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Í áfanganum verður fjallað um tónlistarmenningu og dægurlagatexta frá miðri 20. öld til okkar 

daga. Skoðaðir verða íslenskir og erlendir dægurlagatextar og þeir settir í samhengi við 
samfélag og menningu. Hvert er mikilvægi tónlistar í lífi einstaklinga, hópa og samfélaga og 
hvernig hefur það þróast í sögulegu samhengi. Fjallað verður um fjölbreyttar tegundir 
tónlistar og menningu í kringum ólíka tónlistarstíla. Einnig verður fjallað um merkingarsköpun 
í tengslum við tónlist og þátt samfélagsins í henni. 
 
Verkefnavinna í áfanganum verður fjölbreytt og verkefni unnin ýmist á ensku eða íslensku. 
Nemendur hlusta á fjölbreytta tónlist, greina og túlka dægurlagatexta sem hluta af 
merkingarmyndun tónlistar og setja þá í samhengi við samfélög og dægurmenningu. 
  
Hæfniviðmið: Í áfanganum er unnið með grunnþætti menntunar með áherslu á læsi og 
sköpun en einnig aðra grunnþætti sem tengjast umfjöllun dægurlagatexta hverju sinni. Hver 
er þáttur merkingarsköpunar í tónlist og í hvernig samhengi á merkingarsköpun sér stað?  
 

 

 
Um læsi úr Aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011: “Tvær manneskjur kunna til dæmis að 
skilja tiltekinn texta á ólíkan máta [...] ræðst merkingarsköpun þeirra af þeirri reynslu sem 
þær hafa og ótal aðstæðubundnum þáttum sem orka á túlkun þeirra og skilning. Sumt er 
jafnframt erfitt að skilja án þess að þekkja til umræðuhefðar og orðanotkunar sem er við lýði í 
ýmsum hópum samfélagsins”.  
 
Aðalnámskrá um sköpun: “Þótt sköpun í almennum skilningi sé vissulega nátengd listum 
og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki bundin við listgreinar fremur en aðrar 
námsgreinar og námssvið. Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu 
námi og frumkvæði í skólastarfi.” og um skapandi hugsun og hagnýti þekkingar (lykilhæfni): 
Lykilhæfni felur m.a. í sér að nemandi; sýnir frumkvæði og skapandi hugsun, ber siðferðilega 
ábyrgð á sköpun og hagnýtingu þekkingar sinnar, getur miðlað hæfni sinni á skapandi hátt, 
getur nýtt sér sköpunarkraft sinn á margvíslegan hátt í lífi og starfi, getur notið lista, 
menningar og skapandi starfs á margvíslegu formi, skilur hvernig menning og listir tengjast 
atvinnusköpun og samfélagsþróun. 
 
Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 - úr lokamarkmiðum á 3. þrepi í íslensku: Nemandi 
skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: draga saman 
aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á 
samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum. EINNIG: tjá 
rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í 
málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu OG: skrifa skýran, vel 
uppbyggðan og grípandi texta  
 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 - úr lokamarkmiðum á 3. þrepi í ensku: Nemandi 

skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: greina sögulegt, 

félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta, s.s. í bókmenntaverkum og öðrum 

textum. Einnig: beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í 

umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og 



fjölmenningarleg efni. OG: tjá tilfinningar, nota hugarflugið og beita stílbrögðum, t.d. 

myndmáli og líkingamáli. 


