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Útdráttur 

Gítarinn á sér rödd í flestum vinsælustu tónlistarstílum veraldar og er óhætt að fullyrða að fá 

hljóðfæri hafi haft jafn mikil áhrif í tónlist á tuttugustu öldinni.  

 Í ritgerðinni verður fjallað um gítarnám á Íslandi og þær námskrár sem liggja til 

grundvallar. Farið verður stuttlega yfir sögu gítarsins og hvernig hljóðfærið hefur tekið 

breytingum í misjafnar áttir eftir þörfum þeirra sem spila á hljóðfærið og þannig skipt sér í 

flokka eftir þeim stílum tónlistar sem spiluð er á það. Einnig verður farið stuttlega yfir helstu 

tónlistarstíla sem gítar er áberandi í og hvernig ákveðnar stíltegundir hafa blandast saman.  

 Þeirri spurningu verður velt upp hvort pláss sé fyrir þriðju leiðina í gítarkennslu eða 

einhvers konar opnun á kerfinu og jafnvel í tónlistarkennslu á Íslandi almennt. Tekin voru 

viðtöl við tíu gítarkennara sem starfa í umhverfi þeirra námskráa sem kerfið byggir á. Þar 

kemur fram hvað þeir telja vera helstu kosti og galla núverandi kerfis og hvaða áherslur þeir 

myndu vilja sjá í einhvers konar þróun á kerfinu. 

 Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að úrbóta virðist vera þörf og að mögulega sé pláss fyrir 

þriðju leiðina í gítarkennslu sem myndi samnýta áherslur úr klassískri og rytmískri nálgun á 

tónlist auk þess að huga vel að áhugasviðum hvers nemanda fyrir sig. Í ritgerðinni koma 

einnig fram ábendingar og hugmyndir um það sem betur mætti fara og það sem gott væri að 

bæta við núverandi kerfi.  Það er ósk höfundar að þær upplýsingar sem koma hér fram verði 

hugsanlega notaðar sem útgangspunktur fyrir sameiginlega hugmyndavinnu kennara sem 

verði svo til þess að þriðja leiðin í gítarnámi og jafnvel í tónlistarnámi almennt verði að 

veruleika og bæti þar með tónlistarmenntun á Íslandi. 
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1. Inngangur 

Gítarinn hefur skapað sér rödd í fjölmörgum tónlistarstefnum og þá sérstaklega á 20. öldinni 

og má segja að tónlistarleg fjölbreytni sé eitt af aðaleinkennum hljóðfærisins. Út frá þeirri 

staðreynd má velta fyrir sér þeim námskrám sem liggja til grundvallar í gítarnámi hér á landi 

og hvort sú nálgun sem þær bjóða upp á gefi bæði rétta mynd og nægilega yfirsýn yfir 

tónlistarlega möguleika hljóðfærisins. 

Í ritgerðinni er fjallað um gítarnám í tónlistarskólum á Íslandi og þær námskrár sem námið 

byggist á. Það er annars vegar námskrá fyrir gítar sem hefur með klassískan gítarleik að gera 

og hins vegar námskrá fyrir rafgítar sem er undir rytmískum hluta aðalnámskrár. Þeirri 

spurningu er velt upp hvort grundvöllur sé fyrir einhvers konar þriðju leið eða annars konar 

opnun í gítarkennslu á Íslandi.  

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um sögu og þróun hljóðfærisins, helstu tónlistarstíla þess 

og einnig er sjónum beint að uppbyggingu gítarnáms í íslenskum tónlistarskólum. Til að fá 

sem skýrasta mynd af viðfangsefninu voru tekin viðtöl við tíu gítarkennara sem starfa í 

umhverfi þeirra námskráa sem kerfið byggir á. Sumir þeirra starfa einvörðungu í umhverfi 

annarrar námskrárinnar en aðrir út frá þeim báðum.  

Markmið þessarar ritgerðar er að opna umræðu hjá fagstétt gítarkennara og finna farveg í 

átt að bættu og útvíkkuðu gítarnámi á Íslandi. Einnig má líta svo á að þessi málefni 

einskorðist ekki við gítarnám heldur eigi þessi umræða fullan rétt á sér um tónlistarnám 

almennt. 

 

2. Saga og þróun gítarsins  

Til að átta sig á fjölbreytileika gítarsins er gott að skoða sögu hans og hvers vegna hann 

þróaðist í þær ólíku áttir sem raun ber vitni. Í dag eru til margar tegundir gítara en ættir þeirra 

allra má rekja til forfeðra þeirra fyrir 3000 árum.
1
 Fyrstu ótvíræðu upplýsingarnar um gítar 

koma fram í hirðskjölum, myndum og ljóðlist 15. aldar í Evrópu. Ekki er nákvæmlega vitað 

hvenær sex strengja gítarinn var fullkomnaður en flestum sagnfræðingum kemur saman um að 

það hafi verið í kringum 1780. Um aldamótin 1800 hafði sex strengja gítarinn tekið við af 

öðrum tegundum hljóðfærisins sem það vinsælasta.
2
 Á fyrri hluta 19. aldar urðu svo til 

                                                
1James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar (Blaby Road, Wigston 

Leicestershire, Lorenz Books, 2012), bls. 155. 
2 Maurice J. Summerfield, The Classical Guitar: Its Evolution, Players and Personalities Since 1800 (1 Vans 

Court, Trans Brittannia Enterprice Park, Blaydon on Tyne, Ashley Mark Publishing, 1991), bls. 11. 
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framúrskarandi gítarleikarar sem sköpuðu grunn að því tónefni sem í dag er litið á sem 

uppistöðu klassískrar gítartónlistar.
3
 

Á seinni hluta 19. aldar dvínuðu vinsældir hljóðfærisins í mörgum löndum vegna skorts á 

verkum sem skrifuð voru sérstaklega fyrir það. Klassíski gítarinn var nálægt því að lenda 

utangarðs á meðal þeirra hljóðfæra sem tekin voru alvarlega. Hins vegar héldust vinsældir 

hans á Spáni og í Bandaríkjunum átti þróun sér stað sem átti eftir að bera ávöxt mörgum árum 

síðar.
4
 Spænski gítarleikarinn Francisco Tarrega (1854-1909) var sá sem kom gítarnum aftur 

inn í samfélag lærðra hljóðfæra.
5
 Tarrega ferðaðist víða um Evrópu og spilaði við góðar 

undirtektir. Hann var prófessor í gítarleik við tónlistarháskólana í Madrid og Barcelona og 

margir af hans nemendum urðu mikilvægir fulltrúar gítarsins.
6
 Frægasti klassíski gítarleikari 

20. aldarinnar var Spánverjinn Andres Segovia (1893-1987) en hann fékk bestu tónskáld síns 

tíma til að skrifa tónlist fyrir hljóðfærið.
7
 

Á seinni hluta 19. aldar hættir saga hljóðfærisins að tengjast einvörðungu klassískum hluta 

þess. Reyndar er þáttur gítarsins í vestrænni klassískri tónlist aðeins lítill kafli í mun stærri 

sögu sem varðar hin gríðarlegu alþjóðlegu áhrif sem hljóðfærið hefur haft allt frá byrjun 20. 

aldar.
8
 Þróun stálstrengja gítarsins átti sér stað í Bandaríkjunum við lok 19. aldar. 

Hljóðstyrkur var aðalatriðið þar sem gítarleikarar sem spiluðu í hljómsveitum þurftu að keppa 

við banjó, mandólín og fiðlur. Með komu djass hljómsveita var nánast vonlaust fyrir 

gítarleikara með nælonstrengja gítar að keppa við blásarasveitina í hljómsveitunum. Árið 

1916 kom dreadnought gítarinn með sinn stærri búk og meiri hljóm fram á sjónarsviðið og 

varð hann grunnur að flestum stálstrengjagíturum. Árið 1922 kom archtop gítarinn fram með 

f-laga hljóðopum. Þessi hljóðfæri urðu fljótlega vinsæl meðal djass og blús spilara.
9
 

Eins og áður sagði þá var keppikeflið að hafa nægan hljóðstyrk til að kljást við sterkari 

hljóðfæri hljómsveita. Lausnin á því var að rafvæða gítarinn. Eins og margt annað í sögu 

gítarsins er umdeilt hvenær fyrsti rafgítarinn kom fram en það virðist hafa verið árið 1935.
10

 

Sá gítarleikari sem hafði hvað mest áhrif á vinsældir rafgítarsins í byrjun var Charlie 

                                                
3 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar (Cambridge University Press, 2003), bls. 3. 
4 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar, bls. 163. 
5 Maurice J. Summerfield, The Classical Guitar: Its Evolution, Players and Personalities Since 1800, bls. 14. 
6 Maurice J. Summerfield, The Classical Guitar: Its Evolution, Players and Personalities Since 1800, bls. 207. 
7 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar, bls. 165. 
8 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 3. 
9 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar (Blaby Road, Wigston 

Leicestershire, Lorenz Books, 2012), bls. 168-169. 
10 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar, bls. 91. 
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Christian. Árið 1950 fór fyrsti fjöldaframleiddi heilviðar rafgítarinn í sölu. Næsta áratug 

jukust vinsældir rafgítarsins gríðarlega, fyrst í Bandaríkjunum og síðar um allan heiminn.
11

 

Gítarinn og þróun hans sameinar margar sögur sem hver og ein lýsir sérstökum stílum, 

spiltækni, bókmenntum og misjöfnu félagslegu hlutverki. Sögurnar spanna á sama tíma 

rytmíska og klassíska stíla, nýsköpun og sögulegan flutning, skrifaðar og óskrifaðar hefðir í 

vestrænum og óvestrænum menningarheimum.
12

 

 

2.1 Tónlistarstílar sem tengjast gítarnum 

Þó gítarinn hafi að mestu haldið grunnlögun og stillingu sinni síðustu fjórar aldirnar hefur 

hann stuðlað að fjölhæfari hljóðfæraleikurum, spilatækni og stílum en nokkuð annað 

hljóðfæri.
13

 Hér á eftir fer umfjöllun um helstu stíla í gítarleik sem er þó engan veginn 

tæmandi og er einungis hugsuð sem staðfesting á fjölbreytileika hljóðfærisins. 

Hugtakið klassískur gítar á ekki bara við um hljóðfærið sem slíkt heldur er einnig átt við 

þá tegund tónlistar sem leikin er á það. Þar er oftast átt við tónlist sem er samin eða útsett 

sérstaklega fyrir hljóðfærið.
14

  

Frá fyrstu dögum djasstónlistar og allt til dagsins í dag hafa gítarleikarar reynt á takmörk 

hljóðfærisins. Charlie Christian, oft kallaður faðir djassgítarsins, og Pat Metheny, einn af 

nútíma djass frumkvöðlunum, eiga það sameiginlegt að vera djass gítarleikarar en munurinn á 

tón þeirra og tónlistarlegri nálgun er greinilegur.
15

 Gypsy djasstónlist sameinar einkenni úr 

musette stílum úr kaffihúsamenningu Parísar og tónsmíða aðferðir og spunatækni úr 

djasstónlist. Þekktasti tónlistarmaðurinn í þessum stíl er gítarleikarinn Django Reinhardt.
16

 

Gítarinn og blústónlistin hafa tengst órjúfanlegum böndum. Blústónlist í ýmsum formum 

hefur haft áhrif á tónlistarmenn í öðrum stílum allt frá miðri 20. öldinni.
17

 Það undirstrikar 

mikilvægi blústónlistar að án hennar hefðu listamenn eins og Elvis, Bítlarnir og Rolling 

Stones mögulega ekki komið fram.
18

 

Sögulega er flamenco söngtónlist þar sem gítarundirleikur er í aukahlutverki. Hlutverk 

gítarsins í flamenco undirleik virðist hins vegar hafa aukist í tímans rás. Sóló flamenco 

gítarleikur hefur einnig orðið að sérstöku listformi sem hefur náð víðtækum vinsældum. Á 

                                                
11 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar, bls. 94 og 96. 
12 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 1. 
13 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 3. 
14 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar, bls. 108. 
15 Dave Hunter & Tony Bacon, Totally Guitar: The definitive guide (10350 Canyon Road, San Diego, Thunder 

Bay Press, 2008), bls. 283. 
16 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar, bls.112. 
17 Dave Hunter & Tony Bacon, Totally Guitar: The definitive guide, bls. 205. 
18 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar, bls. 48. 



 

  

4 

 

sama tíma og flamenco lifir áfram í sínu upprunalega samhengi hafa gítarleikarar gert tilraunir 

með samsuðu við aðra tónlistarstíla með góðum árangri.
19

 

Hugtakið latin tónlist spannar yfir marga stíla, allt frá kúbverskri salsa tónlist til tangó 

tónlistar frá Argentínu. Þegar djass tónlistarmenn tala um latin er yfirleitt átt við ýmis form 

bossa nova tónlistar.
20

 Bossa nova eða nýi hluturinn kom fram á ameríska djass sjónarsviðið 

árið 1962. Brasilískir tónlistarmenn eins og Antonio Carlos Jobim og João Gilberto notuðu 

nælonstrengjagítar með plokkuðum eða slegnum hljómum og blönduðu tónlistararfi sinnar 

þjóðar við afslappaða og fágaða stemningu cool djassins í Bandaríkjunum. Þessi nýi 

tónlistarstíll hafði mikil áhrif bæði á djass- og popptónlist í Bandaríkjunum. Frá þessum tíma 

hefur hinn klassíski nælonstrengja gítar verið mikið áhrifahljóðfæri í latin stílum sem eru 

nátengdir djasstónlist.
21

 

Eitt algengasta hljóðfærið í nær allri tegund dægur- og þjóðlagatónlistar er stálstrengja 

kassagítar eða þjóðlagagítar. Hann heyrist á upptökum í flestum stílum þó hann sé ekki alltaf 

áberandi.
22

 Gítarinn hefur alltaf spilað stóra rullu í tónsköpun, flutningi og ímynd kántrí 

tónlistar. Stálstrengja kassagítarinn hefur veitt rytmískan og hljómrænan grunn og er partur af 

flestum kántrí upptökum og flutningi slíkrar tónlistar.
23

 Kántrístíll í gítarleik er í dag frekar 

skilgreindur af tækniatriðum heldur en tegundum gítara.
24

 Nútíma kántríspilari þarf að 

sameina tilfinningu, grúv og tæknilegar kröfur sem jafnast á við það allra besta í öðrum 

stílum.
25

 

Heilviðar rafgítarinn átti stóran þátt í rokk og ról hljómnum sem leit dagsins ljós upp úr 

1950. Tilkoma þessarar tegundar rafgítars þýddi að hægt var að magna hljóðfærið talsvert 

meira upp með hjálp magnara.
26

 Á sama tíma og klassíski gítarleikarinn Andres Segovia 

fordæmdi rokktónlist varð eitt aðaleinkenni nútíma klassísks gítarnemanda að hafa verið 

rokkgítarleikari í byrjun. Það er erfitt að sjá hvernig klassíski gítarinn hefði getað haldið 

sínum vinsældum án allra þeirra rokkgítarleikara sem stormuðu í gítardeildir tónlistarskóla 

upp úr 1970. Þessir gítarleikarar gátu yfirfært tækni rokkgítarsins yfir á klassíska gítarinn.
27

 

Sprenging varð í djassgítarleik þegar rokkgítarleikarar eins og Jeff Beck og Carlos 

Santana tileinkuðu sér djasstónlist. Þeir voru undir áhrifum hljómsveita eins og Mahavishnu 

                                                
19 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 31. 
20 Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the acoustic guitar, bls. 114. 
21 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar , bls. 77. 
22 Dave Hunter & Tony Bacon, Totally Guitar: The definitive guide  , bls. 123. 
23 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 133. 
24 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar, bls. 70. 
25 Dave Hunter & Tony Bacon, Totally Guitar: The definitive guide, bls. 205. 
26 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 76-77. 
27 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 10. 
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Orchestra og Return to Forever sem sameinuðu tónefni og stíla djasstónlistar við rokkrytma, 

virtuosa spilamennsku og meiri hljóðstyrk.
28

 Djass-rokk bræðings stílar geta spannað tónheim 

allt frá swing djassi með hreinan hljóm yfir í avant-garde hljómrænu með rokkhljóm. 

Rafgítarinn er einstaklega hentugt hljóðfæri fyrir þennan víða hljóðheim.
29

 

Í dag er rokktónlist ekki lengur einungis munnleg hefð sem lærist mann frá manni heldur 

er rokkgítarnám að verða skipulagðara og árangursríkara.
30

 Á milli popp- og rokktónlistar eru 

engin skýr mörk og margir spilstílar falla einhvers staðar þar á milli. Allt frá miðri 20. öld til 

dagsins í dag spanna þessir stílar megnið af vinsælli tónlist samtímans.
31

 

Hér hafa verið nefndir nokkrir stílar gítarleiks og hvernig gítarinn varð partur af 

samblöndun ákveðinna stíla á seinni hluta 20. aldar. Auk þessara stíla og margra annarra eru 

margir undirstílar innan hvers stíls sem hægt er að sérhæfa sig í. Flestar stíltegundir gítarleiks 

fela í sér einhvers konar stílblöndun og það er líkleg ástæða þess að gítarinn tengist svo 

mörgum stílum.
32

 

 

3. Gítarkennsla á Íslandi 

Tónlistarskólakerfið á Íslandi byggir í dag á námskrárkerfi sem kom formlega til framkvæmda 

í tónlistarskólum skólaárið 2000-2001. Kerfið byggir á aðalnámskrá tónlistarskólanna og 

undirnámskrám fyrir hvert hljóðfæri. Gítarnám á Íslandi byggir á tveimur mismunandi 

undirnámskrám. Annars vegar námskrá fyrir gítar sem kom út árið 2002 og hefur með nám á 

klassískan gítar að gera og hins vegar rafgítarnámskrá sem kom út árið 2009. Báðar 

námskrárnar eru ítarlegar og veita kennurum góðar upplýsingar um hvernig standa skuli að 

þessu sérhæfða tónlistarnámi á viðkomandi hljóðfæri. 

Athyglisvert er að skoða texta aðalnámskrár tónlistarskólanna og bera saman við texta í 

framangreindum undirnámskrám. Í aðalnámskránni stendur meðal annars: „Í skólastarfi 

tónlistarskóla ber að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda, getu þeirra og þroska 

þannig að skólarnir þjóni öllum þeim sem sækjast eftir tónlistarnámi. Kennsluaðferðir og 

viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og sveigjanleg“.
33

 Á öðrum stað í aðalnámskránni kemur 

eftirfarandi fram: „Kennslan beinist að því að hjálpa nemendum að öðlast þekkingu og 

skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og ná leikni á tilteknum sviðum. Kennslan miðar að 

                                                
28 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 10. 
29 James Westbrook & Ted Fuller, The complete illustrated book of the electric guitar, bls. 82. 
30 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 11. 
31 Dave Hunter & Tony Bacon, Totally Guitar: The definitive guide, bls. 141. 
32 Victor Anand Coelho, The Cambridge Companion to the Guitar, bls. 1. 
33 Menntamálaráðuneytið (Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 

Menntamálaráðuneytið, 2000), bls. 13. 
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því að nemendur nái þeim markmiðum sem að er stefnt.“
34

 Í þessu samhengi kemur 

eftirfarandi einnig fram: „Vönduð kennsla sem lagar sig að markmiðum og nemendum eykur 

líkur á árangri.“
35

 Þessi tilmæli í aðalnámskrá eru mjög skýr og gefa ákveðna hugmynd um 

fjölbreytni, sveigjanleika og aðlögun námsins að persónuleika hvers og eins. Markmið eru 

mikilvæg en það er vert að skoða hver þau eru. Þá er gott að huga að því hvaða aðilar hafa 

markmið í þessu samhengi. Nemandinn hefur einhver markmið þó þau geti verið óskýr í 

byrjun auk þess að vera mismunandi eftir einstaklingum. Foreldrar yngri nemenda hafa 

markmið sem eru misjöfn og svo hafa kennarar sín markmið sem eiga að endurspegla það sem 

stendur í námskránni. Um markmið tónlistarskóla segir eftirfarandi í aðalnámskránni: 

„Markmið tónlistarskóla eru margvísleg, allt frá markmiðum, sem varða afmarkaða þætti 

kunnáttu, leikni og viðhorfa, til langtímamarkmiða.“
36

 Það má síðan velta fyrir sér hvar þessi 

mismunandi markmið og sjónarmið kerfisins og þeirra einstaklinga sem koma að því geta 

fundið sameiginlega lendingu.  

Í klassísku gítarnámskránni stendur að á liðnum áratugum hafi fá hljóðfæri notið meiri 

vinsælda en gítarinn, jafnt í klassískri sem rytmískri tónlist. Auk þess sé hann algengastur 

undirleikshljóðfæra við alþýðusöng. Strax í kjölfarið segir að þessi námskrá fjalli um nám í 

klassískum gítarleik, þ.e. nám á klassískan gítar með nælonstrengjum, en fjallað sé um 

rafgítarleik í námskrá fyrir rytmíska tónlist.
37

 Þannig má færa rök fyrir því að ef áhugasvið 

nemandans er víðara en klassísk gítartónlist þá sé þessi námskrá ekki fullnægjandi fyrir 

viðkomandi. Í rafgítarnámskránni vakti önnur málsgrein athygli. Þar segir að námskráin sé 

einnig ætluð nemendum sem leika á rafmagnaðan kassagítar í stað rafgítars sem og 

nemendum sem nýti bæði hljóðfærin jöfnum höndum.
38

 Hér er ekki lokað á neina stíla en 

spurningin um hvort gítarinn verði endilega að vera rafmagnaður er athyglisverð.  

Það vekur einnig athygli að báðar námskrárnar eru tiltölulega opnar, hvað markmið varðar 

í byrjun náms, en þær eru talsvert stefnumarkandi þegar kemur að dæmum um efni til 

yfirferðar og verk til flutnings á prófum. Það er til dæmis athyglisvert að á lagalista fyrir 

grunnpróf í rafgítarleik eru tíu lög sem öll tengjast djass- eða fusion tónlist á einhvern hátt en 

einungis eitt af þessum lögum tengist rafgítar sérstaklega ef horft er til upprunalegra 

                                                
34 Menntamálaráðuneytið (Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 

Menntamálaráðuneytið, 2000), bls. 23.  
35 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 23. 
36 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 23. 
37 Menntamálaráðuneytið (Aðalnámskrá tónlistarskóla: Gítar, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 

Menntamálaráðuneytið, 2002), bls. 7. 
38 Menntamálaráðuneytið (Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist: Rafgítar, Sölvhólsgötu 4, 150 

Reykjavík, Menntamálaráðuneytið, 2009) Útg. 2009, bls. 67. 
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hljóðupptaka af þessum lögum.
39

 Það er athyglisverð staðreynd að ekki sé hægt að tiltaka 

fleiri fræg rafgítarlög á þessum lista miðað við þau miklu áhrif sem rafgítarinn hefur haft á 20. 

öldinni. Í námskránni fyrir gítar eru hins vegar einvörðungu tiltekin verk úr klassískri 

efnisskrá á grunnprófinu.
40

 Upp að vissu marki er eðlilegt að í klassísku gítarnámi séu klassísk 

gítarverk á dagskrá en það má velta fyrir sér hvar allar aðrar tegundir gítarleiks eiga heima ef 

ekki í námskrá fyrir gítar.  

 

3.1 Erlendar fyrirmyndir í tónlistarkennslu 

Tónlistarnám hefur þróast mikið síðustu þrjátíu ár. Námsvettvangur nemenda í framhaldsnámi 

er ekki lengur einskorðaður við klassískt hljóðfæranám eða rytmískt nám sem er eingöngu 

miðað að djasstónlist og svo tónsmíðum. Hægt er að finna sérhæft nám í ýmsum tegundum 

tónlistar sem hljóðfæraleikari eða út frá öðrum tónlistarstílum. Sem dæmi um slíkt má nefna 

popp- og heimstónlistardeildir við Rotterdam Conservatory
41

 og heims- og 

þjóðlagatónlistarbrautir  við tónlistarháskólana í Gautaborg og Stokkhólmi.
42

 Einnig má nefna 

nám í spunatónlist í skólum á borð við New England Conservatory og Estonia Academy of 

Music.
43

 Margt fleira mætti nefna eins og nám í tónlistarfræði og tónlistarþerapíu sem er víða 

kennt. Þannig eru ýmsir möguleikar í boði fyrir þá sem kjósa tónlistar- eða tónlistartengt nám 

á háskólastigi. Sú staðreynd að tímar séu breyttir hvað framhaldsnám varðar skiptir máli 

vegna þess að aðalnámskráin gefur til kynna að eitt af hlutverkum tónlistarskóla sé að búa 

nemendur undir nám í tónlist og skyldum greinum á háskólastigi.44  

Varðandi nálgun á grunnnámi í gítarleik og tónlist almennt liggur beinast við að athuga 

hvort eitthvað efni sé til sem byggir á fjölbreyttum grunni og tónlistarlegri víðsýni. Ef vel er 

að gáð er hægt að finna ýmsar útgáfur af efni sem hefur þessa nálgun að leiðarljósi. Ein útgáfa 

af athyglisverðu námsefni heitir Guitar Expressions.
45

 Þetta er nokkurs konar gítarnámskrá 

unnin úr Expressions Music Curriculum sem er heildarnámskrá yfir ákveðna nálgun á 

tónlistarkennslu. Guitar Expressions virðist vera hugsað fyrir gítarkennslu á fyrstu stigum 

námsins bæði í einkatímum og í hóptímum. Námskráin er gefin út af Alfred Publishing 

útgáfunni sem er ein sú stærsta í útgáfu tónlistartengds kennsluefnis í heiminum. Í inngangi  

                                                
39 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist: Rafgítar, bls. 72. 
40 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Gítar, bls. 12. 
41 Vefsíða tónlistarháskólanns í Rotterdam: http://www.rotterdamconservatory.com/.   
42 Vefsíða háskólanns í Gautaborg: http://www.hsm.gu.se/, vefsíða Konunglega tónlistarháskólans í Stokkhólmi: 

http://www.kmh.se./.  
43Vefsíða New England conservatory: http://necmusic.edu /, vefsíða Listaháskóla Eistlands: 

http://www.ema.edu.ee.  
44 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 13 
45 Aaron Stang & Bill Purse, Guitar Expressions (16320 Roscoe Blvd. Van Nuys, CA. Alfred Publishing, 2005). 

http://www.rotterdamconservatory.com/
http://www.hsm.gu.se/
http://www.kmh.se./
http://necmusic.edu/
http://www.ema.edu.ee/
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námsbókarinnar stendur meðal annars að gítarinn sé einstakt hljóðfæri sem gefi flytjendum 

tækifæri á að móta það eftir eigin persónuleika og tónlistarlegum áhugasviðum. Hann sé 

notaður af söngvaskáldum til að skapa einfaldan en gullfallegan undirleik. Rokkgítarleikarinn 

geti skapað kraftmiklar laglínur sem halda hlustendum uppnufndum. Gítarinn finni sér leið 

inn í tónleikahöllina í höndum klassíska gítarmeistarans með undirleik heillar 

sinfóníuhljómsveitar og í höndum blúsmeistaranna geti gítarinn sungið og grátið. Í lok 

inngangsins kemur svo athyglisverð setning. Þar stendur að vonandi geti þessi bók hjálpað 

viðkomandi að finna sína rödd á þetta yndislega og persónulega hljóðfæri.
46

 Þarna er komin 

nálgun í gítar- og tónlistarkennslu sem mætti færa rök fyrir að sé meira viðeigandi í dag en sú 

nálgun sem er til staðar. Í dag eru ótal leiðir til tónlistariðkunar, hvort sem horft er til 

atvinnuvettvangs, háskólanáms eða áhugamennsku. Þess vegna ætti það markmið að finna 

persónulega leið hvers og eins að fá miklu meiri athygli heldur en í núverandi kerfi. 

 

4. Viðtöl 

Í umfjöllun um hugmyndafræði í gítarkennslu liggur beinast við að fá sjónarmið þeirra sem 

standa málefninu næst, þ.e. gítarkennara. Á Íslandi starfa margir gítarkennarar og flestir starfa 

annað hvort í umhverfi klassískrar eða rytmískrar námskrár. Í von um aukna faglega umræðu 

og að fram komi hugmyndir að jákvæðri þróun í gítar- og tónlistarkennslu á Íslandi almennt 

voru settar fram nokkrar spurningar sem fjalla annars vegar um grunnhugmyndafræði í 

gítarkennslu og hins vegar hugmyndir kennara að jákvæðri þróun í faginu. Viðtölin voru tekin 

í október 2014, ýmist á heimili viðmælanda, vinnustað hans eða á kaffihúsi. Viðmælendur 

voru tíu gítarkennarar, níu karlar og ein kona. Viðtölin fóru fram í trúnaði og eru 

viðmælendum því fengin ný nöfn í ritgerðinni.
47

 Nöfnin voru valin af handahófi og eru: Arnar 

rafgítarkennari, Björn klassískur- og flamenco gítarkennari,  Daníel klassískur- og flamenco 

gítarkennari, Eyrún rafgítarkennari, Friðrik klassískur gítarkennari, Garðar klassískur 

gítarkennari, Halldór rafgítarkennari, Ingvar rafgítarkennari, Jón klassískur gítarkennari og 

Karl klassískur- og rafgítarkennari. 

 

4.1 Fyrsta spurning 

Fyrsta spurningin var hvort viðmælendur líti á klassískan gítar og rytmískan gítar sem sama 

hljóðfærið eða sem tvö ólík hljóðfæri.  

                                                
46 Aaron Stang & Bill Purse, Guitar Expressions, bls 10. 
47 Í ritgerðinni verða ekki tilvísanir í viðtölin vegna nafnleyndar viðmælenda. 
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Sumir viðmælendur voru hugsi yfir því hvort með rytmískum gítar væri átt við rafgítar 

sérstaklega. Með rytmískum gítar var hins vegar frekar átt við rytmíska nálgun á gítarinn sem 

er ekkert endilega bundin við rafgítar. 

Það er athyglisvert að sjö af tíu viðmælendum vildu meina að um tvö ólík hljóðfæri sé að 

ræða þó þeim beri ekki alveg saman um hversu mikill þessi mismunur sé. Flestir eru sammála 

um að báðar útgáfur hljóðfærisins byggist á sama grunni en það sem skilji á milli sé fyrst og 

fremst ólíkar áherslur í tónlistarlegri nálgun og mismunandi tækni sem henni fylgir. Þrír af 

viðmælendunum vilja meina að þessi munur skipti ekki öllu máli í upphafi náms og að 

nemendur gætu jafnvel haft sama námsefnið fyrstu árin. Þeim finnst munurinn á 

hljóðfærunum koma betur fram þegar líður á námið og þá skilji leiðir. Arnari finnst munurinn 

vera svipaður og ef hann hugsi um píanó og víbrafón á þann hátt að uppbyggingin sé sú sama 

en tæknin til að framleiða tóninn sé allt önnur. Það viðhorf að um tvö ólík hljóðfæri sé að 

ræða kom hvað skýrast fram í ummælum Garðars þegar hann var spurður út í möguleikann á 

opnara grunnprófi í gítarleik. Þar talaði hann um að það væri ekki leyfilegt að spila á rafgítar í 

valþættinum á grunnprófi í gítarleik og svo líkti hann því við að spila á klarínett í vali á 

gítarprófi. Ingvar talaði um hversu ólíkar nálganir væru á þessi tvö hljóðfæri og nefndi sem 

dæmi að útskrifaðir tónstigar í klassísku gítarnámi virki ákaflega illa í rytmískri tónlist. Hann 

talar einnig um að sjálfsagt sé það eins í hina áttina. Auk þess talaði hann um að fyrst og 

fremst líti hann á klassískan gítar sem einleikshljóðfæri öfugt við rytmískan gítar sem sé fyrst 

og fremst samspilshljóðfæri.  

Þeir sem vildu meina að þetta væri sama hljóðfærið voru þó sammála hinum um að 

tónlistarleg nálgun væri allt önnur. Halldór talaði um að þegar hann líti á námskrárnar þá 

upplifði hann þennan mun á milli hljóðfæra en það færi hins vegar bara eftir því „hvernig 

hann líti á það“. Hann hafi til dæmis oft séð klassískan gítar í rytmískri tónlist. Hann taldi 

þetta fara aðallega eftir því hver væri að spila hverju sinni. Friðrik og Karl virtust sammála 

um það að um sama hljóðfærið væri að ræða sem svo skiptist í margar undirtýpur af gíturum. 

Karl talaði um að honum finndist þetta vera einn og sami hluturinn en hann gæti ekki neitað 

því að þegar hann væri með klassíkan gítar í höndunum spili hann oftast klassík og ef hann 

væri með djassgítar í höndunum spili hann oftast djass og svo framvegis. Friðrik talaði um að 

það væri til klassískur gítar, stálstrengja gítar og ýmsar týpur af rafgítar en þetta sé í raun og 

veru allt sama hljóðfærið. Í kjölfarið sagði hann: „Gítar er bara gítar fyrir samfélaginu í sjálfu 

sér“ en þessi athugasemd er umhugsunarverð í umfjöllun um þær sérhæfðu gítarnámskrár sem 

fyrir eru. Með þessu átti Friðrik hugsanlega við það að almennar hugmyndir fólks um gítar 

skiptist ekki í sérhæfða flokka eftir tónlistarstílum og þar af leiðandi má velta fyrir sér hvort 
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væntingar foreldra og nemenda geti verið talsvert frábrugðnar þeim væntingum sem fagfólk 

innan tónlistarskóla hefur.  

 

4.2 Önnur spurning 

Önnur spurning fjallaði um gítarnám á Íslandi og þær tvær ólíku námskrár sem til eru fyrir 

hljóðfærið. Spurningin var hvort önnur námskráin gefi ungum gítarnemendum nægilega 

yfirsýn yfir tónlistarlega fjölbreytni hljóðfærisins ein og sér. Umræðan miðaði fyrst og fremst 

að nemendum í fyrri hluta náms þó hún hafi einnig farið út í hugmyndir um tónlistarnám á 

öllum stigum námsins. 

Fimm af tíu viðmælendum töluðu um að núverandi námskrár gefi ekki nægilega yfirsýn 

yfir tónlistarlega möguleika gítarsins einar og sér. Arnar talaði um að sá sem fari í klassískt 

nám kynnist ekki þeim fjölbreytileika sem sé í rytmískri tónlist og sá sem fari í rytmískt nám 

kynnist ekki þeim möguleikum sem eru í klassískri tónlist. Hann taldi að óvitlaust væri að 

geta boðið yngri nemendum upp á fjölbreyttari nálgun og að jafnframt finnist honum sú leið 

að leyfa krökkum að læra það sem þá langi að læra eigi alveg jafn mikinn rétt á sér. Ef það sé 

eitthvað sem þurfi að gera á þessum fyrstu árum þá sé það að sinna áhuganum. Að lokum 

sagðist Arnar vera hugsi yfir því hvort við værum á réttri leið í tónlistarnámi ungra krakka. 

Friðrik talaði um að ástæðan fyrir því að námskrárnar veiti ekki nægjanlega tónlistarlega 

yfirsýn sé að þetta séu „tveir ólíkir skólar“ og þannig sé það líka með öll aukafögin í 

tónlistarskólunum. Í framhaldi talaði hann um að í grunnskólum sé sífelld umræða um það 

hvernig fögin geti unnið saman og að þá umræðu vanti innan tónlistarskólanna. Jón var einnig 

á því að námskrárnar veiti ekki nægjanlega yfirsýn en tekur þó fram að honum finnist 

klassíska námskráin vera nokkuð opin. Honum sýndist að það ætti að vera hægt að fara í 

rytmíska hluti í klassíska náminu án þess að það kæmi illa út. Hann talar um að hann geti vel 

séð að margt sé hægt að læra af hvor öðrum í þessu námi. Ingvar, Eyrún og Halldór vinna út 

frá rytmísku námskránni og töluðu þar af leiðandi meira út frá henni. Ingvar og Halldór virtust 

báðir nokkuð ánægðir með rytmísku námskrána en Ingvari fannst þó að það mætti vera meiri 

áhersla á popp, rokk, blús og heimstónlist í henni. Halldór talaði um að hún henti ekki fyrir 

alla og kannski mætti bæta við tæknilegum atriðum inn í rytmísku námskrána sem fengin 

væru úr klassísku námskránni. Eyrún var ekki jafn sátt við rytmísku námskrána og leggur 

sérstaka áherslu á að henni finnist hún alls ekki henta fyrir unga krakka og að það sama mætti 

segja um klassísku námskrána. Ástæðan sé sú að áhugasvið nemenda sé á allt öðrum stöðum 

heldur en þau viðfangsefni sem eru í námskránum. Ungur nemandi sem komi í gítarnám sé 

hvorki að hugsa um djass né klassík heldur eitthvað allt annað. Eyrún talaði um að vissulega 
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henti eitthvað úr rytmísku námskránni, eins og að kenna nótur, hljóma, skala og spuna, en að 

lögin og stílarnir sem hún sé sjálf að kenna séu kannski eitthvað allt annað. 

Daníel og Garðar vinna báðir út frá klassísku námskránni og virtust ekki hafa þörf fyrir 

aðrar leiðir. Þeir svöruðu spurningunni um tónlistarlega yfirsýn ekki beint en virtust 

sannfærðir um ágæti einhliða klassísks gítarnáms. Daníel talaði um að vandamálið sé að 

svona námskrár séu  svo leiðandi en hann haldi að flestir kennarar í dag leitist við að uppfylla 

óskir nemenda og hann sé sífellt meira að kenna dægurtónlist en þá í útsetningum fyrir 

klassískan gítar með laglínu, bassa og hljóma saman. Hann sagði að nú sé komið svo mikið af 

útsetningum af dægurtónlist fyrir klassískan gítar og þannig sé þessi leið orðin miklu opnari 

en áður. Garðar talar um að hann þekki rafmagnsgítarinn ekki nógu vel en hann telur æskilegt 

að einbeita sér að öðru hljóðfærinu í einu og segist halda að klassískt gítarnám sé mjög góður 

grunnur undir allt annað gítarspil.  

Karli finnst það fara algerlega eftir kennaranum og því námsefni sem hann noti hvort 

nemandinn fái næga yfirsýn yfir hljóðfærið. Hann talar um að það sé vöntun á kennsluefni 

sem hafi mjög breiðan sjóndeildarhring varðandi  möguleika gítarsins.  

Björn talaði um að þegar ungur nemandi komi inn í tónlistarnám sé hann ómótaður og viti 

í raun ekkert hvað hann sé að fara að læra. Þannig sé nemandinn líka opinn fyrir hverju sem er 

og þess vegna finnist honum báðar námskrárnar fara strax of mikið í sitthvora áttina. Honum 

finnst þær góðar í þeim skilningi að þær byrji báðar á ákveðnum byrjunarpunkti og hafi svo 

báðar ákveðinn lokapunkt en gallinn sé sá að nemandinn sé ekki nógu þroskaður eða tilbúinn 

til að átta sig á því hvora leiðina hann vilji fara í byrjun. 

 

4.3 Þriðja spurning  

Þriðja spurning fjallaði um það hvort pláss væri fyrir þriðju leiðina eða einhvers konar viðbót 

við þetta kerfi sem myndi hugsanlega minnka bilið milli þessara tveggja gítarnámskráa og 

opna leið fyrir þá kennara og nemendur sem það myndi henta. Sett var fram hugmynd um 

nálgun sem leggur áherslu á fjölbreyttan tæknilegan grunn og víðtæka hlustun með það að 

markmiði að nemendur geti síðar valið sér leið sjálfir. Hins vegar var óskað eftir öllum öðrum 

hugmyndum og hugdettum, hvort sem það væri í þessa átt eða allt aðra átt, eða jafnvel, ef 

andstaða væri fyrir einhvers konar opnun að skýra þá út sína sýn á málinu.  

Það hlýtur að teljast jákvætt fyrir þróun í tónlistarkennslu að af tíu viðmælendum voru átta 

opnir fyrir einhvers konar þróun á kerfinu. Í svörum viðmælenda komu margar góðar 

hugmyndir sem vel má hugsa sér að nýta í áframhaldandi umræðu um þetta málefni. 



 

  

12 

 

Arnar talaði um að hann haldi að bæði kerfið, kennarar og skólar séu hræddir við að veita 

þetta frelsi. Hann telur að þetta þyrfti að vera blönduð leið. Það þurfi að sinna þeim 

grunnþáttum sem hafa sýnt sig að nemendur nái framförum í gegnum og ef þeir sinni þeim þá 

fái þeir að spila eitthvað sem þá langi mikið sjálfum að spila. Grunnhugsunin eigi að vera sú 

að gera nemandanum eitthvað gagn. 

Nokkrir sameiginlegir punktar komu fram í svörum viðmælenda eins og til dæmis að 

Arnar og Eyrún töluðu um að grunnvandamál kerfisins væri að það sé of miðað að því að búa 

til tónlistarmenn. Um þetta sagði Arnar: „Ef eitthvað er að núverandi kerfi þá er það að það 

miðar raunverulega allt of mikið að því að búa til tónlistarmenn“. Hann sagði hins vegar að 

það séu ótal önnur atriði sem nemendur geti grætt á tónlistarnámi. Eyrún var á sama máli og 

Arnar og sagðst vilja sjá einhverjar leiðir fyrir þá sem séu ekki að stefna endilega að því að 

verða atvinnu tónlistarmenn. Hún velti í framhaldinu fyrir sér af hverju grunnmarkmiðið ætti 

að vera að verða tónlistarmaður. Það sé fullt af fólki sem spili á hljóðfæri sér til gagns og 

gamans en vinni við eitthvað allt annað og það hljóti að vera pláss fyrir það í kerfinu. Hún 

sagðist vera með mjög fjölbreytta flóru nemenda og reyni að hjálpa þeim á sinni vegferð. Hún 

sagðist jafnframt ekki vera viss um hvaða kerfi myndi virka utan um slíka nálgun.  

Arnar talaði um að á þessum fyrstu árum ætti frekar að kenna krökkum að njóta tónlistar, 

kenna þeim ákveðin vinnubrögð og aga í verkefnum sínum sem smiti svo yfir í annað í þeirra 

lífi. Hann setur ákveðnar spurningar við prófin og framkvæmd þeirra í fyrri hluta námsins og 

sagði meðal annars þetta um málið:  

Af hverju þarf að vera að taka þessi próf? Því miður held ég að stórum hluta til þá sé það 

ekkert endilega fyrir nemendur gert. Hluti af þessu eru bara sveitarfélög sem vilja sjá að 
það sé einhver árangur í náminu sem þau eru að borga fyrir, foreldrar vilja sjá að það sé 

einhver árangur í því sem þeir eru að borga fyrir, skólinn vill sjá að það sé einhver 

framvinda í náminu sem þeir eru að veita og svo framvegis. Þannig að kerfið ætlast til 

þess að það séu tekin próf, frekar heldur en kennarinn og nemandinn. 

Arnar sagði þessar áhyggjur sínar hins vegar bara eiga við á fyrstu árum námsins eða fram að 

grunnprófi, eftir það taki alvara lífsins við. Að lokum gagnrýndi Eyrún rytmísku námskrána 

fyrir það að hún hæfi ekki ungum nemendum sem séu að stíga sín fyrstu skref á hljóðfærið og 

að það viðmið að þau eigi að geta þreytt grunnpróf á þessum viðmiðunaraldri sé algerlega 

óraunhæft. 

Margir voru opnir fyrir því að samnýta að einhverju leyti áherslur úr báðum námskránum 

og þá sérstaklega í upphafi náms. Björn sagðist vera mjög hlynntur námskrám og skýrum 

ramma en hann vilji hins vegar ekki sjá klassíska gítarnámskrá, rafgítarnámskrá og svo 

einhverja þriðju námskrá sem færi einhverja blandaða leið. Hann sagðist frekar vilja sjá eina 
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námskrá fyrir gítar sem væri mjög opin í grunnnáminu og að með meira blandaðri leið gætu 

kennarar meira ráðið hvaða leið þeir færu. Þannig gætu þeir sem kenna sérstaka stíla og hafa 

ekki áhuga á öðru haldið því áfram en þeir sem vilji hafa blandaðri áherslur hafi þá meira 

frelsi til þess í grunnnáminu. Í miðnáminu og framhaldsnáminu væri svo meiri áhersla á tvær 

leiðir. Í miðnáminu mætti hafa fleiri og fjölbreyttari valþætti en eru nú og þannig myndi 

skiptingin ekki vera alveg eins afgerandi. Einnig mætti hafa valþátt í framhaldsprófinu líkt og 

sé í miðnáminu núna og þannig gæti nemandi farið einhvers konar blandaða leið allan sinn 

námsferil ef hann vildi. Björn talaði um að það sem þurfi sé möguleikinn á meira vali í 

grunnprófinu til að hægt sé að hafa opnara nám. Hann talaði einnig um mikilvægi þess að 

kynna nýja hluti fyrir nemendum. Markmiðið með góðu grunnnámi finndist honum vera að 

búa til verkfærin til að geta gert þá hluti sem nemendur vilja auk þess að víkka 

sjóndeildarhringinn fyrir allskonar tónlist.  

Karl talaði á mjög svipuðum nótum. Hann taldi að upp að grunn- eða miðprófi væri 

sniðugt að hafa fjölbreyttari áherslur en eftir þann tíma ættu nemendur að vera betur í stakk 

búnir að velja sér sérsvið. Karl telur það vera erfitt að sérhæfa sig í of mörgu en að almennara 

nám myndi þjóna fjöldanum betur. Um þetta málefni sagði hann meðal annars:  

Það er mín reynsla að maður getur ekki þjónað mörgum herrum þegar kemur að 

fullkomnun, en fyrir níutíu prósent nemenda sem koma að læra á gítar þá væri gott að vera 
með námskrá sem færi út um víðan völl með hljóðfærið. 

Jón virtist vera opinn fyrir því að nýta jákvæða hluti úr mismunandi stílum. Hann talaði 

um að hann myndi vilja kenna klassíska tækni en spila rytmíska tónlist með á klassíska 

gítarinn. Hann vill kenna spuna, hljóma, tónstiga og þjóðlagatónlist út frá rytmískri nálgun. 

Hann talaði um að ef þetta yrði gert, þá þætti honum gott að fá leiðbeiningar úr rytmíska 

gítarnum í námskránni fyrir klassíska kennara. Hann sagði einnig að gott væri ef 

tónlistarkennarar framtíðarinnar gætu fengið svona nám. 

Halldór talaði um að hann myndi vilja geta sent nemendur fyrr í grunnpróf og að sá aldur 

sem talað sé um í rytmísku námskránni sé ekki raunhæfur. Hann sagðist hafa spurt 

prófdómara sérstaklega út í þetta og fengið þau svör að það væri mjög sjaldgæft að nemendur 

undir fimmtán ára aldri færu í grunnpróf á rafgítar. Halldór segir einnig að það vanti 

kennslubók í rytmískum gítarleik sem fari í gegnum grunninn á skipulagðan hátt en sé 

skemmtileg fyrir nemendur. Honum finnst að rytmískt nám gæti tekið margt frá klassíska 

gítarnum varðandi uppbyggingu á grunntækni og líkamsbeitingu. Hann hafi til dæmis sjálfur 

þurft að hafa mikið fyrir þvi að lagfæra slæma ávana í sinni spilamennsku á seinni árum. 
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Ingvar er opinn fyrir einhvers konar breytingum og honum finnst vera pláss fyrir fleiri 

leiðir í framtíðar námsskrám þar sem popp, rokk og heimstónlist væri gert hærra undir höfði. 

Hann telur að það myndi auka fjölbreytni í tónlistarnámi sem sé ekkert nema jákvætt. 

 Hugsanlega mætti setja slíkt kerfi þannig upp að nemendur myndu velja námsbrautir sem þeir 

myndu sérhæfa sig í á seinni stigum námsins. Ingvar sagðist vera hrifinn af því að í 

grunnnámi sé einhver grunnur sem allir fari í gegnum og að nemendur fái mikla þjálfun í að 

spila einfalda hluti eftir eyra sem og að læra einföld lög í popp, rokk, fönk, djass og blús 

tónlist. Hann telur hins vegar að erfitt væri að útfæra þetta ef að klassíski gítarinn væri þarna 

inni líka, einfaldlega vegna þess að þetta séu of ólík hljóðfæri. 

Daníel og Garðar eiga það sameiginlegt að þeir telja ekki þörf á að breyta núverandi kerfi. 

Innan núverandi kerfis sé nægilegt frelsi fyrir bæði kennara og nemendur til þess að gera það 

sem þeir vilji. Garðar hefur miklar efasemdir gagnvart því að blanda saman klassískum gítar 

og rafgítar í náminu út af mismun á tækni og líkamlegri aðkomu á þessi hljóðfæri. Hann 

virtist hins vegar opinn fyrir því að leggja meiri áherslu á rytmíska tónlist í klassískum 

gítarleik. Um það sagði Garðar eftrifarandi: „Það mætti alveg kvitta undir að leggja mætti 

meiri áherslu á að læra hljóma, hljómagang og rytmíska tegund af tónlist á klassískan gítar“. 

Hann heldur hins vegar að flest allt ætti að passa inn í aðra hvora námskrána og ef ekki þá 

þurfi að finna nýja leið en hann hafi engin svör við því hvernig sú námskrá ætti að vera. 

Daníel talaði um að nemendur séu oft á tíðum búnir að vera lengi í námi áður en þeir 

hugsi um að þeir séu í klassísku námi. Þeir séu bara að læra á gítar og að læra grunnefni eins 

og nótur og hljóma. Svo þegar þessi sérstöku einkenni klassíska gítarsins fari að koma meira 

fram komi að því að nemandi taki ákvörðun um hvort hann vilji halda áfram. Hann vill meina 

að með tímanum og með því að stílarnir séu að nálgast hvern annan þá sé ekki þörf fyrir nýja 

leið innan tónlistarskólanna. Hann sagði þó að vissulega sé námskáin stýrandi og það mætti 

kannski opna hana eitthvað til að menn horfðu meira þangað en honum finnist hann hafa það 

frelsi sem hann þurfi til að kenna það sem hann vill kenna og það sem nemandinn vill læra. 

Friðriki finnst það vera réttur barna að fá að kynnast öllum hliðum hljóðfærisins. Honum 

finnst námið byrja á nokkuð viðeigandi hátt eins og það er byggt upp í dag en honum finnst 

einnig sjálfsagt að nemendur eigi kost á kynningu á öðrum hlutum þegar grunntækni og slíkt 

sé komið vel á veg. Hann talaði til dæmis um mikilvægi þess að klassískir nemendur fái 

kynningu á rafgítar og hljómaspili og því að leika með gítarnögl. Í framhaldinu talaði Friðrik 

út frá eigin reynslu sem gítarnemandi og sagði: „Ég hef spáð í því, ef einhver hefði bankað á 

dyrnar og sagt: Sjáðu hérna! Ég er ekkert sár yfir því en mér finnst alveg sjálfsagt að kynna 

nemendum fyrir öllum hlutum“. 
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4.4 Fjórða spurning  

Næstu spurningu hafði, þegar að henni kom, verið svarað nokkuð gaumgæfilega eða að 

minnsta kosti helming hennar. Spurningin var annars vegar hvaða leiðir fólk myndi vilja sjá ef 

það væri jákvætt gagnvart einhverri breytingu eða opnun á kerfinu. Af því að auglýst var eftir 

hugmyndum í beinu framhaldi af umræðu um þriðju leiðina þá var búið að fara vel yfir þær. 

Hins vegar var spurt hvort viðmælendur finndu einhver rök gegn breytingum eða opnun á 

kerfinu.  

Þau rök á móti nýjum leiðum sem komu oftast fram voru á þá leið að slíkt væri flóknara 

fyrir kennara, tónlistarskóla, tónlistarskólakerfið og sveitarfélögin. Flestir tóku hins vegar 

fram að þess konar rök væru engan veginn réttlætanleg. Arnar talaði í framhaldi af þessu um 

að einu rökin gegn breytingum væru að þær passi ekki inn í kerfið og hann taldi það vera rök 

sem komi vegna ótta við breytingar. Eyrún talaði einnig um að rökin gegn breytingum væru 

að það sé flóknara og að núverandi ástand sé þægilegt fyrir kennara. Það sé flóknara að vera 

inn í mjög mörgu og geta kennt fjölbreytt efni. Friðrik var á sama máli og Eyrún um að það 

sem mæli á móti svona hugmyndum séu kennararnir sjálfir sem séu ekki nógu opnir fyrir 

slíkum hugmyndum. 

Daníel og Garðar eru áfram nokkuð sammála um að núverandi kerfi bjóði upp á 

nægjanlegan sveigjanleika. Daníel telur sig hafa allt það frelsi sem hann þurfi innan núverandi 

kerfis og þó svo að prófin kalli á eitt þá sé alltaf hægt að leggja áherslu á eitthvað annað. 

Spurningin sé hvort kennarinn láti prófin stýra sér of mikið. Þetta sé eiginlega spurning um 

víðsýni kennarans og hann sé ekki viss um að einhver þriðja námskrá myndi breyta neinu 

nema hvað varðar prófin sjálf. Garðar talar á svipuðum nótum og vill meina að innan 

klassísku námskrárinnar sé nægilegt rými fyrir þá fjölbreytni sem sé verið að sækjast eft ir í 

þessari umræðu. Um þetta sagði hann: „Ég myndi vilja sjá eitthvað dæmi sett upp sem passar 

inn í hvoruga námskrána“. 

Nokkur rök komu fram sem snérust ekki um kerfið sjálft. Jón talaði til dæmis um að rökin 

gegn því að blanda áherslum væri sá tími sem færi í þá vinnu og að nám með svo blönduðum 

áherslum myndi hugsanlega bara ganga fyrir virkilega duglega nemendur. Halldór telur einu 

rökin gegn einhverjum breytingum vera þau ef núverandi kerfi hafi virkað vel fyrir einhverja 

kennara og nemendur. Hann sagðist jafnframt vera viss um að kerfið virki vel fyrir marga en 

þó ekki endilega alla. Ingvar talar ekki um nein rök á móti en vill hins vegar meina að rökin 

með einhvers konar opnun á kerfinu séu þau að engir tveir einstaklingar séu eins og 

fjölbreytileiki sé heillandi í tónlist og tónlistarnám mætti alveg taka mið af því. 
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Nokkrir viðmælendur töluðu áfram um hvaða áherslur þeir myndu vilja sjá í nýjum 

nálgunum á gítarkennslu. Björn ítrekaði að hann vilji ekki þriðju námskrána heldur að þessar 

tvær leiðir sem fyrir séu geti gengið meira samstíga í byrjun námsins. Hann sér engin rök 

gegn því að opna kerfið á einhvern hátt. Karl talar um að honum finnist einhvers konar þriðja 

leið vera spennandi kostur fyrir nemendur upp að miðstigi. Hann telur þessa þriðju leið geta 

miðað að því að nemendur geti síðar valið á milli klassískrar eða rytmískrar leiðar í 

framhaldsnámi sínu. Karl segist ekki sjá nein rök gegn því að opna þetta annars ágæta kerfi. 

Eyrún vill að tónlistarnám sé einstaklingsmiðaðra og vill skoða hvern nemanda fyrir sig betur 

og hvaða vegferð hann sé á. 

 

4.5 Fimmta spurning 

Að lokum voru viðmælendur spurðir hvort og hvernig þeir teldu að tónlistarlegur bakgrunnur 

og almennar skoðanir þeirra á tónlist hafi haft áhrif á skoðanir þeirra á viðfangsefninu.  

Allir viðmælendur eru sammála um að bakgrunnur þeirra hafi haft áhrif eins og við mátti 

búast. Svörin urðu hins vegar athyglisverð þegar viðmælendur útskýrðu að hvaða leyti. Engir 

tveir svöruðu spurningunni á sama hátt og má segja að komið hafi í ljós að allir þessir 

kennarar eru á sinni persónulegu vegferð í tónlist og kennslu. Sú staðreynd ýtir undir þær 

hugmyndir sem Eyrún talaði um, að horfa þurfi betur á hvern einstakling og þá vegferð sem 

hann er á. 

Arnar sagði það vera pottþétt að bakgrunnur hans hafi haft áhrif og það gildi líklega um 

langflesta. Hann telur að við mótumst öll af uppeldi okkar, lærdómi og reynslu og það hafi 

líka áhrif á okkar þægindaramma og óöryggi þegar farið sé út fyrir hann. Út frá því sé 

skiljanlegt að kennarar séu ekkert allt of opnir fyrir því að lenda í þeirri aðstöðu að þurfa að 

kenna eitthvað sem þeir hafi ekki mikla reynslu í. 

Björn talaði um að auðvitað hafi þetta áhrif og sagði að hans lærdómsbakgrunnur væri 

þannig að hann hafi lært margt gott en hafi einnig sannfærst um hvernig hann vilji ekki hafa 

hlutina. Hann telur að þannig hafi slæm reynsla í námi hugsanlega hjálpað honum að skilja 

betur hvernig hann vilji kenna og hvernig hann telji að svona nám eigi að ganga fyrir sig. 

Daníel sagði það vera ljóst að tónlistarlegur bakgrunnur hans hafi áhrif á hans svör að því 

leyti að hann hugsi út frá eigin þekkingu og hvernig hann hafi unnið og honum finnist að oft 

hafi tekist vel til og það hljóti að móta svör hans að hann telji sig hafa gert eitthvað rétt.  

Svar Eyrúnar var mjög athyglisvert. Hún telur það hafa áhrif á sín svör að hún hafi ekki 

farið í tónlistarskóla fyrr en hún var 18 ára og hafi þá spilað sjálf í 6 ár á undan. Um þetta 

sagði hún meðal annars: „Ég fann kannski ekki farveg fyrir mig í tónlistarskólum“. Hún segist 
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að sumu leyti vera ánægð með að hafa farið svo seint í nám vegna þess að hún hafi náð að 

móta mikið af sínum smekk og skoðunum áður en tónlistarskólinn fór að búa til skoðun fyrir 

hana. Friðrik talaði um að hans skoðanir tengist því að hann hefði viljað að einhver hefði 

opnað dyrnar fyrir hann í hans námi og hann sé mjög mótfallinn þessum veggjum sem séu á 

milli klassískra og rytmískra nálgana í tónlistarskólum. Friðrik virðist hugsi yfir sínu námi og 

segir meðal annars um það: „Ég lærði bara á klassískan gítar, bara klassíski skólinn“. Garðar 

virtist hins vegar hálf undrandi á þessari spurningu og sagði sína vitneskju einfaldlega byggja 

á hans reynslu og það hlyti að vera ástæðan fyrir því hvernig hann svari þessum spurningum. 

Halldór talaði um að það hafi áhrif á hans svör að hann þekki það sjálfur að koma inn í 

tónlistarskóla og fá kannski ekki þær leiðbeiningar sem hann þurfti. Hann er mjög opinn fyrir 

þeirri hugmynd að samnýta áherslur úr klassískum og rytmískum nálgunum til að bæta námið 

og sagði meðal annars þetta: „Kannski er þetta einhver sniðugur stökkpallur fyrir það að báðar 

greinar séu ekki svona aðskyldar. Að það sé hægt að nýta hluti úr báðum áttum og tvinna 

þetta eitthvað saman“. 

Ingvar sagði það vera ástæðu fyrir sínum skoðunum að hann teldi sig almennt vera mjög 

opinn varðandi tónlist og hann væri sjálfur ennþá að læra og sækja tíma víðs vegar um 

heiminn sér og nemendum sínum til innblásturs. Honum finnst mikilvægt að gefa sem flestum 

tegundum tónlistar vægi í tónlistarnámi. Karl telur sinn fjölbreytta grunn í gítarleik hafa mikið 

með hans svör að gera og jafnframt að hans hugmyndir í kennslu hafi áhrif. Hans 

kennslunálgun byggist um það bil sextíu prósent á klassísku námskránni og þannig geti 

nemendur sem taki klassískt grunnpróf einnig tekið rytmískt grunnpróf án mikillar 

fyrirhafnar. Jón sagði það hafa áhrif á sín svör að hann vilji verja það að ekki verði gengið á 

klassíska gítarinn. Hann vill að menn haldi standard og segist þá meira hugsa um klassíska 

gítarinn einfaldlega af því að hann komi þaðan. Hann segir að auðvitað sé það sama með djass 

en hann bara hugsi ekki um það. Jón gerir sér grein fyrir gildi þess að nýta áherslur úr öðrum 

stílum tónlistar og um eigin reynslu í því samhengi sagði hann eftirfarandi:  

Ég spilaði mikið á rafmagnsgítar þegar ég var yngri og spilaði djass og svona þegar ég 
var unglingur. Ég veit bara hvað það hjálpaði mér rosalega að læra á hljóðfærið, hvar allt 

er og hvernig það virkar, plús það að þetta hélt mér gangandi á tímabili. 

Í samræðum við viðmælendur komu fram athugasemdir sem eru mjög mikilvægar og sýna 

á vissan hátt fram á að ákveðinna breytinga á kerfinu sé þörf. Meðal athugasemda var að 

einum viðmælanda fannst námið vera allt of sérhæft og ef þetta ætti að vera svona sérhæft þá 

þurfi einfaldlega fleiri námskrár. Öðrum fannst núverandi námskerfi beina nemandanum um 

of í farveg kennarans. Hann fari sjálfkrafa inn á áhugasvið kennarans sem sé kannski ekki 
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áhugasvið nemandans og kannski ekki það sem hann langi til að læra. Einnig kom fram að 

einum viðmælanda fannst eins og nemendur upplifi að klassísk tónlist og djasstónlist séu æðri 

tónlistarstefnur en aðrar og ef svo sé þá séu það röng skilaboð sem tónlistarskólarnir eru að 

senda. 

 

5. Niðurstöður 

Það er nokkuð afgerandi niðurstaða að viðmælendum fannst flestum klassískur gítar og 

rytmískur gítar vera tvö ólík hljóðfæri. Sú skoðun endurspeglar kerfi þar sem hljóðfærinu er 

skipt upp í mismunandi fög innan skólakerfisins og þannig lærðu flestir viðmælendur á 

hljóðfærið að mestu frá einni hlið á sínum námstíma. Það er hins vegar spurning hvort 

gítarnemendur framtíðarinnar eigi að upplifa þessa skiptingu eins mikið og kennarar dagsins í 

dag gera.  

Það gætti ákveðinna hugmyndafræðilegra andstæðna í svörum sumra viðmælenda. 

Athyglisverður var mikill munur sem kom fram í máli Friðriks og Garðars. Garðar benti á þá 

staðreynd að ekki mætti leika á rafgítar í vali á grunnprófi í gítar vegna þess að um annað 

hljóðfæri væri að ræða. Friðrik benti í sömu umræðu á að fyrir samfélaginu væri gítar bara 

gítar í sjálfu sér. Útkoman úr samtölunum var hins vegar sú að samkvæmt gítarkennurum 

skiptist hljóðfærið upp vegna aðgreiningar á tónlistarlegri nálgun í sérhæfðum fögum 

gítarleiks. Samkvæmt þeim sérhæfðu námskrám sem fyrir eru skiptast þessi hljóðfæri svo 

strax í sín sérhæfðu hlutverk. Út frá þessari staðreynd mætti færa rök fyrir því að ákveðinn 

munur sé á væntingum almennings og því sem námskrárnar setja fram í gítarnámi. Fyrstu 

viðbrögð höfundar við þessari staðreynd eru að það virðist ástæða til að setja spurningamerki 

við heiti námskrárinnar fyrir klassískan gítar. Hún ber nafnið gítar en ef áherslur eru hins 

vegar svo stífar í grunnnámi að ekki megi leika á aðrar útgáfur gítars en klassískan í vali á 

grunnprófi í gítarleik þá þyrfti núverandi námskrá einfaldlega að heita klassískur gítarleikur. 

Nemendur og foreldrar hafa ekki forsendur til að skipta svo fjölbreyttu hljóðfæri niður í 

flokka þannig að nám sem ber nafnið gítar ætti væntanlega að hafa mun opnari nálgun heldur 

en núverandi námskrár gera sín í hvoru lagi.  

Í athugasemdum viðmælenda gagnvart rafgítarnámskránni má einnig lesa út svipað 

vandamál. Sú námskrá fær þá gagnrýni á sig að vera of djassmiðuð og gefa öðrum tegundum 

rytmískrar tónlistar ekki nægilegt vægi. Í því samhengi má segja að námskráin fyrir rafgítar sé 

ekki að vinna mikið með tónlist sem fólk tengir almennt við þetta hljóðfæri. Þannig má segja 

að með núverandi námskrám virðist ákveðið upplýsingagildi gagnvart nemendum vanta. Nöfn 
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námskránna lýsa náminu ekki nægilega vel og þannig er varan sem seld er önnur en sú sem 

var auglýst. 

Hluti viðmælenda vildu meina að sameina mætti áherslur hljóðfæranna í byrjun náms og 

einhverjir vildu meina að námið gæti vel haft sameiginlegar áherslur almennt. Í öllu falli 

virðist ekkert nám vera í boði eins og staðan er í dag sem segir á opinn hátt að gítar sé 

hljóðfæri sem kemur fram í mörgum stílum og tekur á sig mismunandi myndir eftir þörfum 

tónlistarmanna. Hugsanlega myndi nám sem fer yfir gítarleik í víðu samhengi, gefur öllum 

stílum gítarleiks vægi og nemendum færi á að finna hvar þeirra áhugasvið liggur, vera skref í 

rétta átt þegar horft er til ungra nemenda. Þannig nám gæti mun frekar borið nafnið gítar.  

Að mati meirihluta viðmælenda veita núverandi námskrár ekki nægjanlega tónlistarlega 

yfirsýn yfir hljóðfærið. Bent var á að það þurfi að sinna áhugasviðum nemenda betur, 

nemendur séu of ungir til að velja sér leiðir og að ungir nemendur séu sjaldnast að hugsa um 

klassíska tónlist eða djasstónlist þegar þeir hugsi um gítarleik. Þá var bent á að klassískt og 

rytmískt nám séu of aðskildir skólar og átti það sjónarmið við um önnur hljóðfæri líka. 

Tónlistarnám sé almennt of séhæft og að sinna þurfi mismunandi stílum betur.  Fram komu 

ábendingar um að gott væri ef námið væri samræmdara fyrstu árin og auk þess mætti samnýta 

þekkingu og aðferðafræði klassískra og rytmískra leiða til þess að nemendur fengju sem mest 

út úr sínu námi.  

Færa má rök fyrir því að þarna sé komið verkefni sem tónlistarskólakerfið í heild sinni 

þarf að leysa. Þessir tveir aðskyldu skólar klassískrar og rytmískrar tónlistar þurfa að ganga 

lengra heldur en svo að sættast við hvern annan. Það sem þarf er að sameina og samnýta þá 

þekkingu sem aflað hefur verið í báðum greinum og finna hvaða atriði úr hvorri átt geta nýst 

nemendum sem best til að öðlast meiri getu og þekkingu. Að auki þarf að gefa öðrum 

tegundum tónlistar gaum og opna á þann möguleika að þar sé einnig margt gott og nothæft að 

finna. 

Hvað gítarinn varðar þá virðist vanta opnari nálgun á fyrstu ár námsins gagnvart því að 

nemendur fái að kynnast því sem í boði er og einnig gagnvart því sanngirnissjónarmiði að 

ungir nemendur viti í hvaða námi þeir eru og hafi tækifæri á að velja sér leiðir þegar lengra er 

komið í náminu. Þetta gefur til kynna að pláss ætti að vera fyrir nýja leið í gítarkennslu og það 

sama mætti segja um tónlistarkennslu almennt. Ákveðið samtal þarf að eiga sér stað milli 

kennara um hvaða atriði gætu nýst nemendum úr mismunandi stílum og hvaða atriði væru 

hentug inn í grunnnám sem hefði að einhverju leyti sameiginlegan byrjunarpunkt og þann 

möguleika að nemendur gætu farið í mismunandi áttir þegar á námið líður.  
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Rökin á móti nýjum leiðum voru oftast á þá leið að slíkt væri flóknara fyrir kennara, 

tónlistarskóla, tónlistarskólakerfið og sveitarfélögin. Flestir tóku hins vegar fram að þess 

konar rök væru engan veginn réttlætanleg. Efasemdir Arnars um þær miklu áherslur á próf 

sem eru innan kerfisins vakti umhugsun um hvort kerfið væri þar aftur hugsað of mikið 

gagnvart endapunkti námsins og ekki nægjanlega gagnvart ungum nemendum.  

Önnur rök gegn breytingum á kerfinu voru að núverandi kerfi væri einfaldlega nógu opið. 

Þau rök falla hins vegar um sig sjálf ef kennarar líta flestir á þessi hljóðfæri sem tvö ólík 

hljóðfæri. Ef nemandi skráir sig í nám á gítar lærir hann um klassískan gítarleik en lærir hins 

vegar ekkert um rytmíska nálgun nema kennarinn hans fari út fyrir núverandi námskrá. Ef 

nemandi fer í rafgítarnám kynnist hann ekki klassískri nálgun auk þess sem sérhæfing hans 

mun alltaf verða miðuð að djasstónlist þar sem engin önnur leið virðist vera í boði þegar 

lengra er komið í náminu. Þannig má segja að núverandi kerfi sé opið fyrir þá kennara og 

nemendur sem passa inn í það en aðrir verði að finna sér nýja leið. Eins og staðan er í dag er 

hún hins vegar ekki til og því þarf að finna henni farveg. 

Halldór benti á að allir væru uppteknir í öllu og erfitt væri að fá nemendur til að æfa sig. 

Hins vegar má færa rök fyrir því að það sem nemandinn hefur áhuga á muni hann gefa sér 

tíma í. Það er aftur á móti ekkert víst að nemandinn hafi áhuga á því sem kerfið hefur upp á að 

bjóða og þar með gefi hann sér lítinn tíma í það. Þannig gæti verið ástæða til að nálgast námið 

út frá þeirri hugmynd að eitt markmið nemandans ætti að vera að finna innan tímaramma 

grunnprófs eða miðprófs hvar hans áhugasvið liggur innan tónlistar.  

Flestir voru sammála um að nauðsynlegt sé að hafa gott skipulag á náminu og að 

mikilvægt sé að veita nemendum góð verkfæri til tónsköpunar. Sú leið að vinna með 

áhugasvið nemenda myndi sjálfsagt kalla á meira utanumhald frá kennaranum. Þessi 

grunnmarkmið, góð verkfæri, vinna með áhugasvið og kynning á mismunandi stílum tónlistar 

ættu þó að geta unnið vel saman í góðan heildarramma. 

Lokaspurningin var að mestu hugsuð til þess að fá þá einstaklinga sem rætt var við til að 

hugleiða ástæðurnar fyrir sínum skoðunum. Þar kom meðal annars fram að okkar 

þægindarammi geti haft áhrif á hvað við viljum í þessu kerfi. Það kemur væntanlega best fram 

í því að núverandi námskrár og kennsla almennt byggist mikið á því námi sem leiðandi 

kennarar gengu sjálfir í gegnum. Nám má hins vegar ekki staðna við þann punkt heldur verður 

að halda áfram að finna nýja útgangspunkta. Tónlist er alltaf að þróast og slíkt hið sama þarf 

tónlistarkennsla að gera.  

Að lokum komu fram atriði sem varða hvað viðmælendur hefðu viljað fá í sínu námi. Þar 

ber dálítið á þeim skoðunum að það sem hafi vantað sé það sem er „hinum megin við lækinn“ 
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eða í faginu sem tengist hinni námskránni. Það styrkir þá hugmynd að full ástæða sé til að 

taka saman þá jákvæðu þætti sem þessar ólíku nálganir í klassískri og rytmískri tónlist hafa 

upp á að bjóða og setja inn í þriðju leiðina í tónlistarkennslu. Það gæti verið einhvers konar 

sameiginlegt grunnmenntunarkerfi með blönduðum áherslum úr núverandi kerfi, að 

viðbættum áherslum sem ekki er að finna í núverandi námskrám, með það að markmiði að 

nýtast öllum gítar og tónlistarnemendum sem best hver sem þeirra vegferð er í tónlist.  

 

6. Lokaorð 

Gítarinn er eitt vinsælasta hljóðfæri okkar tíma og áberandi í fjölmörgum tónlistarstílum. 

Gildir þar einu hvort talað er um blús, djass, flamenco, funk, fusion, kántrí, klassík, gypsy, 

metal, latin, popp, reggí, rokk, salsa eða alla hina fjölmörgu stíla sem ekki verða taldir upp 

hér. Á Íslandi er tónlistarskólakerfi sem almennt er talið bæði vandað og árangursríkt. Mikil 

eftirspurn er eftir gítarnámi meðal þeirra nemenda sem sækja um nám í tónlistarskólum en 

velta má fyrir sér hvernig nám tónlistarskólar eiga að bjóða nemendum sínum.  

Höfundur var sjálfur nemandi í þessu tónlistarkerfi í fjölmörg ár. Á námstímanum fór 

mikill tími í að þróa getu í mjög sérhæfðum hluta gítarleiks sem var fyrst klassískur 

gítarleikur og á seinni árum djassgítarleikur. Í námi sínu velti höfundur því oft fyrir sér hvar 

og hvenær væri hægt að fá upplýsingar um ákveðna stíla gítarleiks. Í ljós kom að þær 

upplýsingar þurfti að sækja sér annars staðar frá. Niðurstaðan gagnvart eigin tónlistarnámi er 

að tímanum hefði verið mun betur varið með meiri kynningu á mismunandi stílum gítarleiks, 

með samnýtingu á nothæfum áherslum úr klassískum og rytmískum stílum og ef áhugasvið 

viðkomandi hefðu fengið meiri athygli.  

Af reynslu sinni sem kennari telur höfundur að gott sé að kynna nemendum fyrir ýmsum 

nálgunum á gítarleik og tónlist almennt í þeirri trú að flestir stílar hafi uppá eitthvað að bjóða 

sem nýtist þeim vel. Allir gítarleikarar geta grætt á því að kynnast fjölradda nálgun klassísks 

gítarleiks auk þess sem mörghundruð ára reynsla í tækniuppbyggingu hlýtur að bjóða upp á 

einhverjar góðar lausnir. Rytmísk nálgun á tónstiga, hljóma, skilning á hljómauppbyggingu og 

að tengja slíka hluti beint við hljóðfærið sitt mun einnig vera öllum tónlistarnemendum til 

hagsbóta, hver sem sérhæfingin er. Inn í þessa mynd blandast svo að hver nemandi hefur sín 

áhugamál og í gegnum þau má ætla að framfarir verði meiri. Í tónlistarkennslu sinni hefur 

höfundur hins vegar rekist á ákveðna veggi í fjölbreyttu starfi sínu með nemendum. 

Vandamálið birtist þegar nemandi á að fara í próf. Þá koma til sögunnar þær skorður sem 

námskránum fylgir og sú staðreynd að í prófunum þarf að fylgja þeim línum sem kerfið 

krefst. Sjálfum hefur höfundi aldrei liðið nógu vel með þessa aðstöðu og við vinnu þessarar 
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ritgerðar hefur komið í ljós að það eru fjölmargir aðrir að hugsa á svipuðum nótum. Að mati 

höfundar á tónlistarkennsla ekki að snúast um að framleiða tónlistarmenn fyrir ákveðin fög, 

þeir munu áfram verða til. Okkar helsta verkefni ætti að vera að hjálpa nemendum að gera sitt 

hljóðfæri og tónlist almennt að lífsförunaut sem þeir geta tengt við út frá eigin forsendum.  

Þessi ritgerð er skrifuð til að skapa umræðu um mikilvægt málefni í tónlistarkennslu á 

Íslandi og reyndar um allan heim. Spurning þarfnast svars, svör gefa lausnir og umræða og 

framkvæmd í framhaldi af því skapa framfarir. Er pláss fyrir einhverja viðbót eða þróun á 

okkar kerfi? Ákveðinna úrbóta virðist vera þörf og í þessari ritgerð hafa komið fram 

ábendingar og hugmyndir frá fagfólki um það sem betur mætti fara og það sem gott væri að 

bæta við núverandi kerfi. Það er ósk höfundar að þær upplýsingar sem koma hér fram verði 

hugsanlega notaðar sem útgangspunktur fyrir sameiginlega hugmyndavinnu kennara sem 

verði svo til þess að þriðja leiðin í gítarnámi og jafnvel í tónlistarnámi almennt verði að 

veruleika og bæti þar með tónlistarmenntun á Íslandi. 
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