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Formáli höfundar:
Greinarger essi er mefylgjandi námsefninu Fagurt galai fuglinn sá... sem er
lokaverkefni mitt til B. Ed.-prófs af Menntavísindasvii Háskóla Íslands. Ég, Samúel
orsteinsson, er nemandi vi Tónmenntakennaradeild Menntavísindasvis Háskóla
Íslands. essari greinarger er ætla a varpa ljósi á tilur og tilgang lokaverkefnisins
sem var geti um hér á undan. Ég mun fara yfir helstu ástæur ess a ég valdi a fara
essa lei og tengja a vi tónmenntafræslu almennt. Einnig fer ég yfir au
markmi sem liggja a baki verkefninu, kennsluaferir og tengi vi Aalnámsskrá
grunnskóla. A auki skoa ég möguleikana á samættingu verkefnisins vi arar
námsgreinar.
Vi lok essa formála vil ég nota tækifæri og akka eim fjölmörgu sem hafa
hjálpa mér vi ger essa lokaverkefnis. Ég bendi á a ítarlegur akkarlisti er í
námsefninu sjálfu.
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Inngangur:
Máttarstólpi menntun er,
mannkyni hún nærir.
Heim voran í hendi sér,
hefur sá sem lærir.
S

Helsta ástæa ess a ég valdi a gera námsefni í tónmennt sem lokaverkefni er sú a
mér finnst vanta námsefni í tónmennt, sérstaklega fyrir mi- og unglingastig. Sjálfur
starfai ég sem leibeinandi í tónmennt áur en ég hóf nám í Kennaraháskóla Íslands
(nú Háskóli Íslands). ó a mislegt sé til af góu námsefni fannst mér a úrvali
mætti vera meira. Ég er ekki einn um essa skoun ví í samræum mínum vi ara
tónmenntakennara hef ég komist a ví a margir deila essari skoun me mér.
Ég var alltaf ákveinn í a búa til námsefni sem lokaverkefni. Ég var ó ekki
viss

um

hvernig

námsefni

ég

vildi

gera.

egar

ég

byrjai

í

Tónmenntakennaradeildinni hafi ég margar hugmyndir. Ég er til dæmis mjög
fylgjandi kennslu í samspili á hljófæri, bæi rafmögnu og órafmögnu. á finnst
mér spennandi kostur fyrir tónmenntakennara a láta nemendur í samvinnu vi
kennara útsetja tónlist fyrir au hljófæri sem til eru í kennslustofunni. ar a auki er
ég áhugamaur um jóleg fræi og flest a sem snr a sögu essa lands. egar a
ví kom, fyrir síastliin áramót, a ég urfti a rengja val mitt og komast a
niurstöu fannst mér tilvali a blanda essu saman. Úr eim hrærigraut var sían
etta námsefni sem snr annars vegar a fræslu um íslensk jólög og hins vegar um
útsetningar á eim. Innihaldi námsefnisins er betur lst í námsefninu sjálfu.
a arf a huga a mörgu egar námsefni er sami. Hver er tilgangur
námsefnisins? Hvaa markmi liggja a baki ví? Fyrir hvern er námsefni? Hvernig
samrmist a kröfum Aalnámskrár grunnskóla? Hvernig á námsefni a vera
uppbyggt og hverju bætir a vi a námsefni sem fyrir er á markanum? Í essari
greinarger verur leitast vi a svara ofantöldum spurningum og stikla á stóru um
tónmennt. Frá uppbyggingu námsefnisins er betur sagt í inngangi námsefnisins.
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Tónmennt:
Í skrslu um fræslu barna og unglinga frá 1905 leggur höfundurinn, Gumundur
Finnbogason 1994, til a söngur veri meal eirra tíu námsgreina sem kenna eigi í
grunnskólum landsins. Fyrir essu færir hann eftirfarandi rök. „eir sem a unna
sama laginu, sama ljóinu eru a sama skapi andlega skyldir og skilja ví betur hver
annan“ (Gumundur Finnbogason 1994:111-112). essi skrsla var sían
grundvöllur fyrstu fræslulaganna sem samykkt voru af Alingi ári 1907 (Loftur
Guttormsson 1996:10). a má ví segja a tónmenntakennsla í einhverri mynd hafi
fylgt skólastarfi frá fyrstu fræslulögum og jafnvel fyrr.
Rökin fyrir tónmenntakennslu hafa ó breyst í gegnum tíina sem og áherslur
um hva á a kenna. Í njustu útgáfu Aalnámskrár grunnskóla 2007, ea hundra
árum eftir útgáfu fyrstu fræslulaganna, er meal annars tala um a tónlist sé
mikilvægur atvinnuáttur. Einnig er tala um a tónlist sé stór hluti mannlegrar
greindar og komi inn á allar arar námsgreinar sem kenndar eru. Af essum lestri er
a greinilegt a tónmennt skiptir og hefur alltaf skipt miklu máli í námi barna og
unglinga. Samkvæmt fjölgreindakenningu Howards Gardners er tónlistargreind ein af
greindunum átta. Sé fari eftir essari kenningu er hver og einn nemandi sterkastur á
einu ea fleiri greindarsvium. eir sem eru me sterka tónlistargreind njóta sín
yfirleitt best í tónmennt en ganga ekki endilega jafn vel me arar námsgreinar
(Armstrong 2000:14).
Eftir a hafa lesi ofangreindar stareyndir er erfitt a skilja hvers vegna
tónmennt skipar á ekki stærri sess í skólakerfi okkar. etta er a vísu matsatrii en
mia vi til dæmis stærfræi og erlend tungumál er vægi tónmenntar töluvert
minna. a sem tali er upp hér a ofan má meal annars greina á ví a tónmennt
fær færri tíma í stundatöflu, a er meira á huldu hva á a kenna og hvernig og
síast en ekki síst á er til minna af agengilegu námsefni í tónmennt. essi
síastnefnda stareynd er ein af ástæum ess a ég rést í a gera námsefni í
tónmennt í lokaverkefni mínu vi Háskóla íslands. a námsefni sem til er í tónmennt
er í miklum meirihluta fyrir yngsta stig og ess vegna valdi ég a gera námsefni fyrir
mi- og unglingastig.
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jólög og tónmennt:
Tónlist hefur fylgt manninum frá örófi alda og er samofin menningu hans og örlögum.
jólögin okkar og fornkvæin eru a elsta sem vi eigum af tónlist og ef jólögin
eru skou endurspegla au sögu jóarinnar. ess vegna er nausynlegt a
nemendur fái a kynnast essum menningararfi okkar allra. Til a mynda er kvei á
um a í Aalnámskránni a nemendur fái heildarmynd af sögu Íslands (Aalnámskrá
grunnskóla. Samfélagsfræi 2007:7). Varla er hægt a ætlast til ess a nemendur geti
ölast heildarsn af sögu landsins ef eir kynnast ekki jólögunum okkar.
Tónmennt eitt til fimm sem Námsgagnastofnun gaf út, fyrst sem tilraunaútgáfu
á árunum 1974 – 1978, inniheldur töluvert efni um jólög. ar er margt ágætt og
einnig í öru eldra námsefni. Nú hafa áherslur í tónmennt hins vegar breyst miki og
mikil áhersla er lög á skapandi átt tónlistar í kennslunni. ess vegna er mikil örf
fyrir námsefni sem gerir rá fyrir ví a unni sé eitthva meira me jólögin okkar.
a a syngja jólögin og kynna annig menningararfinn er ágætt en a er hægt a
gera svo miki meira og annig skilur kennslan miklu meira eftir sig. ar fyrir utan
tel ég a afmarkair námsefnispakkar eins og námsefni sem hér um ræir séu vel
fallnir til tónmenntakennslu.
ó svo a stór hluti tónlistar byggi á sömu lögmálum, a er a segja tónum
og takti, er tónlist mjög fjölbreytt í eli sínu. Í ljósi essa kynni einhver a spyrja
hvort ekki væri nausynlegt a tengja essa ólíku heima tónlistarinnar saman. Einmitt
ess vegna finnst mér kjöri a vinna me eitthva eins og íslensk jólög og tengja
au vi ólíka menningarheima. etta má gera me ví a útsetja au í msum stílum
og bera au saman vi jólög annara landa.
Samkvæmt áfangamarkmium vi lok sjöunda bekkjar eiga nemendur a geta
sungi íslensk jólög, ekkja au og hafa fengi einhverja innsn í róun eirra og
sérkenni. essi markmi lágu til grundvallar vi námsefnisgerina en einnig lagi ég
upp me a flétta inn í hana fleiri námsmarkmi í gegnum essa vinnu. ar me talin
eru námsmarkmi í lestri, ritun og hljófæraleik. Einnig spannar námsefni mis
markmi sem eiga vi á unglingastigi, svo sem a nemendur hafi unni me
rafmagnshljófæri og tölvur (Aalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 2007:29-30, 35).
Markmi námsefnisins eru ví margætt og eiga bæi vi um mi- og unglingastig í
rökréttu framhaldi af markmium yngsta stigs.
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Samætting:
„Tónmenntarnámsgreinin hefur margætt tengsl vi allar greinar ví tónlist er
samofin flestu ví sem menn taka sér fyrir hendur“ (Aalnámskrá grunnskóla.
Listgreinar 2007:22). Eins og segir í essari klausu á tengist tónmennt öllum
greinum skólakerfisins. Í tónmennt er lesinn texti og a hjálpar vi lestrarkennslu.
Skrift, framkoma, reikningur, bókmenntir, hreyfing, samfélagsfræi, lífsleikni, erlend
tungumál, íslenska, tjáning, skapandi hugsun, einbeiting og skipulag. Allt etta og
margt fleira er hægt a samætta inn í góa tónmenntakennslu. ess vegna er a
mikilvægt a námsefni sé annig úr gari gert a a hjálpi kennurum vi a
samætta tónmennt örum námsgreinum.
Allir kennarar eru íslenskukennarar (Aalnámskrá grunnskóla. Almennur
hluti 2007:9). Íslenska er mjög mikilvægur áttur í allri kennslu. Ea eins og segir í
Aalnámskránni: „Miklu skiptir a nemendur átti sig á hve mikilvæg íslenskan er
fyrir hugsun eirra, sjálfsmynd og framtí í námi og starfi“ (Aalnámskrá grunnskóla.
Íslenska 2007:5). Me etta a leiarljósi setti ég lítil orabókarverkefni me hverju
lagi í námsefninu mínu. etta geri ég líka vegna ess a flest ljóin í námsefninu eru
mjög gömul og ar af leiandi miki um or sem ekki eru áberandi í dag. ó a
aeins sé spurt um eitt or úr hverju ljói geta kennarar nota tækifæri og spurt út í
fleiri. Einnig væri áhugavert a láta nemendur skrifa au or sem eir ekki skilja og
fletta eim sían upp í orabók.
Samfélagsfræi er einnig áberandi í námsefninu ó a ekki sé minnst beint á
hana. Mikill hluti textanna í námsefninu hafa beina skrskotun til samfélagsfræinnar
sem námsgreinar. a er a segja, leitast er vi a nemendur fái sem skrasta mynda
af ví umhverfi sem a jólögin spretta upp úr. annig styur námsefni au
markmi sem áur hafa komi fram í greinarger essari um a nemendur ölist
heildarsn á sögu landsins.
Samætting vi fleiri námsgreinar er a finna í námsefninu, bæi beint og
óbeint. a eru til a mynda tengingar vi dans og leikræna tjáningu. En dans má
einnig líta á sem hluta af tónmennt (Aalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 2007:28).
á er komi töluvert inn á upplsingatækni sem á a vera sjálfsagur hluti af námi
barna og unglinga (Aalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2007:9). Auk
samættingar vi arar námsgreinar sem hafa veri nefndar reyni ég a samætta

-8-

Samúel orsteinsson
120882-4659

Háskóli Íslands
Menntavísindasvi

námsefni öru útgefnu efni í tónmennt. Á mörgum stöum er bent á arar bækur sem
veita meiri upplsingar um vikomandi umfjöllunarefni.

Lokaor:
Markmii me essu lokaverkefni var a búa til nothæft námsefni sem félli vel til
kennslu á mi– og unglingastigi grunnskóla. Vi vinnuna reyndi ég a hafa a bak
vi eyra a gera námsefni ekki of fræilegt ea torskili.

Ég hafi a a

leiarljósi a etta væri agengilegt efni sem hentai vel til kennslu. Námsefni
uppfyllir vissulega ekki öll lokamarkmi fyrir mistigsnemanda í tónmennt enda var
a aldrei ætlunin. Aftur á móti samrmist a vel mörgum af eim markmium sem
kvei er á um a eigi a nást samkvæmt Aalnámskrá grunnskóla.
a er skoun mín a ef etta námsefni væri gefi út á myndi a bæta
töluvert vi a námsefni sem fyrir er á markanum ar sem etta er agengilegt efni
um íslenskan arf sem vi eigum öll. Í efninu er bent á margar leiir til a vinna áfram
me íslensku jólögin okkar og annig tengja au vi nútímann og ann veruleika
sem börn og unglingar ekkja í dag. essa síastnefndu stareynd tel ég mjög
mikilvæga til ess a jólögin okkar lifi áfram me jóinni og deyji ekki út.
á held ég a flest a sem skiptir máli um lokaverkefni mitt sé komi á bla
og eim spurningum sem ég lagi upp me sé svara. A lokum vil ég benda eim
sem essa greinarger lesa á a námsefnisger er skemmtileg vinna. Vissulega er hún
krefjandi en egar allt kemur til alls er a stareynd a allt sem eykur fjölbreytni á
námsefnismarkanum er af hinu góa. a er nefnilega alltaf gott a hafa val.

Lærdómurinn lífi er,
löngum er a vita.
Hugsjónir og harma kver,
hafa jóir rita.
S.
Samúel orsteinsson
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Me undirskrift minni hér fyrir nean stafesti ég a ég hef unni etta verk eftir
bestu vitund og ekkingu. Allt efni sem nota er í greinargerina og námsefni er mitt
eigi nema anna sé teki fram.

Akranes 29. apríl 2009
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Samúel orsteinsson
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