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Kennsluefnið Spuni, hreyfing og leikgleði: Hugmyndabanki fyrir tónmenntakennara þar 

sem þjóðararfurinn er bæði miðill og efniðviður er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Kennsluefnið er hugmyndabanki 

ætlaður fyrir tónmennta- og jafnvel leiklistarkennara á yngsta stigi í grunnskóla. Efnið er 

að miklu leyti byggt upp eftir hugmyndafræði tónskáldsins og tónlistarkennslu-

frömuðarins Carls Orffs, þar sem lögð er áhersla á hryn- og spunavinnu í gegnum 

tungumálið, hreyfingu, leik og hljóðfæri. Hugmyndabankinn miðast við að nemendur 

kynnist og læri íslensk þjóðlög, rímur og kvæði en leiki sér um leið með efniviðinn í takt 

við markmið tónmenntakennslu. Arfleifðin verður því bæði miðill og efniviður. Eitt 

meginmarkmið kennsluefnisins er að safna þjóðlegu efni í sarpinn enn um leið að efla 

frumkvæði, þor og sköpunarmátt nemenda í gegnum söng, hljóðfæraleik, hreyfingu og 

leik. Með kennsluefninu fylgir greinargerð sem ætlað er að skýra út hugmyndafræði Carls 

Orffs sem kennsluefnið er byggt á.  
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og vinum, Ösp og Erni Eldjárn, vil ég þakka fyrir tíma sinn, ráðleggingar og almenna 
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Bók þessi er hluti af lokaverkefni mínu til B.Ed. prófs við Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Bókin er hugmyndabanki, ætlaður fyrir 

tónmenntakennara og jafnvel leiklistarkennara á yngsta stigi í grunnskóla. 

Hugmyndabankinn miðast við að nemendur kynnist og læri íslensk þjóðlög, rímur og 

kvæði en leiki sér um leið með efniviðinn í takt við markmið tónmenntakennslu. 

Arfleifðin verður því bæði miðill og efniviður. Kennsluefnið er að miklu leyti byggt upp í 

anda hugmyndafræði tónskáldsins og tónlistarkennslufrömuðarins Carls Orffs þar sem 

lögð er áhersla á hryn- og spunavinnu í gegnum tungumálið, hreyfingu, leik og hljóðfæri. 

Eitt meginmarkmið kennsluefnisins er að safna þjóðlegu efni í sarpinn enn um leið að 

efla frumkvæði, þor og sköpunarmátt nemenda í gegnum söng, hljóðfæraleik, hreyfingu 

og leik. Með kennsluefninu fylgir greinargerð sem skýrir út hugmyndafræðina er liggur 

að baki.  

 Hugmyndirnar eru ekki bundnar við einn ákveðinn aldur innan yngsta stigsins, 

heldur frekar þekkingu og færni nemenda. Margar hugmyndanna gera ráð fyrir því að 

nemendur hafi fengið einhverja hljóðfærakynningu, hlotið þjálfun í að umgangast 

hljóðfæri og að kennari hafi unnið með sleglatækni. Með sleglatækni er átt við færni og 

þekkingu til að halda á og beita sleglum á viðeigandi hátt á stafspil. Efnið er miðað við 

bekkjarkennslu en ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að kenna það í smærri hópum.  

 Kennsluhugmyndirnar byggja á íslenskum þjóðlögum, rímum og kvæðum. Ég 

ákvað að vinna með gamalt íslenskt efni þar sem ég trúi því að eitt af hlutverkum kennara 

sé að hjálpa börnum okkar að kynnast þjóðararfinum og finna íslenskar rætur sínar. Ég er 

jafnframt ein af þeim sem tel að ef kvæðin okkar og lögin eigi að geta lifað kynslóð eftir 

kynslóð, að það þurfi að leyfa börnunum að vinna með efnið á sinn hátt. Þau þurfa 

tækifæri til gefa efniviðnum líf og merkingu á þann hátt sem þeim er eðlilegt. Þar að auki 

leggur Orff áherslu á að tónmenntakennarar nýti eigin þjóðararf í kennslu sinni.    

 Bókin er sett þannig upp að hver kafli hefst á þjóðlagi, kvæði eða þulu. Þar á eftir 

fylgja nokkrar hugmyndir að úrvinnslu. Hugmyndirnar eru mínar nema annað sé tekið 

fram. Ég veit ekki til þess að hugmyndarefni sem þetta hafi áður verið gefið út, en án efa 

má þó finna sambærilega leiki og útfærslur í bókum, tímaritum og minnisblöðum 

tónmenntakennara.  



 Hugmyndirnar eru ekki bundnar við ákveðinn tímaramma. Það er að segja, þær 

geta hentað sem upphitun, meginefni kennslustundar eða endir hennar. Kennari getur 

unnið með eina hugmynd í heila kennslustund, jafnvel tvær og þrjár. Jafnframt er hægt að 

nýta margar hugmyndir úr bankanum í einni kennslustund. 

 Kennsluefnið er ekki sett upp sem efni þar sem kennari byrjar á blaðsíðu eitt, fari 

næst á blaðsíðu tvö og svo framvegis. Það er heldur ekki ætlast til þess að kennari fari í 

einu og öllu eftir leiðbeiningum. Uppbygging hvers tíma ætti ætíð að fara eftir getu og 

þoli hópsins. Sömuleiðis er gott að hafa í huga að grípa alltaf gæsina þegar hún gefst. Í 

þessu tilviki gætu gæsirnar birst í líki hugmynda nemenda að leikriti, söngtextum, 

laglínum og svo framvegis. Ef kennarar geta nýtt hugmyndirnar með sínum hætti, byggt 

ofan á þær og komið auga á tækifæri til spunavinnu, er tilgangi bókarinnar náð. 

 Tónmennt er námsgrein sem ætti að veita nemendum tækifæri til að nota 

sköpunargáfu sína. Tónlist er í eðli sínu allt í senn vettvangur fyrir fagurfræði, 

frumkvæði, sköpun og um leið æfing í samvinnu og samspili. Tónmennt er námsgrein þar 

sem nemendur geta notið þess að vera lífmiklir og lært með því að vera virkir 

þátttakendur. Smám saman getur kennari yfirfært reynslu nemenda í hugtök og þekkingu 

sem nemendur geta komið orði yfir; læra með því að gera, ígrunda til að skilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markmið 

Við hverja kennsluhugmynd eru tilgreind viðeigandi markmið. Þau markmið sem talin 

verða upp hér að neðan, eiga að liggja líkt og rauður þráður í gegnum allt kennsluefnið og 

eru því ekki talin upp við hverja kennsluhugmynd. Í heild sinni ganga kennslu-

hugmyndirnar út á að safna þjóðlegu efni í sarpinn með virkri þátttöku nemenda. 

Markmið kennsluhugmyndanna er að nemendur læri og upplifi tónlist í gegnum 

tungumálið, hryn- og spunavinnu. Nemendur eiga að fá tækifæri til að læra í gegnum 

leikgleði og vinna með efnið á fjölbreyttan hátt. Hugmyndirnar eiga að stuðla að auknum 

félagsþroska og félagslegri virkni nemenda. Nemendur eiga að þjálfast bæði í því að 

koma fram og að vera áhorfendur. Kennsluhugmyndirnar eiga einnig að stuðla að því að 

nemendur þroski líkamsvitund sína og rýmisgreind í gegnum dans og aðra hreyfingu. 

Nemendur eiga að fá tækifæri til að virkja og þroska ímyndunaraflið og öðlast trú á eigin 

hugmyndum með leik og spunavinnu. Vinnan á að efla minni nemenda og síðast en ekki 

síst eiga nemendur að læra að njóta tónlistar.  

 


