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Útdráttur 

 

Þessi greinargerð fjallar um gerð námsefnis á vefsíðunni ,,Hljóðfæragerð og 

menning“ sem finna má á veffanginu http://www.notendur.hi.is/krs23. Á 

vefsíðunni er að finna umfjöllun um fimm þjóðleg hljóðfæri frá mismunandi 

heimsálfum og leiðbeiningar um hvernig hægt er að smíða þau. Öll hljóðfærin 

eiga það sameiginlegt að vera einkennandi fyrir samfélögin sem þau koma úr og 

hafa sterkar og djúpar rætur í menningu þeirra. Þetta námsefni mætir mörgum 

markmiðum aðalnámskrár og samþættar ýmsar námsgreinar s.s. smíði, 

samfélagsfræði og tónmennt. Farið verður ýtarlega yfir allt vinnuferlið í heild 

sinni, allt frá hugmyndavinnu að loka afurð og hugmyndum varpað fram um 

hvernig hægt er að nota efnið við einstaklingsmiðaðakennslu sem og samþættingu 

ýmissa námsgreina innan grunnskólans. 
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1 Inngangur 

 

Lokaverkefni mitt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er að búa til 

fjölgreinakennsluefni ætlað nemendum á unglingastigi í grunnskóla um gerð og 

menningu fimm þjóðlegra hljóðfæra frá ýmsum löndum. Framsettning 

kennsluefnisins er vefsíðan ,,Hljóðfæragerð og menning“ sem finna má á 

veffanginu http://www.notendur.hi.is/krs23. Á vefsíðunni eru þessi fimm hljóðfæri 

kynnt og stuttlega farið yfir sögu, tilurð og menningarleg hlutverk þeirra. Að 

kynningu lokinni taka við leiðbeiningar um hvernig hægt er að búa til hljóðfærin 

og nemendum gefinn kostur á að hlusta á tóndæmi og kynnast hljómheimi þeirra. 

Hljóðfærin sem fjallað er um eiga það sameiginlegt að auðvelt er að búa þau til 

með að endurnýta ýmiss heimilisáhöld og annað auðfengið efni í okkar nánasta 

umhverfi.  

Námsefnið mætir mörgum markmiðum aðalnámskrár og samþættar ýmsar 

námsgreinar s.s. smíði, samfélagsfræði og tónmennt. Vefsíðan gefur nemendum 

tækifæri til þess að kynnast tónlist og hlutverki hennar í fjölmenningarlegu 

samhengi með hjálp ýmissa miðla, þ.e. með lestri, myndum, smíði og 

tónlistarsköpun. Ég tel að mikil þörf sé fyrir þessu í því vaxandi 

fjölmenningarsamfélagi sem við búum í á Íslandi í dag. 

 Í þessari greinargerð mun ég rekja vinnuferlið við gerð kennsluefnisins frá 

hugmynd til loka afurðar. Því næst verður fjallað betur um skipulag námsefnisins í 

heild sinni og ýmsar hugmyndir kynntar um mögulega notkun þess í daglegu 

skólastarfi. Að lokum verður fjallað um fjölgreindarkenningu Howard Gardners 

og  hvernig námsefnið henntar til einstaklingsmiðunar samkvæmt þeirri kenningu. 

  

2 Vinnuferlið 

 

2.1 Val á hljóðfærum 

Hugmyndin að verkefninu kom til mín í draumi og áhugi minn á efninu var svo 

mikill að ég vaknaði um miðja nótt og byrjaði strax að skrifa niður allt sem kom 

upp í huga mér. Eftir nokkra klukkustunda þankahríð var ég kominn með lista af 

13 þjóðlegum hljóðfærum frá mismunandi menningarheimum. Þessi listi átti eftir 

að minnka niður í fimm þar sem mörg hljóðfærin stóðust ekki þau skilyrði sem ég 
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setti mér. Hljóðfærin sem ég hygðist fjalla um urðu að eiga djúpar menningarlegar 

rætur og vera einkennandi fyrir þau samfélög sem þau koma úr svo auðvelt yrði 

að samþætta þau við annað námsefni. Þau áttu helst að koma frá mismunandi 

löndum og kynna þannig ólíka menningarheima fyrir nemendum. Einnig vildi ég 

að hljóðfærin sem urðu fyrir valinu myndu koma frá mismunandi flokkum 

hljóðfæra, þ.e. áslattar-, blásturs- og strengjahljóðfæri og biðu nemendum upp á 

fjölbreyttar leiðir til að nálgast efnið. 

Sem tónlistarmaður lagði ég mikla áherslu á að öll hljóðfærin hefðu fjölbreytt 

notagildi og gætu verið notuð í raunverulegri tónsmíði. Þar að auki áttu hljóðfærin 

að eiga það sameiginlegt að vera hæfilega krefjandi í smíðum fyrir nemendur á 

unglingastigi í grunnskóla og að vera svo kölluð „jug-hljóðfæri“. „Jug-hljóðfæri“ 

eru þau hljóðfæri sem auðvelt er að búa til úr heimilisáhöldum eða öðrum 

auðfengnu og ódýru efni í okkar nánasta umhverfi. 

 

2.2 Kynning á hljóðfærunum 

Hljóðfærin fimm sem urðu fyrir valinu eru: didgeridoo, ektara, regnstafur, 

ekpiri hrista og cajon tromma. Þessi hljóðfæri eru misflókin í smíðum og getur 

tekið allt frá nokkrum klukkustundum til nokkra daga að búa þau til. Flestir eiga 

því að geta fundið eitthvað sem hentar þeirra getu og áhuga. 

 

2.2.1 Didgeridoo 

Didgeridoo er tréblásturshljóðfæri sem á rætur sínar 

að rekja til frumbyggja Norður-Ástralíu (Oling og 

Wallisch, 2003). Ásamt kengúrum og kóalabjörnum er 

didgeridoo án efa eitt þekktasta menningar tákn Ástralíu. 

Upprunalega var hljóðfærið gert úr tröllatrés eða bambus 

trjábolum sem voru holir að innan af völdum termíta. 

Menn lögðu og leggja enn mikið á sig til að finna rétta 

trjábolinn sem er hæfilega holur. Þó svo að stærð 

hljóðfærisins getur verið mjög mismunandi og fer eftir 

þeim tónblæ sem leitast er eftir er algengt að það sé í 

kringum 1,5 m langt (Abrashev og Gadjev, 2000). 

Hljóðfærið á sér aldalanga sögu og til eru yfir 1500 

Fullklárað didgeridoo 

smíðað eftir leiðbeiningum 

sem finna má á vefsíðunni 

,,Hljóðfæragerð og 

menning“ 
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ára gamlar hellamyndir sem sýna notkun þess. Didgeridoo var í upphafi fyrst og 

fremst notað í athöfnum þar sem leikið var undir söng og dans (Wikipedia, e.d.a). 

Frumbyggjar trúðu því m.a. að lækningarmáttur byggi í didgeridoo og hægt væri 

að lækna fólk með því að spila á mein þess. Það má enn í dag finna frumbyggja 

samfélög þar sem hljóðfærið leikur stórt hlutverk í daglegu lífi þeirra og 

helgihaldi (Schellberg, 2003).  

Ólíkt mörgum blásturshljóðfærum krefst didgeridoo þess að blásið sé í það 

með algjörlega afslöppuðum og óspenntum vörum þannig að nokkurs konar 

„purrrr“ hljóð myndast. Reyndir spilarar hafa þróað með sér tækni sem oft er 

kölluð hringöndun. Þessi tækni gerir þeim kleift að spila óslitið í langan tíma með 

því að anda inn um nefið á sama tíma og blásið er út um munninn (Oling og 

Wallisch, 2003). 

 

2.2.2 Ektara/gopichand 

Orðið ektara þýðir „einn strengur“ á Punjabi og það 

lýsir hljóðfærinu mjög vel. Upprunalega samanstendur 

hljóðfærið af háls sem búinn er til úr klofnu bambuspriki, 

botni úr skinni sem strekkt er yfir kókoshnetu eða graskeri 

og einum streng sem þræddur er í gegnum botninn og upp 

hálsinn. Þar sem hljóðfærið hefur aðeins einn streng er 

tónsvið þess nokkuð takmarkað en þó er hægt að ná 

einkennandi og skemmtilegum tónum úr því með því að 

þrýsta saman hálsinum (Wikipedia, e.d.b). 

Hljóðfærið á sér djúpar rætur í menningu Indlands, 

Pakistans og Bangladesh og er eitt elsta strengjahljóðfærið 

sem rekja má til þessara landa. Í upphafi gegndi 

hljóðfærið og tónlist almennt mikilvægu hlutverki í 

bænalífi hindúa (Coomaraswamy, 1985). Prestar og aðrir 

heilagir menn sungu og spiluðu á ektara og leiddu fólk í 

lofgjörð sem svipar á margan hátt til þeirrar lofgjörðar er 

tíðkast í þjóðkirkju Íslands. Í dag er hljóðfærið enn mikið notað í hefðbundinni 

þjóðlagatónlist í fyrrnefndum löndum og er einnig notað í helgihaldi sufi múslima 

(Wikipedia, e.d.b). 

 

Fullklárað ektara smíðað 

eftir leiðbeiningum sem 

finna má á vefsíðunni 

,,Hljóðfæragerð og 

menning“ 
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2.2.3 Regnstafur 

Hefðbundinn regnstafur er búinn til úr sólþurrkuðum og holum kaktus. 

Þyrnarnir eru fyrst fjarlægðir en svo reknir aftur á kaf þannig að oddurinn snýr 

inn. Baunir, steinvölur eða hrísgrjón eru síðan látin inn í kaktusinn og honum 

lokað. Með því að reisa stafinn við falla baunirnar niður kaktusinn en á leiðinni 

skoppa þær á milli þyrnanna og mynda 

þannig hljóð sem minnir á rigningu. 

Auk þess að líkja eftir rigningu er 

hljóðfærið einnig notað sem hrista 

(Wikipedia, e.d.c). 

Ekki hefur verið hægt að sanna með 

óyggjandi hætti hvar regnstafurinn var 

upprunalega fundinn upp en þeir staðir 

sem þykja hvað líklegastir eru Perú og 

Chile. Talið er að regnstafurinn hafi verið notaður af indíánum, þ.e. frumbyggjum, 

þessara landa sem stunduðu landbúnað og trúðu því að þeir gætu kallað fram 

rigningu með því að spila á stafinn. Efniviður hljóðfærisins, kaktus og steinvölur, 

bendir til að hljóðfærið hafi verið fundið upp á þurrum stað og styrkir því þessa 

kenningu (Laczko, e.d.). 

Leiddar hafa verið líkur að því að regnstafurinn sé ekki aðeins uppfinning 

indíána heldur afurð samruna tveggja menningarheima. Annars vegar er það 

menning indíánanna og hins vegar vestur-afrískra þræla sem fluttir voru til Suður-

Ameríku á 16. öld (Hansis, 1997). 

 

2.2.4 Ekpiri 

Hristur eru til í ótal útgáfum og eiga sér djúpar rætur í mörgum ólíkum 

menningar samfélögum. Það eru þó fá samfélög sem eiga eins ríka hefð fyrir 

hristum eins og indíánar Amazonskógarins. Mörg indíána samfélög á þessu svæði 

hafa lifað við mikla einangrun frá umheiminum og hafa þannig náð að varðveita 

aldagamla menningu sína og tónlistarlega arfleið. Ásláttarhljóðfæri léku og leika 

enn stórt hlutverk í daglegu lífi margra ættbálka og nota þeir m.a.; bein, neglur og 

skinn af dýrum, við, steina og skurn af ávöxtum og hnetum við gerð hljóðfæranna. 

(Abrashev og Gadjev, 2000).  

Innviðir regnstafs smíðaður eftir 

leiðbeiningum sem finna má á vefsíðunni 

,,Hljóðfæragerð og menning“ 
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Ekpiri er hefðbundin hrista sem 

búin er til úr hnetuskurnum. Hneturnar 

eru annað hvort bundnar í klasa við 

stutt prik eða þræddar á ól líkt og í 

dæminu sem fjallað er um á 

vefsíðunni. Hristur úr hnetuskurnum 

eru þó ekki aðeins ættaðar frá Amazon 

svæðinu heldur hafa svipuð hljóðfæri 

gengt mikilvægu hlutverki í tónlist og 

helgihaldi ýmissa samfélaga víðsvegar um heiminn (Oling og Wallisch, 2003). 

 

2.2.5 Cajon 

Cajon tromman á rætur sínar að rekja til afrískra 

þræla sem fluttir voru til Perú í Suður-Ameríku á 

16.öld. Þó svo að þrælarnir komu frá mismunandi 

löndum og samfélögum í Afríku deildu margir þeirra 

sameiginlegum tónlistararfi sem einkenndist af ríkri 

slagverks hefð. Þessi tónlistararfur kom með þeim til 

Suður-Ameríku og hélt áfram að gegna stóru 

hlutverki í daglegu lífi þeirra og helgihaldi.  

Snemma á 17.öld var þrælum í Perú bannað að 

spila á trommur og það var við þær aðstæður sem 

cajon tromman varð til. Þar sem þrælum var bannað 

að spila á eiginlegar trommur fundu þeir aðrar leiðir 

til að spila tónlist og halda í menningu sína. Eitt af því sem þeir spiluðu á voru 

viðarkassar sem upphaflega voru notaðir til að geima og flytja ávexti, fisk og 

annan varning. Þetta hljóðfæri nefndu þeir cajon, en það er spænska orðið yfir 

kassa. 

Með tímanum blandaðist tónlistararfur afrísku þrælanna bæði við tónlist 

frumbyggja og spænskra landnema og til varð nýr og einkennandi hljómur þar 

sem cajon tromman fer í broddi fylkingar (BLACFAX, 2006).  

Í seinni tíð hefur cajon tekið nokkrum breytingum og er nú iðulega með 

snerilgorma eða víra að innan sem gefa hljóðfærinu fjölbreyttari hljóm. Í dag er 

Fullkláruð ekpiri hrista smíðuð eftir 

leiðbeiningum sem finna má á vefsíðunni 

,,Hljóðfæragerð og menning“ 

Cajon tromma smíðuð eftir 

leiðbeiningum sem finna má 

á vefsíðunni ,,Hljóðfæragerð 

og menning“ 



9 

 

cajon mjög vinsælt hljóðfæri og mikið notað í tónlist s.s. rokk, popp og jazz. 

 

2.3 Hljóðfærasmíðin 

Eftir að hafa valið hljóðfærin sem kennsluefnið fjallar um ákvað ég að nálgast 

vinnuferlið á skipulagðan hátt. Ég byrjaði á að finna og safna efnivið fyrir 

hljóðfærin en ég lagði mikla áherslu á endurnýtingu. Sem dæmi um endurnýtingu 

voru nær eingöngu pökkunar krossviðarplötur notaðar sem fengust gegn mjög 

vægu verði í Húsasmiðjunni. Einnig leitaði ég til Málningar hf. sem gáfu mér 

málningardósir. Það reyndist þó erfitt að finna nokkra hluti eins og nægilega stórar 

hnetur fyrir Ekpiri hristuna og 3 mm krossviðarplötu fyrir slaghlið Cajon 

trommurnar. Eftir langa leit fann ég loks hneturnar en lítið sem ekkert af þeim er 

flutt inn til landsins að sumarlagi. Leitin að 3 mm krossviðarplötunni var álíka 

erfið en að lokum fékk ég hana hjá flugvélasmiði í flugfélaginu Geirfugli. Þegar 

öllum efniviðnum hafði verið safnað saman hófst ég handa við smíðarnar.  

Fjölskylda mín rekur verktakafyrirtæki þar sem ég hef starfað í nokkur ár og 

öðlast reynslu í smíðavinnu. Ég hafði einnig greiðan aðgang að fjölda verkfæra, 

svipuðum þeim sem finna má í smíðastofum í grunnskólum, en smíðin sjálf fór 

mestmegnis fram í bílskúrnum heima.  

Ég ákvað að byrja á því að smíða flóknasta hljóðfærið sem er Cajon tromman 

og enda á því einfaldasta sem er Didgeridoo. Þegar smíði á öllum hljóðfærunum 

var lokið kom að því að skrifa umfjöllun um þau og leiðbeiningar um hvernig 

hægt er að smíða þau. Eftir mikla rannsókn, bæði á internetinu og í bókum, á 

uppbyggingu á leiðbeiningum um hljóðfæragerð var ég kominn með fullmótaða 

hugmynd um hvernig ég vildi skrifa mínar eigin smíðaleiðbeiningar. Ég vildi að 

umfjöllunin yrði áhugavekjandi og reyndi að hafa hana hnitmiðaða, fræðandi og 

spennandi. Leiðbeiningarnar þurftu að vera nægilega skýrar svo að einstaklingur á 

unglingastigi í grunnskóla gæti sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt eftir þeim. 

Einnig fannst mér nauðsynlegt að margar og góðar skýringarmyndir styddu hvert 

einasta skref í vinnuferlinu. Á meðan ég var að smíða hljóðfærin tók ég myndir af 

hverjum þætti verkferlisins með það í huga að hægt væri að smíða hljóðfærin með 

því að fylgja aðeins myndunum.  
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2.4 Hljóðupptaka 

Næst var komið að hljóðupptökum. Hægt er 

að hlusta á upptökurnar neðst á síðu hvers 

hljóðfæris, á eftir umfjöllun og leiðbeiningum, 

þar sem hljómheimur þess er kynntur. Einnig 

eru tóndæmi sem sýna hvernig hljóðfærin 

hljóma í samspili með öðrum hljóðfærum. Öll 

tóndæmin eru frumsamin af mér en við 

tónsmíðarnar reyndi ég eftir fremsta megni að 

birta sannan tónlistararf þeirrar menningu sem 

hvert hljóðfæri er frá. Sem dæmi um það má 

nefna tóndæmið fyrir Cajon trommuna. Í því 

dæmi blandaði ég saman 2-3 clave takti við 

hefðbundin conga takt. Ofan á þennan 

taktgrunn spilaði ég sóló sem byggist að 

mikluleiti á þríólum og synkoperuðum hendingum. Allir þessir taktar eru mjög 

einkennandi fyrir suður-ameríska tónlist og því í skýru menningarlegu samhengi 

við uppruna Cajon trommanna. 

Þó svo að ég hafi nokkra reynslu af upptökum á ýmsum hljóðfærum var þetta 

verkefni frumraun mín við tölvuna. Upptökurnar fóru fram í forstofunni heim hjá 

foreldrum mínum en hún er með mjög góðan hljómburð og því kjörinn staður til 

upptöku. Allur hljóðfæraleikur var í mínum höndum og notaðist ég einungis við 

þau hljóðfæri sem fjallað er um á vefsíðunni. 

Upptökuferlið í heild sinni, þar með talið hljóðfæraleikur og öll eftirvinnsla, 

gekk vel en var mjög tímafrek þar sem ég var bæði að stíga mín fyrstu skref í 

upptökum og einnig að læra á og kynnast hljóðfærunum á sama tíma. 

 

Upptökubúnaðurinn sem ég notaði: 

 Dell Studio 15 PC fartölva. 

 Mbox2 mini hljóðkort. 

 Pro Tools LE 8.0.4 upptökuforrit. 

 AKG C 414 XLS hljóðnemi. 

 

Mynd af stúdíóinu sem ég kom mér 

upp til að taka tóndæmin 

Upptökubúnaðurinn sem ég notaði 
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2.5 Vefsíðan: Hljóðfæragerð og menning - http://notendur.hi.is/krs23/  

Við hönnun og uppsetningu vefsíðunnar fékk ég hjálp frá góðum vini mínum 

Axel Davíð Ingólfssyni og lögðum við mikla áherslu á að hún yrði sem einföldust 

í notkun til að flestir gætu notað hana. Síðan var sett upp í html og css og hýst á 

notendasvæði mínu á netþjóni Háskóla Íslands. 

Reynt var að hafa vefsíðuna afar skýra svo einfalt yrði að skoða og rannsaka 

allt sem hún hefur upp á að bjóða. Á forsíðunni er stutt kynning á verkefninu og 

uppbyggingu þess. Efst á síðunni eru fimm möppur, ein fyrir hvert hljóðfæri, sem 

notendur geta valið og kynnst hljóðfærunum betur. Í upphafi hverrar möppu er 

farið stuttlega yfir sögu, tilurð og menningarleg hlutverk þess hljóðfæris sem hún 

fjallar um. Að kynningu lokinni taka við leiðbeiningar um hvernig hægt er að búa 

til hljóðfærið. Eins og fyrr segir var reynt að hafa greinargóðar leiðbeiningar með 

skýringarmyndum sem leiða lesandann í gegnum allt ferlið skref fyrir skref. Neðst 

á síðu hvers hljóðfæris er hægt að hlusta á tóndæmi þar sem hljómheimur 

hljóðfæranna er kynntur. 

 

3 Notkun námsefnisins innan skólans. 

 

Námsefnið ,,Hljóðfæragerð og menning“ er upphafleg ætlað nemendum á 

unglingastigi í grunnskóla og var tekið mið af því við val á hljóðfærum og 

uppsetningu efnisins. Þrátt fyrir að hljóðfæragerðin sjálf sé aðallega ætluð 

unglingum þá bjóða bæði efnið og afurðin, það er hljóðfærin, upp á enn fleiri 

möguleika varðandi fjölbreytta notkun. Það er því auðvelt fyrir kennara að nýta 

það sem hentar hverju sinni. Sem dæmi geta allir nemendur innan skólans, hvort 

sem er á yngsta-, mið eða unglingastigi, bæði fræðst um og spilað á hljóðfærin og 

túlkað tónlistina í gegnum dans, myndlist eða aðra sköpun, hver eftir sinni getu og 

hæfileikum.  

 

3.1 Samþætting námsgreina 

Samþætting er þegar tvær eða fleiri námsgreinar eru fléttaðar saman og verða 

að einni merkingarbærri heild. Þemanám er náskylt hugtak sem gjarnan inniheldur 

ákveðna samþættingu og gefur nemendum kost á að reyna á og styrkja 

mismunandi hæfileika sína. Þemanám og samþætting almennt gefur nemendum 



12 

 

auk þess tækifæri til að kynnast námsefninu út frá mörgum ólíkum sjónarmiðum 

og stuðlaðar þannig að dýpri heildar skilningi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Námsefnið ,,Hljóðfæragerð og menning“ býður upp á marga möguleika í 

ýmiskonar þema- og hópavinnu innan einstaka bekkja eða jafnvel milli árganga. 

Í grunninn samþættir umrætt námsefni tónmennt, samfélagsfræði, hönnun og 

smíði og er t.d. hægt að nota það til að vinna að eftirfarandi markmiðum sem 

birtast í námsskrá grunnskólanna. 

  

3.1.1 Tónmennt: 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar.  

Við lok 4. bekkjar á nemandi að: 

 geta leikið á einföld hljóðfæri (skóla- og heimasmíðuð hljóðfæri) 

 geta unnið með óhefðbundna hljóðgjafa í könnun sinni á 

hljóðheiminum 

 geta búið til einföld hljóð- og tónverk með skólahljóðfærum og 

öðrum hljóðgjöfum 

 þekkja mismunandi notkun hljóðfæra sem tengist siðum og venjum 

 þekkja uppruna helstu hljóðfæra 

 

Áfangamarkmið í við lok 7. bekkjar. 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að: 

 hafa öðlast innsýn í hljóðfæratónlist ýmissa siða og athafna 

 gera sér grein fyrir félagslegu og sögulegu samhengi þeirrar 

hljóðfæratónlistar sem fengist er við hverju sinni 

 geta rökstutt og metið eigin leiðir í túlkun á eigin verkum og 

annarra 

 

Áfangamarkmið í við lok 10. bekkjar. 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að: 

 hafa tekið þátt í samspili 

 þekkja hljóðfæri og hljóðfæratónlist frá mismunandi tímabilum og 

menningarsvæðum 

 þekkja hvernig tónlistar- og hljóðheimurinn tengist öllum þáttum 
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samfélagsins 

 þekkja sögulegt og samfélagslegt samhengi ýmissa dansstíla og 

tónlistar 

 geta tengt ákveðna hljóðfæranotkun og hljóðfæraskipan 

mismunandi stíltegundum 

 geta rætt um, í ljósi þekkingar sinnar á tónlist í sögulegu samhengi, 

út frá hvaða hugmyndum vinna hans er sprottin 

(Menntamálaráðuneytið, 2006b) 

 

3.1.2 Samfélagsfræði (saga, landafræði og þjóðfélagsfræði): 

Áfangamarkmið í við lok 4. bekkjar. 

Við lok 4. bekkjar á nemandi að: 

 hafa öðlast skilning á margbreytileika mannlífs í tíma og rúmi í 

sögunáminu og öðlast virðingu fyrir menningu annarra þjóða 

 kynnast mikilvægi náttúruverndar og hvernig hver einstaklingur 

getur lagt sitt af mörkum í þeim málum, t.d. með flokkun sorps og 

endurnýtingu hráefna 

 

Áfangamarkmið í við lok 7. bekkjar. 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að: 

 þekkja til landkönnunarferða á miðöldum og ýmissa 

samfélagsbreytinga sem komu í kjölfar þeirra 

 hafa vanist mismunandi leiðum við að tjá söguþekkingu sína og -

skilning og kunna að velja á milli þeirra, svo sem í rökræðu og 

frásögn, í ritgerð og á netsíðum, á myndrænan hátt og með 

leikrænni tjáningu 

 

Áfangamarkmið í við lok 10. bekkjar. 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að: 

 þekkja valdastöðu Evrópu og samspil hennar við önnur svæði 

heims 

(Menntamálaráðuneytið, 2006c) 
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3.1.3 Hönnun og smíði: 

Áfangamarkmið í við lok 7. bekkjar. 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að: 

 hafa notað algengustu trésmíðaverkfæri, s.s. hefil, sporjárn, sagir 

og hamra 

 geta notað mismunandi tegundir bora og kunni að velja milli 

mismunandi gerða 

 geta notað fíngerðan sandpappír á réttan hátt 

 hafa kynnst vélum og tækjum sem hæfa aldri og getu 

 hafa unnið eftir hönnunarferli með áherslu á tæknilega útfærslu 

 hafa þjálfast í að skreyta viðfangsefni sín á persónulegan hátt 

 hafa færni til að nota nagla, skrúfur, bolta og lamir til að festa 

saman hluti og velja aðferð við hæfi 

 geta unnið einn eða í hópi að smíðaverkefni eftir verkáætlun 

 hafa þolinmæði til að takast á við krefjandi og seinleg verkefni 

með jákvæðu hugarfari 

 hafa tileinkað sér öruggar vinnureglur í meðferð verkfæra og véla 

til að koma í veg fyrir slys 

 hafa þroskað færni sína og þekkingu í skapandi starfi sem byggist á 

verklegri framkvæmd 

 

Áfangamarkmið í við lok 10. bekkjar. 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að: 

 hafa frumkvæði og kunnáttu til að nota viðeigandi verkfæri í 

samræmi við verkefni 

 geta nýtt sér upplýsingatækni við leit að hugmyndum og mótun 

þeirra 

 geta komið fram með nýjar og e.t.v. betri útfærslur á hugmyndum 

 geta á meðvitaðan hátt mótað útlit hluta eftir eigin smekk 

 geta unnið sjálfstætt eftir verk- og tímaáætlun 

 geta yfirfært og hagnýtt sér námið í öðrum námsgreinum og öfugt 

 hafa tileinkað sér jákvæða gagnrýna hugsun við ákvarðanatöku 

 geta tengt námið við framhaldsnám eða þátttöku í atvinnulífi 
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(Menntamálaráðuneytið, 2006a) 

 

Þau markmið sem vísað hefur verið til hér að ofan eru þó aðeins brot af þeim 

markmiðum sem námsefnið ,,Hljóðfæragerð og menning“ vinnur að og hægt er að 

samþætt enn fleiri námsgreinar við kennsluna t.d. stærðfræði. 

 

3.2 Einstaklingsmiðun 

Fjölgreindakenning Gardner gengur út frá því að einstaklingar búi yfir 

margbreytilegri greind. Þessum greindum hefur hann flokkað í átta svið. Þau eru 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og náttúrugreind. Allir þessir 

greindarflokkar tengjast að einhverju leiti en samkvæmt fjölgreindakenningunni 

eru einstaklingar missterkir og þroskaðir í fyrrnefndum greindarsviðum. Þetta 

þurfa kennarar að hafa í huga við skipulagningu náms því að mismunandi 

kennsluaðferðir og nálganir henta hverjum og einum nemanda. Það ferli sem 

einstaklingar nota við að tileinka sér ákveðna þekkingu er oft líkt við mismunandi 

inngönguleiðir eða hurðir að sama herberginu. Sem dæmi finnst sumum 

nemendum best að tileinka sér námsefni í gegnum sögur á meðan öðrum finnst 

betra að túlka það með listrænni sköpun. Hver einstaklingur hefur sína eigin 

inngönguleið og það er hlutverk kennarans að aðlaga námið að styrkleika 

nemandans og þeirri inngönguleið að námsefninu sem honum hentar best en 

jafnframt að styrkja hann í þeim greindum sem hann er veikari í. Kennarinn þarf 

með öðrum orðum að einstaklingsmiða námið að hverjum nemanda. Það má því 

segja að fjölgreindakenningin miði að einstaklingsmiðuðu námi og auðveldi 

kennurum gífurlega að skipuleggja það (Armstrong, 2001). 

Í grunninn reynir námsefnið ,,Hljóðfæragerð og menning“ hvað mest á þrjú 

greindarsvið samkvæmt kenningu Gardners. Þau eru líkams- og hreyfigreind, 

rýmisgreind og tónlistargreind.  

Skilgreiningar Gardner á þessum þremur greindarsviðum eru eftirfarandi: 

 

3.2.1 Líkams- og hreyfigreind: 

„Færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar 

(eins og leikarar, látbragðsleikarar, íþróttamenn, dansarar), leikni í að búa 

til hluti og beita þeim (eins og handverksmenn, myndhöggvarar, vélvirkjar, 
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skurðleiknar). Þessi greind felur í sér sérstaka límlega færni eins og 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða og einnig 

næmt hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð (áreiti/svörun).“ 

(Armstrong, 2001). 

 

3.2.2 Rýmisgreind: 

„Hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi (eins og veiðimenn, flugmenn, leiðsögumenn) og til að umskapa 

þessa skynjun (eins og arkitektar, innanhússarkitektar, listamenn, 

uppfinningarmenn). Þessi greind felur í sér næmni fyrir litum, línum, 

lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli. Hún felur í sér hæfni til að 

sjá hluti fyrir sér, tjá á myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar 

hugmyndir og geta áttað sig á rúmfræðilegum kerfum.“ (Armstrong, 

2001). 

 

3.2.3 Tónlistargreind: 

„Hæfileiki til að skynja (tónlistarunnendur), meta mismunandi gæði 

(tónlistargagnrýnendur), skapa (tónskáld) og tjá (flytjendur) margvíslega 

tónlist. Þessi greind felur í sér næmni fyrir takti, tónhæð eða laglínu og 

tilbrigðum eða hljómblæ tónverks. Einstaklingar geta búið yfir nokkurs 

konar heildar eða innsæisskilningi á tónlist, geta „spilað eftir eyranu“, eða 

greinandi og tæknilegri kunnáttu, geta „spilað eftir nótum“, eða hvoru 

tveggja.“ (Armstrong, 2001). 

 

Eins og fyrr segir er afar auðvelt að búa til fjölbreytta námsþætti tengda 

námsefninu og þannig reyna á enn fleiri greindarsvið en þau sem nefnd eru hér.  

 

4 Lokaorð 

 

Þrátt fyrir að umrætt námsefni sé kjörið til að aðstoða nemendur að ná mörgum 

af þeim markmiðum sem birtast í námsskrá grunnskólanna voru það einnig aðrir 

þættir sem vöktu áhuga hjá mér. Frá upphafi vinnuferlisins vonaðist ég til þess að 

búa til verkfæri sem einstaklingar, ekki aðeins nemendur í grunnskóla, gætu notað 
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til að kynnast nýrri hlið á tónlist og menningu í heild sinni á persónulegan hátt. Ég 

tel að mikil þörf sé fyrir þessu í því vaxandi fjölmenningarsamfélagi sem við 

búum í á Íslandi í dag. Með því að smíða eigin hljóðfæri fá einstaklingar tækifæri 

til að stíga út úr þæginda svæði sínu og skapa eitthvað sem þeir ef til vill bjuggust 

aldrei við að gera eða geta. Ég trúi að með því að kynna list og menningu í 

gegnum eins áþreifanlegt og krefjandi ferli opnist nýr heimur sem hvetur 

einstaklinga til að kynna sér framandi menningu enn betur.  

Ég vona að námsefnið ,,Hljóðfæragerð og menning“ verði verkfæri sem eflir 

notendur til að taka ný skref í skapandi og frjórri hugsun og enn fremur hvetji þá til að 

sýna frumkvæði til að framkvæma og þróa sínar eigin hugmyndir sama á hvaða sviði þær 

eru. 
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