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Útdráttur 

Bókin - Skapandi nálgun í tónlistarkennslu 

Skapandi nálgun í tónlistarkennslu snýr að kennslu spuna, tónsmíða og leiks eftir eyra. 

Hún snýr að því að efla börn í tónlistarnámi til þess að skapa sína eigin tónlist og öðlast 

öryggi og færni á hljóðfærið sitt út frá eigin hugsunum og tilfinningum. Allnokkuð af 

rannsóknum hafa verið gerðar um tónlistarsköpun nemenda. Sýna þær fram á að skapandi 

tónlistarkennsla efli færni nemenda í námi sínu og gefi þeim sjálfstraust til túlkunar eigin 

hugmynda í tónlistariðkun sinni. 

Verkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að námsefni sem ég er höfundur að og 

inniheldur kennslu í skapandi greinum tónlistarkennslu og prufukennslu á efni bókarinnar. 

Ég og sex aðrir tónlistarkennarar kenndu og fóru yfir efni kennslubókarinnar. Héldu 

kennararnir utan um athugasemdir sínar og komu þær fram í viðtölum sem ég tók við 

hvern og einn kennara.  Þegar því ferli var lokið var kennslubókin endurskoðuð, með tilliti 

til eigin reynslu og athugana ásamt athugasemdum og ábendingum byggðum á reynslu 

hinna kennaranna. Fékk kennslubókin loks nafnið Bókin til heiðurs „gervi bókanna“ (e. 

Fake book) en það er heiti sem tíðkast um slíkt efni í jazzheiminum. 

Bókin inniheldur kennsluefni fyrir nemendur frá upphafi náms og fram að grunnprófi. Efni 

hennar er skrifað fyrir nemendur í klarínettuleik en er hæglega hægt að nota einnig fyrir 

önnur hljóðfæri. Efni bókarinnar kom vel út í prufukennslu og mun vonandi geta nýst sem 

flestum í kennslu á skapandi þáttum í tónlistarnámi. 



Abstract 

Bókin (e. The Book) - Creative approach in music teaching 

Creative approach in musical teaching refers to the teaching of improvisation, composition 

and playing by ear. It aims to empower children in their musical studies and give them a 

sense of security and ability to play their own ideas and feelings on their instruments. 

There have been done a quite few studies on the subject. They show that creative elements 

in musical teaching help further students abilities and gives them the self confidence in 

putting forth their own music and feelings. 

My project is an action research and it revolves around teaching material I developed for 

teaching these creative elements in music teaching and the test teaching of the material. Six 

musical teachers and myself taught and revised the material. They all kept good notes on 

the work and relayed the comments and advice on in the interviews which I held with each 

of them. Once that process was completed the teaching material was revised, taken into 

account the comments and advice from the teachers. In the end the material got the name 

Bókin (e. The Book) in honour of „Fake books“ that are popular in Jazz culture. 

Bókin is written for students at the beginning of their musical education and until 

grunnpróf (e. First coordinated examination of the Icelandic music school system). It is 

written for students learning the clarinet but can easily be used by students learning other 

instruments. The material of Bókin proved successfull in the testing period and will 

hopefully be useful for teachers and students in their creative music making. 



Formáli 

Ritgerð þessi er hluti rannsóknarverkefnis sem fjallar um skapandi nálgun í 

tónlistarkennslu á Íslandi, eins og hún er skilgreind í aðalnámskrá tónlistarskóla. Verkefnið 

er í raun tvítþætt, annars vegar kennslubók í skapandi greinum tónlistarnáms og svo 

starfendarannsókn sem ég vann samhliða þróun bókarinnar. Ritgerðin er 

meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.A. gráðu frá Tónlistardeild Listaháskóla Íslands og er 

hún metin til 30 eininga. Leiðbeinendur mínir voru Elín Anna Ísaksdóttir og Kristín 

Valsdóttir og er ég þeim innilega þakklát fyrir góða leiðsögn, visku, stuðning, skilning og 

hlýhug í öllu ferlinu. 

 Ég vil einnig þakka þeim kennurum sem prufukenndu efni kennslu-bókarinnar með 

mér, aðkoma þeirra var ómetanleg. Þeirra reynsla og þekking var dýrmætur fjársjóður og 

hafði mikil áhrif á þróun efnisins og uppsetningu þess.  

 Ég kann skólastjóra og aðstoðarskólastjóra Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, Eiríki 

Stephensen og Stefáni Ómari Jakobssyni, bestu þakkir fyrir þeirra stuðning og hvatningu. 

Nemendum mínum öllum vil ég færa kærar þakkir fyrir alla hjálpina með efni bókarinnar. 

 Ennio Morricone og Yo-Yo Ma þakka ég fyrir hugarró og einbeitingu. 

 Stuðningur fjölskyldu og ættinga var grundvöllur þess að þessi vinna gæti átt sér 

stað og því vil ég auðmjúk þakka fyrir mig. Mamma mín, Jóhanna Valdemarsdóttir, sem 

átti alltaf réttu hvatningarorðin tiltæk. Bróðir minn og mágkona, Númi Arnarson og Þóra 

Birna Ásgeirsdóttir, takk fyrir hjálpina við að koma efninu frá mér á lokametrunum.  

 Elsku eiginmaður minn og börn, Andrés Björnsson, Gunnar Dagur, Hildur og Anna 

Lilja. Þið hafið stutt mig í öllu ferlinu af miklum hlýhug og þolinmæði. Takk fyrir allar 

heimspekilegu umræðurnar um efnið og tónlistarkennsluna, Andrés Björnsson, það hefur 

verið gefandi og hjálplegt á þeirri leið minni í gegn um þennan frumskóg sem þetta 

verkefni hefur reynst mér. 

 Helga Björg Arnardóttir 

 Hafnarfirði, 4. maí 2021. 
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1. Inngangur  

Hugarflug manneskjunnar er alveg einstakt og höfum við komist ansi langt á frjóum 

hugmyndum skapandi fólks. Skapandi huga og frjótt ímyndunarafl er að finna í 

langflestum börnum og allt frá unga aldri leika börn sér á skapandi hátt með tónlist (Marsh 

& Young, 2016). Í tónlistarnámi barna er hægt að beita skapandi og frjálsum 

kennsluaðferðum í gegnum þætti líkt og spuna, tónsmíðar og leik eftir eyra. En hvernig 

námsefni er til er lýtur að þessum þáttum námsins og hvar eru tónlistarnemendur og 

tónlistarkennarar staddir í tengslum við sköpun innan tónlistarnáms á Íslandi? Hvernig 

námsefni er hægt að hanna sem heldur utan um skapandi þætti í tónlistarkennslu og gæti 

nýst nemendum frá upphafi fram að grunnprófi? 

1.1 Af hverju kennslubók í skapandi þáttum tónlistarkennslu? 

Árið 2000 gaf Menntamálaráðuneytið út aðalnámskrá tónlistarskóla, almennur hluti. 

Námskráin er metnaðarfull og myndar skýran ramma utan um skipulag og markmið 

tónlistarnáms. Hver hljóðfærahópur fékk sína aðsniðnu hljóðfæranámskrá þar sem námið 

er útlistað og aðlagað. Hljóðfæranámskrárnar urðu því sjö talsins; tréblásturhljóðfæri, 

málmblásturshljóðfæri, strokhljóðfæri, hljómborðshljóðfæri, ásláttarhljóðfæri, 

tónfræðagreinar og loks rythmísk tónlist. Hluti af þessari nýju námskrá snýr að þeim þætti 

tónlistarnáms sem hefur fengið nafnið skapandi þáttur tónlistarkennslu. Samkvæmt 

Aðalnámskránni er þessi þáttur skilgreindur sem spuni, tónsmíðar og leikur eftir eyra 

(Menntamálaráðuneytið, 2000a). Þessi áhersla í námskránni var nýlunda og hafði almennt 

ekki fengið mikla athygli í tónlistarkennslu fram að þessu.  Samhliða því sem þetta fer inn í 

námskrá, verður þetta hluti af prófsefni Prófanefndar tónlistarskóla (Prófanefnd 

tónlistarskóla, á.á.). Þar vegur þessi hluti um 10% í samræmdum prófum nefndarinnar í 

grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi. Þó þannig að í miðprófi og í framhaldsprófi má 

skipta þessum skapandi hluta út fyrir verk að eigin vali af sambærilegri þyngd (Prófanefnd 

tónlistarskóla, á.á.).  

 Þessar skapandi leiðir hafa aukið aðkomu nemenda að sköpun í tónlist til mikilla 

muna miðað við hvað áður var, og er það til bóta. Það er þó einn hængur á í kerfinu. Stór 

hluti kennara, sem koma að kennslu nemenda, hefur ekki fengið mikla þjálfun í þessum 
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skapandi þáttum. Það hefur leitt til þess að þessi þáttur námskrárinnar hefur ekki verið 

nýttur sem skyldi, sem raunveruleg námsleið. 

 Að sama skapi sitjum við uppi með spurninguna: Hvaða efni á að kenna? Í 

hljóðfæranámskránum frá Menntamálaráðuneytinu eru góðir listar sem nefna þau verk sem 

eru hentug til þess að gefa góða mynd af framvindu og getu nemandans á því prófastigi 

sem hann er. Þar eru líka nefndar nokkrar æfingabækur og „skólar“ sem geta fleytt 

nemandanum á þann stað sem uppfyllir hæfniskröfur prófanefndar og aðalnámskrár 

(Menntamálaráðuneytið. 2000b, 2001a, 2001b, 2002, 2003). Nánast engar kennslubækur í 

skapandi þætti námskrár eru þó nefndar í grunnprófshluta hljóðfæranámskránna 

(Menntamálaráðuneytið. 2000b, 2001a, 2001b, 2002, 2003). Í hluta aðalnámskrár 

tónlistarskóla um rythmíska tónlist eru aftur á móti nefndar bækur sem snúa að efninu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2010). Því hefur kennari ekki góða mynd af því 

hvert er gott að leita til þess að verða sér úti um þetta efni, að undanskildum kennurum sem 

kenna rythmíska tónlist. Í sumum kennslubókum leynast þó einhverjar æfingar á stangli en 

óvíst er að tilvist þeirra sé mörgum kunn. 

 Það eru þó til ágætis úrval af bókum sem hægt er að kenna og það uppgötvaði ég í 

rannsóknum mínum í tengslum við gerð kennslubókarinnar. Breska tónlistarkerfið (e. 

Associated Board of the Royal Schools of Music - ABRSM) hefur til dæmis gefið út bækur 

í spuna sem henta þeirra stigakerfi og einnig erum við með gott safn af bókum Jameys 

Aebersolds sem einnig snúa að spuna. En í þeim bókum er ekki fjallað um leik eftir eyra né 

tónsmíðar (Associated Board of the Royal Schools of Music, 2003; Aebersold, 1967, 

1992). Ég hef því komist að þeirri niðurstöðu að það hefði því kannski verið 

heillavænlegast að fylgja þessum nýja lið úr höfn með skilmerkilegri hætti. Það hefði verið 

hægt að gera með ábendingum um námsefni og upplýsingum í aðalnámskrá. 

1.2 Hugmynd verður til 
Í starfi mínu sem klarínettukennari hef ég fundið fyrir vanmætti er kemur að skapandi 

tónlistarkennsluaðferðum, enda ekki hlotið þjálfun í þeirri nálgun. Ég hef þó reynt að sinna 

þessum hluta prófanna með því að aðstoða nemendur í gegnum ferlið sem þau þurfa að 

fara í gegnum í sköpun sinni.  Ég hef þó velt því fyrir mér hvernig sú vinna hefði gengið ef 

ég hefði verið að vinna þetta skipulega frá upphafi náms nemenda minna. Hver getur 
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ávinningur þessarar nálgunar verið og hvernig er hægt að nýta hana sem tól í kennslunni - 

bæði fyrir leikni á hljóðfæri og skilning á tónfræðilegum hugtökum? 

 Því kviknaði sú hugmynd í kennslustund í Listaháskólanum hjá Guðna Franzsyni 

og Mörtu Hrafnsdóttur; Skapandi starf í tónlistarkennslu, að tími væri til kominn að koma 

út námsefni sem næði til þessara þátta. Fannst mér þó mikilvægt að námsefnið væri fyrir 

nemendur sem eru að hefja nám sitt á hljóðfæri og að þannig væri hægt að grípa þau í 

þessari nálgun strax. Einnig væri ráð að láta námsefnið fylgja nemandanum fram að 

grunnprófi, svo að samfella geti myndast í reynslu og námi nemandans. Þarna myndaðist 

því rannsóknarspurning mín: Hvernig get ég búið til námsefni, sem snýr að skapandi 

þáttum í tónlistarkennslu og getur nýst nemendum frá upphafi náms, á þann hátt að það sé 

opið, auðvelt og þægilegt í notkun? 

1.3 Ég sjálf og efnið 
Ég sjálf er klarínettukennari, klarínettuleikari og lúðrasveitastjórnandi. Ég útskrifaðist frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík af  blásarakennarabraut vorið 2000. Sama ár tók ég einnig 

einleikarapróf frá sama skóla og hélt svo til Hollands í framhaldsnám á hljóðfærið mitt. 

Þegar ég kom heim úr framhaldsnámi, árið 2003, fór ég að kenna og hef sinnt því starfi 

síðan. Ég myndi kalla sjálfa mig klassískt menntaðan tónlistarmann, þó svo að ég leiki 

mikið samtímatónlist. En reynslu af spuna og öðrum skapandi greinum hef ég litla sem 

enga fyrir utan smá fikt af og til fyrir sjálfa mig. Þegar ég kom heim úr framhaldsnámi árið 

2003 var nýja aðalnámskráin komin í fulla notkun á mínum vinnustað. Ég rann þar nokkuð 

blint í sjóinn eins og margir, þrátt fyrir að vera nýskriðin úr námi. Í blásarakennaranáminu 

höfðum við ekki fengið tilsögn í skapandi kennslu og því var hún að öllu leyti ný fyrir mér. 

 Síðan þá hefur þetta verið að miklu leyti mín eigin rannsóknarvinna að finna efni 

og kennsluleiðir í þessu fagi. Jamey Aebersold bækurnar eru góðar en eru kannski ekki 

miðaðar fyrir kennslu nemenda á allra fyrstu stigum náms. Bækur Aebersolds eru líka 

sniðnar að jazz- og blústónlist og það er kannski ekki áhugasvið né þægindarammi allra. 

Klarinetten och jag bækurnar, sem ég hef kennt meðal annarra, hafa haft æfingar á stangli í 

að læra eftir eyra og spuna en ekki tónsmíðum. Í fyrrnefndu námskeiði Guðna og Mörtu, 

datt ég í fyrsta sinn í skilningslukkupott er varðar þessa nálgun í tónlistarkennslu. Þar sá ég 
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möguleikana á góðri tengingu við leikni í tónfræðikunnáttu og svo í þeim mikilvæga hluta 

að hafa leik í tónlistinni. En hvar skal byrja með nemendur í huga?  

 Ritgerðina byggi ég upp líkt og ferli námsefnisgerðarinnar og rannsóknarinnar var. 

Ég byrja á því að fjalla um nám og mikilvæga grundvallarþætti þeirra fræða. Ég skoða því 

næst fræðilegan bakgrunn skapandi tónlistarvinnu, bæði almennt og í spuna, tónsmíðum og 

leik eftir eyra. Síðan fjalla ég um fræðin á bak við ritun námsefnis, fræðin sem eru á bak 

við rannsóknina á þróun námsefnisins og í kjölfar þess ritun bókarinnar sjálfrar. Að því 

loknu fer ég í gegnum úrvinnslu efnis frá prufukennurum og þróun námsefnis í kjölfar 

þess. Að lokum koma umræður um námið, námsefnið og úrvinnsluna og síðast lokaorð. 

1.4 Hugtök og útskýringar 
Í ritgerðinni fjalla ég ítrekað um nokkur hugtök sem réttast er að ræða um áður en áfram er 

haldið. 

• Prófanefnd - Prófanefnd tónlistarskólanna var sett á laggirnar að frumkvæði 
Sambands tónlistarskólastjóra, Félags tónlistarskólakennara og Félags 
íslenskra hljómlistarmanna að höfðu samráði við Menntamálaráðuneytið og 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Helsta hlutverk Prófanefndar er að halda 
utan um samræmt og hlutlaust mat á áfangaprófum tónlistarskólanna, sem 
eru unnin samkvæmt kröfum aðalnámskrár tónlistarskóla. Heldur 
Prófanefnd einnig utan um framkvæmd þessara prófa og útvegar prófdómara 
til dæminga þeirra (Prófanefnd tónlistarskóla, á.á.). 

• Grunnpróf prófanefndar - Prófanefnd tónlistarskólanna sér um þrjú 
samræmd próf sem nemendur geta farið í gegn um í námi sínu í 
tónlistarskóla. Þau eru: grunnpróf, miðpróf og framhaldspróf (Prófanefnd 
tónlistarskóla, á.á.). Fyrsta samræmda prófið, grunnpróf, er það sem ég miða 
við í skrifum mínum á námsefninu - upphaf náms nemenda og fram að 
grunnprófi. Nemendur eru líklegir til þess að ljúka grunnprófi eftir 3-4 ár í 
námi (Menntamálaráðuneytið, 2000a). 

 Sköpun er grundvallarhugtak í þessu verki og sú skilgreining sem stuðst er við í 

þessari vinnu er sett fram hér að neðan þegar fjallað er um nám og námsumhverfi í 

tónlistarnámi. 
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2. Nám og námsumhverfi 

Nám á sér ekki stað í tómarúmi. Í tímans rás hafa margir fræðimenn rannsakað hvernig og 

hvað nám er og hvernig sé best að kenna og læra. En hvað er nám? Út frá kenningum 

sálfræðinnar um nám er það sú staða þegar varanleg breyting á sér stað í mannlegri getu 

eða hugsanlegri frammistöðu (Driscoll, 2005). Með öðrum orðum, þegar manneskja getur 

varanlega bætt færni sína, skilning og frammistöðu eftir að hafa tekið inn upplýsingar frá 

umhverfi sínu (Driscoll, 2012). Námi hefur einnig verið skipt upp í tvo megin þætti, nám 

sem á sér stað vegna umhverfis og samfélags annars vegar og nám sem á sér stað undir 

handleiðslu og með leiðbeiningum hins vegar (Gee, 2004).  

 Hugmyndafræði Johns Deweys er góður og traustur grunnur sem gefur skýrar 

leiðbeiningar varðandi nálgun út frá þekkingu sem er nú þegar til staðar. Hann er líklega 

þekktastur fyrir hugtakið  „að læra með því að framkvæma“ (e. learning by doing) og sú 

nálgun á nám og kennslu smellpassar við tónlistarkennslu.  

 Í kennslu er afar mikilvægt að skapaðar séu þær aðstæður sem hvetja nemendur til 

sem virkastrar þátttöku í námi sínu. Námsumhverfi er því stór þáttur í námi barna (Dewey, 

1938/2000).  Það skiptir einnig miklu máli ef kenna á nýja nálgun eða nýjan hlut að geta 

myndað tengingu við eitthvað sem nemendur hafa áður upplifað eða lært. Þetta er 

mikilvægt til þess að forðast það að nemendur upplifi ný verkefni og markmið sem 

eitthvað ósnertanlegt og óraunhæft að þeim takist ekki að framkvæma það (Dewey, 

1938/2000). Því er það mikilvægt að ná að tengja upphaf tónlistarnáms við nálganir sem 

nemendur hafa nú þegar tengsl við. Í leikskólum á Íslandi er nokkuð lagt upp úr því að 

nemendur læri að syngja lög eftir eyra. Þau eru kennd með því að kennari kennir munnlega 

lög og texta og nemendur leggja þau á minnið. Í tónmenntakennslu í grunnskóla er sömu 

aðferð beitt að vissu marki, en að vísu er þá stuðst við texta af blaði og jafnvel nótur að 

einhverju leyti. Því ætti það ekki að vera svo fjarri nemanda, sem er að stíga sín fyrstu 

skref í tónlistarnámi, að læra að leika lög eftir eyra, sem er aðferð í sama anda. Eina 

breytan í þessari sviðsmynd er að nemandinn lærir ekki bara að syngja lagið, upphátt eða í 

huganum, hann þarf að yfirfæra tenginguna yfir á hljóðfærið sitt. Þar þarf kennarinn að 

geta aðstoðað nemandann með þá yfirfærslu.  
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 Frá unga aldri spinnum við og leikum okkur með það ímyndunarafl og þau verkfæri 

sem við höfum hverju sinni. Við byrjum á að æfa okkur með hljóð, svo myndast orð úr 

hljóðunum sem búið er að herma eftir og æfa. Þar á eftir taka við setningar sem eru einnig 

æfðar og settar í þeytivindu ímyndunaraflsins og út koma nýjar setningar og hugsanir og 

fabúleringar (Gordon, 1999). Við kunnum þennan leik, þar sem við lærum tungumál okkar 

á þennan hátt. Því er um að gera að notfæra sér þessa leið og halda áfram að vera skapandi 

með nýtt tungumál, tónlist. 

 Það er nauðsynlegt að kennarar horfi langt fram í tímann í námi nemenda sinna og 

vegi og meti hvaða grunnur hentar nemanda best þegar á heildarmyndina er litið. Þó að 

góð yfirsýn sé mikilvæg þarf einnig að hefja nám frá þeim stað sem nemandinn sjálfur er á 

samfara því að veita nemandanum gleði með því að hann nái að sigrast á verkefnum sem 

reynda á huga hans (Dewey, 1938/2000). Á þann hátt er hægt að veita nemandanum 

grundvöll til að þroskast en tapa ekki sjónum af því sem skiptir máli, sem er nám út frá 

nemandanum sjálfum. 

 Samskipti nemanda og kennara eru líka mjög sérstök og mikilvæg. Kenningar 

Vygotskys, um félagslega hugsmíðahyggju (e. social constructivism), eru mjög gott tæki til 

að vega og meta nálgun í kennslu. Samband nemanda og kennara í tónlistarkennslu er 

mjög náið, þar sem tímar hér á Íslandi fara yfirleitt fram í einkakennslu og nemandinn er 

einn með kennara sínum. Því hallast ég að því að hugsmíðahyggjan sé góð og þroskandi 

nálgun í því umhverfi. Hugsmíðahyggjan gengur út á það að samskipti og tjáskipti þess 

lærða (kennara) og þess ólærða (nemanda) séu forsenda og grundvöllur námsins 

(Vygotsky, 1978). Á þann hátt byggir „nemandinn upp þekkingu í gegnum samtöl og 

athafnir í félagi við sér þroskaðri einstaklinga“ (Meyvant Þórólfsson, 2003, bls. 4). Líkt og 

í kenningum Deweys fjallar Vygotsky einnig um mikilvægi námsumhverfis og þátt þess í 

að örva nemendur til náms og þroska. Í kenningunni er einnig talað um uppbyggingu 

þekkingar hjá nemenda og því líkt við byggingu vinnupalla. Undirstaða þarf að vera góð 

svo að nemandinn geti myndað tengingar í huganum við reynslu sína, þekkingu sem er 

þegar til staðar og gerir honum kleift að leysa þau krefjandi verkefni sem efla hann frekar í 

námi sínu (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 Þrátt fyrir að umhverfið og kennarinn séu stórar breytur er kemur að námi 

nemenda, skiptir það sköpum í tónlistarnámi að nemandi æfi sig vel. Í tónlistarnámi er 
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þetta mikilvægur þáttur þar sem tónlistarnám á sér yfirleitt stað á þann hátt að nemandi 

hittir kennara sinn einu sinni til tvisvar í viku og fær svo með sér heimanám út úr tímum. 

Heimanám er þannig hluti af námi nemanda og því mikilvægt að það sé unnið vel. Þær 

breytur sem yfirleitt er rætt um, í sambandi við heimaæfingar tónlistarnemenda, er tími og 

gæði. Það sé ekki endilega gott að æfa klukkustundunum saman, ef það er gert ómarkvisst 

og illa (Mills, 2005). Janet Mills (2007) fjallar áfram um heimaæfingar tónlistarnemenda í 

bók sinni Instrumental Teaching. Þar veltir hún þeirri spurningu fyrir sér: „Af hverju að 

senda nemendur heim með verkefni sem þau nenna ekki að æfa?“  (bls. 177, þýðing 1

höfundar). Samkvæmt Mills (2007) skiptir máli að kennari leitist eftir því að skilja hvað 

nemandi hefur áhuga á að spila og að það efni verði virkjað í námi hans. Það muni leiða til 

þess að nemandinn sé virkari í heimanámi sínu, bæði í því efni sem hann kýs að læra og 

því sem kennarinn leggur áherslu á. Mills taldi einnig að nemendur verðu meiri tíma 

heimaæfinga sinna í að leika sér á hljóðfærið í spuna og tónsmíðum en kennari þeirra vissi 

um. Nemendur væru ekki endilega að segja kennurum sínum frá þeirri sköpun eða þeim 

leik þegar í hljóðfæratímann væri komið (Mills, 2005, 2007).  

2.1 Sköpun 
Öll erum við manneskjurnar vissulega ólíkar. Skynjun okkar á umhverfið er ólík og 

tilfinning okkar fyrir tilgangi í lífinu er það einnig. Við eigum það þó sameiginlegt 

langflest að hafa ímyndunarafl sem er grundvöllur sköpunar (e. creativity) okkar. Skapandi 

einstaklingur er sá sem notar ímyndunarafl sitt í framkvæmd og útkoman verður eitthvað 

nýtt (Robinson, 2011). Robinson heldur því fram að allir geti skapað og til þess að fóstra 

þessa hæfileika með okkur þurfum við rétt umhverfi og rétta örvun. Hann hvetur leiðtoga 

til þess að hafa í huga níu grundvallaratriði sem næra sköpun og skapandi einstaklinga. 

Þessi atriði eru: Allir geta skapað, að nýsköpun kemur útfrá ímyndunaraflinu, við getum 

lært að vera skapandi, ólík sjónarhorn og samvinna næra sköpun, sköpun tekur tíma, 

sveigjanleiki er nauðsynlegur, sköpun er leitandi og sköpun þarf pláss (Robinson, 2011). Í 

þessu ferli er kennarinn leiðtoginn og það er hans að hafa þessi atriði í huga til þess að 

veita nærandi umhverfi fyrir nemendur í sköpunarleitni sinni. 

 What is the point of setting practise tasks that students do not do? (Mills, 2007, bls. 177).1
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 Þá vaknar spurningin hvenær tónlistarsköpun barna hefjist. Kathryn Marsh og 

Susan Young (2016) hafa rannsakað leik barna í fjölda ára. Í rannsókn sinni hafa þær 

aðallega horft til tónlistarleikja þeirra, en það eru þeir leikir sem þau stofna til sjálf í nánast 

hvaða aðstæðum sem er. Það getur verið í skólanum, á leikvellinum, heima hjá sér eða í 

bílnum og eru leikir sem innihalda söng, rythma, hluti sem búa til hljóð eða hreyfingar og 

dans. Þessir leikir hefjast mjög snemma og hægt er að sjá merki um þá hjá ungbörnum. 

Leikirnir fylgja börnum inn í fullorðinsárin en taka stakkaskiptum eftir því sem börn 

eldast. Oft eiga þessir leikir sér stað þegar barnið er með félögum sínum en einnig líka 

þegar barnið er eitt. Þessir tónlistarleikir eru til dæmis að tromma á borð eða aðra hluti, 

syngja og dansa eftir nýjasta smellinum af vinsældalistunum, skipulagðir leikir sem 

innihalda söng og klappleikir. Hreyfing og tónlist er þétt samofin þessum leikjum þeirra frá 

unga aldri og gerist oft af sjálfsdáðum. Tónlistarsköpun barna er mjög sýnileg í þessum 

leikjum, þar sem þau eru að leika sér með form tónlistarinnar, endurtekningar, breytingar á 

textum, hreyfingar og dans sem túlkun á tónlistinni eða leika sér með klapp og rythma. 

Þegar börn verða eldri vinna þau með söngefni sem þeim hefur verið kennt, en leika sér 

með innihald þeirra, form eða texta. Eftir því sem þau verða eldri tengist leikur þeirra með 

tónlist æ meira umhverfi þeirra og því efni sem þau hlusta á (Marsh & Young, 2016).  

 Tónlist er allstaðar í umhverfi okkar og samtvinnuð lífi okkar alla daga, hvort sem 

það er meðvituð notkun okkar á tónlist eða hluti af hljóðheimi okkar. Þetta er inntak 

greinar Jonathans Barnes, sem fjallar um notkun tónlistar í sköpun og kennslu í skólum 

(Barnes, 2012). Þar sem tónlist er svo stór hluti í lífi okkar heldur Barnes (2012) því fram 

að eðlilegt sé að nota hana meira í daglegu námi barna. Hún er leið barna til að tjá hugsanir 

sínar og tilfinningar í gegnum sína eigin sögu og samfélagslegar tengingar. Tónlist er líka 

einstök leið til þess að tengja saman ólík námsefni og efla færni nemenda, líkt og í 

tungumálanám, utanbókarlærdóm, samvinnu, einbeitingu og hlustun (Barnes, 2012). 

2.2 Skapandi nálgun í tónlistarkennslu 
Gary E. McPherson telur nauðsynlegt að ef börn eigi að verða góðir tónlistarmenn, þurfi 

þau að þjálfa með sér þann eiginleika að geta hugsað í tónum eða hljóði. Það efli þau til 

þess að geta tjáð og túlkað það sem þau sjálf sjá, heyra eða vilja segja í gegnum leik á 

hljóðfæri sitt (McPherson, 2005). Skapandi starf veitir grundvöll að kunnáttu á hljóðfærið 

sem skapast án þess að stuðst sé við skrifaðar nótur (Mills, 2005). 
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 Í almennum hluta aðalnámskrár tónlistarskóla stendur þetta í kaflanum um 

skapandi starf: 

Allir nemendur í hljóðfæranámi skulu fá tækifæri og örvun til ýmiss konar 
tónsköpunar sér til ánægju og aukins þroska. Sérstök áhersla er lögð á að 
allir nemendur í grunnnámi taki virkan þátt í skapandi starfi. […] Skapandi 
starf í hljóðfæranámi getur m.a. falist í eigin tón- smíðum og flutningi þeirra, 
spuna út frá gefnu upphafi, svo sem laglínuhendingu, eða snarstefjun við 
gefið hljóm- ferli eða lag. Starf af þessu tagi þroskar hug og hönd, eykur 
skilning á innri gerð tónlistar og býður auk þess upp á fjölbreytilega notkun 
efnis sem nemendur hafa þegar lært, svo sem tónstiga og hljóma  
(Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls. 27). 

Í námskránni stendur einnig „Hlutverk tónlistarskóla er að stuðla að aukinni hæfni 

nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist og til að hlusta á tónlist og njóta 

hennar“ (Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls. 13) og einnig er þar að finna „Nemendur 

öðlist lifandi áhuga á tónlist og tónlistariðkun með því að skapa eigin 

tónlist“ (Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls. 14). Í hluta námskrárinnar um leikni- og 

skilningsmarkmið stendur undir liðnum sköpun eigin tónlistar: 

 Nemendur: 
  - læri og þjálfist í að setja fram eigin tónhugmyndir, bæði skriflega   
  og leiknar af fingrum fram 
  - læri og þjálfist í að setja saman hefðbundnar eða óhefðbundnar   
  tónsmíðar 
  - læri og þjálfist í að spinna út frá gefnu upphafi, hljómferli eða eftir  
  öðrum aðferðum  (Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls 15). 

Í viðauka við aðalnámskrána er einnig að finna mjög góðan kafla þar sem listaðar eru upp 

nokkrar góðar leiðir til þess að vinna með skapandi greinar tónlistarkennslunnar. Þar eru 

gefnar upp tillögur að vinnu með tónsmíðar og spuna og hvatt til samleiks nemanda og 

kennara í hugmyndavinnu með stef, laglínur og hljómanotkun (Menntamálaráðuneytið, 

2000a). 

 Þessi málaflokkur fær því nokkuð góða, skýra og afmarkaða skilgreiningu í 

námskránni í þeim hluta er lýtur að hvaða árangri skal ná og hvaða færni nemendur eigi að 

geta tileinkað sér. 

2.2.1 Spuni 

Spuna eða snarstefjun má skilgreina sem tónlist sem er hvorki skrifuð niður né samin 

fyrirfram, heldur á sér stað í augnablikinu og er mikið notaður í mörgum tónlistarstílum og 
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tónlistarhefðum (Hickey, 2015). Í bók sinni The Improvisation of Musical Dialogue: A 

Phenomenology of Music segir Benson að spuni sé blanda af tónsmíðum og 

tónlistarflutningi og hafi í þeirri mynd fylgt tónlist í gegnum aldirnar þar sem tónskáld hafi 

mörg hver gert ráð fyrir frjálsri leikni flytjenda á tónlist sinni, svo sem með kadensum og 

skrautnótum. Hann minnist einnig á að til dæmis á barokktímabilinu hafi það verið hefð að 

tónlist var meira rissuð upp, fremur en nákvæmlega skrifuð út, sem gerði það að verkum að 

tónlistarflutningur ólíkra listamanna varð mjög frábrugðinn (Benson, 2003). Benson orðar 

þetta einmitt svo skemmtilega í fyrrnefndri bók og skrifar: „Barokktónlist var á pari við 

jazz dagsins í dag, þannig að jazz „feik bók“ (þar sem einungis strípaðar laglínur og 

hljómahreyfingar er að finna og tónlistarmaðurinn „feikar“ restina) er mjög lík þeirri 

tónlist sem rituð var upp og leikin af barokktónlistarmönnum“  (Benson, 2003, bls 19, 2

þýðing höfundar). 

 Í almennum hluta aðalnámskrár tónlistarskóla er rætt um spuna í því formi að þar 

sé unnið með að nemendur „læri og þjálfist í að spinna útfrá gefnu upphafi, hljómferli eða 

eftir öðrum aðferðum“ (Menntamála-ráðuneytið, 2000a, bls.15). Spunaaðferðir eru þó 

nokkrar og mismunandi. Þær aðferðir sem ég horfi til og forma að efni kennslubókarinnar 

eru jazzspuni og fríspuni. 

 Í jazzspuna á sér í flestum tilfellum stað það ferli að lög eru byggð upp af laglínu 

og spunakafla. Hljómrænt ferli stýrir síðan efni spunakafla svo að viss skilningur á efninu 

þarf að verða til (Hickey, 2015). Innan þessa hljómræna ferlis er svo lagræna plássið fyrir 

spuna útfært. Þar erum við að tala um leikni í tónstigum og notkun þeirra sem 

byggingarefni spunans. Það eru einnig atriði sem þarf að hugsa til og æskilegt að kunna, 

svo sem grunnatriði tónstiga og hljóma, tengingar tóntegunda og þjálfun tónheyrnar 

(Aebersold, 1967, 1992). Jazzspuni er því með nokkuð góðar rætur í tónstigum og 

hljómum tónlistar og því gott tól til þess að vinna með þau form. 

 „Þetta er bara tónlist, í raun og veru,“  segir Pauline Oliveros í viðtali sínu við 3

Maud Hickey, þegar Hickey spyr hana hvað fríspuni sé (Hickey, 2015, bls 425, þýðing 

 “Baroque music functioned somewhat analogously to that of jazz today, so that a jazz “fake book” (in 2

which only the melody and chords are notated and the musician “fakes” the rest) is not so unlike the scores 
used by Baroque musicians” (Benson, B.E., 2003, bls 19).

 It’s just music, really (Hickey, 2015, bls. 425).3
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höfundar). Pauline Oliveros var tónskáld og einn af frumkvöðlum á sviði fríspuna, 

raftónlistar og hljóðlistar (The Pauline Oliveros Trust, á.á.). Oliveros gat ekki nefnt neinar 

reglur eða fræði sem hún studdist við þar sem þetta var einfaldlega tónlist (Hickey, 2015). 

Þetta er nokkurn veginn kjarninn í fríspuna, hann hefur ekki reglur né hljómræna nálgun - 

bara tónlist. Ólíkt því sem á sér stað í jazz-spuna, þar sem reglurnar eru nokkurn vegin til 

staðar þegar lagt er af stað, þá gerist það í fríspuna að form tónlistarinnar og reglurnar 

myndast í samtali flytjendanna á meðan á spunaferlinu stendur, ef flytjendur kjósa að 

mynda sér hugmynd eða reglur á annað borð (Hickey, 2015). Í annarri grein fjallar Hickey 

aftur um fríspuna og þar segir hann að í fríspuna eigi að vera hægt að finna meira fyrir 

persónuleika nemandans sjálfs, fremur en kennslu og fræðum kennarans og á þann hátt 

væri auðveldara fyrir nemandann að finna sína eigin tónlist (Hickey, 2009). Í þessari sömu 

grein Hickeys, frá árinu 2009, kallar hann einnig eftir því að spuni sé kenndur í upphafi 

fremur frá hinum frjálsa enda spunarófsins, sem einkennir fríspuna, en frá spuna sem 

inniheldur margar reglur og takmarkanir, líkt og jazzspuna. Hann vill meina að 

fríspunanálgunin næri betur sköpunarkraft nemenda og byggi sjálfstraust þeirra betur upp 

en jazználgunin, með allar sínar reglur og takmarkanir, reglurnar sé hægt að leggja inn 

síðar (Hickey, 2009).   

2.2.2 Tónsmíðar 

Það hefur lengi verið talað fyrir mikilvægi þess að auka vægi tónsmíða í tónlistarkennslu 

(sjá meðal annars Elliott, 1995 og Swanwick, 1999). „Þær ástæður sem eru gefnar fyrir 

auknu vægi tónsmíða í tónlistarnámi eru þær að: það eflir næmni fyrir tónlist og dýpkar 

skilning á tónfræðum og tónlistarflutningi; veitir nýju tónskáldi nauðsynlega þjálfun; leiðir 

til næmni og tilfinningar fyrir samtímatónlist og tækni hennar; og veitir grundvöll fyrir því 

að rannsaka skapandi nálganir og upplifanir“  (Barrett, 2006, bls 195, þýðing höfundar). 4

Það eru því margir kostir þess að nýta farveg tónsmíða sem verkfæris í tónlistarkennslu. 

Því miður virðist þessi leið samt ekki hafa hlotið náð í menntun og þjálfun 

tónlistarkennara, þar sem enn er mikil áhersla lögð á tæknilega færni á hljóðfærið í 

 The rationales provided for such inclusion have argued variously that composition experience in schools: 4

promotes music cognition and a deepened understanding of the theory and practice of music; provides 
training for the beginning composer; leads to greater sensitivity to and appreciation of contemporary music 
and its techniques; and provides a means to exploring creative experience (Barrett. M, 2006, bls 195).
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tónlistarkennslu og hljóta því verðandi tónlistarkennarar litla sem enga leiðsögn í notkun 

tónsmíða í kennslu (Barrett, 2006). 

 Í kaflanum um leikni- og skilningsmarkmið í aðalnámskrá tónlistarskóla stendur í 

hluta sköpunar eigin tónlistar:  

 Nemendur 
- læri og þjálfist í að setja fram eigin tónhugmyndir, bæði skriflega og 
leiknar af fingrum fram 
- læri og þjálfist í að setja saman hefðbundnar eða óhefðbundnar tónsmíðar 
(Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls.15). 

 Leiðir til þess að kenna tónsmíðar eru fjölmargar. Þær sem hafa gefist vel fyrir börn 

snúast um að koma tónsmíðahugmyndunum inn í gegnum leik. Í rannsókn Roels og 

Petegems, frá árinu 2016, sýndu börn mikla færni í því að semja tónverk út frá þeirra eigin 

teikningum. Túlkuðu þau líf sitt og umhverfi í gegnum teikningar sem þau færðu svo yfir í 

tónmál. Í ferlinu lærðu þau að tónlistin væri þeirra að móta og hvernig tónhæð og túlkun 

gat orðið að leið til þess að tjá sig. Djúp tenging þeirra við efnið gerði flutning þeirra 

tjáningaríkari og einnig voru þau oft að fara mörkum síns getustigs í ferlinu (Roels & 

Petegem, 2016). Jackie Wiggins telur að tónlistarskilningur barna sé vanmetinn. Sama eigi 

við um þegar kemur að tónsmíðum nemenda, því börn noti eigin tónlist í leik sínum og 

byggi þessa tónlist á tónlist sem þau hafa í nærumhverfi sínu. Því sé það algjör 

grundvallarregla að kennarar kynni sér áhugasvið nemenda, sýn og reynslu þegar í 

tónlistarnám er komið (Wiggins, 2016).  

2.2.3 Leikur eftir eyra 

Hugtakið að leika eftir eyra felur í sér að rifja upp og spila lag sem áður hefur verið lært 

utanbókar án þess að hafa séð lagið á nótum (McPherson, 2005). Þetta getur átt við um lag 

sem maður lærði að syngja eða lag sem maður tileinkar sér með því hlusta á það 

endurtekið og tileinkað sér laglínu eða hljóma þess á þann hátt. Þetta er í raun elsta 

varðveisluaðferð tónlistar. Áður en tónlist var varðveitt með því að skrifa hana niður var 

hún flutt mann af manni í munnlegri geymd. Þessi nálgun er enn við lýði í mörgum lögum 

samfélags heimsins í dag. Fólk sem ekki hefur hlotið neina tónlistarmenntun, en sækir 

kirkjulegar athafnir, syngur með í messusöng sem og félagar er leika saman í bílskúrsbandi 

og stóla á að „pikka upp“ lögin sem þau vilja flytja. Indverk raga-tónlist, argentískir 

tangóar, írsk keltnesk tónlist og amerískur jazz hefur flust manna á milli með því að kenna 
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nótnalaust (Woody, 2012). Börn sem fara í gegnum leikskólakerfið á Íslandi í dag tileinka 

sér mikið til tónlist á þennan hátt. Eins og áður er nefnt er stunduð þar sú kennsluaðferð, 

þegar kennd eru lög sem börnin læra að syngja, að kennari leikur lag og fer með textann og 

barnið hermir eftir. Þegar börn koma því inn í tónlistarskólana hafa þau notið góðs af 

þessari aðferð og hafa notið nokkurrar þjálfunar í henni þá þegar. Það gæti því talist rökrétt 

framhald að tengja þessa aðferð yfir á hljóðfærið sem nemandi er að læra á.  

 Kennsluaðferðir Shinichi Suzuki og Carls Orffs byggja einnig sterklega á kennslu 

án nótna og að kennari kenni kennsluefnið í gegnum leik og söng. Þar er byggð tenging við 

tónlist á nótum síðar, eftir að nemandi hefur náð nokkurri færni á hljóðfærið sjálft (Suzuki, 

1998; Goodkin, 2001). 

 Tónlistarmaðurinn og -fræðingurinn Edwin E. Gordon vildi meina að tónlist væri 

eins uppbyggð og tungumál. Hann talaði um að líkt og í notkun talmáls væri nauðsynlegt 

að innri skilningur myndaðist á tónlistinni og að í huga sér gætu nemendur raðað 

tónlistarlegum hugmyndum sínum upp í tónmál líkt og okkur tekst að gera með því að raða 

saman orðum í setningu eða eiga innri samræður. Hann kallar þessa hugsun sína 

hljóðhugsun (e. audiation). Það sé nauðsynlegt að búa til sterka tengingu milli tónmálsins, 

nótna og tónfræðihugtaka, svo þetta innra tónlistarsamtal öðlist tónlistarlegt flug og að 

nemendur eigi auðveldara með að setja fram í leikinni tónlist sinni það samtal sem á sér 

stað í huga þeirra (Gordon, 1999). Þessi munnlega geymd og hugsanir okkar um tónlist eru 

því nokkurskonar lykill að hugmyndum, löngunum og túlkunum okkar eigin tónlistar. Þar 

eru þjálfun eyrans, innra tónlistarsamtal og sú tenging við þá vöðvaþjálfun sem við höfum 

tileinkað okkur, stærstu þættirnir. Takmarkið er að ná að þjálfa sig þangað til að fjarlægðin 

milli huga og fingra verður æ minni. Allt þar til að hugmynd myndast og fingur leika hana 

nánast samstundis (Aebersold. 1992). 

 Gary E. McPherson rannsakaði hvaða ytri áhrif hefðu sem mest að segja um 

framvindu tónlistarnáms. Hann skiptir þáttum námsins upp í fimm megin hluta: tónlist 

leikna af nótum, spuna, leik eftir eyra, tónlist lærða utanbókar og nótnalestur. Hann fann 

mismunandi tengingar þessara fimm mismunandi þátta á öllum stigum tónlistarnámsins en 

aðeins einn þessara fimm þátta studdi við þróun allra hinna fjögurra og það var leikur eftir 

eyra (McPherson, Bailey, Sinclair. 1997). 
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2.3 Frá kenningum og rannsóknum til námsefnis 
Aðalnámskrá tónlistarskóla gaf mér skýra mynd hvaða þætti ég þurfti að fást við í 

kennslubókinni. Eins og áður hefur komið fram er það spuni, tónsmíðar og leikur eftir 

eyra. Í upptalningu um færniviðmið eru nefndar nokkrar leiðir að markmiðum efnisins og 

hafði ég þessa punkta alla mér til halds og trauts þegar ég samdi æfingarnar sem settar eru 

fram í kennslubókinni (Menntamálaraáðuneytið, 2000a). Þar sem orðalag um skapandi 

þætti er stundum óskýrt eða mjög opið í aðalnámskrá, þá var aðkoma mín í 

námsefnisgerðinni oft mín eigin túlkun á efninu. Það sem ég á við með að orðalag sé 

óskýrt eða opið er að það veitir oft ekki skýran grundvöll til að vinna með. Sem lítið dæmi 

get ég bent á það sem ég vitnaði í hér að ofan. Í leikni- og skilningsmarkmiðum í 

almennum hluta aðalnámskrár, „[Nemendur] læri og þjálfist í að setja saman hefðbundnar 

og óhefðbundnar tónsmíðar“ (Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls.15) og einnig 

„[Nemendur] læri og þjálfist í að spinna út frá gefnu upphafi, hljómferli eða eftir öðrum 

aðferðum“ (Menntamálaráðuneytið, 2000a, bls.15).  Því vann ég efnið oft út frá minni 

eigin túlkun og nálgun sem ég hef viðað að mér eftir lestur fræðilegra greina um skapandi 

tónlistarkennslu, sköpun og einnig eftir þróun námsefnisins með mínum eigin nemendum.  

 Áður en vinnan hófst var ég búin að ákveða ákveðna nálgun. Ég hafði þrjár vörður í 

huga þegar ég fór af stað með vinnu námsefnisins. Þær voru hugur og hönd, leikur og gleði 

og tónfræðileg nálgun. Þetta þrennt var það sem ég vildi reyna að koma til skila í gegnum 

námsefnið. Kjarninn var þó hugsaður sem þessi mikla tenging hugar og handa. Hugmyndir 

Gordons (1999) og McPersons (2005) um að geta tjáð okkar eigin tónlist líkt og um annað 

tungumál væri að ræða, hugnuðust mér. Til þess að skapa tengingu á milli huga og handa 

þarf engu að síður að brjóta niður múra. Sá stærsti er sá að geta ímyndað sér laglínu og að 

koma henni svo frá sér í gegn um  hljóðfærið. Þar kemur aðferðafræði leiks eftir eyra að 

góðum notum. Þar myndast skilningur á laglínum og tónlist út frá laglínuhreyfingum. Innri 

söngur og innra tónlistarsamtal þarf að þjálfa og sú þjálfun getur gengið þvert á þá 

skapandi þætti sem unnið er með í spuna, leik eftir eyra og tónsmíðum (Gordon, 1999).  

 Tónfræðileg nálgun var varða tvö. Þjálfun er stór hluti í námi barna í tónlist. Því 

ákvað ég að æfingarnar yrðu nokkuð margar í kennslubókinni. Dewey hafði kannski 

tónlistarnám í huga þegar hann ritaði þessi frægu orð „að læra með því að framkvæma“ (e. 

learning by doing). Færni eykst með framkvæmd í tónlistarnámi, en þó þarf að huga að því 
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hvað nemendur eru látnir framkvæma í æfingum sínum. Hið innra tónlistarsamtal fær dýpt 

þegar tengingu við tónfræðileg hugtök er náð og sköpun og tjáning verður hluti af sama 

innra tónlistarsamtali (McPherson, 2005; Barnes, 2012). Tenging tónfræðihugtaka inn í 

efni bókarinnar var því gert meðvitað. Ég hvet til þess að nemendur hafi túlkun í huga 

þegar þau skapa og einnig að efniviður æfinga er í sumum tilfellum byggður á 

tónfræðihugtökum (Barrett, 2006). Í almennum hluta aðalnámskrár tónlistarskóla er listi 

yfir þá færni sem nemendur í grunnnámi eiga að tileinka sér, sá listi er talinn upp í kafla 

4.4 Fyrirmæli og tónfræðihugtök. Fór ég meðvitað í þá þætti sem myndu sóma sér í 

skapandi vinnu nemenda.  

 Síðasta varðan sem ég hafði mér til leiðsagnar var að leikur og gleði yrðu að vera í 

fyrirrúmi í bókinni. Til þess að skapa þann grunnvöll þurfti að líta til nokkurra þátta. Ég 

skipti þessum þáttum niður í þrjá flokka, nemandinn, kennarinn og námsumhverfi. Taldi ég 

það vera góðan grunn. Þegar ég horfi á námsefnið út frá nemandanum vil ég gæta þess að 

nemandinn hafi tækifæri til þess að koma inn í námsefnið með færni sem er nýtt og að 

kennslan fari fram út frá þekkingarheimi hans (Dewey, 1938/2000; Vygotsky, 1978; 

Meyvant Þórólfsson, 2003). Ég vil líka að námsefnið sé það áhugavert að nemandinn kjósi 

að æfa sig í því heima við. Því reyndi ég að ná til nemandans með því að höfða til 

ímyndunarafls hans og leiks. Við uppsetningu æfinganna er kom ég inn á þáttinn sem snýr 

að kennaranum og námsumhverfinu. Námsumhverfi er afar mikilvægt líkt og Dewey 

kemur inn á í bók sinni Reynsla og menntun (1938/2000). Það þarf að passa upp á að fyrri 

reynsla nemenda sé höfð í huga og byggt sé áfram á henni. Hafði ég því í huga að þróun 

efnisins þurfti að vera stigvaxandi í erfiðleika, tengja við fyrri reynslu nemandans og að 

það væri rými fyrir skapandi samtal milli kennara og nemanda (Dewey, 1938/2000; 

Vygotsky, 1978). Það er þó mikilvægt að hafa í huga áhugasvið nemenda og að það sé 

pláss í námsefninu fyrir hugmyndir, skilning og þá tónlist sem nemandinn sjálfur hefur 

áhuga á (Barnes, 2012; Wiggins, 2016).  Námsefnið þarf því að vera aðgengilegt, bæði 

fyrir kennara og nemanda, skýrt og litríkt. Sú staðreynd að börn leiki sér með tónlist, 

meðvitað og ómeðvitað, í sínu daglega lífi er mikilvægt tól í námsefnisgerð í tónlist (Marsh 

& Young, 2016). Leikur sem tenging inn í sköpun er því nokkuð þægilegt skref. Fór ég þá 

leið í upphafsæfingum spunakafla og tónsmíðakafla í kennslubókinni. 

17



 Umhverfi sköpunarinnar þarf að verða afslappað. Það þarf að skapa traust og vekja 

hugrekki nemanda. Aðkoma kennarans að því að skapa rólegt andrúmsloft, þjálfun, tíma, 

sveigjanleika, pláss og uppörvun er því lykill að því að nemandi geti öðlast sjálfstraust 

(Robinson, 2011). Ég hafði þetta í huga við hugmyndavinnu námsefnisins, þar sem 

námsefnið þarf að styðja við kennarann í þessari nálgun. 
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3. Ritun kennsluefnis 

Gott kennsluefni er nauðsynlegt nemanda til að þroska með sér þekkingu. Einnig er 

mikilvægt að námsefnið geti byggt á reynslu nemenda, virkjað hana og víkkað (Dewey, 

1938/2000). Þá skiptir máli hvernig námsefni er sett upp, bæði til þess að það sé skýrt og 

aðgengilegt og að það virki hvetjandi á nemandann. Því þarf að vanda vel til verka, setja 

efnið vel upp og prófa það á nemendum. Aðferðafræði starfendarannsókna er mjög góður 

grundvöllur fyrir slíka vinnu, þar sem endurskoðun efnis og skipulögð vinnubrögð eru 

þýðingamikil. 

3.1 Hönnun fyrirmæla 
Hönnun fyrirmæla (e. instructional design) er mikilvæg og vaxandi grein innan náms- og 

þroskasálfræðinnar. Hún byggir fræði sín á helstu kenningum innan greinarinnar og leitast 

við að svara þeim spurningum um hvernig best sé að haga námi og námsefni í mismunandi 

fögum (Driscoll, 2012). „Til að nám verði sem skilvirkast, þarf að beina athygli nemenda á 

ákveðna eiginleika upplýsinganna sem á að meðtaka“  (Driscoll, 2012, bls. 37, þýðing 5

höfundar). Því er gott að líta til fyrirmælamódels Gagnés sem rannsakaði og þróaði 

kenningar sínar um nám og hönnun fyrirmæla (instructional design) í tvo áratugi, frá 

1960-1980. Hann lagði fram níu þrep sem styddu best við þá innri þróun er lýtur að 

athygli, námi og endurheimt. Þessi níu þrep eru að; 

 1. fanga athygli, 

 2. kynna markmið,  

 3. tengja við fyrri þekkingu, 

 4. kynna verkefnið eða námsefnið, 

 5. veita leiðsögn, 

 6. veita tækifæri til framkvæmdar eða æfingar, 

 7. bregðast við æfingu eða framkvæmd, leiðrétta eða hjálpa til við     
 æfingu eða framkvæmd, 

 8. meta framvindu eða getu við framkvæmd verkefnis, 

 9. festa nám í sessi með áframhaldandi notkun á æfingu eða framkvæmd 

 To be most influential on learning, attention must often be directed so that learners heed specific aspects of 5

the information they are being asked to learn (Driscoll, 2012, bls. 37)
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 (Driscoll, 2012). 

Þessi nálgun er greinagóð og gefur gott aðhald þegar námsefni er þróað. Hafði ég hana í 

huga er ég skrifaði fyrirmæli í kennslubók minni. 

3.2 Aðferðafræði rannsóknar 
Við þróun og skrif bókarinnar styðst ég við aðferðafræði starfendarannsókna. 

Starfendarannsóknir snúast um það að beina athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum 

sínum með það að leiðarljósi að skilja betur starfið, sjálfan sig í starfinu og efnið sem 

unnið er með. „Starfendarannsóknir snúast um breytingar og þróun á eigin starfi og þess 

vegna er mikilvægt að sýna stöðuna eins og hún er í upphafi rannsóknar og hvernig hún 

þróast, þá bæði ferlið og niðurstöður“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Tilgangur 

starfendarannsókna er svo sá hvort ekki sé hægt að aðlaga efnið, sjálfan sig eða nálgunina 

til þess að betri skilninur hljótist af (Baskerville og Wood-Harper, 1996; Hafþór 

Guðjónsson 2011). 

 Mikilvægt er að vandað sé til verka í starfendarannsóknum til þess að niðurstöður 

verði trúverðugar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Halda þarf því vel á spöðunum og vinna 

rannsóknina skipulega. Gott er að lýsa ferli starfendarannsókna sem spíral, þar sem ítrekað 

er farið í skipulagða hringi í vinnslu efnisins.  Ég aðlagaði fimm fasa nálgun Susmans og 

Evereds að vinnu minni. Í hringrás þeirra er ferlið: skoða, ígrunda, breyta, meta og 

úrvinnsla gagna. Í upphafi þarf þó að vinna að grunni rannsóknarefnisins, forsendum og 

afmörkunum (Susman og Evered, 1978). Nánari lýsing á þrepum ferlis Susmans og 

Evereds er þessi: 

• Skoða - rannsakandi horfir á það sem á að rannsaka. 

• Ígrunda - rannsakandi finnur leiðir til þess að breyta þeim vanköntum sem komnir eru 
fram, styðst við rannsóknir.  

• Breyta - efni er aðlagað, breytt og bætt. 

• Meta - efnið er prófað og rannsakað hvernig það virkar, gögnum safnað um virkni þess. 

• Úrvinnsla gagna - gögn úr prófunum yfirfarin og greind (Susman og Evered, 1978). 

Þessi hringur varð svo að spíral í vinnu námsefnisins og hann farinn eins oft og þurfa þótti, 

þar til að sniðnir höfðu verið af hinir helstu vankantar kennsluefnisins. 
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3.3 Grunnur, forsendur og afmörkun rannsóknar 
Grunnur vinnu minnar er sá að aðgengi að efni til kennslu skapandi þátta í tónlistarnámi er 

takmarkað. Forsendur mínar inn í þessa vinnu eru því þær að út úr þessu ferli komi 

kennsluefni sem gæti nýst kennurum og nemendum á Íslandi í sinni vinnu með þennan 

skapandi þátt. Afmörkun mín er sú að ég vinn efnið út frá skilgreiningum efnisins í 

grunnprófi Prófanefndar tónlistarskóla. Þar er búið að setja saman þætti í aðalnámskrá 

tónlistarskóla spuna, tónsmíðar og leika lag eftir eyra í einn prófaþátt. Efnið er miðað við 

getustig nemenda fram að grunnprófi. Stór hluti kennsluefnisins er almenns eðlis og getur 

nýst nemendum allra hljóðfærahópa, en í spunakafla eru nótur, tóntegundir og tónsvið 

útfærð fyrir klarínettu og tónheims hennar. Auðveldlega væri hægt að aðlaga þann hluta 

námsefnis að öðrum hljóðfærum og hljóðfærahópum með breytingum á nótum, 

tóntegundum og tónsviði. 

 Mér til aðstoðar fékk ég sex tónlistarkennara til þess að fara yfir efni bókarinnar og 

prufukenna það fyrir mig með nemendum sem bókin myndi henta með tilliti til 

námsframvindu þeirra. Kennararnir fengu allir tilmæli eða leiðbeiningar um utanumhald 

gagna sinna til að gæta samræmis eins og hægt var í ferlinu. Í lok prufukennslu voru einnig 

tekin stutt viðtöl við kennarana og þeir svöruðu spurningalista (sjá viðauka II). Markmið 

hans og viðtalanna var að fá álit þeirra á bókinni, athugasemdir og tillögur. Kennurum var 

heitið trúnaði um alla sína aðkomu að vinnunni.  

 Í kjölfar gagnasöfnunar frá prufukennurum var farið í endurskoðun og aðlögun 

kennsluefnisins. Sjálf prufukenndi ég efnið og hélt utanum þá vinnu með glósum og 

vinnubók. 

3.4 Tónlistarkennararnir og prufukennslan 
Þegar ég skrifaði kennslubókina prófaði ég hluta af efni hennar á nemendum jafnóðum 

ásamt því að framkvæma allar æfingarnar sjálf. Í þeirri vinnu var fljótt hægt að sjá hvað 

gekk og hvað þurfti að laga. Á þeim tíma í ferlinu tók efnið hröðum breytingum. Þegar 

bókin var svo tilbúin fékk ég, eins og fram hefur komið, til liðs við mig sex starfandi 

tónlistarkennara til þess að fara yfir og kenna efni bókarinnar. Leitaðist ég eftir því að hafa 

kennarahópinn með sem fjölbreyttastan bakgrunn en á sama tíma að kenna þeim 

aldurshópi sem kennslubókin er að leitast við að ná til. Þeir kennarar sem tóku þátt í 
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prufukennslunni voru bæði með mikla reynslu af skapandi efni tónlistarkennslu og svo 

einnig kennarar með fremur litla reynslu. Kennslubókin er skrifuð með það í huga að hún 

ætti að koma að gagni þó svo að kennara skorti reynslu í málaflokknum. Einnig var hluti af 

þessum kennarahópi fenginn að verkinu þar sem þeir kennarar höfðu mikla og góða 

þekkingu og reynslu af skrifum kennsluefnis fyrir hljóðfæri. Allir kennararnir höfðu hlotið 

sérfræðimenntun á sínu sviði og flestir kennaranna höfðu einnig lokið kennaramenntun. 

 Kennararnir fengu kennslubókina í hendurnar ásamt fyrirmælum og bréfi (sjá 

viðauki 1), þar sem heitið var trúnaði varðandi aðkomu þeirra að vinnunni. Fyrirmælin 

voru höfð nokkuð opin. Ég óskaði eftir því að farið væri yfir efnið og það kennt eins og 

hægt væri og hentaði. Kennarar voru svo beðnir um að halda til haga upplýsingum 

varðandi framvindu og athugasemdir. Kennarar voru einnig beðnir um að vera gagnrýnir á 

efnið og hvernig það virkaði, halda til haga athugasemdum og punktum og koma þeim svo 

til mín.  

3.5 Söfnun gagna 
Ég hvatti kennarana til þess að skrifa athugasemdir sínar bara beint inn í kennslubókina, á 

þá staði sem við átti. Lofaði ég því að þeir fengju nýtt og yfirfarið eintak þegar verkefninu 

lyki. Í lok þess tíma sem kennarar fengu til þess að skoða og kenna bókina, tók ég viðtal 

við þau öll bæði einstaklingslega og í hópum. Þar fórum við sameiginlega yfir 

kennslubókina og þær athugasemdir sem búið var að merkja inn. Hvert viðtal var að 

meðaltali um 70 mínútna langt og á þeim tíma náðist að fara nokkuð ítarlega í gegnum þær 

athugasemdir og ábendingar. Ég var einnig búin að setja saman spurningalista sem 

samanstóð af spurningum sem mér fannst mikilvægt að fá svör við eða sýn á (Sjá í viðauka 

II). 

3.6 Úrvinnsla gagna 
Eftir að hafa safnað saman öllum kennslubókunum úr höndum prufukennaranna og farið 

vandlega yfir spurningalistana og viðtölin, var hafist handa við að tengja þessar 

upplýsingar við kennsluefnið. 

 Tveir kennarar gerðu athugasemd um kaflaskiptin í Bókinni. Það þyrfti að merkja 

betur hvar spuni byrjar, hvar tónsmíðar byrja og hvar leikur eftir eyra byrjar. 
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 Í kaflanum um inngang minntust þrír kennarar á að þar væri gott að tala beint til 

kennarans og skýra betur út hans stöðu í námsefninu. Þar mætti gjarnan fara út í hvernig 

meðleikur gæti farið fram og hvernig kennarar og nemendur ræða saman um upphaf og lok 

spunakaflanna. 

 Í kaflanum um spunann lögðu nokkrir kennaranna áherslu á það að myndrænn 

frágangur væri góður og að tónlistarmerkingar væru nákvæmar og réttar. Sumir 

kennaranna hvöttu til þess að fyrirmæli til kennara yrðu meiri og skýrar sett upp hvað og 

hvernig kennarar áttu að spila undirleik með nemendum sínum. Einnig fannst sumum 

kennaranna það vanta að dæmi um spuna væri skrifað út, til þess að hægt væri að sjá 

hvernig hægt væri að leika sér með spunann, þar sem kennsla í spuna væri ekki þeirra 

sterka hlið í tónlistarkennslu. Yfirleitt fannst kennurunum fyrirmæli of löng í þessum kafla 

bókarinnar. Hvöttu þau flest til þess að stíll fyrirmæla væri knappari og að einnig myndi 

það nýtast nemendum betur ef hægt væri að draga skýrar fram í texta þau meginatriði sem 

passa þyrfti upp á. Einn kennaranna lagði fram tillögur að betri tónstigum til að spinna eftir 

í spunaköflum þriggja laga. Tveir kennarar bentu á að sniðugt væri að bæta inn æfingu sem 

fæli í sér spurningu og svar, þar sem nemandi og kennari eða tveir nemendur skiptast á því 

að spila spunabúta líkt og um samtal væri að ræða. Í heild fannst þeim kaflinn um spunann 

virka vel, byrja rólega og taka á þeim grunnatriðum sem þjálfa þarf í spuna á þessum fyrstu 

stigum náms. Kennararnir voru í heild ánægðir með uppsetningu kaflans, notkun 

skissunótnalínanna þótti sniðug og einnig að gefnar voru upp tillögur að hlustun.  

 Í tónsmíðakaflanum komu sömu athugasemdir til að byrja með. Kennarar hvöttu til 

þess að fyrirmæli væri knappari og jafnvel þyrfti að hluta þau niður og gera að stökum 

æfingum í staðinn. Tveir kennarar bentu á þá möguleika að nemendur notuðu fleiri hljóð 

en þau sem koma úr hljóðfærinu sjálfu, eins og búkhljóð og blístur. Þrír kennaranna gerðu 

athugasemd um dúettæfinguna, og töldu hana líklegast vera þá erfiðustu í 

tónsmíðakaflanum og ætti þá jafnvel að vera síðust í kaflanum. 

  Í athugasemdum við síðasta kafla kennslubókarinnar, kvað við sama tón og í fyrri 

köflum. Kennurum fannst fyrirmæli mættu vera knappari og skýrari og einnig væri sniðugt 

að hluta fyrirmælin niður í smærri æfingar eða einingar. Tveimur kennurum fannst rétt að 

taka út skissunótnalínurnar, þar sem þessi kafli ætti að þjálfa þau í að vinna alveg 

nótnalaust. Allir kennaranna bentu á að í þessi fyrirmæli vantaði að nemendur þjálfi sig í 
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að syngja verkefni sitt áður en þeir leggðu í að leika það á hljóðfærið, hvort sem þeir 

syngju það í huganum eða upphátt. 

 Almennt séð fannst kennurunum efnið ganga upp. Ánægja var með stigmögnun 

verkefna og einnig þá nálgun að mörg verkefnanna voru mjög opin og hvöttu nemendur til 

þess að virkja ímyndunaraflið. Nemendur tóku einnig vel í æfingarnar almennt og virtust 

þeir hafa gaman af. Tóntegundir og tónsvið hentuðu vel og lagaval þótti virka vel. 

Uppsetning æfinganna þótti þægileg en fyrirmæli þyrfti að skoða og gera skýrari. Kennarar 

voru misjafnlega í stakk búnir til þess að kenna námsefnið, þeirra forsendur, kunnátta og 

virkni í kennslu, hafði áhrif. Þær athugasemdir sem vöknuðu hjá þeim kennurum sem 

fundu til óöryggis leiddu til þess að fyrirmæli og uppsetning fékk yfirhalningu til þess að 

auka á læsi og skilning. Í heild fékk efni bókarinnar góðar viðtökur og flestir kennaranna 

sáu fram á að nota efnið að hluta til eða í heild í framtíðinni. 

3.6.1 Endurskoðun kennslubókarinnar 

Eftir að úrvinnslu gagna og viðtala lauk hófst vinnan við endurskoðun kennslubókarinnar. 

Efnið sem kom fram í viðtölunum og glósur úr kennslubókunum gaf skýra mynd af 

veikleikum kennslubókarinnar og einnig komu fram góðar ábendingar um hvað vantaði og 

hvað þyrfti að laga. 

 Efnisyfirlit var lagað og fékk skýra kaflaskiptingu. Ákvað ég að hafa það fremst í 

bókinni til að auðvelda uppflettingu æfinga. Inngangi var breytt nokkuð. Þar er nú talað 

beint til kennarans um efni og markmið bókarinnar. Einnig bætti ég þar inn meiri 

upplýsingum um meðleik kennara og hljómanotkun. 

 Leiðbeiningar í spuna, tónsmíðum, leik eftir eyra ásamt fyrirmæli æfinganna fengu 

mikla skoðun. Þar sem textinn er oft langur reyndi ég að leggja áherslu á aðalatriðin og 

gera þau skýrari í textanum. Einnig braut ég upp form textans til þess að ná að halda 

athygli lesanda betur og að efni hans kæmist betur til skila. Í leiðbeiningarnar fyrir spuna 

setti ég inn litlar myndir sem sýndu hvernig hægt væri að bera sig að við notkun æfinga í 

spuna. Þetta gerði ég einnig í leiðbeiningum fyrir tónsmíðakaflann. 

 Þá bjó ég til tvær nýjar æfingar í spuna. Sú fyrri var að ábendingu kennaranna þar 

sem verið er að vinna með hugtakið spurning og svar. Þetta var afar góð ábending þar sem 

þessi æfing er góð í að þjálfa hlustun. Í fyrirmælum æfingarinnar hvatti ég til þess að 
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kennari og nemandi skoðuðu saman vissa hluti, eins og speglun laglínu, andstæður, 

rythma, hlutverkaleik og jafnvel að segja saman sögu. Seinni æfingin sneri að upphafi, 

miðju og endis spuna. Það er minnst á þessi hugtök í almenna hluta aðalnámskrá 

tónlistarskóla í viðauka sem snýr að skapandi starfi í tónlistarnámi. Þar er talað um að 

nemandi geti spunnið laglínur sem hafa skýrt upphaf og endi. (Menntamálaráðuneytið, 

2000a, bls 66-67). Ekki eru gefnar nánari upplýsingar um hvað átt er við eða hvernig þetta 

á sér stað í framkvæmd svo ég leitaði til Jameys Aebersolds og studdist við hans nálgun á 

inngangi og útgangi í spuna (Aebersold, 1992). 

 Hljómar í spunakafla þriggja laga voru leiðréttir, eftir ábendingar frá kennara sem 

hefur reynslu af spuna og hljómanotkun. Fékk ég svo sama kennara til þess að fara yfir 

leiðréttingarnar sem voru gerðar svo að þetta myndi ganga upp. Einnig voru tónlistartákn 

gerð skýrari og nokkrum táknum og útskýringum bætt við í texta í spunaæfingum. 

 Í kaflanum um tónsmíðar bætti ég við aukalínu við nótnalínurnar, svo að nemendur 

geti ritað nafn sitt við lögin sín, sem tónskáld. Bætti ég einnig við útskýringar á fleiri 

formtegundum í æfingunni með tónsmíðar og form. Ég færði dúettaæfinguna aftast í 

tónsmíðakaflann eftir ábendingar kennara, tel ég það koma vel út.  

 Kaflinn um leik eftir eyra fékk allnokkra yfirhalningu. Skipti ég honum betur upp 

og gerði skýrari æfingar út úr texta og hugmyndum. Einnig bætti ég við æfingum í kaflann 

í takt við ábendingar kennara og einnig frá eigin hjarta. Tvær æfingar tengjast söng, að 

nemendur geti sungið lög eftir minni og yfirfært á hljóðfærið og hermiæfing, þar sem 

kennari leikur stuttan lagbút og nemandi reynir að herma eftir. 

 Ábendingar kennaranna leiddu til góðra breytinga á efni bókarinnar. Tel ég að 

kennsluefnið sé mun sterkara eftir aðkomu þeirra. Eftir lagfæringar fór texti bókarinnar í 

prófarkalestur og er kennslubókin tilbúin. Hún er þó, að mínu mati, bara tilbúin eins og 

landið liggur í dag. Kennslubækur þarf að endurskoða reglulega, ef þær eiga að lifa löngu 

lífi, og breytast með athugasemdum og ábendingum þeirra sem kjósa að nota þær. 
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4. Kennslubókin 

Efni kennslubókarinnar er spuni, tónsmíðar og leikur eftir eyra. Fékk kennslubókin nafnið 

Bókin til heiðurs „gervi bókanna“ (e. Fake book) en það er heiti sem tíðkast um slíkt efni í 

jazzheiminum. Bókin er skrifuð með mitt aðalhljóðfæri að leiðarljósi, klarínettu, þar liggur 

minn styrkur bæði sem kennari og tónlistarmaður. Útgáfan sem ég gef út núna fær því 

forskeyti hljóðfærisins og kallast því Klarínettu-Bókin. Vel er hægt að yfirfæra Bókina á 

hvaða hljóðfæri sem er, þar sem flestar æfingarnar eru almenns eðlis og notast ekki við 

fyrirfram skrifaðar nótur eða hljóma. Verði Bókin gefin út fyrir önnur hljóðfæri þarf að 

tónflytja og aðlaga útgáfu þeim hljóðfærum sem við á og breyta forskeytinu einnig. Ákvað 

ég að hafa Bókina kaflaskipta, þar sem einn þáttur er tekinn fyrir í einu. Hver kafli hefst á 

inngangi og stuttum leiðbeiningum sem vert er að skoða áður en efnið kaflans er unnið. Ég 

byrja bókina á spunakaflanum því mér þótti hann tilvalin leið fyrir byrjendur til þess að 

fóta sig. Eftir hann kemur kaflinn um tónsmíðar og síðast kaflinn um leik eftir eyra. Ég 

kaus frekar víða nálgun að spunanum, hafði hann vísvitandi lausari í sniðum en gengur og 

gerist í jazzspuna og minnir hann því kannski meira á þjóðlagaspuna. Ég gerði þetta 

vísvitandi því að mér finnst framboð efnis fyrir jazzspuna mjög gott og einnig vegna þess 

að ég vildi koma til móts við þá kennara sem forðast þá tegund spuna vegna fælni við 

sérþekkinguna sem liggur að baki. Ég reyndi að skrifa kennslubókina á þann hátt að 

kennarar, sem koma að kennslu hennar, þurfi ekki að vera með sérfræðimenntun í þessari 

tónlistarnálgun til þess að geta kennt eða miðlað efninu. 

4.1 Spunakaflinn 
Fyrstu æfingarnar í spunahlutanum eru skrifaðar fyrir nemendur sem eru að stíga sín allra 

fyrstu skref, eru kannski einungis búin að læra 3-5 nótur. Fyrstu æfingarnar eru ekki 

tengdar laglínum heldur er verið að vinna með fyrstu nótur nemandans í abstrakt umhverfi 

og tengjast túlkun nemendans á myndefni og hreyfingu. Færnin sem hlýst af fyrstu 

æfingunum er einfaldlega hugsuð til þess að styðja nemandann í því að verða öruggari og 

leiknari í því að flakka á milli þeirra nótna sem hann er búinn að læra. Í fyrstu æfingunum 

er unnið með tónlist í gegnum leik, því að í leik verður lærdómurinn svo auðveldur (Mills, 

2007).  Í þessum fyrstu æfingum er einnig farið inn á einföld tónfræðihugtök sem styrkja 

nám nemandans. Þessi hugtök eru lengdargildi nótna og þagna og styrkleikabreytingar. Ég 

taldi að með þessari nálgun væri hægt að glæða spunaleik nemenda strax mikilli 
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tónlistarlegri breidd. Þessi hugtök eru líka tilvalin til þess að vinna og læra í gegnum spuna 

þar sem nemandi getur haft athygli sína á hugtökunum á meðan á spunanum stendur og 

þarf ekki að dreifa athygli sinni við nótnalestur, sem dæmi. Ég hef eftirfarandi ítrekað í 

huga, að ekki séu neinar rangar nótur til í spuna - bara mismunandi góðir valmöguleikar í 

stöðunni hverju sinni og það sé minnsta mál að koma sér á rétta leið (Aebersold, 1967)  

 Æfingarnar fara svo stigvaxandi í erfiðleikastigi og lag eða laglína bætist við í leik 

nemandans.  Ég leitaðist við að hafa fyrstu spunaæfingarnar í hægu tempói svo að 

nemendur ættu auðveldara með að fóta sig örugglega í gegnum æfingarnar. Ég hafði í huga 

orð Johns Dewey úr bókinni Reynsla og menntun: „En áhrif reynslu liggja ekki í augum 

uppi. Þau verða vandi kennarans. Það er í hans verkahring að skipuleggja þær athafnir sem 

annars vegar vekja ekki andúð nemandans heldur virkja hann frekar til þátttöku…

“ (Dewey, 1938/2000, bls. 37). Nú var það í mínum verkahring að passa að nemandinn 

gæti vel farið í gegnum fyrstu æfingarnar og komið út úr þeim með jákvæða upplifun og 

reynslu. 

 Lögin, sem ég nota í spunaæfingunum er innihalda lag eða lagínu, eru öll íslensk. 

Ég valdi íslensk lög vegna þess að mér finnst mikilvægt að halda heiðri íslenskrar tónlistar 

á lofti og auka aðgengi nemenda að henni. Flest þessara laga eru einnig lög sem nemendur 

hafa tengingu við eða þekkja. Ég kaus líka að fara þessa leið vegna þess að til eru 

fjölmargar kennslu- og æfingabækur í spuna sem innihalda jazz, blús og lög af þeirri 

nálgun. Ég vildi reyna að halda minni nálgun sem þægilegastri og alþýðlegastri.  

 Í lögunum: Bí bí og blaka, Víkivaki (vorið kemur), Í hendi þinni, Þín hvíta mynd 

og Hátíð fer að höndum ein eru einungis gefnar upp fimm nótur í spunakafla lagsins.  

Mynd 1: Bí bí og blaka  
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Í fyrirmælum laganna eru nemendur iðulega hvattir til þess að hafa þær nótur með sem 

þeim finnast henta, þó svo þær séu ekki skrifaðar í spunakaflanum. Það er mjög mikilvægt 

að nemendur finni sig í þessari vinnu og að sköpunin sé þeirra eign og upplifun, því þá 

verður tengingin mun sterkari við efnið (Mills, 2007). 

 Í fyrstu æfingunum eru nóturnar í spunakaflanum allar táknaðar eins en svo þegar 

líður á í bókinni gef ég þeim mismunandi nótnahöfuð, svo það sé auðveldara að sjá 

þríhljóm tóntegundarinnar sem unnið er með. Þetta er gert til þess að liðka til fyrir lestri 

nemenda á efninu og um leið hvatning til þess að nota þríhljóminn sem er þá táknaður 

einnig í nótum spunakaflans. Þegar æfingarnar verða síðar flóknari bæti ég inn 7unda 

hljómi, líkt og fyrirfinnst í djassspuna. 7unda nótan er þá einnig túlkuð í hljómtónunum til 

að auðvelda nemandanum að spila 7undahljómana. 

  Mynd 2: Kvöldsigling           Mynd 3: Ég bið að heilsa 

Ég hvet nemendur til þess að reyna að sjá fyrir sér hvað væri gaman að gera í spuna-

kaflanum og syngja það upphátt, svo að þau myndi tengsl við sitt innra tónlistarsamtal 

(Gordon, 1999). 

 Spunakaflarnir byrja með fáa takta en verða svo lengri þegar líður á getustig 

nemenda. Erfiðleikarstig spunans fer einnig stigvaxandi. Gefið er þó alltaf tækifæri á því 

að nemendur lengi eða stytti spunann að vild og eftir hentugleik. Í síðustu æfingum 

spunakaflans er verið að vinna með að flakka á milli tónstiga og hljóma. Þessi hljómaskipti 

eru einföld til að byrja með, með mörgum sameiginlegum hljómtónum til þess að flakka á 

milli.  
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Mynd 4: Víkivaki 

En svo reynir einnig á þennan þátt spunans þegar líður á kaflann og æfingarnar verða 

aðeins flóknari. Reyni ég að halda mig innan þess sem ég tel vera á færi nemenda sem eru 

komnir að grunnprófi. 

 Ég bendi á hlustunardæmi við flest lögin svo að nemendur geti hlustað og kynnt sér 

lögin ef þau eru þeim ekki kunn. Það er okkur tamt að læra lög með því að hlusta á þau og 

að hlusta á fagmann leika lagið vel getur gefið tilfinningu fyrir laginu og hvað sé hægt að 

gera við það (Aebersold, 1992). 

 Segja mætti að sú leið sem ég fer með spunakaflann sé nokkuð hefðbundin. Þá á ég 

við að spuninn felur í sér að nemandinn leiki lag og inni í laginu er kafli þar sem gefið er 

tækifæri á því að nemandinn spinni. Eftir spunann er iðulega farið aftur í laglínuna til að 

ljúka laginu og ferlinu. Þetta er sú leið sem er oftast farin í jazz og blús en í kennslubókinni 

eru lögin þó bara einfaldlega sönglög. Það er einnig ein æfing sem snertir á tilbrigðum. Það 

mætti segja að tilbrigði séu ein leið í spunatækni og um að gera að taka einhverja laglínu 

sem maður þekkir og leika sér aðeins með hana. „Spuni er ekki aðeins leið til að finna upp 

nýja hluti, heldur einnig leið til að búa til og skapa nýja hluti úr gamalli þekkingu“  6

(Hamori, 2003, bls 6, þýðing höfundar). Í tilbrigðum er verið að leika sér með laglínur, 

breyta þeim og leika sér með þær með því að bæta inn nótum, breyta stefnu þeirra eða 

tóntegundum þeirra. Allt verður þetta þó að vera innan þeirra marka að laglínan þekkist 

ennþá. Að leika sér með laglínur og lög á þennan hátt getur einnig nýst í hugleiðingum um 

tengingum laglínu við spunakafla í öðrum lögum.  

 Það eru þó nokkrar æfingar inn á milli sem að lúta að nokkrum tæknilegum þáttum 

spuna og leikni. Þær æfingar lúta að slökun og aflappaðri nálgun, leikni með tónstiga og 

hlaup innan þeirra og svo notkun fjölbreyttra rythma innan spunakafla. Ég kaus að taka 

þessa þrjá tæknilegu hluti út fyrir sviga og semja sérstakar æfingar sem að vinna með þessa 

 Improvisieren heisst nicht nur Neues erfinden, sondern auch aus bestehenden Elementen Neues schöpfen 6

und gestalten. (Hamori, T. 2003. Bls 6)
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hluti. Ég tel að þessir hlutir þurfi sérstaka athygli svo nemandi geti rólega byggt upp leikni 

og færni í þessum þáttum spuna, svo að auðveldar verði fyrir nemandann að kalla þessa 

færni fram í spunaverkefnunum sínum. Spunakaflar reiða sig á færni í leik með tónstiga og 

hljóma og því nauðsynlegt að hvetja nemendur til þess að æfa bæði fingralipurð á þennan 

hátt. „[Í spuna eru] tónstigar og hljómar þínir bestu vinir. Sýndu þeim virðingu og þeir 

munu verðlauna þér þá virðingu margfalt“  (Aebersold, 1992. bls. ii, þýðing höfundar). 7

 Við uppsetningu laganna og spunakaflanna horfði ég til nálgunar bæði Jameys 

Aebersolds í bókum hans og einnig til kennslubóka breska tónlistarskólakerfisins, The 

Associated Board of The Royal Schools of Music - ABRSM. Í bók Aebersolds, Maiden 

Voyage, eru spunkaflarnir skýrir og tónstigarnir iðulega settir upp þannig að við hver 

hljómaskipti er tónstiginn skrifaður upp (Aebersold. 1992). Sú nálgun finnst mér góð og 

kaus ég að fara svipaða leið í uppsetningu spunakafla. Í æfingunni Þín hvíta mynd kaus ég 

að setja spunakaflann upp eins og algengt er að sjá í bókum ABRSM. Pentatoníski 

spunatónstigi kaflans er skrifaður frá efsta tóni og niður. Þetta er iðulega að finna í bókum 

breska kerfisins, þar sem hvatt er til þess að þessar fyrstu nótur séu notaðar sem inngangur 

inn í spunakaflann (The Associated Board of the Royal Schools of Music, 2003). 

4.2 Tónsmíðakaflinn 
Þessi kafli kennslubókarinnar byrjar á mjög einföldum æfingum. Þar er gert ráð fyrir því að 

nemandi hafi ekki margar nótur eða nótnagildi sem hann hafi getu til þess að spila. Þessum 

fyrstu æfingum fylgir tækifæri til þess að skrifa texta eða teikna mynd til þess að auka á 

hugmyndaflæði og innblástur nemenda. Fyrirmæli þessara fyrstu tónsmíðaæfinga eru fá og 

einföld. Takmarkið er að fá nemendurna til þess að skapa nokkuð óhindrað og tengjast 

hljóðfærinu sínu út frá hljóðum en ekki einungis nótum. Þegar líður á kaflann fara 

æfingarnar að verða skipulagðari í uppbyggingu. Farið er í nokkrar tegundir tónstiga, 

rythma og form. Í þessum kafla eru nemendur hvattir til þess í fyrirmælum að tengja við 

tónfræðanám sitt. Ákvað ég einnig að hafa þennan kafla vísvitandi með æfingum sem byrja 

á því að virkja ímyndunarafl nemenda og tengja saman myndefni, texta og tónlist. Þetta 

gerði ég til þess að fá nemendur til þess að einangra ekki tónsmíðar frá annarri hugsun, þar 

sem tónsmíðar eru túlkunar- og tjáningarform á tilfinningum eða hugmyndum sem koma 

 Scales and chords are your best friends. Give them respect and they will reward you greatly. (Aebersold. 7

1992. bls. ii).
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upp, en ekki afmarkað fyrirbæri sem erfitt væri að snerta. Ég set æfingarnar líka fram á 

hversdagslegan máta til að byrja með, þar sem ég reyni að sýna nemendum fram á að þetta 

form tónlistarsköpunar er ekki ósnertanlegt heldur alþýðlegt. Ég hvet nemendur til að þess 

að prófa sig áfram bæði með hefðbundið tónsmíðaform og einnig að hunsa reglur og fara 

óhikað sínar eigin leiðir.  

4.3 Leikur eftir eyra kaflinn 
Lokakaflinn í kennslubókinni er um leik eftir eyra. Leikur eftir eyra er í raun eitthvað sem 

þarf mikla yfirsetu og æfingu. Því hef ég þennan kafla einfaldan. Ég byrja á því að leiða 

nemendur í gegnum það að leika Góða mamma og A B C D eftir eyra og sting upp á 

mismunandi upphafsnótum. Ég held áfram með efnið með því að stinga upp á lögum sem 

ég tel líklegt að nemendur þekki nú þegar en fara stigvaxandi í erfiðleika. Í næstu æfingum 

set ég nemandanum fyrir að finna lag sem hann þekkir lítið eða ekkert fyrirfram. Þarf 

nemandinn að hlusta á lagið og tileinka sér það. Í kjölfarið þarf nemandinn að yfirfæra 

lagið á hljóðfærið sitt, með einhverjum tilfærslum á tóntegundum ef þarf. Einnig bendi ég 

á að í þessari æfingu væri gott að skipta efninu niður í smærri búta til þess að læra, til þess 

að auðvelda ferlið. Hægt sé svo að setja lagið saman eftir á, sé það langt. 

 Ég fer svo yfir nokkra þætti sem þarf að hafa í huga við leik eftir eyra, svo sem að 

syngja lagið alltaf í huganum á meðan, hafa í huga að breyttar nótur geta leynst í laglínu og 

að æfingin skapi meistarann. Einnig tel ég mikilvægt að nemendur velji sér þau lög sem þá 

langi að læra eftir eyra sjálfa og jafnvel velji eitthvað sem er bara alveg flunkunýtt í 

popptónlist samtímans. Áhugi nemenda á því sem þá langar til þess að tileinka sér skiptir 

svo miklu máli í því samhengi að við viljum að nemandinn staldri við vinnuna og gefi sér 

tíma til þess að tileinka sér efnið (Mills, 2007). 

 Í þessum kafla leitaði ég til annarra kennslubóka og fræðirita eftir innblæstri. Ég 

yfirfærði hugmyndir Björgvins Þ. Valdimarssonar og Roberts H. Woodys um 

tóntegundaflakk og hugrænan söng á meðan á leik stæði, að námsefni mínu (Björgvin Þ. 

Valdimarsson, 2001; Woody, 2012). 

4.4 Fyrirmæli og tónfræðihugtök 
Ég leitast við það að hafa fyrirmælin við æfingarnar einföld. Nemendur í grunnnámi eru 

yfirleitt á aldrinum 8-12 ára og mér finnst mikilvægt að þegar nemendur eru komnir með 
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æfingarnar sínar heim, að þeir geti sest við þær og unnið þær beint eftir þeim fyrirmælum 

sem standa við þær. Það fannst mér þó skipta verulegu máli að þegar fyrirmæli eru lesin, 

að þau hvetji til sköpunar nemandans og verði síður til þess að honum finnist hann ekki 

vera mikilvægasta breytan í ferlinu. 

 Uppsetning æfinganna er yfirleitt sú að hver og ein æfing fær eina opnu í 

kennslubókinni. Hverri æfingu fylgja fyrirmæli, skissunótnalínur og svo nótnalínur til að 

skrifa tónsmíð eða lag og spunakafli. Tilgangur skissunótnalínanna er að hafa pláss fyrir 

hugmyndir sem spretta upp í ferlinu og nemanda þykir vert að geyma og muna eftir. Þetta 

er hluti af þeirri hugsjón minni að ef nemandinn æfir sig í og temur sér skipulögð 

vinnubrögð í þessum skapandi námsefnum, verði ferlið kannski einfaldara í hugsun og 

virki jafnvel sem aðeins minni óreiða. 

 Í spunakafla Bókarinnar hef ég einnig sett inn tillögur þess efnis að nemendur hlusti 

á þau lög sem þeir eru að vinna með og nefni ég þá að meðaltali tvær útgáfur laganna í 

flutningi annarra listamanna. Það hjálpar oft til við þjálfun og tileinkun nýrra laga að heyra 

þau í flutningi annarra tónlistarmanna. Það getur líka gefið hugmyndir að nálgun 

nemendanna í sinni vinnu. 

 Ég leitast við að hafa mikla tengingu við tónfræði í efni kennslubókarinnar. Það 

geri ég vísvitandi svo að tenging milli tónfræðihugtaka og leiks á hljóðfærið verði bein. 

Þetta er einnig gert til þess að hvetja nemendur til að tengja túlkun laga, spuna og laglínur 

við leikni þeirra, en ég tel að virk notkun tónfræðihugtaka á borð við styrkleikabreytingar 

og tónmyndundarmerki gefi nemendum meira vald yfir túlkun. Í aðalnámskrá 

tónlistarskóla - tónfræðagreinar er nokkuð langur og ítarlegur listi yfir þá færni sem 

nemendur í grunnnámi eiga að tileinka sér. Hér fyrir neðan vitna ég beint í þann hluta þess 

lista sem ég snerti á í kennslubókinni: 

Nemandi 

• geti beitt eftirtöldum hugtökum nótnaritunar: nótnaháls, 
nótnahöfuð, þagnarmerki og punktur á eftir nótu eða 
þagnarmerki 

• þekki og skilji eftirtalin lengdargildi nótna ásamt samsvarandi 
þögnum: heilnóta, hálfnóta, fjórðapartsnóta, áttundapartsnóta, 
sextándapartsnóta  
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• hafi náð góðum tökum á eftirtöldum ritreglum í skráningu 
tónlistar: stefnu og stöðu nótnahálsa, fána, bjálka og gerð 
aukalína  

• hafi þjálfast í að tengja heyrn og ritun hrynhendinga  

• hafi þjálfast í að tengja heyrn og ritun laglínuhendinga  

• þekki og geti skráð dúrtónstiga til og með tveimur formerkjum 
í G- og F-lykli með lausum og föstum formerkjum 

• skilji og geti beitt eftirfarandi hugtökum og táknum: f, forte, ff, 
fortissimo, p, piano, pp,pianissimo, mf, mezzoforte, mp, 
mezzopiano, crescendo og diminuendo  

• skilji og geti beitt hugtökunum staccato og legato sem  
og samsvarandi táknum  

• hafi kynnst algengustu gerðum tveggja þátta forms, svo sem 
AB, AAB, ABA, AABA  

• hafi kynnst valinni íslenskri tónlist frá ólíkum tímabilum  

• hafi fengist við fjölbreytt skapandi starf frá upphafi námsins  

• hafi kynnst tónsmíðum af eigin raun, bæði einn og í hóp  

• hafi kynnst varðveislumöguleikum eigin tónhugmynda í formi 
hefðbundinnar eða óhefðbundinnar nótnaritunar sem og 
upptöku hljóðs og/eða myndar      
 (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 26-31) 

Janet Mills er þeirrar skoðunar að tónlist eigi frá byrjun að innihalda tjáningu flytjanda/

nemanda. Það leiðir til innihaldsríkari flutnings og skýrari eignarhalds nemanda á túlkun 

sinni (Mills, 2007). Hér er ég henni sammála og því hef ég kosið að minnast reglulega á 

það í æfingunum í bókinni, að nemandi glæði flutning sinn lífi með að nýta 

tónfræðimenntunar sína. 
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5. Niðurstöður 

Ritun námsefnis um skapandi þætti í tónlistarkennslu hefur kallað á ansi skapandi nálgun. Í 

rannsóknarvinnunni var hægt að finna heilmikið efni um ávinning skapandi nálgunar í 

skólastarfi víðs vegar um heiminn. Í því efni, líkt og í bók Kens Robinsons, Out of our 

Minds, þá er ákall um breytta nálgun í kennslu barna og að aðkoma skapandi hugsunar 

vegi þar þyngra en gerir í dag (Robinson, 2011).  

 Ken Robinson heldur því líka fram að allir geti skapað, það þurfi bara að skapa rétt 

umhverfi. Í kennslubókinni hafði ég þetta í huga ásamt því að vera meðvituð um að 

inngangur nemenda að efninu þyrfti að koma frá einhverju sem nemendur sjálfir gætu tengt 

við frá eigin reynslu og heimi (Dewey, 1938/2000; Robinson, 2011). Annar mikilvægur 

þáttur sem tengir nemendur við líf þeirra er leikur. Leikur barna með tónlist er einnig þáttur 

sem þarf að horfa til þegar námsefni fyrir byrjendur er búið til. Meðvitaður eða 

ómeðvitaður leikur með tónlist á sér stað hjá langflestum börnum og því er tilvalið að 

halda leikjum áfram sem hluta af skipulagðri nálgun í tónlistarkennslu (Marsh & Young, 

2016). Það er af þeim ástæðum sem fyrstu skref spunakaflans og tónsmíðakaflans, snúast 

um að leika sér með hljóðfærið sitt.  

 Að mynda góð tengsl milli huga og handar er takmark með nálgun nokkurra 

æfinganna. Það að nemendur geti sungið í huganum og leikið það eftir á hljóðfærið er 

mikilvægt, líkt og að hugsa setningar og segja þær síðar upphátt (Gordon, 1999). Því legg 

ég áherslu á söng nemenda í nokkrum æfingum, hvort sem er upphátt eða í hljóði. 

Mikilvægi leiks eftir eyra í þessum efnum er vanmetið, en megin inntak leiks eftir eyra er 

að mynda með sér góða færni til þess að syngja í huganum á meðan á leik á hljóðfærið 

stendur. Einnig þurfa nemendur að hlusta vel á hvað þeir eru að leika. Því er mikilvægt að 

nemendur geti tengt huga og hönd, til þess að geta leiðrétt sjálfan sig á meðan þeir spila 

(Aebersold, 1992; McPherson, Bailey, Sinclair, 1997; Gordon, 1999). 

 Þegar ég var sjálf að semja kennsluefnið og að prófa æfingarnar á sjálfri mér, fann 

ég fljótt hvar ég stóð sjálf í þessum skapandi greinum. Þrátt fyrir að hafa öðlast allnokkra 

færni á hljóðfærið mitt í gegnum árin, þá skorti viss tengsl við það á skapandi hátt sem olli 

nokkru óöryggi. Þó var áhugavert að sjá að með æfingunni kom öryggið, því meira sem ég 

prófaði æfingarnar á sjálfri mér því þægilegra fannst mér að miðla efni þeirra til nemenda.  
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 Aðkoma kennara í námi nemenda sinna er alltaf mikilvæg. Í skólastofunni eru oft 

tveir í hlutverki lærimeistarans, annars vegar kennarinn sjálfur og hins vegar kennslubókin. 

Þó svo að aðkoma þeirra sé nokkuð misjöfn er takmark þeirra beggja það sama, að efnið 

komist til skila á sem þægilegastan máta nemandanum til góðs. Það er því mikilvægt að 

hönnun fyrirmælanna geri kennaranum auðvelt fyrir í kennslu sinni á efninu. Ég vildi þó 

passa að ná góðu jafnvægi milli þess að hafa þægileg fyrirmæli og að kæfa ekki sköpun 

nemenda með of þröngum fyrirmælum og römmum. Jafnvægið á milli þess að feta um 

leiðbeiningar Driscoll um skilvirkni fyrirmæli og passa um leið upp á sköpunarkraft 

nemenda reyndist flókið (Driscoll, 2012; Hickey, 2015). Það var í þessari leitni minni til að 

finna jafnvægið hér á milli, sem flestar athugasemdir kennara snerust um. Það skiptir máli 

að hér náist góð lending, þar sem þessir þættir spila inn á námsumhverfi nemenda. Það að 

kennarar geti með auðveldum hætti og af sjálfstrausti, miðlað námsefninu áfram til 

nemenda, býr til betri skilning nemenda á efninu (Dewey, 1928/2000). 

 Efni kennslubókarinnar er fjölbreytt og þar vildi ég höfða til þess að hægt væri að 

finna mismunandi verkefni fyrir nemendur með mismunandi áhuga og koma vonandi til 

móts við áhuga þeirra á efninu og vilja þeirra til að æfa það. 

 Efni Bókarinnar virðist ganga upp. Innihald og nálgun fær jákvæðar undirtektir 

þeirra kennara sem kenndu hana fyrir mig og minna eigin nemenda. Að mörgu leyti töldu 

kennararnir að með bókinni væri hægt að kenna sköpun á afslappaðan hátt og hægt væri að 

vinna með þau hugtök sem nemendur ættu að ná færni í, í gegnum efni bókarinnar. Skoða 

þyrfti fyrirmæli engu að síður, til þess að auka á skilning efnisins, bæði fyrir nemendur og 

kennara. 
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6. Umræður 

Námsefni skiptir miklu máli í kennslu. Góð kennslubók getur verið nemendum afar mikill 

fengur og skapað þeim svo mikilvægan námsgrundvöll. Tilgangur vinnu minnar, að búa til 

námsefni í skapandi þætti tónlistarkennslu er sá að mér finnst skortur á uppbyggjandi og 

fjölbreyttu efni í málaflokknum. Skapandi greinar tónlistarnámsins eru sumum kennurum 

þyrnir í augum. Margir kennarar fá þrusugóða menntun á hljóðfærið sitt sem er aðallega 

byggð á forsendum þess að spila nótur og túlka þær þaðan með sínum táknum og leikni. 

Tengingar við sköpun eru oft ekki nærðar í þess háttar námi. Því verður visst rof á milli 

þessa frjálsa og þess fasta - milli eigin tónlistarsköpunar í spuna eða tónsmíðum og þess að 

spila og túlka eftir nótum. Þetta rof tengist sjálfsmynd kennarans í starfi. Það er því 

mikilvægt að hægt sé að finna kennsluefni sem aðstoðar kennara við að brúa bilið á milli 

þeirrar menntunar sem hann hefur hlotið og þess sem aðalnámskrá ætlast til af honum. 

Tónlistarkennsla hefur einkennst af hugtökum eins og fullkomnun og snilligáfa, sem gerir 

það að verkum að tónlistarkennarar hafa kannski ekki sjálfstraust til þess að gera mistök 

fyrir framan nemendur sína. Þetta finnst mér vera synd, því það er svo mikil fegurð og 

túlkun í þessum einstaklega mannlega eiginleika að gera mistök. 

 Af hverju byrjar flest tónlistarkennsla á þeim enda að kenna nótur og tákn nær 

eingöngu? Frá upphafi tónlistarnáms flestra barna er þeim kenndar nótur á hljóðfærið sitt 

og svo afhent tilbúin tónlist á blaði. Í myndlistarnámi eru nemendum gefnir litir og pappír 

og þeir beðnir að teikna og lita sínar útgáfur af verkefninu. Þeim er ekki gefinn pappír með 

fyrirframdregnum útlínum af mynd og svo nokkuð skýr fyrirmæli um hvaða liti má nota 

hvar. Það mætti samt telja að stór hluti af tónlistarkennslu sé nokkurn veginn á þann veg, 

litað eftir númerum eða að lita í litabók. Í myndlistarnáminu er gert ráð fyrir því að 

nemendur hafi nú þegar hlotið þjálfun í að lita í litabækur, hægt sé því að byggja námið 

áfram og treysta á kunnáttu þeirra. Það væri því ráð að horfa að einhverju leyti á nám barna 

í tónlist á þann hátt, treysta á það sem þau hafa lært í leik- og grunnskólum er varðar tónlist 

sem í mörgum tilfellum er góður grunnur í leik og söng eftir eyra. Það væri líka ráð að 

treysta sömuleiðis á sköpunargetu barna í tónlistarnámi frá upphafi og kanna betur þær 

leiðir sem hægt er að nota við kennslu á grunnþáttum og hugmyndum hljóðfæranáms. Ég 

kaus að hafa fyrstu æfingar kennslubókarinnar einmitt á þá leið að ekki væri verið að setja 
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nemendunum of þröngan ramma. Opið orðalag, hvatning til þess að nota einnig hljóð og 

söng og afslöppuð nálgun tel ég búa til góða byrjun. 

  Að treysta nemendum betur er eitt af því sem ég hef lært í þessu rannsóknarferli. 

Kunnátta barna held ég að sé oft á tíðum vanmetin og tek ég heilshugar undir orð Jackie 

Wiggins (2016). Það þurfi að öllum líkindum að eiga sér stað opnara samtal milli kennara 

og nemenda í tónlistarnámi varðandi þeirra aðkomu og reynslu í námi og samvinnu 

kennara og nemenda. Skortur á þessari tengingu kennara við nemendur sína skerðir þeirra 

aðkomu að náminu (Barnes, 2012, Mills, 2007). Aðstæður í tónlistarkennslu á Íslandi eru 

tilvaldar til þess að náið samtal og tenging geti átt sér stað, þar sem í langflestum tilfellum 

er um einkakennslu að ræða.  

 Það er nokkuð auðvelt að finna efni sem snýr að spuna í jazz- og blústónlist, en 

annarskonar spunaefni er ekki auðvelt að finna hér á landi. Kennsluefni í tónsmíðum er 

líka nokkuð sjaldgæft. Vissulega er efnið unnið í tónfræðikennslu, en ekki er mikið um það 

í beinni kennslu nemenda á hljóðfærin sín. Leikur eftir eyra hefur líka fengið afar 

takmarkað pláss í tónlistarskólakerfinu almennt. Þetta er eitthvað sem vert væri að lagfæra. 

Kennslubók sem tekur á sem breiðastri mynd þessa skapandi hluta tónlistarnáms tel ég af 

hinu góða. Það mun vonandi leiða af sér að ef kennari er að leita að skapandi efni fyrir 

nemendur sína geti hann flett upp í Bókinni og fundið æfingar sem myndu henta nemanda 

sínum. Hann gæti gert þetta jafnvel í samtali við nemanda sinn og fengið sýn hans á 

hvernig efni hann hafi áhuga á að vinna og æfa. Þar kem ég aftur inn á þennan mikilvæga 

hlut, sem samtal nemanda og kennara er. 

 Hægt væri að draga mikinn lærdóm af aðkomu prufukennaranna við ritun 

námsefnisins. Þeirra reynsla og kunnátta varð að frjóu samtali um efnið, hvar annmarkar 

væru á því og hvernig hægt væri að bæta það. Í tilraun minni við að gera fyrirmæli ekki of 

þröng til að hefta ekki sköpun nemenda, gerði ég kennurum erfiðara fyrir. Þurfti ég því að 

leggjast aðeins yfir fyrirmælin og laga þau og gera knappari og skýrari. Svo virðist sem 

kunnátta kennaranna sjálfra hafi mikil áhrif í samhengi fyrirmæla og getu kennara til 

miðlunar efnis í framhaldi af því. Það var afstaða sem ég vanmat að nokkru leyti í ritun 

fyrirmæla en gat lagfært upp að vissu marki. Aðkoma kennara að því að kenna efnið er 

einnig risastór breyta í öllu ferlinu. Sjálfstraust þeirra og skoðanir gagnvart skapandi 

nálgun í tónlistarkennslu er smitandi. Þeir kennarar sem voru öruggir og höfðu nokkra 
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reynslu af skapandi tónlistarkennslu tóku efni kennslubókarinnar nokkuð létt upp á sína 

arma á meðan þeir sem fundu fyrir óöryggi gagnvart kennsluefninu þurftu þrengri nálgun 

fyrirmæla og meiri upplýsingar útskrifaðar á nótum.  

  Það sem kom mér á mest á óvart í rannsókninni og ritun námsefnisins var að þrátt 

fyrir margar rannsóknir sem sýna fram á að skapandi greinar tónlistarnáms efli nemandann 

á svo fjölbreyttan hátt, auki sjálfstraust hans og skilning á námsefninu, þá er þessi nálgun 

ekki orðin stærri né mikilvægari í tónlistarkennslu dagsins í dag. Þar er ég sannfærð um að 

þar sé nemandinn að glata tækifærum á skilningi á tónlist og að læra að túlka og skapa sína 

eigin tónlist. Ákall um skapandi huga er allsráðandi í samfélaginu í dag og að skólakerfin 

þurfi að svara þessu kalli með því að þróast í samræmi við þessa þróun samfélagsins. 

Nemendur eru yfirleitt nokkuð opnir í upphafi náms í tónlist. Það er ekki fyrr en að þeir 

nálgast unglingastigið að sjálfsmeðvitund er farin að hafa áhrif á hegðun þeirra. Að vera 

skapandi í tónlistariðkun gerir það að verkum að þú ert ítrekað að setja fókusinn á sjálfan 

þig og það sem þú sjálfur ert að spinna eða semja. Í þeirri iðju eru nemendur að opinbera 

sjálfa sig í tilfinningum og túlkun. Það er því mikilvægt að ná að efla nemendur í skapandi 

þáttum snemma, svo hægt sé að efla sjálfstraust þeirra og færni frá byrjun.  

 Það er ekki hægt að horfa framhjá því að þessi vinna öllsömul hefur breytt mér sem 

kennara að mörgu leiti. Ég hef öðlast nýja sýn á nemandann í einkakennsluumhverfi 

tónlistarskólakerfisins á Íslandi, þar sem við erum einstaklega vel í stakk búin til þess að 

þekkja nemendur okkar vel. Nemandinn sjálfur er aðalmálið, þegar allt kemur til alls 

(Dewey, 1938/2000). Það hlýtur að vera til góðs þegar hægt er að matreiða námið á þann 

hátt að áhugasvið hans er virkjað auk þess sem færni hans á hljóðfærið er efld með 

fjölbreyttu kennsluefni. Kennarar tala oft um áhugaleysi nemenda og að erfitt sé að fá 

suma til þess að stunda æfingar heima við. Janet Mills er þeirrar skoðunar að það sé ekki 

hugvitsamt að senda nemendur ítrekað með efni heim sem þeir vilja ekki sinna. Það að 

senda þá heim með eitthvað sem þá langar til þess að æfa gerir það að verkum að þeir taka 

frekar upp hljóðfærið og spila. Flókið efni, tækni og eitthvað sem nemendum finnst 

leiðinlegt væri frekar hægt að tækla í tímum eða í litlu magni heima við (Mills, 2007). 

Einnig tel ég það mikilvægt að nemandinn eignist færni á hljóðfærið út frá sjálfum sér. Þá á 

ég við að nemandinn geti með sjálfstrausti túlkað hugsanir sínar í gegnum tónlist og að 
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hann treysti eigin tónlistarrödd. Þetta eignarhald finnst mér mikilvægt í menntun barna, því 

það skapar öryggi nemenda og traust á það að þeirra rödd í heiminum sé virt.  
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7. Lokaorð 

Það er vel hægt að búa til námsefni sem eflir börn í grunnnámi í skapandi þáttum 

tónlistarnáms. Í því námi er einnig hægt að skerpa á öðrum þáttum tónnlistarnámsins, eins 

og tónfræðum og leikni á hljóðfærið. Því er skapandi tónlistarkennsla ágætis kennsluleið 

sem gæti nýst nemendum vel í námi sínu. Við erum með fjölbreyttan hóp nemenda í námi 

og því er nauðsynlegt að hægt sé að mæta mismunandi þörfum þeirra. Það er einnig í 

verkahring tónlistarkennara að passa upp á rödd nemenda sinna og að efla þá í að beita 

henni með þeirra eigin sköpun.  

 Spuni og leikur eftir eyra styrkir nemendur í að kunna að leika á hljóðfæri sitt án 

nótna. Það hvetur nemendur til þess að virkja samspil huga og handa, svo að sú laglína sem 

fyrirfinnst í huga geti fundið leið til að koma út í gegnum hljóðfærið. Þetta krefst þess að 

nemandi hlusti og læri á hljóðfærið sitt einnig út frá hljómfalli og tónhæð en ekki bara út 

frá táknum á blaði. Þessi nálgun breytir sambandi nemanda við hljóðfærið sitt og einnig 

skilningi hans á því.  

 Sú leið að nemendur stjórni því sem kemur út úr leik sínum á hljóðfærið er einnig 

valdeflandi. Þeirra tónlistarrödd á að skipta máli frá byrjun og þeir eiga að fá tækifæri til 

þess að læra að tjá sig í gegnum tónlist sína. Orð Pauline Oliveros eru afar mikilvæg, 

„þetta er bara tónlist“. Þessi orð eru svo rétt en einnig svo mikilvæg. Tónlist hefur í 

gegnum árin fengið að þykja óásnertanleg og upphafin, eins og um heilagan hlut sé að 

ræða. Það getur vel verið að fjölmörg verk tónskálda hafi vakið sterkar tilfinningar hjá 

fólki en það þarf að passa að hvetja nemendur áfram í sinni sköpun með það að leiðarljósi 

að eflaust geti þeirra eigin tónlist vakið sterkar tilfinningar hjá þeim sem hana heyra. Því 

þarf að passa að tala um tónlist sem tjáningarmáta, tungumál, svo að við getum öll æft 

okkur í að tala og tjá okkur áfram í okkar eigin tónlist. 

 Vert væri að kenna sköpun meira í almennri tónlistarkennslu. Gaman væri ef efnið 

næði almennari útbreiðslu og að möguleikarnir sem eru fólgnir í þessum kennslumöguleika 

yrðu kannaðir áfram. Hvað gerist ef við gefum þessari skapandi nálgun í tónlistarkennslu 

alveg 10% af kennslutíma nemenda, sem væri jafn hátt hlutfall og þessum lið er gefið á 

grunnprófi Prófanefndar. Sex mínútur eru 10% af 60 mínútna kennslutíma meðalnemanda í 

tónlistarskóla á einni viku. Yfir heilt skólaár myndi nemandinn nota um það bil 204 
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mínútur af tíma sínum með tónlistarkennara í skapandi vinnu, sem samsvara nærri öllum 

kennslutíma í þrjár og hálfa viku. Það finnst mér lítið en það er eflaust mun meira en 

margir kennarar nota í skapandi vinnu með nemendum í dag.  

 Kennsluefni skiptir mjög miklu máli í öllu námi. Skýrt afmarkað efni sem er 

auðvelt í notkun er það sem passa þarf upp á að sé einnig í boði. Bókin kemur með eina 

leið til þess að aðstoða kennara við að kenna þennan skapandi þátt. Bókin er ekki með 

lausnina varðandi allan þann heim sem skapandi tónlistariðkun nær til, en hún getur opnað 

á nokkrar leiðir sem hægt er að fara í námi nemenda. Hún er vonandi einnig nógu 

aðgengileg og skýr til að kennarar og nemendur leiti í efni hennar.  
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Viðaukar 

I. Bréf til prufukennara 
Bréf til þeirra kennara sem tóku að sér að yfirferð og prufukennslu efnis 

kennslubókarinnar. 

Kennslubók í skapandi þáttum tónlistarkennslu 

Verkefnislýsing:  Verkefnið er meistaraprófsverkefni gert af Helgu Björgu Arnardóttur 

kt. 210177-4349. Verkefnið er kennslubók í skapandi þáttum tónlistarkennslu eins þeir eru 

lagðir fram í Aðalnámskrá tónlistarskóla frá árinu 2000. Þar eru skapandi þættirnir listaðir 

upp sem spuni, að læra lag eftir eyra og tónsmíðar. Leiðbeinendur verkefnisins eru Elín 

Anna Ísaksdóttir og Kristín Valsdóttir. 

Verkefnið sjálft, kennslubókin, er tilraun til þess að koma til móts við þá kennara sem hafa 

áhuga á því að gera þessum hluta tónlistarkennslunar hærra undir höfði. Reynt er að hafa 

efnið notendavænt og aðgengilegt. Fylgihlutur kennslubókarinnar er svo ritgerð, þar sem 

farið er í þá fræðilegu grunna sem liggja til grundvallar aðferðafræði og nálgunar í 

kennslubókinni og reynslu af henni í prufukennslu.  Aðkoma annarra kennara í umsögn og 

prufukennslu kennslubókarinnar er mjög mikilvæg, þar sem dýrmæt reynsla þeirra er tól til 

þess að gera efnið betra og myndi það nýtast mér í frekari vinnslu kennsluefnisins. Þessi 

aðkoma yrði útlistuð í ritgerðinni, en þar er öll aðkoma kennara upplistuð undir dulnefni. 

Rannsakandi óskar eftir að fá leyfi til þess að nota niðurstöður úr viðtali, athugasemdum 

eða punktum við áframhaldandi þróun námsefnisins og einnig við skrif ritgerðar er fylgir 

námsefninu í meistaraprófsverkefninu. Rannsakandi óskar eftir því að fá að nota tilvísanir, 

beinar og óbeinar, í samskipti er varða námsefnið og notkun þess. Fullrar nafnleyndar 

verður gætt. Vinsamlegast athugaðu að þú hefur rétt á að afturkalla samþykki þitt hvenær 

sem er. Þú hefur einnig rétt til þess að neita að svara spurningum án þess að tilgreina 

nokkra ástæðu. 

Trúnaður: Viðtal, samskipti eða athugasemdir eru trúnaðarmál og munu ekki verða notaðir 

til annars en í þeim tilgangi sem lýst hefur verið hér að ofan og þriðji aðili fær ekki aðgang 

að þeim nema þess sé krafist með lögum. Allar tilvísanir í viðmælanda verða undir 

dulnefni og rétt nafn viðmælanda mun aldrei koma fram.  Allt efni, samskipti, glósur, 

viðtöl og tölvupóstar mun verða eytt eftir að vörn meistaraverkefnisins hefur farið fram. 
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Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi notkun á þessum athugasemdum, viðtölum , 

samskiptum eða aðrar vangaveltur um efnið, þá getur þú tilkynnt það til Elínar Önnu 

Ísaksdóttur elinanna@lhi.is og er fullum trúnaði heitið. 

_________________________________________________________________________ 

Helga Björg Arnardóttir       Kennari 
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II. Viðtöl við prufukennarana 
Viðtal: 

Spurningar: 

• Hentar tóntegundin vel eða væri önnur tóntegund betri? 

• Er tónhæð laglínu og spuna hentug fyrir hljóðfærið? 

• Er tónhæð laglínu og spuna hentug fyrir getustig nemanda? 

• Er hljómaval í spuna hentugt fyrir getustig nemanda? 

• Er nógu góður stígandi í getustigi æfinganna? 

• Er lagaval í lagi eða er þar eitthvað sem mætti betur fara? 

• Eru fyrirmæli skiljanleg eða er eitthvað sem mætti betur fara? 

• Er uppsetning æfinganna hentug? 

• Er uppsetning æfinganna skiljanleg eða er eitthvað sem mætti betur fara? 

• Er inngangur spunans skiljanleg og áhugaverð? 

• Er inngangur tónsmíða skiljanleg og áhugaverð? 

• Er inngangur leiks eftir eyra skiljanleg og áhugaverð? 

Athugasemdir: 

Annað: 
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