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Ágrip 

Lokaritgerð þessi fjallar um sköpun og sköpunargáfu og viðhorf tónmenntakennara til 

skapandi starfs. Áhersla er lögð á að skilgreina hugtakið sköpun eins og það birtist í 

samfélaginu annars vegar og í tónmenntastofunni hins vegar.  

 Meginmarkmið ritgerðarinnar er að benda á hversu óljós skilgreiningin á 

hugtakinu sköpun er og þar af leiðandi hversu erfitt getur verið fyrir kennara að kenna 

sköpun í tónmennt.  

 Meðal helstu niðurstaðna er sú að kennarar sem ekki eru skapandi sjálfir og 

þekkja ekki þær hugmyndir sem liggja að baki námskránni, eru í vandræðum með að 

kenna sköpun. Námskráin skilgreinir hvergi hvað er sköpun, heldur leyfir kennurum 

að fara með frjálsar hendur um efnið. Þetta frelsi nýtist skapandi kennurum sem hafa 

þekkingu og reynslu til þess að þora að taka áhættur.  
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1  Inngangur 

Mjög ólíklegt er að tveir einstaklingar skilgreini hugtakið sköpun á nákvæmlega sama 

hátt. Allir hafa einhverja hugmynd um hvað sköpun sé, hvort sem það er í listum eða 

kennslustarfi. Engir tveir kennarar eru eins hvað varðar reynslu og kennsluaðferðir en 

þeir eiga samt allir að kenna sköpun og skapandi hugsun samkvæmt hugmyndum 

fræðimanna og námskrá um sköpunarþátt í lífi og námi barna. Að skapa, spinna og 

búa til kemur víða við í Aðalnámskrá tónmenntar frá 1999 og má finna bæði í þrepa- 

og áfangamarkmiðum fyrir 1-8 bekk. Hugtökin eru hins vegar loðin og kennarar 

virðast eiga erfitt með að nálgast þau á þann hátt sem námskráin ætlast til af þeim. 

Annað hvort er skýringin sú að námskráin skilgreinir hvergi hugtakið og hvernig sé 

best að nálgast það eða að kennarar búi ekki yfir nægilegri reynslu til að geta kennt 

sköpun eins og hún birtist í námskránni. 

 

1.1 Framkvæmd  

Til þess að fá sem nákvæmasta sýn á það hvað námskráin á við með sköpun og hvert 

hlutverk kennarans á að vera samkvæmt námskránni ákvað ég að tala við höfunda 

hennar og fá svör við því hver er þeirra hugmynd um sköpun, hvaða hugmyndir um 

sköpun liggja á bak við námskrána og hvaða kenningar hafi mótað þessar hugmyndir.   

 Spurningarnar sem ég lagði fyrir höfundana voru: 

1. Hverjar eru hugmyndir þínar um sköpun? 

2. Á hvaða fræðilega grunni byggir þú hugmyndir þínar um sköpun? 

3. Telur þú að þær hugmyndir hafi náð fram að ganga í námskránni? 

4. Á hvaða fræðilega grunni byggir námskráin hugmyndir sínar um sköpun? 

5. Telur þú að grunnskólar landsins nái almennt séð að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár um sköpun í tónmennt? 

Með spurningunum vildi ég ná fram hvaða hugmyndir og viðmiðanir höfundar væru 

með við gerð námskrárinnar og hvort hugmyndir námskárinnar og höfunda hennar um 

sköpun samræmist hugmyndum starfandi kennara. Viðtölin fóru fram í gegnum 

tölvupóst. 

Ég tók viðtöl við fjóra starfandi tónmenntakennara til að rannsaka hvaða sýn 

þeir hafa á skapandi starf í tónmenntastofunni. Með rannsókninni vildi ég fá fram 

hvaða hugmyndir þeir hafa um sköpun og á hverju þeir byggja sinn fræðilega grunn. 
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Einnig hvort og hvernig kennarar virkja þátt sköpunar í tónmenntastofunni og hvort 

þeir notist við handbækur eða námsbækur um sköpun. Að lokum athugaði ég að hve 

miklu leiti þeir styðjast við námskrána í skapandi vinnu og hvort hún sé þeim gagnleg 

í skapandi starfi. Með því að fá innsýn í starf tónmenntakennara og setja í samhengi 

við áherslur og kenningar fræðimanna um sköpun áttaði ég mig betur á því hvernig 

sköpunarvinna birtist í tónmenntakennslu.  

Aðferðin sem var notuð var eigindleg rannsókn. Ég tók opin viðtöl til þess að 

fá sem nákvæmasta sýn á starf kennaranna og kennsluhætti þeirra. Þátttakendur voru 

valdir af handahófi. Ég sendi 10 kennurum fyrirspurn um viðtal með tölvupósti en 

aðeins fimm svöruðu mér. Einn vildi ekki taka þátt. Ég hitta fjóra kennara og fóru 

viðtölin fram í skólunum þeirra. Viðmælendur mínir voru þrjár konur og einn karl af 

höfuðborgarsvæðinu. Viðmælandi A er enn í námi við Kennaraháskóla Íslands en 

hefur starfað sem tónmenntakennari í 6 ár. Viðmælandi B er með kennaramenntun frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík og hefur starfað sem tónmenntakennari í fimm ár. 

Viðmælandi C er einnig búinn að starfa í fimm ár, útskrifaðist frá 

tónmenntakennaradeild og tók ígildi mastersprófs í Orff fræðum í Salzburg. 

Viðmælandi D er tónmenntakennari frá tónlistarskólanum og hefur starfað í 7 ár sem 

slíkur. 

 Með viðtalspurningunum leitaðist ég við að fá svör við rannsóknarspurningu 

minni um hvort það sé samræmi milli kennara og námskrárinnar og höfunda hennar 

um birtingarform sköpunar í tónmenntastofunni.  Spurningarnar sem ég lagði fyrir 

kennarana voru eftirfarandi:  

1. Hver er þín menntun og reynsla á sviði tónlistar? 

- Hversu lengi hefur þú starfað sem tónmenntakennari? 

- Hvað leggur þú megin áherslu á í kennslunni? 

2. Getur þú sagt mér frá kennsluháttum þínum – kennslu þinni? 

3. Leggur þú einhverja sérstaka áherslu á sköpun? 

-  Hvað hefur mótað þína afstöðu til skapandi starfs? 

4. Hvað er sköpun? 

- almennt 

- í kennslu 

- í vinnu með börnum 

- Getur þú gefið mér eitthvað dæmi um hvernig þú vinnur að sköpun með 

nemendum þínum? 
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- Hefur þú nýtt þér eitthvert tilbúið námsefni eða handbækur fyrir kennara um 

sköpun og skapandi vinnu með börnum? 

5. Að hve miklu leyti styðst þú við námskrána? 

- kemur hún að miklu gagni? Er hún stýrandi? 

- Finnst þér vera lögð nógu mikil áhersla á sköpun í námskránni? 

Í skrifum mínum geri ég tilraun, með hjálp fræðikenninga, til að skilgreina hvað 

sköpun sé og nálgast það út frá ólíkum sjónarhornum. Er sköpun frumleiki eða 

ímyndunarafl? Er sköpun byggð á reynslu eða þekkingu. Er sköpunargáfa meðfædd 

eða lærð? Er sköpunin afurðatengd? Er hún orsök eða afleiðing náms? Þetta eru 

spurningar sem nauðsynlegt er að svara áður en gengið er að því að kenna sköpun eins 

og hún kemur fyrir í námskránni. 
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2  Sköpun og sköpunargáfa 

Samkvæmt Íslenskri samheitaorðabók í ritstjórn Svavars Sigmundssonar (1993) segir 

að sköpun sé verðandi sbr. myndun og tilurð. Það þýðir að sköpun er hugsunin um 

það hvað skal skapa og sköpunarferlið að afurðinni en ekki afurðin sjálf. 

Sköpunargáfa og sköpunarmáttur er andagift og frumleiki og frumleiksmaður er 

snillingur. Það að búa til er að skapa þó sköpun sé ekki það að búa til. Það að vera 

nýstárlegur og frjór er það sama og að vera frumlegur. Þannig að ef þú ert frjór, 

nýstárlegur og býrð yfir sköpunargáfu ertu frumlegur og ef þú ert frumleiksmaður ertu 

snillingur (Svavar Sigmundsson 1993). Í Ensk/Íslenskri orðabók með alfræðilegu 

ívafi eftir Sören Sörenson (1984) segir að ,,creativity“ sé sköpunargáfa, 

sköpunarmáttur og sköpunargleði (Sörenson 1984). Ef skoðuð er Íslensk orðabók í 

ritsjórn Árna Böðvarssonar (2002) stendur að sköpun sé það að skapa, búa til, 

sköpunargáfa eða gleði. Samkvæmt þessu er sköpun sköpunargáfa. Samkvæmt 

Íslenskri/Enskri orðabók er orðið ,,creativity“ sköpunargáfa og er sköpun ,,creation“. 

Á íslensku er helst talað um sköpun í skólastarfi, sköpun í námskránni og skapandi 

einstaklingar en minna notað hugtakið sköpunargáfa. Á ensku er það öfugt. 

,,Creativity“/sköpunargáfa er notað í skólastarfi en ekki ,,creation“/sköpun (Árni 

Böðvarsson 2002). Þar sem að hugtakið er breytilegt eftir tungumálum mun ég ganga 

út frá því í skrifum mínum að sköpun og sköpunargáfa séu sitthvor hliðin á sama 

peningnum.  

En hvernig skilgreinum við hugtakið sköpun eins og það birtist í skólastarfi? 

Birtingarform sköpunar eru mörg og þess vegna er erfitt að skilgreina hugtakið. Ein 

leið til að skilja hugtakið er að fjalla um það frá mismunandi hliðum. Út frá 

einstaklingnum, ferlinu, aðstæðunum og afurðinni (Hickey og Webster 2001: 1).  

 

2.1  Skapandi einstaklingar  

Skapandi einstaklingar eiga sameiginlega tilhneigingu til að rækta sjálfan sig. 

Rannsóknir sýna að oft eru þeir sjálfsgagnrýnir upp að hæfilegu marki, treysta á sjálfa 

sig, eru sjálfstæðir í hugsun og með gott sjálfstraust (Elliot 1995: 229). Almennur 

hluti aðalnámskrá frá 1999 segir að hlutverk grunnskólans sé að skila af sér 

sjálfstæðum nemendum sem búa yfir nægu sjálfstrausti og öryggi til þess að takast á 

við krefjandi og skapandi verkefni. Þeir eiga að hafa kjark til frumkvæðis og 

sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og tjáð sig skýrt og skilmerkilega 
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(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999: 45). Sullivan og Willingham (2004) 

lýsa skapandi einstaklingi sem einhverjum sem býr yfir mikilli líkamlegri orku en 

geta þó einnig og jafnvel samtímis verið þöglir og slakir. Þeir eru oft gáfaðir og 

ábyrgðarfullur á sama tíma og þeir  eru leikglaðir og barnalegir. Í huga þeirra skiptast 

á ímyndun og raunveruleiki, þeir eru bæði lítillátir og stoltir en einnig og jafnvel 

samtímis uppreisnargjarnir og sjálfstæðir. Skapandi einstaklingar fylgja ekki eftir 

samfélagslegum staðalímyndum eins og t.d. kvenkyn og karlkyn, þeir eru ástríðufullir 

en geta einnig verið hlutlægir við vinnu sína. Einlægni og næmni skapandi 

einstaklinga leiðir þá oft til þjáningar þó að ánægjan sé aldrei langt undan (Sullivan 

og Willingham 2004: 2). Hickey og Webster (2001) telja að skapandi einstaklingar 

taki gjarnan áhættur, þeir hafi húmor, hrífast að margræðni, séu opnir og frjálslegir, 

næmir og með gott ímyndunarafl. Þó eru ekki allir eiginleikar þeirra jákvæðir því þeir 

hafa oft tilhneigingu til að vera subbulegir, fálátir, truflandi, óviðráðanlegir og 

uppreisnargjarnir. Kennarar ættu að veita því eftirtekt að oft eru erfiðustu 

nemendurnir mest skapandi. Það sem þarf að gera er að leyfa þeim að fá útrás í 

gegnum sköpun í tónlist, gefa þeim krefjandi verkefni og meiri ábygð (Hickey og 

Webster 2001: 2).  

En hverjir eru það sem búa yfir þessum eiginleikum? Eru það einstaklingarnir 

sem hafa lært sköpun og verið hvattir áfram hvað varðar skapandi hugsun eða er 

sköpunargáfan meðfæddur hæfileiki? Munu allir einstaklingar búa yfir þessum 

eiginleikum ef sköpun og skapandi hugsun verður kennd í grunnskólum? Ætli svörin 

liggi ekki í því að sköpunargáfan sé mismunandi eftir einstaklingum. Á sama hátt og 

talað er um að greind sé fjölþætt, er einnig hægt að segja að sköpunargáfan sé 

mismunandi eftir einstaklingum. Þeir sem ná árangri í sköpun gera það yfirleitt innan 

einhvers ákveðins sérsviðs. Hægt er að skilgreina skapandi einstakling sem einhvern 

sem hefur mikla þjálfun, reynslu og sérþekkingu á ákveðnu efni og hæfileika til að 

koma þessari sömu þekkingu, þjálfun og reynslu frá sér á einhvern hátt. Þannig er 

hægt að tala um skapandi arkitekta, skapandi yfirmenn, skapandi tónlistarmenn og svo 

framvegis (Elliot 2005: 218).  
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2.2  Frá hugsun til afurðar 

Skapandi ferli er ferlið frá hugsun til afurðar. Hugsunin fer af stað þegar einstaklingur 

ákveður að skapa ákveðna afurð. Hugmyndir koma í kjölfar ákveðinnar þekkingar 

sem einstaklingurinn býr yfir um hvað hann vill skapa. Hickey og Webster (2001) 

nefna fjögur þrep í ferli frá hugmynd til afurðar. Fyrsta þrepið er undirbúningur eftir 

að viðfangsefnið hefur verið valið. Einstaklingurinn vinnur að því að safna efnivið og 

upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að leysa verkefnið. Annað þrepið er 

meðgöngutíminn þar sem einstaklingur tekur sér pásu frá verkefninu í smá tíma til 

þess að hugsa málið og leyfa heilanum að vinna sína vinnu. Þriðja þrepið kallast birta 

og á sér stað þegar einstaklingur ímyndar sér nákvæmlega hvaða leið hann vill fara og 

hvernig best er að gera hlutina. Fjórða þrepið er staðfesting en þá eru hlutirnir settir 

saman og ganga upp sem heild. Mikilvægt er fyrir kennarann að gefa ferlinu góðan 

tíma og gefa nemendum kost á að prufa sig áfram undir öllum kringumstæðum 

(Hickey og Webster 2001: 2). Sumir halda því fram að best sé að meta sköpun 

nemenda eftir ferlinu en ekki eftir því hver útkoman verði. Ástæðan er sú að 

nemendur búa ekki alltaf yfir þeirri þekkingu sem þarf til þess að búa til skapandi 

afurð (Sharp 2001).  

 

2.2.1  Ímyndunarafl 

Frumleiki, frumkvæði og ímyndunarafl eflist með þekkingunni og er nátengt þáttum 

sköpunar. Með ímyndunaraflinu getum við leyst vandamál á sjónrænan hátt og er það 

mikilvægur hlekkur í hlutbundinni hugsun án orða. Ímyndunaraflið getur virkað 

þannig að við sjáum fyrir okkur hluti sem eru ekki til og hafa aldrei verið til sem 

svipar að miklu leiti til skapandi hugsunar. Munurinn liggur í afurðinni sem er ekki 

sýnileg í huglægum búningi. Ímyndunarafl skipar stóran sess í sköpun í tónlist. 

Tónskáld ímynda sér oft ákveðna tóna sem passa inn í ferlið að verkinu sem þeir eru 

að skapa. Þetta getur einnig verið blæbrigði, hljóðfæri eða taktur. Með 

ímyndunaraflinu býr einstaklingurinn til ákveðinn hljóðheim sem þarf ekki að vera til 

í raunveruleikanum. Hljóðheimurinn öðlast líf þegar sköpun verður til en til þess þarf 

þekkingu á því hvernig best sé að færa ímyndunaraflið yfir á fast form. Tónlistarlegt 

ímyndunarafl er góð leið til þess að þjálfa nemendur í átt að frekari sköpun. Hin innri 

heyrn er mikilvægur hlekkur í virkri tónlistarhugsun og nauðsynlegur í ferlinu að 

skapandi tónlistarafrekum (Elliot 1995: 227-8).  
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Ein leið til þess að virkja ímyndunaraflið og auka frelsi nemenda er að upplifa 

í gegnum leiki. Leikir eru frábær kennsluaðferð til að örva sköpunarflæði hjá 

nemendum (Sharp 2001). Gustav Jung sagði að sköpun væri ekki áunnin í gegnum 

gáfur heldur í gegnum leiki sem eru barninu eðlislægir. Skapandi hugur leikur sér 

með hlutinn sem hann elskar (Goodkin 2004:11).  

 

2.2.2  Frumleiki 

Samkvæmt David Elliot (1995) er sköpun það sem er frumlegt á að líta, verðmætt og 

nothæft bæði sem ferlið sjálft og sem afurð eða útkoma. Það að skapa, vera skapandi, 

sköpun og sköpunargáfa helst í hendur en það er aftur á móti útkoma sköpunarinnar 

sem stjórnar þessum þáttum. Útkoman sjálf stjórnast af ákvörðuninni um hvað eigi að 

skapa. Ákvörðunin kemur í kjölfar hugsana sem er undirrótin í öllu ferlinu. Þetta er 

hugsunin um að vera skapandi og frumlegur (Elliot 1995: 216). Fólk telur alla jafna 

að sköpun sé það einstaka, nýja, frumlega, sundurleitna, hugmyndaríka og 

upprunalega. Það getur vel verið en ef sköpun er eingöngu það upprunalega á sér 

engin tenging við fyrri tíma og verk sér stað. Án tengingar við bakgrunn og aðstæður 

myndi nýja verkið eingöngu vera talið undarlegt en ekki upprunalegt. Til að geta talist 

sköpun verður verkið að vera líkt einhverju eða byggt á einhverju sem þegar er til 

staðar. Hún bætir einhverju við og víkkar út sjóndeildarhringinn (Elliot 1995: 216-

17).  

Kristín Valsdóttir námskrárgerðamaður segir að sköpun sé stundum 

endursköpuð og byggð á gömlum grunni. Nemendur eiga að fá tækifæri og svigrúm 

til að finna hugmyndum sínum farveg og hlutverk kennarans er að leiðbeina þeim 

með nýjar aðferðir að sköpuninni um leið og byggt er á eldri grunni. Með aukinni 

þekkingu á menningu og verkum liðins tíma hefur nemandinn meira úr að moða. 

Nemandinn getur nýtt sér það sem hann veit og kann að nota það í sköpun sinni svo 

minna verður um beinar eftirlíkingar. Þannig er að hann að endurskapa útfrá gömlum 

grunn. Þegar meta á frumleika í tónmenntakennslu er mikilvægt að kennarar líti ekki á 

eftirlíkingar sem galla heldur meti eftir því hvernig unnið er með eftirlíkinguna. Það 

er eðlilegt að eftirlíkingar eigi sér stað í skapandi ferli nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar 1999: 57).  
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2.3  Afurð sköpunar og menningarlegt gildi þess 

Mihaly Csikszentmihalyi (1996) segir að sköpun sé andleg athafnasemi og skilningur 

sem á sér stað í huganum á ákveðnu fólki og að þess vegna sé ekki hægt að skilgreina 

sköpun sem eitthvað nýtt og frumlegt. Það er ekki hægt að segja að hugsun sé ný 

nema með viðmiðum við ákveðna staðla og ómögulegt er að segja til um hvort það sé 

verðmætt fyrr en það hefur farið í gegnum samfélagslegt gildismat. Þar af leiðandi á 

sköpun sér ekki stað í huga fólks heldur í tengingunni á milli hugsana og 

samfélagslegra aðstæðna. Með þessu er viðurkenning listamannsins sjálfs til verksins 

ekki tekin gild því taka þarf tillit til menningalegra aðstæðna hvers tíma. 

Csikszentmihalyi vill meina að sköpunin verði að skila sér inn í menninguna og þess 

vegna er ekki hægt að segja að sköpunin sé huglægt mat og að nóg sé að 

einstaklingurinn sjálfur hafi trú á því sem hann er að gera. Ómögulegt er að halda því 

fram að stundum sé það einstaklingurinn og stundum umhverfið sem segi til um hvað 

sé list og hvað sé sköpun. Sama reglan verður alltaf að gilda (Csikzentmihalyi 1996: 

24-25). Þetta sjónarhorn hefur verið gagnrýnt vegna þess að sköpunarferli nemenda 

ber að meta á öðrum forsendum en listamanna. Samfélagið á ekki að segja til um 

hvort verk nemenda sé sköpun heldur eru það nemendurnir sjálfir. Þeir eru bestu og 

næmustu dómararnir á gildi og nytsemi afurðarinnar (Sharp 2001). Í staðinn fyrir að 

tala um menninguna og samfélagið ætti að tala um umhverfið þó svo að skapandi 

afurð sé áfram eitthvað sem er bæði frumlegt og nytsamlegt eða ánægjulegt. 

Munurinn liggur í því að afurðin sé metin eftir því umhverfi sem hún kemur frá hverju 

sinni. Þannig er tónskáld sem stígur skrefinu lengra með afurð sína heldur en fyrri 

tónskáld, með jafn skapandi afurð í höndunum og nemandi sem kemur með nýja 

nálgun í tónmenntastofunni. Nauðsynlegt er að kennarinn viti að frumleiki án gildis er 

ekki endilega skapandi afurð. Þegar nemendur búa ósjálfrátt til eitthvað frumlegt telst 

það ekki til skapandi afurðar. Það verður að vera hugsun og áform um hvert hugsunin 

á að leiða (Hickey og Webster 2001: 3).  

Mörgum finnst flókið að notað sé sama hugtakið yfir sköpun listamanna og 

sköpun barna. Listamaðurinn býr yfir reynslu og þekkingu sem nýtist honum. David 

Elliot heldur því fram að sköpun og sköpunargáfa séu ofnotuð hugtök og eigi alls ekki 

að nota það í kennslustofunni. Í staðin eigi að tala um sjálfsprottinn frumleika vegna 

þess að nemendur bregðast oft við umhverfi sínu á frumlegan og óvenjulegan hátt þó 

að viðbrögðin séu ekki byggð á þekkingu og reynslu. Einstaklingar sem fást við 
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sköpun eru sjaldan að fylgja ósjálfráðum upplifunum heldur vita hverju þeir vilja ná 

fram með sköpun sinni. Kennarar eiga samt sem áður að hvetja nemendur til að virkja 

þennan frumleika því hann leiðir til sköpunar í framtíðinni (Elliot 1995: 221). 

Hugtakið sjálfsprottinn frumleiki er eitthvað sem ekki hefur verið notað hingað til í 

íslensku skólakerfi.  

 

Okkur vantar svolítið inn í okkar tungumál. Á þýsku er notað annars vegar ,,shöbberish“og 

hins vegar ,,creativish“. ,,Shöbberish“ er til dæmis þegar barn á leikskóla er að teikna 

fantasíumyndir. Barnið er ekki að skapa því það að vera skapandi er lært (Kennari C). 

 

Elva námskrármaður er þessu sámmála og segist alltaf eiga í vandræðum með þessi 

tvö hugtök. Annars vegar það að vera skapandi og hins vegar það að vera kreativur.  

 

Við hér heima leggjum sömu merkinguna í þetta. ,,Kreativt“ er alltaf eitthvað nýtt, sem engin 

hefur áður gert. Barn býr til sandkassaveröld en mótar hana af því sem það hefur séð í bókum, 

á myndum og séð aðra gera. Barnið er því frjótt, leikandi og með gott ímyndunarafl en ekki 

,,kreativt“ (Elfa Lilja Gísladóttir, námskrárgerðamaður). 

 

Kennari sem heldur því fram að allt sem nemendur hans búa til sé sköpun er að 

misskilja hvað sköpun er. Í tónlist á hún að snúast um sjálfsþekkingu og 

tónlistaránægju. Tónlistarverkefnin þurfa að vera ögrandi til þess að sú þekking og 

reynsla sem nemendur búa yfir nýtist þeim við úrlausn verkefnanna. Þessi reynsla er 

undirstaða sköpunar. Kennarar sem segja nemendum sínum að allt sem þeir búi til sé 

sköpun eru komnir á endapunkt. Sköpun er afleiðing þekkingar og reynslu og með því 

að fullyrða að það sem nemendur eru að búa til sé sköpun, er kennarinn að gefa í skyn 

að nemendur hafi náð öllum settum markmiðum. Tónlistarkennarar verða að vera 

heiðarlegir við nemendur sína og sjálfan sig um hvað sé sköpun og hvað ekki (Elliot 

1995:229). 

 

Skapandi kennarastarf er ekki eingöngu að taka allar hugmyndir nemenda og virða þær sem 

góðar. Nemendur þurfa að læra hvað á við og hvað ekki í sköpunarferlinu. Þess vegna lætur 

maður kennsluna vera í spurningaformi þannig að þeim finnist þetta koma frá þeim. 

Kennarinn þarf að hugsa á gagnrýninn hátt, gengur þetta eða gengur þetta ekki (Kennari C)?  

Hickey og Webster (2001) telja að nauðsynlegt sé að skoða fagurfræðilegt gildi 

afurðarinnar til að meta hana sem sköpun. Þegar frumlegri hugmynd er komið saman 
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og hún er ánægjuleg og áhugaverð fyrir hlustandann má segja að um skapandi afurð 

sé að ræða. Kennarar geta notað þetta í viðbrögðum sínum við sköpun nemenda og 

spurt sig spurninga á borð við, er tónsmíðin ánægjuleg fyrir hlustandann? Er afurðin 

fagurfræðilega áhugaverð? Mikilvægt er að skýrt sé tekið fram að ekkert er endilega 

rétt eða rangt í sköpuninni. Þess vegna eiga kennarar að hafa eins litla utanaðkomandi 

pressu á nemendur sína og mögulegt er (Hickey og Webster 2001: 3). Hérna er 

spurningin hvort að pressa myndist með því að hafa þröngan ramma fyrir nemendur 

til að skapa innan. Ekki er hægt að búast við því að nemendur kunni að skapa alveg 

frá byrjun. Sköpun er lærð og þess vegna verða kennarar að leyfa nemendum sínum 

að gera mistök og læra af mistökunum.  

Maður finnur að þegar þau eru að bulla upp úr sjálfum sér að þau þurfa að venjast því, þetta 

þarf að vera ferli og þarf að gera oft. Fyrst er þetta bara eitthvað en það þróast og mikilvægt er 

að leyfa því að þróast (Kennari A). 

Kennarinn þarf að vera vakandi og grípa alla þá sköpunargleði sem liggur í loftinu. 

Þar af leiðandi þarf hann að aðlaga sig ákveðnum aðstæðum. Hluti viðmælenda minna 

létu nemendur sína skapa með alveg frjálsar hendur og urðu verkefnin þannig meiri 

leikur og fjör án hugsanaferlis eða markmiða og þar af leiðandi minni sköpun.  

Eins og er þá fá þau að skapa frjálst, ég fjalla eitthvað aðeins um hvernig tónlist er en samt 

leyfi ég þeim að gera frjálst, oft ekki í tengslum við neitt (Kennari A). 

 

Flestum kennurunum finnst slík vinna þreytandi og erfið. Vandamálið liggur í því að 

nemendur hafa lítinn skilning á því sem þeir eru að gera og kennarar hafa lítið vald á 

aðstæðunum. Ef kennarar treysta sér í það og vilja vinna frjálst með sköpunina verða 

þeir að skapa umræður í kjölfarið til að benda á það hvað var gert í sköpuninni og 

hvað ekki. Umræður um sköpun í tónlist er góð leið til þess að æfa nemendur í að tjá 

sig og virða skoðanir annarra. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að mikilvægt sé fyrir 

nemendur að læra að þekkja og tjá eigin tilfinningar og virða tilfinningar annarra og 

tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti 1999: 17). Í umræðum gegnir kennarinn lykilhlutverki með því að 

spyrja spurninga og virkja alla nemendur bekkjarins ekki eingöngu þá sem fluttu 

verkið. Passa verður að umræðan snúist alltaf um það hvað nemendurnir heyrðu en 

ekki hvað þeim fannst um verkið. Það að hlusta með athygli, hugsa á gagnrýninn hátt 
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og ræða saman eykur tónlistarskilning nemendanna enn fremur (Faulkner 1993: 12-

13). Þegar unnið er frjálst með sköpunarþáttinn er enginn mótaður rammi fyrir 

nemendur og verður sköpunin því orsök þekkingar en ekki afleiðing. 

 

2.4 Sköpun í tónlist 

Börn fæðast ekki músíkölsk heldur er þeim meðfæddur skilningur, athygli og minni 

sem gerir þeim kleift að læra með tímanum að búa til og hlusta á tónlist á 

fullnægjandi hátt. Tónlistareiginleikar eru lærðir í gegnum tónlistarkennslu og nám og 

eru þeir þar af leiðandi ekki meðfæddir hæfileikar (Elliot 1995: 230). Það þarf æfingu 

og þolinmæði til þess að öðlast þekkingu og það þarf þekkingu til þess að geta skapað 

(Elliot 1995: 216-17).  

 

Sköpun sprettur ekki af sjálfri sér. Hún er afleiða reynslu, upplifunar eða leitar (Hildur 

Jóhannesdóttir, námskrárgerðamaður).  

 

Af þessu má draga þá ályktun að sköpunargáfa er ekki meðfædd. Hún kemur í kjölfar 

þekkingar sem nemendur ávinna sér í gegnum nám. Þess vegna er besta leiðin að 

sköpuninni að búa til ákveðinn ramma fyrir nemendur sem tekur mið af þekkingu 

þeirra. Kennarinn þarf að gefa skýrar leiðbeiningar um hvað eigi að skapa. Ef 

innleggið er þrí- eða fjórskiptur taktur eiga nemendur að semja út frá því. Ramminn er 

þar af leiðandi gefinn og sköpunin ekki frjáls. Frelsið eykst með aukinni þekkingu á 

frumþáttum tónlistar. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að sköpunargáfa og 

hugmyndaflug sé háð reynslu, þekkingu og færni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar 1999: 57). Í fyrstu þarf kennarinn að gefa nemendum sínum mjög þröngan 

ramma en eftir því sem líður á stækkar hann og nemendur fá frjálsari hendur 

(Faulkner 1993: 7-9).  

 

Leikskólabörn til dæmis kunna ekki mikið í rauninni. Þau kunna ekki að slá á trommu með 

einhverri þekkingu. Hvað eru nótur og hvað er tónfræði. Þau hafa enga heimspekivitund. Þau 

eru að búa til, en stóra orðið sköpun er kannski eitthvað sem þarf meira að kenna. Þannig ætti 

að skapa ákveðinn þekkingarramma og láta nemendur skapa innan hans. Því þrengri rammi 

sem nemendur fá um hvað þau eiga að skapa því meiri sköpun á sér stað (Kennari C).  

 

Ef skoðuð eru áfangamarkmið fyrir sköpun í tónmennt má sjá að markmiðin gera 

alltaf ráð fyrir því að ákveðnum færniþáttum sé náð og eiga nemendur eingöngu að 
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skapa út frá því sem þeir kunna. Til dæmis segir í áfangamarkmiðum í tónmennt við 

lok 4. bekkjar að nemendur eigi að geta leikið á einföld hljóðfæri og beitt frumþáttum 

tónlistar í leik sínum. Í framhaldi af því eiga þeir að geta búið til einföld hljóð og 

tónverk með skólahljóðfærum og öðrum hljóðgjöfum. Þeir eiga að geta valið 

hljóðfæri og samið einfaldan undirleik við lög eða ljóð. Sköpun nemenda er byggð á 

þekkingu sem nemendurnir búa yfir við lok 4. bekkjar. Sparlega er farið með hugtakið 

sköpun í þrepamarkmiðum og áfangamarkmiðum fyrir 4.bekk en nemendur eiga þó 

að geta túlkað eigin upplifun á tónlist í dansi og hreyfingu. Þá eru þeir þegar búnir að 

sýna fram á að þeir skynji frum- og efnisþætti tónlistar, s.s. púls, áherslur, einfalt form 

hraðabreytingar, tónhæðarmun o.s.frv. Nemendur eru látnir syngja lög af ýmsum 

stílbrigðum og eiga síðan að nota röddina til hljóð- og tónsköpunar auk þess að geta 

spunnið laglínur eftir fyrirmælum (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 62-63).  

Hildur Jóhannesdóttir námskrárgerðamaður talar einnig um að nemendur verði að 

hafa ramma til að skapa út frá en hennar útfærsla er frábrugðin skilgreiningu 

kennarans að því leyti að nemendur skapa sjálfir þennann ramma með því að fá 

ákveðin verkfæri í hendurnar. Verkfærin geta verið af ýmsum toga en hlutverk þeirra 

er að auðvelda kennaranum og nemendahópnum að ná flugi. Þannig fá nemendur 

bæði að skapa rammann og það sem fellur innan hans í sköpunarferlinu og hafa meira 

frelsi í sköpun sinni. Ef engin þekking er á tónlist er hægt að nota tungumálið eða aðra 

færniþætti sem nemendur öðlast áður en þeir ganga inn í grunnskólann. 

 

Með yngri nemendum fer sköpun fram útfrá vísum, stökum og barnaleikjum sem þeir kunna. 

Einnig vinnum við útfrá tungumálinu til þess að búa til tónlist. Tungumálið hefur hryn og 

form og stökur hafa einnig mjög ákveðið form sem er mjög góð byrjun til þess að finna upp 

hryn og laglínur (Kennari C). 

 

Í tónlistarkennslu verður kennslustofan að vera aðlaðandi og hvetjandi til 

tónsköpunar. Hún verður að veita nemendum öryggi, innihalda ólíka og fjölbreytta 

hljóðheima sem nemendur geta gripið í bæði í óskipulagðri og skipulagðri vinnu auk 

þess að vera áhættuvekjandi (Hickey og Webster 2001:3).  Hlutverk kennarans er því 

að sjá til þess að umhverfið stuðli að því að börnin finni innra með sér þörf til að 

skapa og beiti til þess þekkingu, reynslu, kunnáttu og aga (Ólöf Svava 

Guðmundsdóttir o.fl. 1995: 7). Vert er að benda á þversögnina í skapandi vinnu með 

börnum hvað varðar aga og frelsi. Samfélagið krefst þess að einstaklingar séu í 



 16 

róttækri sjálfsstjórn en tekur ekki mið af hömlum félagslegrar ábyrgðar. Samt leggur 

skólakerfið áherslu á skapandi og gagnrýna hugsun og eru nemendur hvattir til að taka 

áhættur og leita nýrra leiða. Í þessu felst ákveðin mótsögn þar sem nemendur eiga að 

vera hlýðnir og fylgja fyrirfram settum reglum. Þetta getur myndað ákveðna togstreitu 

fyrir nemendur. Mikilvægt er að kennarinn sé meðvitaður um þessa togstreitu og gefi 

visst svigrúm á milli frelsis og aga. Sullivan og Willingham segja hins vegar að 

sköpun sé viðráðanleg blanda af frelsi og aga og gefi einstaklingunum jafnvægi 

milli listræns frelsis og fyrirskipanna (Sullivan og Willingham 2004: 2). 

Kennarinn verður að hlúa að ólíkum þörfum og eiginleikum nemenda sinna sem getur 

verið erfitt þar sem tónmenntakennarar eru oft að kenna heilum bekk í einu með fá 

hljóðfæri. Í skapandi vinnu þarf kennarinn að vera sveigjanlegur en samt vinna eftir 

ákveðnu skipulagi innan rammans. Hann verður að vera tilbúinn til að fara aðrar leiðir 

ef aðstæðurnar krefjast þess. Kennari má ekki segja að þetta sé ekki alveg eins og 

hann bjóst við. Kennarinn á að hlusta á verk nemenda sinna nokkrum sinnum og á 

síðan meta næstu skref í samráði við þá (Faulkner 1993: 17). Mat á tónlistarflutningi 

og tónlistarvinnu er án efa eitthvað sem tónlistarkennari þarf að gera upp við sig 

hvernig hann fer að. Margar spurningar kvikna líkt og hvernig á að dæma 

frammistöðu þeirra? Hvað þarf að hafa í huga?  Og eftir hverju á að hlusta. Kennarar 

verða að vera sveigjanlegir við námsmat og byggja það á þeim forsendum sem til 

staðar eru hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 57). Einnig ber 

kennaranum að velja verkefni sem hæfa nemendum sínum til flutnings, hlustunar eða 

annarar úrvinnslu. Rannsóknir hafa sýnt að tónlistarkennarar líkt og gagnrýnendur, 

hlusta fyrst og fremst eftir hæfileikum og árangri en ekki eftir flutningi einstaklingsins 

og tónsmíðunum í sjálfu sér. Sjálfstraust nemenda eykst með viðbrögðum við 

tónsköpun þeirra þó mikilvægast sé að nemendi fái uppbyggilega en um leið gagnlega 

gagnrýni (Elliot 1995: 230-31). 

 

2.5  Samantekt 

Hér að framan nefni ég aðeins brot af þeim nálgunum sem hægt er að fara að 

hugtakinu sköpun. Kennarar verða að finna skilgreiningu sem hentar þeim og þeirra 

kennsluháttum. Mikilvægast er að kennslan sé byggð á réttum forsendum, sé 

nemendamiðuð en ekki það sem er þægilegast fyrir kennarann. Kennarinn á ekki að 
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sleppa auðveldlega frá sköpunarþættinum. Sköpun er mismunandi eftir tíma, 

aðstæðum og einstaklingum og verður kennarinn þess vegna að vera frjór og skapandi 

sjálfur. Ef hann er það ekki er nauðsynlegt að hann leiti upplýsinga í hjálpargögnum 

fyrir kennara, kennslubókum og fræðiritum. Sú skilgreining að sköpun snúist um að 

taka áhættur, hafa sjálfstraust, þekkingu og reynslu á ekki eingöngu við um nemendur. 

Kennarinn þarf að temja sér skapandi hugsun og sækja námskeið til þess að öðlast 

reynslu í skapandi vinnu. Mikilvægt er að fræða kennara hvað felst í skapandi vinnu 

svo þeir geti unnið með sköpun eins og hún birtist í námskránni og viti til hvers hún 

ætlast af þeim.  
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3  Námskrá, höfundar hennar og kennarar 

Í skólastarfi er sífellt verið að leggja aukna áherslu á þátt sköpunar eins og sést í 

Aðalnámskrá tónmenntar frá árinu 1999. Í henni segir að öll listgreinakennsla eigi 

að stuðla að því að þroska sköpunargáfu nemenda, efla sjálfsvitund og auka 

menningarskilning nemenda. Skólinn á að hvetja nemendur til þess að meta gildi 

upplýsinga, túlka þær og miðla þekkingu sinni og skoðunum. Í námskránni er 

jafnvægi milli sköpunar, túlkunar og tjáningar annars vegar og skynjunar, 

greiningar og mats hins vegar (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 10).  

 

Námskráin er byggð upp bæði lárétt og lóðrétt. Sköpun, túlkun, tjáning, hlustun, greining og 

mat láréttur ás annars vegar og hins vegar allir frumþættir tónlistar lóðrétt á þetta og inn í allt 

kemur svo samfélagslegur og sögulegur skilningur (Hildur Jóhannesdóttir, 

námskrárgerðamaður). 

 

Með því að iðka tónlist og njóta hennar þarf að ganga í gegnum ákveðið ferli. Það er 

að læra söng og raddbeitingu, lestur og ritun, hljóðfæranotkun, hreyfingu, hlustun og 

sköpun. Námskráin fjallar um fyrstu fjóra færniþættina sem sjálfstæðar einingar en 

sköpun og hlustun eru samofin þeim í öllu tónlistarstarfi. Sköpun er þar af leiðandi 

eitthvað sem á að fara fram í gegnum söng og raddbeitingu, lestur og ritun, 

hljóðfæranotkun og hreyfingu (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 55). 

Frumþættir tónlistar er forsenda þess að geta skapað í tónlist. Hlutverk kennarans er 

að hjálpa nemendum að rannsaka og velta fyrir sér hljóðheiminum með því að spila, 

syngja, uppgötva, hlusta á, greina og ræða um það sem þeir eru að fást við hverju 

sinni (Faulkner 1993: 7-9).  

Sköpunarþátturinn hefur gleymst eða ekki verið talinn mikilvægur í 

námskránni 1976 (Aðalnámskrá grunnskóla 1976). Í námskránni frá 1989 eru 

markmiðin í tónmenntakennslu í grófum dráttum þau sömu og árið 1976 nema að 

aðeins hefur verið aukið við sköpun í starfi. Þar segir að nemandinn eigi að þroska 

eigin sköpunargáfu og taka þátt í skapandi starfi (Aðalnámskrá grunnskóla 1989: 

157). Námskrármenn sem unnu að námskránni 1999 fyrir tónmennt eru flestir 

sammála um að þróunin og framvindan milli ára sé mjög góð og að hugsunin á bak 

við námskrána gefi tilefni til bjartsýni. Vandamálið liggi ekki í námskránni heldur í 

því hvernig kennarar í grunnskólunum virkji þennan þátt. Ef allir grunnskólar landsins 

myndu uppfylla það sem lagt er til í námskránni væru skólar landsins í góðum málum 
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hvað varðar skapandi vinnu. Elva námskrármaður segir hins vegar að lítil áhersla sé 

lögð á sköpun í námskránni.  

 

Reyndar finnst mér svo lítið um sköpun þar að varla er hægt að tala um kenningar eða 

bakgrunn. Orðið er meira notað til að sýna fram á að kennsla fari fram með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Í stað þess að mata börnin af upplýsingum er gefið færi á að þau prufi, 

kanni, rannsaki, og leiki sér með efniviðinn (Elva Lilja Gísladóttir). 

 

Hildur Jóhannesdóttir námskrárgerðamaður segir að margir kennarar séu smeykir við 

skapandi vinnu og treysti sér ekki í hana. Námskráin sé dautt plagg ef kennarar vilji 

ekki eða hafi ekki grunn til að tileinka sér hana. Sumir dauðadæma hana vegna þess 

að hún sé of erfið fyrir nemendur og öðrum finnst mikil sköpunarvinna vera meira eða 

minna leikaraskapur. Kristín Valsdóttir námskrárgerðamaður segir að margir kennarar 

hafi lært samkvæmt ,,gamla skólanum“ klassískt tónlistarnám og séu þar af leiðandi 

óvanir skapandi vinnu. Þessir kennarar eiga erfitt með að tileinka sér nýjar 

nálgunarleiðir og halda sig við sitt hefðbundna plan.  

 

Til eru kennarar sem skilja ekki hvernig byggt er ofan á skapandi vinnu færnilega séð. Því 

vitað er að þjálfun nemenda (hljóðfæralega og sköpunarlega séð) reynist sumum þungur ljár í 

þúfu og hafa ekki allir kennarar kennslutæknina (á t.d. tölvur, líkamann, hljóðfæri) til þess að 

nemendur geti reynt ýmsar sköpunarhugmyndir sínar. Mörgum finnst því miður að mikil 

sköpunarvinna sé meira og minna leikaraskapur (Hildur Jóhannesdóttir, 

námskrárgerðamaður). 

 

Í námskránni 1989 segir að námskráin sé eingöngu almenns eðlis og bendir 

það til þess að kennarar þurfi eingöngu að kynna sér námskrána til þess að þekkja 

markmiðin en hafa ákveðið svigrúm við skipulag kennslunnar (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989: 12). Þetta stendur ekki í námskránni frá 1999. Þar segir að 

námskráin sé stjórntæki til að fylgja ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að 

ákveðinni skólastefnu sé framfylgt og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í 

landinu. Aðalnámskrá útfærir nánar ákvæði laga og reglugerða um nám og kennslu í 

grunnskólum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999: 23). Þannig að 

spurningin er, að hve miklu leiti ber kennurum skylda til þess að fylgja því sem 

námskráin segir? Er hún stjórntæki eða viðmiðun fyrir kennara? Höfundar 

námskrárinnar og þeir kennarar sem ég tók viðtöl við ganga öll út frá því að 
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námskráin sé viðmiðunarplagg fyrir kennara. Það er enginn sem fylgist með því hvort 

einstaka þáttum námskrár sé fylgt eftir.  

Námskrá verður að endurnýja reglulega því mikilvægt er að hún miðist við 

breytingar samfélagsins og ali æskuna upp eftir þeim skilyrðum sem umhverfið setur 

(Andri Ísaksson: 25- 26). Kennarar verða einnig að miða við breytingar samfélagsins. 

Með hverju árinu færist í aukana sú umræða að sköpun sé sjálfstætt hreyfiafl í 

efnahagskerfi heimsins og sé mikill og stór þáttur í flestum vitsmunalegum störfum 

heimsins, hvort sem er á sviði vísinda, lista, viðskipta, í pólitíkinni sem og í 

samfélaginu sjálfu. Þar sem uppgangurinn er mestur eru skapandi einstaklingar að 

verki (Hjálmar Ragnarsson 2006). Skapandi hugsun verður stöðugt verðmætari og 

fyrirtækin sækjast eftir einstaklingum sem eru frjóir í hugsun. Nú þegar skólar 

landsins auka áherslu sína á sköpun og þekkingu í gegnum reynslu mun kerfið 

vonandi hægfara breytast.  

 

Með fleiri nýjum kennurum og breyttum kennsluháttum og námi innan kennardeilda geri ég 

ráð fyrir fjölbreyttari og meira skapandi áherslum í kennslu (Kristín Valsdóttir, 

námskrárgerðamaður). 

 

Námskrármenn tala um það að kennarar eigi að ýta undir sköpun á öllum stigum 

kennslunnar því sköpun sé grundvöllur alls. Kennarar eru sammála því og vita að 

þáttur sköpunar skiptir miklu máli í öllu námi. Einstaklingur þarf að vera skapandi til 

að leita lausna sama hvert viðfangsefnið er. Til eru kennarar sem vilja virkja þátt 

sköpunar í kennslunni en vita ekki hvernig þeir eiga að nálgast það. Þeim finnst 

námskráin koma að litlu gagni.   

 

Mjög erfitt að vinna eftir námskránni í skapandi vinnu. Hugtakið er óljóst og erfitt að 

skilgreina. Mér finnst námskráin þurfa að vera allt örðuvísi, gefa manni meiri hugmynd um 

hvað sköpun getur verið því ef fjallað er um sköpun sem eitthvað háfleygt fyrirbæri eiga mjög 

margir erfitt með að fara út í það þó kannski séu þeir að skapa alveg fullt og gera sér ekki 

grein fyrir því (Kennari D).  

 

Þessum kennara finnst hugtakið sköpun eins og það birtist í þjóðfélaginu of háfleygt.  

Við eigum að segja nemendum okkar að það sé ekkert mál að skapa og að sköpun 

þurfi ekki að vera flókin.  
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Það að skapa er miklu auðveldara en maður heldur, þegar maður er ekkert að binda sig við 

hljómfræðina. Það kemur bara laglína og maður finnur undirspil undir. Sköpunin fer meira 

fram eftir eyranu. Ég hugsa að allir kennarar hafi gaman af sköpun og þegar vel tekst til þá eru 

allir alveg ofsalega upphrifnir bæði kennarar, nemendur og foreldrar. Held þetta sé meira 

svona að leysa úr læðingi fyrir kennara. Þetta býr í hverjum og einum, málið er bara að þora 

(Kennari B).  

 

Hluti kennaranna sem ég ræddi við höfðu litla sem enga fræðilega þekkingu á 

hugtakinu og einn átti erfitt með að skilgreina það almennt út frá sjálfum sér. Mikill 

munur var á skilgreiningum eftir því hvaða námi viðmælendurnir komu úr.  

Einn kennarinn sem ég ræddi við sagðist vera vel meðvitaður um að sköpun væri 

mikilvægur þáttur í tónmenntakennslu. Hins vegar væri hann með fá slík verkefni. 

Hann lætur einungis einn árgang vinna að sköpun og þá í gegnum nótnaskriftarforrit.  

 

Ég tek til dæmis fyrir Bach eða Mozart og fjalla sérstaklega um hann og svo læt ég þau semja 

4 takta og nota þau nótnaforrit og prenta það út. Síðan æfa þau lagið á skólahljóðfæri tvö og 

tvö saman. Síðan er haldin keppni um áhugverðasta tónverkið. Þetta er tveggja mánaða ferli, 

ég er að fjalla um tónskáld og þau eru að upplifa það að vera tónskáld (Kennari A). 

 

Þessi kennari var vel meðvitaður um að hann þurfti að auka þennan þátt. Það hyggst 

hann gera með því að láta nemendur sína semja lag og taka það upp og setja á netið. 

Eftir því sem leið á viðtalið áttaði ég mig á því að hann er óafvitandi að vinna miklu 

meira með sköpun en hann heldur með því að leyfa nemendum að spila frjálst á 

trommur og vera með spuna í hljóðfæraleik. Þessi kennari átti mjög erfitt með að 

skilgreina hugtakið. Hann sagðist alltaf fylgja námskránni og vita hvað í henni 

stendur. Hvað sköpun varðar fannst honum námskráin ekki nýtast sér neitt, hún væri 

of formleg og uppstillt. Aðspurður hvort honum fyndist námskráin stýrandi fannst 

honum hún bera keim af gamla tímanum, vera óspennandi og ekki nægilega víðtæk. 

Þetta er andstæða við það sem annar kennari sagði að því miður væri námskráin í 

tónmennt ekki eins stýrandi og námskrárnar í öðrum fögum. Tónmenntakennarar 

væru í lausu lofti og hefðu engan ramma til að fylgja eftir. Þessi kennari átti auðvelt 

með að skilgreina hugtakið og styðst við sínar eigin hugmyndir í kennslunni.  

Námskrármenn eru sammála fræðimönnum í því að þekking þurfi að vera til 

staðar og reynsla til þess að hægt sé að skapa. Kennurum ber að kenna og kynna fyrir 

nemendum sínum hin ýmsu form tónlistar til þess að þeir geti nýtt sér það í tónsköpun 
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sinni. Reynslan sýnir að mikilvægara er að leyfa nemendum að upplifa sjálfir heldur 

en að kenna þeim fræðilega hluta tónlistar án upplifunar. Nauðsynlegt er að hafa gott 

samræmi þar á milli. Nemendur geta vel spilað hljóma og nótur án þess að vita hvað 

þær heita.  

 

Þú getur auðveldlega kennt nemendum að spila saman einfalda hljóma á píanó, gítar, 

trommur, bassa og fleiri hljóðfæri án þess að kenna þeim heiti nótna eða hljóma og 

lengdargildi nótna o.s.frv. Mér finnst það miklu mikilvægara, að framkvæma og upplifa 

tónlist, heldur en að læra um hana (Flosi Einarsson, námskrárgerðamaður). 

 

Hugmyndir námskrármanna og þeirra kennara sem ég ræddi við er mjög svipuð. 

Augljóst er að sumir hafa meiri þekkingu á hugtakinu og hafa lesið sér til um það og 

það sést bæði hjá námskrármönnum og kennurum. Þær fræðilegu kenningar sem 

námskrármenn byggja á og hafði áhrif á uppbyggingu og skipulag námskrárinnar er 

þáttur sköpunar út frá fræðum Carl Orff. Samkvæmt hugmyndum Orff er spuni það 

sem er börnum eðlislægt og þau vilja læra í gegnum leik. Þau hafa gaman af rímum 

og takti og þess vegna er nauðsynlegt að þróa það lengra. Nemendur verða að fá að 

læra tónlist út frá réttum forsendum. Ef nám fer aðeins fram í gegnum nótnalestur en 

ekki upplifun eru börn að fá ranga mynd af því um hvað tónlist snýst. Þau eiga að 

hafa gaman af henni (Gulda 1993:126). Hugmynd John Dewey um að reynsla sé 

forsenda náms hefur haft áhrif á gerð námskrárinnar. Börn eru í eðli sínu forvitin og 

umhverfið þarf að gefa þeim tækifæri til þess að uppgötva og prófa sig áfram. 

Sköpunarhvötin er eitthvað sem er öllum börnum ásköpuð. Þegar virkja á nemendur í 

námi í gegnum reynslu er mikilvægt að stuðst sé við markmið þannig að verkin verði 

skipulögð en ekki tilviljunarkennd (Myhre 2001: 170-174). Fræðilegi grundvöllur 

námskrárinnar er bæði kennslufræðilegur og heimspekilegur. Hildur Jóhannesdóttir 

námskrárgerðamaður segir að í sköpunarvinnu séu tvær leiðir, annaðhvort út úr 

,,kaosástandi“ til reglu eða úr reglu til uppbrots. Í óreiðunni finnst regla. 

Hluti námskrármanna höfðu einnig kynnt sér rannsóknir innan 

taugalíffræðinnar sem sanna það að nýbreytni krefst samvinnu milli svæða í heilanum 

sem vinna undir flestum kringumstæðum ekki saman. Skapandi einstaklingar sem 

skara fram úr eru ólíkir öðrum á þrjá vegu. Þeir búa yfir sérhæfðri þekkingu, þeir eru 

hæfir til mismunandi hugsunar miðlað frá ennisblaðinu og geta breytt tíðni efnaboða í 
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ennisblaðinu. Ennisblaðið er hluti af heilaberkinum sem er mikilvægastur fyrir 

sköpunarmáttinn. 

 

Ég hef líka lengi verið upptekin af heilaberkinum og hvernig við örvum boðskipti á milli 

hægra og vinstra hvels, en með miklu flæði þarna á milli verður hvað mest styrking á öllu 

fjölgreindarsviðinu en til þess að allt fari sem best þar að lútandi þarf tónlistariðkun og mikið 

sköpunarflæði að koma til (Hildur Jóhannesdóttir, námskrárgerðamaður). 

 

Sumir virðast hafa hærri tónlistargreind og meiri áhuga á að skapa og búa til á 

vettvangi tónlistar. Þessir einstaklingar sökkva sér betur inn í heim tónlistarinnar og 

tileinka sér oft þá eiginleika sem þarf til frekari afreka á sviði sköpunar. Flestir ef ekki 

allir hafa nægilega tónlistargreind til þess að öðlast þokkalega eiginleika á sviði 

tónlistar en til þess þarf markvissa og skipulagða tónlistarkennslu (Elliot 1995: 230-

31). Tónlistargreindin fyrirfinnst í hægra gagnaugablaði og þroskast fyrst af 

greindarsviðunum. Í henni felst hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð, tónblæ og 

að meta tónlist með ýmsum hætti (Armstrong 2001: 17-18). Tónlistargreind getur 

verið orsök tónlistarsköpunar þó svo að engar beinar sannanir séu þar um að áunninn 

tónlistarstyrkur stuðli að tónlistarsköpun. Hins vegar geta styrkleikarnir hjálpað 

honum í sköpuninni ef aðrir nauðsynlegir eiginleikar eru til staðar (Elliot 1995: 228-

9). Þannig er hægt að segja að sköpun og tónlistargreind sé ekki það sama, en þær 

hjálpast að og vinna saman. Þær eru missterkar hjá einstaklingum, sumir hafa háa 

tónlistargreind en eiga erfitt með að skapa meðan aðrir eiga auðvelt með að skapa þó 

þekkingin sé í lágmarki.  

Hugmyndir námskrármanna eiga að gagnast öllum kennurum sem kenna 

tónmennt. Alltaf er gott að bæta við sig þekkingu og læra af reynslu annarra. Það er í 

höndum kennara að kynna sér málið og leita sér upplýsinga ef þeim finnst þáttur 

sköpunar óljós eins og hann birtist í námskránni að minnsta kosti meðan Aðalnámskrá 

frá 1999 er virk. Alfred Balkin (1991) telur að mikilvægt sé fyrir kennara að hafa 

ákveðið form til viðmiðunar í vinnu með sköpun. Til þess að sköpun geti skipað 

stóran þátt í námskránni þarf að þróa leiðarvísi með markmiðum og leiðum í 

kennslunni fyrir kennara. Þessi leiðarvísir á að vera hjálpargagn fyrir kennara (Balkin 

1991: 43) Að mínu mati er besti leiðarvísirinn þekking og reynsla kennarans sem þarf 

stöðugt að endurnýja og hlúa að. 
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Það er ekkert fjallað sérstaklega um kennsluaðferðir í námskránni 1999 nema 

það að þegar aðferðir og leiðir eru valdar þurfi markmiðin að vera ljós (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 1999: 82). Kannski ætti námskráin einnig að benda á 

heppilegar kennsluaðferðir og leiðir í kennslunni til að ná markmiðum. Kennarar ættu 

að notfæra sér það að námskráin gefi þeim fullan réttan á að fara frjálsum höndum um 

efnið en til þess þarf kennarinn að vera skapandi. Best væri að kenna kennurum sem 

treysta sér ekki í skapandi vinnu að vera skapandi. Þeir hafa þekkinguna á efninu en 

vantar bara að þora. Þó alltaf sé gott að lesa sér til er best að læra í gegnum upplifun 

og þess vegna eru endurmenntunarnámskeið mjög mikilvæg. Vert er að benda á það 

að sköpun þarf að vera kennd rétt. Betra er að sleppa sköpunarþættinum heldur en að 

kenna hann á yfirborðskenndan hátt (Carley 1983: 75). 

Sífellt er verið að leggja meiri áherslu á sköpun og skapandi vinnu í 

grunnskólum landsins sem glöggt má sjá þegar bornar eru saman námskrárnar frá 

árunum 1976, 1989 og 1999. Höfundar námskrárinnar frá 1999 eru á einu máli um 

það að vandamálið liggi ekki í námskránni heldur í því hvernig kennarar virkji 

sköpunarþáttinn. Til þess að kennarar geti virkt sköpunarþáttinn verða þeir að vita til 

hvers námskráin ætlast af þeim og hvað felst í hugtakinu sköpun. Í ljós kom að 

reynsla og þekking kennarans á skapandi vinnu skiptir mestu máli þegar unnið er með 

þennan þátt. Afar mikilvægt er að kennarar vinni með sköpun þannig að nemendur 

njóti þess og læri af, en ekki til þess eins að kenna sköpun vegna þess að það stendur í 

námskránni.   

Í næsta kafla geri ég grein fyrir því íslenska námsefni sem til er um skapandi 

vinnu og bendi á heppileg verkefni fyrir nemendur sem samræmast hugmyndum 

fræðimanna og námskrárgerðamanna.  
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4  Íslenskt námsefni um sköpun í tónmennt 

Enginn viðmælanda minna notar íslenskar kennslubækur eða hugmyndasöfn um 

sköpun á íslensku nema kennsluheftið Það var lagið, sem er gott uppflettirit að 

hugmyndum fyrir kennara í hinum ýmsu verkefnum. Í því tilviki var viðmælandi ekki 

að einskorða við sköpunarþáttinn. Aðrir nota ekki neitt af íslenskum bókum um 

sköpun en glugga af og til í erlendum bókum til þess að fá hugmyndir. Fæstir vissu að 

slíkar bækur væru til. 

 

Ég nota mjög lítið af bókum en ég er með framhaldsmenntun og ég hef komið svolítið góðum 

gagnagrunni í höfuðið. En það er ekki mikið til og það mætti ábyggilega vera meira. Íslenskar 

námsbækur eru alltof fáar og gamaldags (Kennari C).  

 

Það eru mjög fáar námsbækur og handbækur til á íslensku um sköpun í 

tónmenntakennslu. Það var lagið er hugmyndasafn fyrir tónmenntakennara eftir Elfu 

Lilju Gísladóttur, Helgu Loftsdóttur, Kristínu Valsdóttur og Lindu Margréti 

Sigfúsdóttur. Komdu og hlustaðu eftir Kiu Bach einskorðast við yngri bekki 

grunnskólans og Virkir þátttakendur eftir Robert S.C. Faulkner er handbók í tónmennt 

fyrir alla grunnskólakennara. Það var lagið  er safn fyrir 1-4 bekk þar sem farið er í 

gegnum hugmyndir af verkefnum fyrir nemendur til þess að ná frumþáttum tónlistar 

eins og þeir koma fram í námskránni. Í formála segir að aðalnámskrá frá 1999 hafi 

verið höfð til hliðsjónar við gerð efnisins. Einnig fylgir með aukefni s.s. geisladiskar 

með hlustunarefni og námspil. Hverju verkefni fylgja markmiðslýsingar og þar er 

hægt að sjá hvort viðfangsefnið nái til sköpunar og spuna. Einnig er tilgreint hvað 

þurfi til að gera tiltekið verkefni. Hérna er mjög nákvæmlega fjallað um spuna út frá 

þeirri þekkingu sem er til staðar.  

Komdu og hlustaðu er hugmyndasafn í tónmennt handa yngri bekkjum 

grunnskóla. Hún er byggð upp sem skapandi ferli með 37 skapandi verkefni fyrir 

kennarann að styðjast við. Virkir þátttakendur er stuðningur fyrir alla þá sem koma að 

tónlistarsköpun í grunnskóla. Hún fer mjög nákvæmt í gegnum sköpun í tónlist og 

skapandi vinnu, hvað kennaranum ber að gera og hvað hann skal forðast. Hún gagnast 

kennslu á öllum námsstigum og kemur vel inná hvernig hægt er að samþætta 

tónlistina við aðrar námsgreinar. Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 segir að tónlist í 

grunnskóla eigi ekki einungis að vera í höndum tónmenntakennarans heldur einnig 

bekkjarkennara og að það sé mjög mikilvægt að tónmenntin sé ekki slitin úr tengslum 
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við heildarstarf skólans og samfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 

54). Skilyrði fyrir því að kennarar geti unnið skapandi tónlistarverkefni er fyrst og 

fremst að þeir hafi gaman af tónlist, séu sjálfir örvandi og hvetjandi og hafa viljann til 

að auka ímyndunarafl og sköpunargleði nemenda sinna (Faulkner 1993: 19). Ekkert 

hugmyndasafn er sérstaklega til fyrir miðstig og það er  eitthvað sem ber að laga. 

Fyrir unglingastig er bókin Tónlist og Tölvur eftir Flosa Einarsson mjög gagnleg og 

kemur mikið inn á sköpun. Aftur á móti krefst hún grunnþekkingar á 

tónvinnsluforritum til að hægt sé að kenna eftir henni. Meira mætti vera til af íslensku 

námsefni um skapandi starf sem bendir á mikilvægi sköpunar.  
Lítið hefur farið fyrir þeim fáu bókum sem til eru um sköpun á íslensku. Þeir 

kennarar sem ég ræddi við sögðust lítið sem ekkert styðjast við kennslubækur í 

skapandi vinnu og fæstir vissu að slíkar bækur væru til. Þær bækur sem þó eru til ættu 

að nýtast kennurum á margvíslegan hátt og hjálpa þeim að opna fyrir flæði og 

hugmyndaflug. Kennarar geta síðan útfært hugmyndirnar á sinn hátt og bætt við þegar 

við á.  
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5  Hugmyndir að skapandi verkefnum miðað við 

þrepamarkmið Aðalnámskrár frá 1999. 

Hlutverk þrepamarkmiða er að lýsa skipulagi, samfellu og stíganda í kennslu og sýna 

hvernig hægt er að útfæra áfangamarkmiðin nánar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti 1999: 24). Eins og oft hefur komið fram er sköpunarþátturinn í 

námskránni þekkingarmiðaður og byggður á þeirri reynslu sem nemendur hafa á 

tónlist og flutningi á henni. Í þrepamarkmiðum fyrir fyrsta bekk eru engin markmið 

um sköpun enda eru nemendur rétt að byrja að læra frumþætti tónlistar og hafa litla 

þekkingu á tónlist. Þeir þekkja þó hryninn í tungumálinu og þess vegna ætti að þjálfa 

það og tengja við tónlist. Til dæmis með því að láta þá syngja og klappa nöfnin sín og 

mynda umræður um hversu margar nótur eru í nafninu. Nemendur verða þó að hafa 

grunnþekkingu á nótum til þess að þeir séu virkir í umræðunni. Í markmiðunum segir 

að í 1. bekk eigi nemendur að vinna markvisst með tónlistarhugtök (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar 1999: 66).    

Í þrepamarkmiðum fyrir annan bekk eiga nemendur að kanna, velja og setja 

saman hljóð frá hljóðgjöfum eins og röddum, líkamanum og hljóðfærum og búa 

þannig til tónlistarhugmyndir, hljóðmyndir og einföld verk (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar 1999: 67). Benda ber nemendum á mátt og mikilvægi líkamans sem 

hljóðfæri og fara í gegnum hvern líkamspart fyrir sig. Heilinn er besti hljóðgervillinn, 

hann vinnur með hinum líkamspörtunum að því að ná fram hljóðunum, töktunum, 

orðunum og hreyfingunum sem búa innra með okkur. Augun eru ímyndunaraflið. 

Eyrun nema hljóð til þess að spinna út frá og byggja ofan á. Munnurinn, varirnar og 

tungan syngja, smella, flauta, tísta og hrópa. Barkakýlið býr til hljóðið sem sungið er. 

Í úlnliðnum finnst púlsinn. Handleggirnir hreyfast með taktinum. Hendurnar klappa, 

slá, og banka og fingurnir smella. Lungun gefa hljóðinu aukinn mátt. Hjartað er besti 

taktmælir í heiminum. Mjaðmirnar hreyfast, hristast og snúast í takt við tónlistina. 

Lærin skella saman og mynda góðan kontrabassa. Fæturnir dansa og hoppa og stappa 

og tærnar gefa taktinn (Hart and Mantell 1993: 9).  

Í öðrum bekk eiga nemendur að fá markvissa þjálfun í takt- og lagskyni með 

iðkun tónlistar auk þess að vinna með tónlistarhugtök eins og veikt og sterkt, háa og 

djúpa tóna, hratt og hægt, bjart og dimmt (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 

67). Sniðugt væri að láta nemendur vinna áfram með teikningu eða ljóð sem þeir hafa 

sjálfir búið til. Með teikningu væri hægt að láta nemendur velja sér hljóðfæri og spila 
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myndina sína. Túlka með hljóðum það sem fram kemur á myndinni. Eru persónur, 

hús, hreyfingar, ljós eða myrkur? Einnig er hægt að láta nemendur vinna saman í 

hópum. Það er mjög hentugt að búa til tónlist við ljóð vegna þess að þau hafa fyrir 

ákveðinn takt. Nemendur geta flutt ljóðið með talröddinni, sungið það eða öskrað. 

Með því að finna taktinn er líklegt að einhver laglína myndist í höfðinu. Nemendur 

eru hvattir til þess að syngja nákvæmlega það sem þeim dettur í hug, taka áhættu og 

vera óhrædd. Í framhaldinu er hægt að benda nemendum á að ljóð við laglínu eru 

oftast kallaðir textar. Textar eru orð sem passa vel við laglínu eða ljóð (Hart og 

Mantell 1993: 21). Annað sem gott er að byrja á snemma með nemendum er 

spurning/svar leikurinn. Nemendur velja sér hljóðfæri til að spila á. Kennarinn spilar 

tvo takta í einföldum hryn og nemendur svara með tveimur töktum. Þetta er hægt að 

úrfæra fyrir alla bekki grunnskólans með því að hafa fleiri takta og flóknari hryn 

(Goodkin 2002: 29).   

Í þrepamarkmiðum fyrir þriðja bekk eiga nemendur að spinna og semja 

einföld tónverk sem sýnir greinilegt form og vaxandi skilning á efnisþáttum tónlistar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 68). Leikur sem þjálfar eftirtekt og 

taktskyn nemenda gengur þannig fyrir sig að einn nemandi fer fram. Á meðan er 

annar látinn vera stjórnandi og restin af bekknum hermir eftir. Stjórnandinn spilar 

ákveðinn takt og notar ýmist smell, klapp eða stapp. Þegar takturinn er orðinn 

stöðugur kemur sá sem fór fram aftur inn. Hans hlutverk er að finna stjórnandann. 

Stjórnandinn á að halda taktinum en skipta reglulega um hreyfingu án þess að hann 

sjái (Hart og Mantell 1993: 27).   

Í fjórða bekk eiga nemendur að semja, spinna og úsetja einföld tónverk eftir 

fyrirfram gefnum fyrirmælum og með fjölbreyttum hljóðgjöfum. Einnig eiga þeir að 

semja og flytja einfaldan dans eða hreyfingu við tónlist (Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar 1999: 69). Áður en farið er í að skapa dans og hreyfingu er gott að láta 

nemendur vinna tvö og tvö saman og láta þá herma eftir hreyfingum hvors annars. 

Með því er nemandinn settur í stjórnunarsætið og hefur fullkomið frelsi til þess að 

hreyfa sig eins og hann vill. Þetta þjálfar eftirtekt og næmni hjá þeim sem hermir eftir. 

Einnig er hægt að útfæra þetta þannig að einn nemandi hreyfir sig og allir hinir herma 

eftir. Þegar vinna á með sköpun í hreyfingu hjálpar að láta nemendur fá aukahluti eins 

og klúta, pappadiska, bolla eða húllahringi. Hlutirnir auka hugmyndaflug og 

nemendur verða öruggari með sig. Kennari getur ýmist spilað sjálfur á hljóðfæri eða 

stuðst við leikna tónlist (Goodkin 2004: 64). 
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Í fimmta bekk eiga nemendur eins og í þriðja og fjórða bekk að semja, spinna, 

útsetja og skrá tónverk sem sýnir vaxandi skilning á tónlistarhugtökum eftir gefnum 

fyrirmælum og með fjölbreyttum hljóðgjöfum. Einnig að semja og flytja dans eða 

hreyfingu við tónlist (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 74). Hugmynd að 

verkefni er til dæmis að láta nemendur vinna saman í hópum og nota röddina og 

líkamann til að búa til rapphljómsveit. Nemendur búa til takt og texta og skiptast svo 

á að halda taktinum og rappa ofan á hann. Þetta er einnig hægt að samtvinna inn í 

aðrar námsgreinar og láta nemendur vinna ítarlegra með textann til dæmis í 

íslenskukennslu. Þetta er góð leið fyrir nemendur til þess að tjá eigin tilfinningar (Hart 

og Mantell 1993: 41). Síðan er hægt að bæta við trommum og jafnvel 

laglínuhljóðfærum. Rapp er mjög taktföst tónlist þannig að gott er að búa til hreyfingu 

og dans við hana. Mikilvægt er að nemendur fái síðan að flytja verkin sín, annað hvort 

fyrir bekkinn eða/og fyrir foreldra.  

Í sjötta bekk eiga nemendur að semja, spinna, útsetja og skrá tónverk sem 

sýnir skilning á einföldum hljómfræðihugtökum, s.s. þríhljóm og tvíröddun. Einnig að 

semja og flytja fjölbreyttan dans eða hreyfingu við tónlist. Nemandi á að þjálfast í að 

endurmeta og endurskoða tónsköpun sína (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 

75). Nemendur á þessum aldri eru mjög viðkvæm fyrir öllu sem gæti talist 

hallærislegt og þarf að passa að sköpunarvinnan verði ekki fíflagangur. Dæmi að 

verkefni fyrir sjötta bekk væri að vinna með heimstónlist. Nemendur eiga að geta sýnt 

fram á þekkingu á tónlist sem þeir hafa hlustað á frá mismunandi tímabilum og 

minningarsvæðum (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 75). Þannig væri hægt 

að spila tónlist frá Afríku og nemendur spinna dans út frá tónlistinni með lokuð 

augun. Hægt er að láta hálfan bekkinn spila á trommurnar með.  

Í sjöunda bekk eiga nemendur að semja, spinna og úsetja fjölbreytt tónverk 

fyrir mismunandi hljóðfæri, raddir og aðra hljóðgjafa. Einnig á nemandi að hlusta, 

greina og nýta sér þekkingu í eigin tónsköpun á einföldum formgerðum, t.d. ABA, 

rondo, tilbrigði, lag og viðlag og endurmeta og endurskoða tónsköpun sína 

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999: 76). Í sjöunda bekk eiga nemendur að 

vera búnir að öðlast færni á flutningi tónlistar, laga og stefja eftir minni, heyrn og 

nótnatáknum sem á að nýtast þeim við tónsköpun. Dæmi að verkefni er að láta 

nemendur vinna á einföld upptökuforrit þar sem unnt er að nota forritaðar slaufur í 

tónsköpunina. Nemendur þurfa að sýna fram á skilning á ABA formi og hafa upphaf 

og endi á verkinu.  
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Í áttunda bekk eiga nemendur að semja tónlist í ákveðnum stíltegundum í 

dægurtónlist, t.d. reaggie, rapp, popp og blús (Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 

1999: 81). Í kjölfar kynningar á ákveðnum stefnum eins og til dæmis blús er sniðugt 

að leyfa þeim að hlusta á blús og greina hann síðan og ræða um einkenni hans. Síðan 

að spila 12 takta blús á skólahljóðfærin og nemendur skiptast á að spinna laglínu ofan 

á (Faulkner 1993: 57-58).  

Dæmi um hluti sem hægt er að nota til þess að auka hugmyndaflug nemenda 

og bæta við möguleikum að tónsköpun er til dæmis rör og mismunandi málmur, 

naglar af allskonar stærðum og gerðum, kassar, box og öskjur, pottar, pönnur og lok, 

glös og flöskur með og án vatns, leirkrúsir, skeiðar, pappafernur, kókoshnetur, 

blöðrur, gúmmíteygjur og vír. Einnig er hægt að nota fuglaflautur og 

viðvörunarflautur, strá til að blása á og rödd til að flauta, blístra eða hvæsa. Krukkur 

fullar af sandi eða hrísgrjónum, heimatilbúnar regnstikur, tamborínur búnar til úr 

steinum og pottloki, naglar festir saman með bandi, gömul þvottabretti, spýtur og 

þurrkuð grasker til að saga rákir í og skrapa og síðast en ekki síst greiður (Cheyette 

1969: 235). 

 Þrepamarkmiðin eru skýr og afmörkuð eins og þau koma fyrir í námskránni 

frá árinu 1999. Þau eru nánari útfærsla á áfangamarkmiðum og ættu þar af leiðandi að 

vera góður leiðarvísir fyrir kennara. Víða í námskránni kemur fram að sköpun eigi að 

vera byggð á þekkingu nemenda. Út frá þeim forsendum eiga kennarar að ganga 

þegar þeir kenna sköpun eins og hún birtist í námskránni. Kennarar verða að vera vel 

meðvitaðir um það hvar nemendur eru staddir hverju sinni áður en hann leggur 

verkefnin fyrir.   
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6  Lokaorð 

Í upphafi ritsmíðar minnar spurði ég spurninga á borð við er sköpun frumleiki eða 

ímyndunarafl? Er sköpun byggð á reynslu eða þekkingu. Er sköpunargáfa meðfædd 

eða lærð? Er sköpunin afurðatengd? Er sköpun orsök eða afleiðing náms? Eftir að 

hafa lesið ógrynni af bókum um sköpun og sköpunargáfu hef ég komist að þeirri 

niðurstöðu að sköpun er frumleiki ef hann er metin af réttum forsendum. Sköpun 

nemenda getur verið frumleg í skólastofunni þó hún sé það ekki í öðru menningarlegu 

samhengi. Ímyndunaraflið er forsenda sköpunar. Það gerir nemendum kleift að sjá 

fyrir sér tónsmíð áður en þeir skapa afurð. Ímyndunaraflið er þannig hugmyndin að 

verkinu og hugmyndin er hluti af sköpunarferlinu. Gott er að byggja sköpun á 

þekkingu og reynslu. Ég er ósammála David Elliot um að sköpun eigi sér ekki stað 

hjá nemendum heldur sjálfsprottinn frumleiki. Vissulega búa nemendur yfir 

takmarkaðri þekkingu og reynslu, en hún er til staðar og þess vegna í höndum 

kennarans að nýta það sem hefur verið lært. Hins vegar tel ég að nemendur geti búið 

eitthvað til ómeðvitað án hugsunar um afurðina og ætti slíkt ekki að vera talið sköpun. 

Ég er viss um það að sköpun eigi sér stöðugt stað í tónmenntastofunni ef kennarinn er 

að vinna sína vinnu. Sköpun er vissulega að einhverjum hluta afurðatengd og fer það 

þá eftir samfélaginu og aðstæðum þess tíma hvort það standist þær kröfur sem gerðar 

eru til skapandi afurðar. Hjá nemendum er hugsunin sjálf metin meira en afurðin þó 

mikilvægt sé að skoða afurðina og ræða um hana. Mér finnst mjög mikilvægt að ekki 

sé eingöngu talað um sköpun sem afleiðingu náms. Sköpun er einnig orsök náms ef 

ferlið og afurðin er skoðuð og greind niður í frumþætti tónlistar.  

 Enn eru þúsundum spurninga ósvarað um sköpun og skapandi starf. Eitt er þó 

víst að ég bý yfir meiri þekkingu til þess að vera skapandi með nemendum mínum. 

Reynslan kemur með tímanum ef ég tek áhættur í kennslustofunni og hika ekki við að 

fara nýjar leiðir að sköpuninni. Mikilvægt er að við gerum okkur grein fyrir hlutverki 

okkar að uppfræða foreldra, stjórnendur, samstarfsmenn og aðra í þjóðfélaginu um 

það hvað tónlist sé og hversu mikilvægt það er að skapa tónlist. Á þessu veltur 

listræn, skapandi og ánægjurík framtíð ungu kynslóðarinnar sem og efling 

sjálfsvitundar hennar. 
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