nota 

greiningaraðferð á borð við tengslarit en einnig er hægt að vinna með námsráðgjafa, 

kennurum, foreldrum eða öðrum sem hafa innsýn í þann hóp sem unnið er með. 

Markhópurinn er félagslega einangraðir unglingar en hægt er að halda námskeiðið fyrir nánast 

hvern sem er. Leiðbeinandi þarf þó að hafa einhverja þekkingu á hljóðfæraleik, því erfitt er að 

kenna það sem maður ekki kann. Leiðbeinandi þarf að geta lesið útskrifaðar gítarlínur, eða 

tabs, og geta lesið einfaldar nótur, heilnótur, hálfnótur, fjórðu parta og áttundu parta. Reynt 

er að hafa útskýringarnar eins skýrar og einfaldar og hægt er. 

 Allar teikningar eru eftir undirritaðan. 
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Tími 1 

Kynning á námskeiði, spjall og hópefli 

Aðalatriði tímans er að þjappa hópnum saman og kynnast krökkunum. Í upphafi tímans er 

því gert ráð fyrir ísbrjótum og hópefli. Hér á eftir eru nokkrar hugmyndir en auðvitað má 

breyta og bæta við. 

Leikir 

Nafnahringur með hreyfingum 

• Fyrsti þátttakandi segir nafnið sitt og gerir eina hreyfingu um leið. Næsti segir nafnið 

á þeim sem kom á undan ásamt því að gera hreyfinguna sem fylgir og bætir svo við 

sínu eigin nafni og hreyfingu. Þannig gengur þetta koll af kolli þar til sá síðasti segir 

nafn allra ásamt tilheyrandi hreyfingum og endar á sínu eigin.  

Ef hann væri blóm 

• Einn fer út úr herberginu og hinir velja annan úr hópnum til að lýsa. Sá sem fór fram 

kemur inn og spyr hina spurninga og á að reyna að finna út hverjum er verið að lýsa. 

Byrjað er á að spyrja „ef hann væri blóm, hvaða blóm væri hann?“ og viðmælandi 

svarar því fyrsta sem upp kemur í hugann. Spyrillinn spyr síðan leikmenn þar til hann 

heldur að hann viti hverjum er verið að lýsa. Til dæmis er hægt að spyrja hvernig bíll, 

hús eða íþrótt mannsekjan er. 

Nafnaruna 

• Leikmenn standa í hring. Leikmenn segja nafnið sitt, einn af öðrum, og stjórnandi 

tekur tímann. Þannig byrjar stjórnandi á að segja nafnið sitt og setur skeiðklukku í 

gang. Þegar síðasti leikmaður segir nafnið sitt stöðvar stjórnandi klukkuna. Hægt er 

að breyta um átt, fara fleiri en einn hring í einu eða láta hringinn fara bæði rétt- og 

rangsælis í einu. 
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Hljóðfæri - gítar 

Hljóðfærakennsla dagsins fer fram á gítar. Mikilvægt er að vera með að minnsta kosti nógu 

marga gítara fyrir helming hópsins svo tveir og tveir geti verið með einn gítar. Best er þó ef 

hver og einn hefur sinn gítar. 

 Kennslan tekur mið af því lagi eða lögum sem leiðbeinandi ætlar að kenna hópnum. 

Hér verða tvö lög tekin sem dæmi, Seven Nation Army í flutningi The White Stripes og Get 

Lucky með Daft Punk.  

Seven Nation Army 

Í þessu lagi er ekki nauðsynlegt að kunna neina hljóma. Alla gítarlínu lagsins má spila á einn 

streng en það þarf að hreyfa vinstri höndina talsvert mikið um háls gítarsins. Lagið er því 

ágætis æfing fyrir byrjendur. Tvær mismunandi gítarlínur eru í laginu. 

 

Mikilvægast er að ná rythmanum réttum. Hér verður ekki farið út í tæknilegar útskýringar en 

auðveldast er að hlusta á lagið og fylgja rythmanum og uppsetningunni. 
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Get Lucky 

Lagið hentar byrjendum vel þar sem sömu fjórir hljómarnir ganga í gegnum allt lagið. Æfingin 

felst að lang mestu leiti í að læra að skipta á milli hljómanna. Gott er að láta krakkana byrja á 

að spila hvern hljóm einu sinni og skipta yfir í næsta. Hljómarnir í laginu eru Am, C, Em og D. 

Hér fyrir neðan má sjá hvernig hljómarnir eru spilaðir. „x“ fyrir ofan streng þýðir að sá 

strengur er ekki spilaður, „o“ þýðir að strengurinn er spilaður opinn. 

 

Einfaldasta leiðin til að spila lagið er að spila hvern hljóm einusinni eða tvisvar áður en skipt 

er í næsta. Leiðbeinandi getur þó kennt krökkunum að spila eftir þeim rythma sem honum 

finnst henta best. Ástæðan fyrir því að notast er við aðrar útgáfur af hljómunum, til dæmis 

Am7 í staðin fyrir Am, er sú að einföldustu útgáfur hljómanna voru valdar.  
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Tími 2 

Textasmíðar og tjáning í tónlist 

Umræður dagsins snúast um texta og tjáningu. Leiðbeinandi getur valið sín lög sjálfur ef 

hann vill. Mikilvægt er að velja lög sem hafa áhugaverða texta, eitthvað sem hægt er að rýna 

í.  

Lögin 

Eftirfarandi lög er hægt að nota í tímanum. 

• The Who: Behind Blue Eyes  

• Outkast: Hey Ya 

• Red Hot Chili Peppers: Under the Bridge 

Behind Blue Eyes var samið af gítarleikara The Who og lýsir mikilli angist og vanlíðan. Ekki 

þarf að lesa djúpt í textann til að finna dæmi um tjáningu höfundarins. Eftirfarandi lína er 

gott dæmi til að taka. 

 No one knows what its like / To be mistreated, to be defeated / Behind blue eyes 

Hey Ya er við fyrstu sín mjög hresst og skemmtilegt lag. Ef textinn er skoðaður kemur þó 

annað í ljós. Lagið fjallar um langtímasamband sem er runnið sitt skeið og dæmt til glötunar.  

Nothing lasts forever! / Then what makes love the exception? / So why, oh, why, oh/  

Are we still in denial when we know we're not happy here 

Under The Bridge er klassískt rokklag um ofneyslu eiturlyfja, einmanaleika og lífernið sem 

fylgir frægð og frama. Söngvarinn Anthony Kiedis samdi textann þegar vinur hans dó úr of 

stórum skammti af heróíni. Textann skrifaði hann í dagbók sem umboðsmaður sveitarinnar 

fann og skikkaði Kiedis til að semja lag upp úr. 

Sometimes I feel / Like my only friend / Is the city I live i n/ The city of angels /       

Lonely as I am / Together we cry 
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Hljóðfæri – bassi 

Hljóðfærakennsla dagsins fer fram á rafmagnsbassa. Hægt er að nota hluta tímans til að 

skerpa á gítarkennslunni samhliða bassaæfingum þar sem hljóðfærin deila ákveðinni 

tæknilegri kunnáttu. Við höldum áfram með lögin tvö, Seven Nation Army og Get Lucky. 

Seven Nation Army 

Gott er að láta tvo og tvo æfa saman, annan á gítar og hinn á bassa. Þar getur bassaleikarinn 

annaðhvort spilað það sama og gítarleikarinn eða sleppt úr nótum eins og sýnt er hér. Lagið 

inniheldur tvær mismunandi línur. 

 

Get Lucky 

Bassinn spilar sama hljómagang og gítarinn í þessu lagi. Hér er líka hægt að láta tvo og tvo 

æfa saman, annan á gítar og hinn á bassa til skiptis. Bassinn spilar einfaldlega grunntóna 

hljómanna sem gítarinn spilar, A, C, E og D. 
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Tími 3 

Jazz, funk og fleira 

Markmið tímans er að kynna jazz fyrir þátttakendum. Kynningin má ekki vera of tæknileg, 

aðallega að útskýra hvernig formið á jazz verkum er. Oftast er ákveðið form samsett úr 

tveimur eða fleiri köflum endurtekið aftur og aftur. Hver hljóðfæraleikari spilar sóló yfir 

formið og svo líkur laginu.  

Lögin 

Eftirfarandi lög er hægt að nota í tímanum. 

• Miles Davis: Au Privave 

• John Scofield og Pat Metheney: Everybody‘s Party 

• Chet Baker: My Funny Valentine 

Eins og áður er mikilvægast að leiðbeinandi þekki lögin vel og geti útskýrt þau. Þessi þrjú lög 

hafa öll mjög skýra uppbyggingu. Líklega er best að byrja umræðurnar á síðasta laginu, My 

Funny Valentine, en það er stutt, hnitmiðað og einfalt. Jazz getur hljómað flókinn og 

óaðgengilegur fyrir nýja hlustendur og markmið umræðna er að sýna þátttakendum að svo 

þarf ekki að vera ef maður veit eftir hverju á að hlusta. 
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Hljóðfæri – hljómborð 

Hljóðfærakennsla dagsins fer fram á hljómborð eða píanó. Oftast eru ekki mörg píanó eða 

hljómborð í sama herbergi svo hér krefst kennslan nokkurrar skipulagsfærni. Hætt er við að 

krakkarnir missi áhugann ef ekki er vel haldið utan um hópinn. Eins og í tímanum á undan er 

því hægt að skipta hópnum upp, láta einhverja æfa sig á gítar og bassa á meðan öðrum er 

kennt á hljómborðið. 

Seven Nation Army 

Auðvelt er að bæta hljómborði við lagið. Hljómborðsleikarinn spilar hljómana sem fylgja 

bassalínunni. Hljómarnir eru Em, C og B ásamt G og A í brúnni. Einfaldast er að hafa 

hljómana liggjandi og láta gítarinn um laglínuna. Einfaldir þríhljómar virka vel og jafnvel er 

hægt að sleppa þríundinni. Þannig væri C hljómur samsettur af C-c-e-g eða C-c-g, þar sem 

stóra c-ið er spilað neðar á hljómborðið með vinstri hendinni og hinar nóturnar ofar með 

þeirri hægri. Hér eru allir hljómarnir í laginu og rythminn sem hljómborðið eða píanóið 

spilar. 
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Eins og sjá má fylgir hljómborðið bassalínunni. 

 

Seinni hlutinn er einfaldlega G og A spilað yfir fjórðu parta. Best er að hlusta á lagið til að 

heyra hvernig best er að spila. Gítarinn spilar áttundu parta (tvöfalt hraðar) og píanóið má 

gera það líka en það er auðveldara að halda sig við fjórðu partana.  
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Get Lucky 

Hér er hægt að flækja hljómborðspartinn eins mikið og hæfileikar þátttakenda leyfa. Best er 

þó að byrja, eins og í hinu laginu, á liggjandi hljómum sem fylgja bassa- og gítarlínunni. 

Hljómarnir eru Am, C, Em og D. Sömu aðferð má beita og áður, einföldum þríhljómum.  
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Tími 4 

Tónfræði, taktar, dúr og moll 

Í þessum tíma verður farið yfir ákveðin tæknileg atriði í tónlist. Tónfræðin er ekki 

fyrirferðarmikil og einskorðast við dúr, moll, tilfinningar og púlsa. Annars vegar verða borin 

saman lög í dúr og moll og hvernig sum lög hafa sorglegan blæ og önnur glaðlegan. Hins 

vegar eru skoðuð lög í 4/4 og 6/8 og hvernig mismunandi púlsar hafa áhrif á hvernig maður 

hreyfir sig með tónlist. 

Lögin 

Eftirfarandi lög er hægt að nota í tímanum. 

• Elvis Presley: Amazing Grace (Dúr) 

• Chase Holfelder: Amazing Grace (Moll) 

• AC/DC: Back in Black (4/4) 

• Oh! Darling: Bítlarnir (6/8) 

Fyrstu tvö lögin eru sitthvor útgáfan af sama laginu. Þar er munurinn á dúr og moll 

auðheyrður. Leiðbeinandi getur spilað fleiri lög í moll og dúr til að skerpa enn fremur á 

þessum mun. Hægt er að leiða krakkana í umræðum um hvernig tónlist hefur áhrif á 

tilfinningar og hvernig hún getur breytt skapi þess sem hlustar.  

Seinni tvö lögin sýna mun á 4/4 og 6/8. Í flestum popp lögum í 4/4 taktskiptingu er skýr púls 

sem gengur fjórum sinnum í hverjum takti. Hægt er að telja upphátt með krökkunum, 1, 2, 

3, 4, til að undirstrika púlsinn eða klappa með. Þegar 6/8 lagið er spilað ætti munurinn að 

vera augljós. Þó að talningin sé hraðari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, er púlsinn hægari, eða bara á 1 og 4. 

Þannig bjóða popplög í 6/8 upp á hægari, sveiflukenndari dans. 
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Hljóðfæri – trommur 

Trommur eru háværar, hjá því verður ekki komist nema rafmagnstrommusett sé á staðnum. 

Mjög erfitt er að kenna mörgum á trommur í einu, eiginlega ómögulegt. Þó er gott að byrja á 

sýnikennslu þar sem allir fylgjast með. Þegar hér er komið sögu er skylda fyrir alla að vera 

með eyrnahlífar eða eyrnatappa. Best er að leiðbeinandi sýni krökkunum einfaldan 

trommutakt og leyfi svo hverjum og einum að spreyta sig í eina eða tvær mínútur. Þegar allir 

eru búnir að prófa er hópnum skipt upp. Trommurnar þurfa að vera í öðru herbergi að þessu 

sinni til að hinir geti æft sig. Einn byrjar þá að spila á trommurnar á meðan aðrir æfa sig 

annarsstaðar á hin hljóðfærin. 

Seven Nation Army 

Trommurnar í Seven Nation Army eru mjög einfaldar og auðþekkjanlegar. Best er að geyma 

þetta lag þar til í næsta tíma þar sem allir spila saman. Fyrst spilar trommuleikarinn á floor 

tom með hægri hendi og bassatrommuna með hægri fæti á fjórðu pörtunum. 

 

Eftir svolítinn tíma bætist snerillinn við á tveimur og fjórum með vinstri hendi 
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Í viðlaginu færist hægri höndin af floor tom yfir á symbalinn. Þá má hvetja trommarann til að 

spila ákveðið, þessi hluti á að vera hávær. 

 

 

 

 

Get Lucky 

Get Lucky er mjög hefðbundið fönk-lag og trommurnar nokkuð einfaldar. Einfaldur 4/4 

taktur gengur yfir allt lagið, þar sem spilaðir eru fjórðu eða áttundu partar á hihat, 

bassatromma á fyrsta og þriðja slagi og sneriltromma á öðru og fjórða. 

 

Í fyrri útgáfunni eru spilaðir fjórðu partar á hihat. Í seinni útgáfurnni eru spilaðir áttundu 

partar. Flestir geta spilað áttundu parta útgáfuna eftir einn eða tvo tíma en það er í lagi að 

halda sig við einfaldari útgáfuna.  
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Tími 5 

Kvikmyndatónlist 

Umræður dagsins snúast um kvikmyndatónlist og þá sérstaklega hvernig tónlist er notuð í 

kvikmyndum til að skapa stemningu. Hér er sniðugt að vera með tölvu og spila brot úr 

bíómyndum með einkennandi tónlist. Hægt er að spyrja krakkana hvaða lögum þau muna 

eftir úr myndum, af hverju, og hvaða tilgangi lögin þjóna. 

Lögin 

Eftirfarandi lög er hægt að nota í tímanum 

• Howard Shore: Concerning Hobbits 

• John Williams: Indiana Jones Theme 

• Voidoid: The Stranger Things Theme 

Þessi þrjú lög eru dæmi um afbragðs lög úr kvikmyndum (eða þáttum) sem flestir ættu að 

þekkja. Þegar hér er komið í hópastarfinu ættu þátttakendur að vera orðnir nógu öruggir til 

að halda umræðunum gangandi sjálfir og því getur leiðbeinandi farið að draga sig í hlé. 

Hljóðfæri – æfing 

Nú er komið að hljómsveitaræfingum. Krakkarnir velja hljóðfæri og hvaða lag skal æfa. Við 

höldum okkur við eitt lag að sinni til að sem mest verði úr æfingunum sem eftir eru. Seven 

Nation Army er auðveldara af þeim tveimur sem unnið hefur verið með til þessa og því best 

að byrja á því. Einnig er hægt að flytja lagið án söngs. Leiðbeinandi kemur hópnum af stað en 

reynir að láta krakkana um að koma sér saman um hvernig er best að æfa og hvernig á að 

leysa úr vandamálum þegar þau koma upp. 
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Tími 6 

Hlutverk innan hljómsveita, leiðtogar og hvernig á að vinna saman 

Núna þegar krakkarnir eru byrjaðir að æfa sig saman er gott að ræða um hlutverk og 

samskipti innan hljómsveita. Lög tímans eru öll flutt af hljómsveitum sem áttu í 

samskiptaerfiðleikum. Virðing og vinátta eru þemu dagsins, krakkarnir þurfa að vera duglegir 

að tjá sig og bera virðingu fyrir skoðunum annarra í hljómsveitinni. 

Lögin 

• Oasis: Wonderwall  

• Guns N‘ Roses: Paradise City 

• Smashing Pumpkins: 1979 

Hljóðfæri – æfing 

Hljómsveitin heldur áfram að æfa saman. Leiðbeinandi kemur krökkunum af stað en eftir 

það er best að láta þau sjá sjálf um sem mest. 
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Tími 7 

Tónleikar, samfélagsmiðlar og önnur kynningarmál 

Spjall dagsins snýst um hvernig hljómsveitir selja sig, kynna og auglýsa og hvernig þær koma 

tónlist sinni á framfæri. Spotify, umboðsmenn, plötufyrirtæki, Facebook og Instagram eru 

dæmi um það sem má tala um. Sjöundi tíminn er sá næst síðasti og markmiðið er að halda 

opna æfingu (eða tónleika) fyrir foreldra, vini og vandamenn í síðasta tímanum. Krakkarnir 

þurfa sjálfir að bjóða þeim sem þeir vilja.  

Lögin 

• Foo Fighters: Everlong 

• Blink 182: Small Things 

• Ben Howard: Small Things 

Lögin í þessum tíma gegna engu ákveðnu hlutverki, öðru en að skapa stemningu. Mestur 

tími dagsins fer í æfingu fyrir tónleikana. 

Hljóðfæri – æfing 

Hljómsveitin heldur áfram að æfa saman. Leiðbeinandi kemur krökkunum af stað en eftir 

það er best að láta þau sjá sjálf um sem mest. Leiðbeinandi ber þó ábyrgð á að allt sé á réttri 

leið fyrir tónleikana. 
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Tími 8 

Tónleikar og samantekt 

Í þessum tíma er uppskeran. Krakkarnir stilla hljóðfærunum upp þannig að hægt sé að spila 

fyrir áhorfendur, raða stólum og fleira sem þörf er á. Ein loka æfing er haldin og svo eru 

áhorfendur boðnir velkomnir. 

Það er mjög mikilvægt að leiðbeinandinn haldi smá tölu, kynni krakkana og tali 

aðeins um starfið. Hérna er tækifærið til að hrósa fyrir æfingar, eljusemi og áhuga. 

Markmiðið er ekki að spila fullkomið lag, heldur að sýna hvað búið er að leggja mikla vinnu í 

æfingar. Eftir tónleikana er tími fyrir spjall og hrós frá áhorfendum.  

Eftir frágang og tiltekt er upplagt að halda veislu, bjóða upp á pizzu og gos eða álíka 

og enda á ígrundun. Mikilvægt er að enda námskeiðið almennilega. Áhorfendur fara heim á 

undan krökkunum svo krakkarnir hafi góðan tíma saman til að hægt sé að loka námskeiðinu 

á faglegan og innihaldsríkan hátt.  

 

 

   

 

 

 

 


