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Þessi ritgerð er til BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði 

og var unnin af Arnari Sigurgeirssyni og Birnu Björk 

Sigurgeirsdóttur á vormisseri 2009. Gerð var eigindleg 

rannsókn sem var ætlað að svara rannsóknarspurningunni 

“Hvernig læra tónlistarmenn tónlist?” Tekin voru sjö opin 

viðtöl við sjö tónlistarmenn sem hafa náð langt á sínu sviði. 

Helstu niðurstöður eru þær að margar leiðir séu til, til að læra 

tónlist og þeim er skipt í tvo flokka, hefðbundið og 

óhefðbundið tónlistarnám. Hefðbundið tónlistarnám byggist 

að miklu leyti á nótnalestri og formlegum æfingum, en 

óhefðbundið nám byggist að miklu leyti á herminámi og 

óformlegum æfingum. 
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1. Inngangur 
 

Tónlist hefur alla tíð verið stór hluti af öllum menningarsamfélögum heimsins. Eins 

og öll þau hæfni og þekking sem fólk býr yfir þarf að læra tónlist á einn eða annan 

hátt. Það eru til margskonar leiðir til að læra tónlist og afla sér þekkingar um tónlist. 

Eins og með allt nám er það sjálfkrafa tengt við skóla og er hefðbundið tónlistarnám 

við tónlistarskóla mjög vinsælt og hefur reynst mörgum vel. Það hefur þó sýnt sig að 

óhefðbundið tónlistarnám, svo sem sjálfsnám hefur reynst mörgum vel og hafa 

margir sjálfmenntaðir tónlistarmenn náð mikilli færni og margir þeirra hafa gerst 

atvinnu tónlistarmenn. Það vekur því óneitanlega upp ýmsar spurningar um hver 

munurinn er á þessum tónlistarmönnum og námi þeirra. Hvers vegna kýs fólk aðra 

námsleiðina fram yfir hina? Þess er rétt að geta að hér verður talað um tónlistarnám 

sem það ferli sem einstaklingur fer í gegnum til að afla sér þekkingar, hæfni og 

kunnáttu í tónlist. Eins og í öllu námi er brottfall ákveðið vandamál og með því að 

kanna hvernig ólíkir tónlistarmenn með mismunandi bakgrunn læra tónlist er 

vonandi hægt að varpa ljósi á hvaða þætti er mikilvægt að leggja áherslu á í tónlistar-

námi. Allt formlegt nám þarf að endurskoða reglulega til að gera bætur á svo ekki sé 

verið að hjakkast í sama farinu árum eða áratugum saman. Eins og koma mun fram í 

fræðilega hluta þessa verkefnis hefur orðið lítil þróun í hefðbundnu tónlistarnámi og 

því kominn tími á að endurskoða það. Það þýðir þó ekki endilega að staða 

hefðbundins tónlistarnáms sé slæm en það er alltaf pláss fyrir uppbyggilegar 

breytingar og jákvæða þróun. 

 Í þessari rannsókn leitum við svara við því hvernig tónlistarmenn læra tónlist, 

hvaða námsleiðir viðmælendur okkar fóru til að ná þeim árangri sem viðmælendur 

okkar hafa náð. Með því að kanna hvaða þættir tónlistarnáms voru mikilvægir fyrir 

viðmælendur okkar, hvað það er sem hélt þeim á námsleið sem þeir kusu og hvað 

þeim finnst mikilvægast í tónlist og tónlistarnámi verður vonandi hægt að finna 

nokkra þætti sem eru mikilvægir í öllu tónlistarnámi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru svo skoðaðar í samhengi við skrif og kenningar ýmissa fræðimanna. 

 Ritgerðinni er skipt í fjóra meginkafla og fjölda undirkafla. Fyrst verður fjallað 

um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem stiklað verður á stóru yfir sýn 

ýmissa fræðimanna á tónlistarnám, ýmsar náms- og menntakenningar og tengdar 
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rannsóknir. Næst verður farið í aðferðafræði hluta rannsóknarinnar, hverskonar 

rannsókn var gerð og hvað hún felur í sér. Því næst verður fjallað um rannsóknina 

sjálfa og í lokin er rannsóknin sett í samhengi við fræðilega hluta verkefnisins. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Tónlist hefur fylgt mönnum í aldanna rás og má rekja flest form tónlistar til forn 

Grikkja og var tónlistin talin vera afar mikilvæg. Þá töldu menn að tónlist gæti 

hjálpað mönnum á yfirnáttúrulegan hátt til að mynda með því að hreinsa bæði líkama 

og sál. Þá hafa meðal annars varðveist frásagnir af tónlistarkeppnum sem haldnar 

voru 586 fyrir Krist. Tónlist og tónlistariðkun þróaðist með trúarbrögðum og eftir því 

sem að árin og aldirnar liðu urðu hljóðfærin fleiri og færni manna til að spila á þau 

meiri. Það er því óhætt að segja að tónlist sé gamalt fyrirbæri og hafa hinir ýmsu 

fræðimenn talað um mikilvægi tónlistar og tónlistarmenntunar. Hér verður byrjað að 

segja stuttlega frá fimm fræðimönnum og hugmyndum þeirra um tónlist (Grout, 

Burkholder og Palisca, 2006). 

2.1 Ýmsir fræðimenn 

2.1.1 Platón 

Platón lagði mikla áherslu á listir og menntun í ímynduðu ríki hans. Hann taldi að 

tónlist væri mikilvægur þáttur fyrir börn til að skilja og undirbúa sig til að búa og 

starfa í hellensku samfélagi. Platón taldi að það væri mikilvægt að læra fyrst 

merkinguna á bakvið tónlistina og að skynja tilfinninguna á bakvið verkið. Samhliða 

því að læra á lýruna (fornt-grískt strengjahljóðfæri) læra þeir ljóðin sem fylgja 

lögunum og kynnt er fyrir þeim hrynjanda lagsins og laglínu. Með þetta í farteskinu 

verða þau í betra jafnvægi, siðmenntaðri, færari í máli og gjörðum því hrynjandi og 

samhljómur er frumskilyrði alls lífs að sögn Platóns (Mark, 2002).  

2.1.2 William L. Tomlins 

William L. Tomlins segir um mikilvægi tónlistarmenntunar að helsti vandi mennta-

kerfisins sé að það einblíni of mikið á hreina og beina þekkingu sem mun gera það að 

verkum að innri kraftar barnsins verða óþroskaðir og vannýttir. Til að tryggja 

heilbrigði barns þarf að næra það að öllu leyti, að líkama, huga og anda. Líkami 

barns og hugur eru virkir en mikilvægt er að virkja andlegu hlið hans. Fái andlega 

hlið barnsins að blómstra fyllist það af lífsgleði. Séu þessir þrír þættir samstilltir í 

gegnum tjáningu getur barnið orðið fullmótaður einstaklingur með fullmótað 
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einstaklingseðli. Þetta mun fljótt hafa áhrif á hann og sést vel í sjálfstrausti, 

frumkvæði, ákveðni og fleiru sem ræður einstaklingseðli fólks (Mark, 2002). 

2.1.3 Frances Elliot Clark 

Clark heldur því fram, í ljósi umræðunnar um að auka tengsl námsgreina í skóla-

kerfinu, að tónlistarkennsla í skólum sé mikilvægur hlekkur í að tengja saman náms-

greinarnar, til að byggja upp og halda uppi góðum anda, auka lífsgleði og hamingju 

meir en nokkur önnur grein í nokkurri námskrá. Tónlist hefur að minnsta kosti jafn 

mikið fram að færa hvað varðar sjálfsaga, áhrif gegn mismunun, samræmingu (e. 

coordination), val og mat eins og hver önnur námsgrein. Tónlist getur tengst öðrum 

námsgreinum betur en nokkur önnur, sérstaklega hvað varðar lestur, skrift og 

verklegar greinar svo eitthvað sé nefnt. Hvað félagsleg tengsl varðar hefur tónlist 

engan jafningja meðal annarra námsgreina (Mark, 2002).  

2.1.4 C. A. Burmeister 

Burmeister lagði mikla áherslu á tónlistarkennslu í almennri menntun. Hann 

tilgreindi þrjá þætti sem eru undir áhrifamætti tónlistar, þeir eru (1) fagurfræðilegur 

þroski, (2) árangursrík notkun á frítíma og (3) tilfinningalegur þroski. Þegar öllu er á 

botninn hvolft lætur tónlist okkur líða vel og með góðri leiðsögn getur það þróast út í 

næmni fyrir fegurð tónlistar. Ef tónlist sem tómstund lætur okkur líða vel getur hún 

einungis haft jákvæð áhrif á andlega heilsu okkar. Svo lengi sem tónlist kemur ekki í 

veg fyrir að öðru námi sé sinnt mun hún aðeins hafa jákvæð áhrif á almenna menntun 

(Mark, 2002).  

2.1.5 Guðmundur Finnbogason 

Guðmundur Finnbogason (1903) fjallaði um mikilvægi söngs í bókinni sinni 

Lýðmenntun. Eftir dvöl í Danmörku sá hann hvað söngur gerði mikið fyrir börn í 

skólum. Hann sagði að sönglistin væri uppspretta hreinnar og djúprar yndisnautnar. 

Tónlist hefur góð áhrif á bæði líkama og sál, veitir mönnum gleði, hressir þá og 

styrkir og getur varið menn gegn veikindum. Söngur styrkir lungun, sem og brjóstið 

og raddböndin. Söngkennsla þjálfar eyrun og heyrnina. Söngkennsla er fyrir alla, 

hvort sem þeir geta sungið eða ekki, flestir batna með tíma og þjálfun. Guðmundur 

taldi heppilegast að kenna einraddaðan söng því hann væri auðlærðastur og nýttist 

best, margraddaður söngur hins vegar er flóknari og tækifærin til að nýta hann of fá. 

Tónlist taldi hann einnig að gæti hentað til að muna ýmislegt úr öðrum námsgreinum 
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með því að syngja um námsefnið. Almennt taldi hann að söngur og tónlist myndi 

nýtast vel í skólastarfinu; „söngur glæðir áhugann á náminu, eykur orðaforðann, 

veitir yndi og tilbreytingu og styrkir jafnframt leiknina í því að beita málinu sem 

líkast því er tíðkast í átthögum þess“ (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 114). 

 

Á seinni árum hafa menn haldið áfram að velta fyrir sér tónlist og tónlistarmenntun. 

Tónlistarmenntun hefur verið með svipuðu formi í langan tíma og vilja ákveðnir 

fræðimenn sjá breytingar. Einn af þeim fræðimönnum er Estelle R. Jorgensen. Hún 

tala um að það hafi orðið nokkrar mikilvægar breytingar á tónlistarmenntun síðustu 

áratugina en hún vill sjá meiri og frekari breytingar. Í bók sinni Transforming Music 

Education fer hún meðal annars yfir þá þætti sem hún vill sjá breytingar á og verður 

nú rætt um það hér. 

2.2 Estelle R. Jorgensen 

Tónlistarkennsla hefur verið með svipuðu móti í áratugi. Óhefðbundnir tónlistar-

skólar og hugmyndir um tónlistarkennslu hafa sprottið upp reglulega en margir 

hverjir hafa aðeins verið til á pappírunum, sem hugmyndir sem ekki hafa komist 

almennilega í framkvæmd. Það eru hagsmunir stjórnenda hefðbundinna skóla að 

halda óbreyttu ástandi og fyrir kennarana til að fylgja tilskipunum menntayfirvalda 

(Jorgensen, 2003). 

 Þó að tónlistarkennsla hafi ekki breyst mikið síðustu áratugina þá hafa orðið 

nokkrar mikilvægar breytingar. Sem dæmi má nefna að undirbúningsvinna kennara 

hefur fengið aukna athygli og breytingar hafa neytt tónlistarkennara til að taka upp 

hanskann fyrir kennslu listgreina og þróa námskrá þeirra. Einnig er farið að tengja 

tónlistina við aðrar list- og námsgreinar og eru nýjustu tækniframfarir nýttar til að 

bæta tónlistarkennslu (Jorgensen, 2003). 

 Jorgensen vill meina að tónlistarkennarar geti gefið innsýn inn í almenna 

menntun. Kennarar þurfa að takast á við ýmiss konar vandræði í starfi sínu og er ein 

leiðin til að taka á þeim vanda að notast við rökræðunálgun. Það gefur nemandanum, 

kennaranum og öðrum sem að málinu koma tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós 

og passa að ekki sé lokað á þær of snemma. Þessi aðferð gæti hugsanlega breytt 

tónlistarmenntun að því leyti að meira verði lagt upp úr því að hlusta og virða 

skoðanir annarra sem byggðar eru á rökum, innsæi, ímyndunarafli og tilfinningu. 

Þetta getur skapað hljómgrunn fyrir þær raddir sem hefðu annars ekki heyrst. 



Arnar Sigurgeirsson og   Nám tónlistarmanna:  

Birna Björk Sigurgeirsdóttir hvernig læra tónlistarmenn tónlist? 

10 

 

Breytingar á tónlistarmenntun geta mögulega haft áhrif á aðra menntun og sam-

félagið í heild (Jorgensen, 2003).  

 Jorgensen vill sjá breytingar í tónlistarmenntun af tveimur ástæðum. Annars 

vegar vegna þess að sú staðreynd að menntun berst á milli kynslóða gerir það að 

verkum að nauðsynlegt er að þróun eigi sér stað til að árangur náist til lengri tíma. 

Þegar ein kynslóð tekur við af annarri verður hún að ákveða hvað hún tekur óbreytt 

frá fyrri kynslóð og hverju hún vill breyta. Hins vegar vegna þess að tónlistar-

menntun er umkringd ákveðnum vandamálum í samfélaginu og að menntun virðist 

hafa sterkar ómannlegar og þvingandi hliðar. Hún telur að tónlistarkennsla sé of þurr 

og kerfisbundin en ætti frekar að einbeita sér að hugmyndafræði eins og kurteisi, 

réttlæti, frelsi, fjölbreytni fólks og sjónarmiða (Jorgensen, 2003). 

 Jorgensen segir tónlistamenntakerfið vera byggt á gamaldags vísinda- og tækni-

veldis fyrirmynd. Það er byggt út frá því að hlutirnir séu skoðaðir frá rökréttu 

sjónarmiði og að verk kennarans sé að mata nemandann á upplýsingum. Mikið er 

lagt upp úr hefðum, trúgildi og verklagi gamalla tíma og þeir sem viðhalda kerfinu 

eru íhaldssamir og telja jafnvel að breytingar til hins betra séu ómögulegar 

(Jorgensen, 2003). 

 Jorgensen segir jafnframt að gagnkvæm sýn á tónlistarkennslu ýti undir listræn 

og andleg sjónarmið. Hún inniheldur og blandar tónlistarhefð við frelsandi menntun 

og leggur áherslu á samræðu og rökræðu við kennslu og nám. Þá hvetur hún til 

breytinga og þróunar og leggur áherslu á að hlutirnir geti alltaf breyst til hins betra. 

Hún bendir samt á að það verði mjög erfitt að takast á við þetta viðfangsefni vegna 

þess að það sé engin ein auðveld lausn heldur séu þær margar og flóknar. Vandinn og 

breytingarnar sem Jorgensen talar um í tónlistarkennslu eru ekki bara bundnar þar 

heldur teygja sig bæði út í aðra kennslu og út í samfélagið. Það verkefni, að umbreyta 

tónlistarmenntun, er hlutverk einstaklinga og hópa sem tilheyra þessu fagi 

(Jorgensen, 2003). 

 Áhugi Jorgensen er fyrst og fremst að skoða hvort breytingarnar myndu virka í 

raunveruleikanum, þar sem menntun er upphaflega samfélagslegt og heilsteypt kerfi. 

Hún hendir fram níu atriðum sem geta komið að þessum breytingum en ekkert þeirra 

myndi virka eitt og sér en spila öll sín hlutverk þegar þau eru látin vinna saman 

(Jorgensen, 2003). 
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2.2.1 Tilhliðrun (e. modification)  

Með því á hún við að hún vilji endurskipuleggja ákveðna þætti eða eiginleika með 

því að gera smáar breytingar á grunnskilyrðum eða grunnhlutverkum þeirra. Þetta eru 

smáatriði og því er hluturinn í grundvallaratriðum alveg eins en hefur aðeins verið 

endurmótaður til að leyfa honum að lifa lengur í umhverfi sínu. Dæmi um þetta gæti 

til dæmis verið skóli, hann vitnar til þess staðar þar sem menntun fer fram, hann 

getur samt tekið á sig alls konar form en þrátt fyrir það sinnir hann áfram sínu 

hlutverki sem er að deila þekkingu frá einni kynslóð til annarrar (Jorgensen, 2003). 

2.2.2 Aðlögun (e. accommodation) 

Þá aðlagar eitt atriði sig að öðru. Dæmi um aðlögun er til dæmis hvernig kameljón 

aðlagar sig að umhverfi sínu með því að skipta um lit (Jorgensen, 2003). 

Tónlistarmenn þurfa að geta aðlagað sig að þeim aðstæðum og umhverfi sem þeir eru 

í. 

2.2.3 Sameining (e. integration) 

Þá eru ólíkir þættir settir saman sem munu ekki ógna tilvist hvors annars. Dæmi um 

þetta er að hægt væri að útbúa tónlistarnámskrá sem inniheldur bæði dægurtónlist og 

klassíska tónlist en hvorug tegundin af tónlist ögrar eða efast um gildi hinnar 

tegundarinnar. Þrátt fyrir að þetta sé ólík tónlist þá hafa þær jafnt gildi og eru jafn 

mikilvægar í námskránni (Jorgensen, 2003). 

2.2.4 Samlögun (e. assimilation) 

Það þýðir að einn hlutur yfirbugar annan. Dæmi um slíkt gæti verið þegar sterkt 

samfélagskerfi yfirtekur veikara kerfi, þá missi veikara kerfið sjálfstæði sitt og 

verður hluti af sterkara kerfinu. Veikara kerfið gæti misst eiginleika sína og orðið 

háð sterkara kerfinu (Jorgensen, 2003). 

2.2.5 Umsnúningur (e. inversion) 

Þar er reglum og skipulagi snúið á hvolf. Dæmi um slíkt er að sumir femínistar vilja 

skipta út feðraveldis gildunum fyrir mæðraveldis- og listrænu gildi (Jorgensen, 

2003). 

2.2.6 Samruni (e. synthesis) 

Í samruna eða sameiningu er tveimur andstæðum blandað saman og settar í eina 

heild. Þannig er hægt að fá fram fjölbreytni og nýjar hugmyndir (Jorgensen, 2003). 
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2.2.7 Umskipti (e. transfiguration) 

Umskipti felur í sér miklar, djúpar og varanlegar breytingar á einhverju (Jorgensen, 

2003). 

2.2.8 Umbreyting (e. conversion) 

Orðið á rætur að rekja til trúarlegs skilnings og gefur í skyn breytingu á innri 

sannfæringu þar sem ein vitsmunaleg yfirsýn eða heimssýn kemur í staðinn fyrir 

aðra. Umbreyting undirstrikar mikilvægi einstaklingsbundinnar upplifunar sem 

aðdraganda að samfélags- og félagslegum breytingum (Jorgensen, 2003).  

2.2.9 Endurnýjun (e. renewal) 

Níunda og síðasta atriðið er endurnýjun (e. renewal). Þá er eitthvað sem áður hefur 

verið notað endurvakið, yngt upp eða blásið nýju lífi í það svo hægt sé að nota það 

aftur. Þetta atriði er þýðingarmikið fyrir breytinguna sem hún vill sjá. Án endur-

nýjunar í menntun munu þjóðfélagshópar tapa einbeitingu, tilgangi og eldmóði. 

Þegar endurnýjun á sér stað mun hópurinn yngjast upp, ákafinn mun aukast, 

markmiðin verða skýrari og eflt með ástríðu og ákveðni (Jorgensen, 2003). 

Þessar breytingar sem hún leggur til bjóða upp á marga möguleika til að gera kerfið 

og tónlistarmenntun betri. Á móti kemur að þetta er mjög flókin og metnaðarfull 

breyting sem gæti reynst ógnarmikið og erfitt verk fyrir stefnumótandi aðila í 

tónlistarmenntun. Það er þó aldrei þannig að breytingar séu endanlegar því allir sem 

koma að menntun hafa mikil áhrif á hana og eru stöðugt að móta hana. Þetta ferli 

krefst þess meðal annars að stöðugt sé verið að eltast við þau menntatengdu markmið 

sem lagt var upp með. Í ljósi síbreytilegra aðstæðna er mikilvægt að vera sveigjan-

legur og viðurkenna að hægt sé að gera mistök og endurskoða námskrár reglulega 

(Jorgensen, 2003). 

 

Annar fræðimaður er David J. Elliott. Hann hefur mikið verið að skoða tónlistar-

námskrár og mikilvægi þess að hún sé í lagi. Að hans mati verða ákveðnir þættir að 

koma skýrt fram í námskránni, má meðal annars nefna markmið námsins, 

námsmenn, kennslu-lærdómsferlið, kennarar og mat á náminu. Hugmyndir hans um 

tónlistarmenntun byggir á heimspekilegri hugsun sem hann kallar Praxial 

Philosophy. Nú verður rætt um hugmyndir hans um tónlistarnámskrá og tónlistar-

nám. 
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2.3 David J. Elliott 

Í bók sinni Music Matters reynir David J. Elliot (1995) að þróa heimspeki sem 

útskýrir eðli og mikilvægi tónlistarmenntunar, hann kallar þessa speki Praxial 

Philosophy. Praxial er dregið af orðinu praxis sem gæti verið þýtt sem framkvæmd 

eða reynd. Hluti af þessari heimspeki er nákvæm hugmynd að námskrá fyrir 

tónlistarkennslu og nám. 

2.3.1 Námskrár 

Elliot (1995) telur upp sjö þætti sem mikilvægt er að tilgreina í öllum námskrám. 

Þessi sjö atriði hafa það sameiginlegt að koma fyrir öllum kennslu-lærdóms 

aðstæðum. Þessi atriði eru markmið, þekking, námsmenn, kennslu-lærdóms ferli, 

kennarar, mat og námssamhengi. Yfirgripsmikil námskrá verður að ráða fram úr 

öllum þessum algengu atriðum og tengslum þeirra á milli (Elliott, 1995).  

Markmið (e. aims). Ánægja af tónlist, þroskun (e. self-growth) og þekking á sjálfum 

sér (e. self-knowledge) eru grunngildi tónlistarmenntunar. Þessi gildi og markmið 

ættu því að vera kjarni hvers kennslu þáttar. Þau eru framkvæmanleg og ættu að vera 

innan seilingar fyrir alla nemendur ef tónlistarkunnátta fær að þróast og dafna 

samhliða hæfilegri tónlistarlegri áskorun. Ef þessum gildum og markmiðum er náð 

mun tónlistarmenntunin hafa jákvæð áhrif á sjálfsöryggi og sjálfseinkenni (e. self-

identity) (Elliott, 1995). 

Þekking (e. knowledge). Tónlistarfærni er það sem skiptir tónlistarnemendur mestu 

máli að ná og er það sem þarf til að ná markmiði tónlistarmenntunar. Tónlistarfærni 

eru að mörgu leyti einstaklingsbundnir og fara eftir því hversu mikið einstaklingurinn 

æfir sig. Bóklegi þáttur tónlistarmenntunar er mjög mikilvægur en hann vegur þó 

ekki eins þungt eins og verklegi hlutinn (Elliott, 1995).  

Námsmenn (e. learners). Sumir fá tónlistarhæfileika í vöggugjöf en aðrir ekki. 

Tónlistarfærni byggir mikið á hugsun og þekkingu sem allir geta lært. Þess vegna 

ætti að kenna öllum tónlistarnemum ákveðinn grunn eins og að koma fram, að spinna 

(e. improvising), að semja tónlist, að undirbúa tónlist og hlusta á lifandi tónlist. 

Verkefni eru ekki valin eftir því hversu lengi nemandinn hefur verið að læra eða aldri 

heldur eru þau valin eftir getu hvers og eins nemanda (Elliott, 1995). 
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Kennslu-lærdóms ferli (e. teaching-learning processes). Eitt af hlutverkum 

tónlistarkennslu er að kenna nemendum að halda áfram að þroska tónlistarhæfileika 

sína í framtíðinni. Elliott heldur því fram að þróun (e. growth) tónlistarskilnings fari 

eftir hversu mikið nemendurnir prófa sig áfram í tónlistinni. Þá er nauðsynlegt að 

nemendur fái að prófa að takast á við raunverulega og krefjandi tónsmíð (Elliott, 

1995). 

Kennarar (e. teachers). Kennari ætti að vera tónlistarmaður og þarf hann bæði að 

hafa tónlistarhæfileika og hæfni til að kenna. Til að verða góður tónlistarkennari þarf 

hann að geta kallað fram það besta í nemandanum til að leysa ákveðin verkefni. 

Kennaramenntun ætti að miða að því að geta undirbúið framtíðar tónlistarmenn, að 

læra hvernig best sé að kenna tónlist og að geta kynnt fyrir nemandanum sínum góða 

og fjölbreytta tónlist (Elliott, 1995).  

Mat (e. evaluation). Hlutverk mats (e. assessment) í tónlistarkennslu er að gefa 

nemendum viðbrögð eða álit á hvernig þeir standa sig í náminu. Álitið þarf að vera 

uppbyggjandi og þarf kennarinn (eða sá sem hefur álit) að geta sagt af hverju það eigi 

að vinna verkið svona með tilliti til ákveðins staðals og hefða. Nemendur ættu að 

læra hvað flokkast sem góð tónlist (miðað við ákveðnar tegundir, til dæmis hvað sé 

góð rokktónlist og hvað ekki) til að geta metið eigin tónlistarímynd. Mat (e. 

evaluation) er yfirleitt notað þegar verið er að gefa einkunnir (Elliott, 1995).  

Námssamhengi (e. learning context). Með tónlistargerð er verið að leitast eftir að 

ná þroskun (e. self-growth) og ánægju við að búa til og hlusta á tónlist. Tónlistargerð 

á að vera samvinna á milli nemenda og kennara og verkefnin raunveruleg. Nemendur 

eiga að sökkva sér í tónlistargerð sem verður að standast ákveðinn staðal og hefðir en 

verður á sama tíma að vera skapandi. Viðbrögðin sem nemendur fá þegar þeir koma 

fram og sýna verk sín munu hjálpa þeim að þróa sína tónlistarhæfileika (Elliott, 

1995). 

 

Til að tryggja að þetta sé mögulegt er mikilvægt að námskrárhönnun sé gagnvirk, 

háð samhengi og breytileg. Þetta er mikilvægt því kennarar munu upplifa sig í þeirri 

stöðu að þurfa að gera breytingar eftir aðstæðum sem geta komið í menntaferli 

einstaklingsins. Námskrárgerðarferlið sem Elliott talar um tekur í raun á sig eftir-

farandi form (Elliott, 1995):  
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 Þeir sem vinna að tónlistarnámskrárgerð þurfa að: (1) stilla sig eftir þeim heim-

spekilegu pælingum sem þeir vilja vinna eftir, (2) undirbúa/skipuleggja tónlistar-

kennslu og nám í samræmi við afstöðu og kennsluaðstæður þeirra, (3) vinna eftir 

sinni hugmyndafræði og sínu skipulagi í samræmi við sínar aðstæður og síðast en 

ekki síst (4) meta fyrri þrjú skrefin. Eftir matið hefst ferlið aftur (Elliott, 1995). 

 Verknám er mikilvægur þáttur tónlistarmenntunar. Nemendur fá góða æfingu í 

tónlistarflutningi, þeir læra að vinna með þætti eins og stress og þrýsting sem myndu 

auðveldlega fæla byrjendur frá. Verknám er mjög hvetjandi fyrir bæði kennara og 

nemendur og verða nemendur uppteknir af þeirri ánægju sem fylgir því að búa til 

tónlist. Mikilvægt er að hafa kennara sem ekki er fastur í sama kennsluforminu, sama 

hvaða kennsluform það er. Fjölbreytni er mikilvæg og er það undir kennaranum 

komið að sjá til þess að fjölbreytni í kennsluforminu sé til staðar (Elliott, 1995).   

Skipulagðir tónlistartímar (kennslustundir) eru besti efniviðurinn fyrir nemendur 

sem eru að þróa tónlistarhæfileika sína en þar fá nemendur þá þekkingu sem þeir 

þurfa. Á meðan tónlistarhæfileikar nemendanna aukast, eykst líka sjálfstraust þeirra 

og þekking sem hvetur nemandann áfram og eykur öryggi þeirra í því sem þau eru að 

gera. Gallinn við marga tónlistartíma er að oft er komið fram við nemendur eins og 

þeir séu áhorfendur en ekki þátttakendur. Elliott og Dewey eru sammála um að 

mikilvægt sé að nemendur fái að taka fullan þátt, prófa hugmyndir sínar og setja sig 

inn í hin ýmsu hlutverk (Elliott, 1995).  

Æfingar felast ekki í vélrænum endurtekningum heldur að hugsa um markmiðin, 

finna vandamálin og vinna í þeim. Til þess þarf mikla athygli, skilning og minni, 

ekki ósvipað og þegar verið er að gera rannsókn eða skrifa ritgerð. Útkoman fer svo 

eftir skuldbindingu þeirra sem taka þátt og þeirra sem stjórna (Elliott, 1995). 

 

Margir skólar bjóða upp á góða tónlistarkennslu en því miður er það mikill 

minnihluti. Tónlistarmenntun hefur ekki átt eins fastan stað í námskrá eins og önnur 

fög og getur ástæðan fyrir því verið lítill tími, litlir peningar, skortur á hæfileika-

ríkum kennurum og þá hefur fræðimönnum ekki tekist að verja mikilvægi tónlistar í 

námi. Tónlistarkennsla, sem hluti af almennri menntun, verður í hættu á meðan þeim 

sem ekki trúa á mikilvægi tónlistarmenntunar snýst ekki hugur (Elliott, 1995). 
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Þó nokkuð hefur verið skrifað um klassískt tónlistarnám en lítið hefur verið skrifað 

um menntaferli tónlistarmanna sem að hafa farið óhefðbundnari námsleiðir og eru að 

miklu leyti sjálfmenntaðir. Lucy Green gerði hinsvegar mjög áhugaverða rannsókn 

um þetta efni í Bretlandi og gaf hún niðurstöður rannsóknarinnar út í bókinni; How 

popular musicians learn: a way ahead for music education. 

2.4 Lucy Green 

Lucy Green er ein af leiðandi fræðimönnum í rannsóknum á tónlistarnámi popp-

tónlistarmanna og annarra sem fara óhefðbundnar leiðir í tónlistarnámi. Hér verður 

fjallað um helstu niðurstöður rannsóknar hennar. 

 Mælieining á velgengni tónlistarmanna hefur jafnan verið tengd við að menn 

geti haft það að atvinnu að vera tónlistarmenn svo ekki sé talað um frægð og frama. 

Það er þó hugsanlega til of mikils mælst af tónlistarmönnum sem óska sér velgengni 

í tónlist. Velgengni í tónlist gæti til dæmis verið að geta veitt sér og öðrum ánægju í 

gegnum tónlist eða læra að meta tónlist til fullnustu. Slíka velgengni er hægt að 

öðlast á marga mismunandi vegu, hvort sem það er í gegnum formlega tónlistar-

menntun, sjálfsnám, koma fram á kaffihúsum, úti á næsta götuhorni eða bara með því 

að skapa tónlist heima hjá sér (Green, 2002).  

Lucy Green (2002) leggur mikið upp úr því að tónlistarkennarar kanni annars 

vegar óhefðbundnar námsleiðir og þeirra viðhorf og gildi og hins vegar persónulega 

upplifun popptónlistarmanna af formlegri menntun og einnig í ljósi breytinga á stöðu 

popptónlistar í tónlistarmenntun á undanförnum áratugum. Þetta er mikilvægt til að 

tryggja nemendum þá hæfni sem skiptir miklu máli við sköpun þeirrar tónlistar sem 

kennd er í hefðbundnu tónlistarnámi, til að horfa ekki framhjá ungu fólki með mikla 

tónlistarhæfileika og metnað sem eru fyrir utan kennslustofuna og eiga ekki á hættu 

að hunsa áhugaverðar og gagnlegar leiðir til tónlistarmenntunar. Óhefðbundnar leiðir 

til að læra tónlist munu ávallt vera til staðar og hafa gagnast mörgum mjög vel.  

2.4.1 Upphaf tónlistarmenntunar popptónlistarmanna 

Þegar Green (1999, bls. 22) talar um tónlistarlega menningarmótun (e. musical 

enculturation) á hún við „öflun tónlistarlegrar færni og þekkingar með því að vera á 

kafi (e. immersion) í hversdagslegri tónlist og tónlistarlegri iðkun í félagslegum 

aðstæðum hvers og eins“. Það tilheyra næstum því allir einhverri tónlistarlegri 

menningu í sínu samfélagi. Stór hluti tónlistarlegrar menningarmótunar er þegar börn 

prófa sig áfram með ýmis hljóð, hvort sem það er með röddinni, hljóðfæri eða í raun 
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hverju sem er. Þetta getur til dæmis verið barn að berja sleif í pott. Fyrir mörg 

ungmenni er þetta aðeins byrjunin á tónlistarlegri menningarmótun þeirra á meðan 

aðrir stoppa þarna. Á þessum tímapunkti liggja leiðir þeirra, sem munu halda áfram, 

til tveggja átta. Annars vegar til formlegs tónlistarnáms og hins vegar til óformlegs 

náms sem byggist á tilraunum (Green, 1999). 

Að hlusta á sínar eigin tilraunir sem og að hlusta á verk annarra er órjúfanlegur 

hluti óformlegs tónlistarnáms. Green (1999) skiptir hlustun í þrjá hópa. Í fyrsta lagi 

hlustun sem þjónar ákveðnum tilgangi. Það felur í sér að læra eitthvað til að nota það 

eftir að hlustuninni lýkur. Þessi hlustun er sem dæmi notuð þegar tónlistarmaður 

hlustar á lag í þeim tilgangi að geta spila það sjálfur í einhverju formi, hvort sem 

hann gerir það eftir minni eða skrifar hjá sér punkta eða nótur. Í annan stað, athugul 

hlustun, sem felur í sér að hlusta af jafn mikilli jákvæðni og þegar hlustað er með 

ákveðnum tilgangi án þess þó að hafa eitthvað ákveðið markmið með hlustuninni. Í 

þriðja lagi óbein hlustun sem felur ekki í sér neinn sérstakan tilgang eða markmið. 

Í rannsókn sinni komst Green (1999) að því að áhrif foreldra á tónlistarmenntun 

barna þeirra eru mikil. Allir tónlistarmennirnir sem Green talaði við, að einum 

undanskildum, komu frá heimilum þar sem tónlist var í hávegum höfð eða fengu 

stuðning frá foreldrum sínum á einn eða annan hátt. 

2.4.2 Hlusta og herma 

Það er í eðli barna að herma eftir því sem þau heyra og sjá, það sama gildir um 

tónlist. Algengasta námsleiðin fyrir upprennandi popptónlistarmenn er að hlusta á 

upptökur af tónlist og herma eftir þeim. Rannsókn Lucy Green leiddi það í ljós að 

margir af viðmælendum hennar töldu þetta ekki endilega hluta af lærdómsferli þeirra 

þó þeir hefðu allir farið í gegnum þetta, og þegar hún gróf dýpra kom í ljós að þetta 

var mjög stór hluti af þeirra tónlistar menntaferli. Þetta kallaði í flestum tilfellum á 

hlustun í ákveðnum tilgangi, þó það væri ekki alltaf raunin. Sumum nægði athugul 

hlustun til að geta spilað lagið nokkurn veginn eftir minni löngu síðar. Um það bil 

helmingur viðmælenda Green notuðust við nótur í einhverju formi samhliða því að 

hlusta og herma en það var þó í öllum tilfellum aukaatriði og virkuðu nóturnar frekar 

sem minnispunktar og hjálpartæki. Að herma eftir upptökum og spila annarra manna 

tónlist er ekki bara þroskandi fyrir tæknilega hæfileika heldur stoðir til að byggja 

eigin frumsömdu verk á. Annarra manna tónlist getur verið mjög stefnumótandi og 

verið uppspretta fjölbreyttra hugmynda (Green, 1999). 
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2.4.3 Hóp- og jafningjanám 

Jafningjanám í tónlistarlegu samhengi er þegar tveir eða fleiri einstaklingar sem eru 

jafningjar aðstoða eða kenna hvor öðrum. Skilgreiningin á tónlistarlegur hópnámi eru 

samskipti, til dæmis að hittast og spila saman, í stað beinnar kennslu. Dæmi um þetta 

er þegar einn tónlistarmaður lærir eitthvað nýtt og annar lærir með því að fylgjast 

með honum og hlusta á hann þó ekki sé ætlunin að kenna þessum einstaklingi neitt. 

Þetta er félagslegt nám ólíkt því að stúdera nótur eða hlusta á og herma eftir 

upptökum annarra heima við. Hóp- og jafningjanám getur verið á ýmsum stigum sem 

flestir tónlistarmenn, sérstaklega popptónlistarmenn, upplifa á einhverjum tíma-

punkti. Þetta getur sem dæmi verið eitthvað jafn einfalt og að vinur eða ættingi sýni 

einstaklingi hvernig á að spila einhvern hljóm á gítar, fara á fyrstu hljómsveitar-

æfinguna sína, tala um tónlist, fylgjast með tónlist eða djúpar pælingar á 

hljómsveitaræfingu með fullmótaðri hljómsveit í leit að nýju „sándi“ (Green, 1999). 

2.4.4 Tækni 

Með tækni í þessu samhengi er átt við líkamlega stjórn tónlistarmanns á hljóðfæri 

sínu. Algeng notkun á orðinu tækni (e. technique) í tónlist er í sambandi við þá tækni 

sem er almennt talin sú heppilegasta þegar leikið er á hvert hljóðfæri fyrir sig. Þessi 

tækni hefur í flestum tilfellum verið þróuð í áratugi eða jafnvel hundruð ára og er 

jafnan kennd í hefðbundnum tónlistarskólum. Í hefðbundnu tónlistarnámi er mikið 

lagt upp úr tækni og hún æfð stíft með skölum (e. scales), ákveðnum lögum og fleiri 

aðferðum. Þar er tæknin notuð sem grunnur til að byggja á, en í rannsókn Green kom 

það í ljós að popptónlistarmennirnir voru margir hverjir orðnir atvinnutónlistarmenn 

áður en þeir fóru að velta tækni sérstaklega fyrir sér. Það fór fyrst og fremst eftir því 

hvort þeir hefðu fengið einhverja formlega kennslu eða ekki (Green, 1999). 

2.4.5 Æfingar 

Popptónlistarmennirnir í rannsókninni voru allir spurðir um hversu mikið þeir æfðu 

sig og það kom í ljós að það var afar mismunandi hversu mikið þeir æfðu sig. Allir 

höfðu það þó sameiginlegt að skap þeirra og aðstæður stjórnuðu miklu um það. Þeir 

æfðu sig þegar þeir voru í réttu skapi og höfðu áhuga fyrir því eða ef þeir voru til 

dæmis að læra nýtt lag. Þeir æfðu sig svo lengi sem þeir höfðu gaman af því, ef svo 

var ekki slepptu þeir að æfa sig. Einnig var ólíkt hversu mikið skipulag var á 

æfingunum, sumir gripu stuttlega í hljóðfærin og gerðu eitthvað á meðan aðrir settust 

niður og spiluðu brotna hljóma í fimm klukkutíma (Green, 1999). 
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2.4.6 Þekking á formsatriðum 

Með formsatriðum er átt við huglæga þekkingu á tónlist og tónlistarformum, sem 

einnig mætti kalla tónlistarkenningar. Til dæmis hvaða hljómar passa inní hvaða 

tóntegundir, tengsl moll og dúr og svo framvegis. Rannsókn Green gefur til kynna að 

margir popptónlistarmenn hafa skilning á þessum formsatriðum, og þá oftast í 

gegnum einhverskonar formlega kennslu, en flestir popptónlistarmenn lögðu meiri 

áherslu á innlifun og tilfinningar. Popptónlistarmenn þurfa ekki endilega að þekkja 

þessi formsatriði til að geta beitt þeim, þeir nota þau yfirleitt þegar þeir spila tónlist 

en hafa ekki nafn yfir þau (Green, 1999). 

2.4.7 Ánægja 

Kjarninn í því sem keyrir popptónlistarmenn áfram er ánægja, gleði og ástríða fyrir 

tónlist. Þessi ánægja er á mörgum sviðum, bæði yfir tónlistinni sjálfri sem og 

tilfinningunni yfir því að vera hluti af tónlistinni (Green, 1999). 

2.4.8 Hvaða eiginleikar skipta máli? 

Aðspurðir um hvers þátttakendur rannsóknarinnar litu helst upp til í fari tónlistar-

manna skiptust svörin í tvo megin flokka, þó svo að oft hafi sami einstaklingurinn 

nefnt þá báða (Green, 1999). 

Innlifun. Allir töldu innlifun skipta höfuð máli í fari tónlistarmanns, að hann geti 

skilað því sem hann er að gera frá sér með tilfinningu. Innlifun töldu þeir að skipti 

meira máli en tæknilegir hæfileikar eins og til dæmis hraði. Það má þó ekki skilja 

það sem svo að góð tækni skipti ekki máli, þeir bera virðingu fyrir þeim sem hafa 

mikla tæknilega hæfileika, en án innlifunar kemst tæknin ekki til skila (Green, 1999). 

Persónulegir eiginleikar. Seinni flokkurinn voru persónulegir eiginleikar. Í því ljósi 

horfðu þau helst til þeirra sem þau voru að spila með og töldu að notalegt viðmót 

skipti mjög miklu máli. Þetta er mjög mikilvægt til að halda samstarfi á milli 

tónlistarmanna gangandi og til þess að samstarfið verið frjótt. Ástríða á tónlist þótti 

þeim einnig vera mikilvæg (Green, 1999). 

2.4.9 Sjálfsálit 

Að vera tónlistarmaður hefur þótt geta aukið sjálfsálit einstaklinga og til að geta 

orðið atvinnu tónlistarmaður er gott sjálfsálit og trú á eigin getu að vissu leyti 

nauðsynleg. Draumur um frægð og frama getur einnig verið mjög hvetjandi (Green, 

1999). 
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Óháð því hvaða námsleiðir tónlistarmenn fara þurfa þeir að æfa sig og spila til að ná 

færni á hljóðfærið. Í því ljósi er kenning John Dewey „learning by doing“ gulls 

ígildi. Menn greinir þó á um hversu mikið sjálfstæði er æskilegt í tónlistarnámi og 

hvert sé nákvæmlega hlutverk og mikilvægi kennara. Dewey talar um að hlustverk 

kennara sé að leiðbeina nemandanum áfram og skapa réttar aðstæður fyrir nemanda 

sinn. Það kannski lýsir vel hlutverki tónlistarkennara vel en sama hvort nemendur 

hafa kennara eða ekki þá skiptir eflaust mestu máli að nemandinn prófi sig áfram, æfi 

sig og læri af reynslunni. 

2.5 John Dewey  

Heimspekingurinn, sálfræðingurinn og uppeldisfræðingurinn John Dewey fæddist 

árið 1859 og lést 1952. Hann lauk doktorsprófi í heimspeki árið 1884 og næstu 46 

árin starfaði hann sem prófessor við háskólann í Michigan, Chicago og 

Colombiaháskólann í New York. Árið 1896 stofnaði Dewey tilraunaskóla (e. The 

Laboratory School) og fór að móta uppeldiskenningar sínar. Með stofnun skólans 

vildi Dewey reyna að komast að því hvernig hægt væri að færa skólann nær heimili 

og nágrenni, hvernig hægt væri að kenna bókgreinar svo að árangurinn hafi 

raunverulegt gildi fyrir barnið. Einnig vildi hann skoða hvernig hægt væri að tengja 

kennsluna í greinum eins og lestri, skrift og reikningi við reynsluheim barnsins og að 

lokum hvernig væri hægt að sinna hverju barni í kennslustund (Myhre, 2001). 

Dewey taldi að börn gætu ekki farið beint úr heimahúsum út í samfélagið vegna 

þess hve flókið og krefjandi samfélagið sé. Hann vildi að skólinn yrði nokkurs konar 

milliliður fyrir börnin þar sem þau gætu lært að lifa saman í frjóu samspili. Dewey 

talaði mikið um reynslu í kenningum sínum og gekk út frá því að það væru 

óhjákvæmileg tengsl á milli náms, menntunar og persónulegrar reynslu. Þá sagði 

hann að öll reynsla væri mismunandi eðlis og gæti ýmist verið jákvæð eða neikvæð. 

Neikvæð reynsla, í menntunarlegu tilliti, gæti hamlað þroska og valdið sljóleika. 

Vandi skólans væri því að velja athafnir sem myndu lifa í minningu barnsins og 

nýtast því síðar meir (Myhre, 2001, Dewey, 2000a).  

 Kjarninn í reynslukenningu Dewey er samfella og samspil. Samfella snýst í 

stuttu máli um það að öll fyrri reynsla nýtist í hverju verkefni og hefur áhrif á nýja 

reynslu. Samfella er þegar nemandinn byrjar að skoða og læra það sem hann þekkir 

svo að hann sjái tilganginn með því að læra. Nemandinn lærir af þessari reynslu 

sinni, yfirfærir hana á aðrar aðstæður í lífi sínu og við það eykst reynslan. Til að 
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virkja nemandann verður hann að hafa bæði áhuga og skilning á því sem hann er að 

gera og er það hlutverk kennarans að hvetja nemandann áfram og passa að hann 

staðni ekki (Dewey, 2000a).  

 Öll reynsla er samspil innri og ytri skilyrða. Reynsla er samspil einstaklings og 

þess umhverfis sem hann er í þá stundina. Umhverfið sér um að móta skilyrði og 

reynslu sem einstaklingurinn fær í samspili við þarfir sínar, langanir, hæfileika og 

áform. Kennarar eiga að sjá til þess að samspilið gangi vel bæði á milli þeirra og 

nemenda og nemenda á milli. Samfella og samspil tengjast hvort öðru og sam-

tvinnast. Dewey vildi að sú reynsla og þekking sem börn öðluðust í skóla myndi 

nýtast þeim þegar út í samfélagið er komið, það er að segja að sú reynsla og færni 

sem nemandinn hefur lært muni nýtast honum þegar hann kemur í nýjar aðstæður. 

Samfellan og samspilið er eitthvað sem ekki verður aðskilið og mun ávallt fylgja 

einstaklingnum á meðan hann bæði lærir og lifir. Gallinn við þessar hugmyndir er að 

ekki fá allir einstaklingar sömu reynsluna og því er erfitt að byggja á henni í skóla-

starfi (Dewey, 2000a). 

 Dewey taldi að skólinn þyrfti að taka meira tillit til sérstaks eðlis barna og að 

skapa námsaðstæður og reynslutækifæri sem myndu leiða til vaxtar og þroska fyrir 

barnið. Dewey sagði að börn hefðu meðfæddar hvatir og atferlishneigðir sem kæmu 

fram í áhugaefnum þeirra. Þessar hvatir eru: félagshvöt, rannsóknarhvöt, sköpunar-

hvöt og listhvöt. Þetta kallaði hann ónotaða möguleika barnsins sem mikilvægt væri 

að virkja. Hlutverk kennarans er að veita barninu leiðsögn og skapa réttar aðstæður 

til að þroska hæfileika barnsins. Eftir því sem kennarinn veit meira um fyrri reynslu 

nemandans, áhugamál hans og langanir því betur gengur honum að móta góðar 

hugsanavenjur. Þannig tengir kennarinn einnig saman reynslu og menntun. 

Kennarinn á ekki að vera harðstjóri né mata börnin með upplýsingum heldur á hann 

að vera nokkurs konar leiðbeinandi, spyrja spurninga og vekja börnin til umhugsunar 

(Myhre, 2001; Dewey, 2000a; 2000b).  

Námið má ekki vera tilviljanakennt heldur á það að beinast að ákveðnu 

markmiði. Þá verður námið að stjórnast af ásetningi sem tryggir góða reynslu fyrir 

barnið. Aðstæðurnar verða að vera náttúrulegar og ákveðinn vandi verður að koma 

upp sem vekur áhuga hjá barninu á að leysa. Þá á nemandinn að leita sér upplýsinga 

um hvernig hann geti leyst vandann á skynsamlegan hátt, skoða valmöguleika sína 

og að lokum prófa lausnina sína til að athuga hvort hún virkar. Þetta kallar Dewey 

nám í verki eða „learning by doing“ (Myhre, 2001).  
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Til að fylgja þessari aðferð þarf að veita nemandanum talsvert athafnafrelsi og 

gefa barninu frelsi til þess að koma með sínar hugmyndir og tillögur. Frelsi átti að 

koma í veg fyrir utanaðkomandi og þvingaðan aga og átti í staðinn að fæða innri aga 

en Dewey var á móti frelsi sem tengdist ekki neinu ákveðnu markmiði. Þá er frelsið 

mikilvægur þáttur í þroskaferli einstaklingsins. Athafnasemi barnsins á að vera í 

fyrirrúmi en ekki almennar námsgreinar eins og náttúrufræði, saga og stærðfræði. 

Börnin eiga því að byrja að læra um hluti eins og klæðnað, mat og húsaskjól í stað 

bóklegra greina. Um 12 til 13 ára aldur fer verkefnavinnan að snúast meira að 

skipulagðari kennslu námsgreina sem þau þurfa á að halda í framtíðinni eins og 

lestur, skrift, stærðfræði og fleira. Eins og áður kom fram skiptir reynslan miklu máli 

í þessu námi. Viðfangsefnið sem kennarinn velur verður að þróast út frá reynslu 

nemendanna en það má ekki ofmeta þá reynslu og láta þau hafa of erfitt verkefni í 

byrjun (Myhre, 2001; Dewey, 2000a).  

 Þessi hugmyndafræði Dewey, nám í verki, varð mjög vinsæl og var bæði mikið 

notuð og misnotuð þar sem hún átti ekki við (Myhre, 2001).  

 

Annar fræðimaður sem skoðaði hvernig börn lærðu og hvernig best væri að kenna 

þeim var Lev Vygotsky. Líkt og Dewey vildi Vygotsky að kennarinn væri meira 

leiðbeinandi frekar en stjórnandi. Vygotsky talar þó um að leiðbeinandinn þurfi ekki 

endilega að vera fullorðinn einstaklingur. Það sé nóg að viðkomandi sé reyndari og 

þroskaðri en barnið til að geta hjálpað því.  

2.6 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky fæddist í Rússlandi árið 1896 og lést aðeins 38 ára gamall árið 1934. 

Hann er vel þekktur fyrir hugmyndir sínar um áhrif félagslegra þátta á þroska barna 

og tengsl máls við hugsanir.  

  Vygotsky segir að grundvöllur þroska og náms sé tungumálið, samtöl og 

samskipti við annað fólk. Þegar barn er að leysa verkefni vill Vygotsky að það noti 

tungumálið sér til aðstoðar. Hann hélt því fram að með samtölum við þroskaðri og 

reyndari einstakling verði þekking barnsins rökréttari, kerfisbundnari og heildstæðari 

en ella. Reyndari aðilinn á að bjóða upp á leiðsögn við hæfi en hún má hvorki vera of 

mikil né of lítil. Í fyrstu á að bjóða barninu upp á litla aðstoð en bæta svo við ef þörf 

er á. Þá getur barnið einnig notað tungumálið með því að tala við sjálft sig, þá á 

barnið að segja upphátt það sem það hugsar og mun það hjálpa barninu við að stýra 
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verkefninu, skipuleggja það og fylgjast með árangrinum. Með tímanum verða 

samtölin hluti af hugsunum þeirra og geta þau þá farið að tala við sig í hljóði en það 

hefur samt ennþá sömu áhrif og er jafn mikilvægt (Santrock, 2005; Smith, Nolen-

Hoeksema, Fredrickson og Loftus, 2003). 

Þessi áhersla hans á samskipti sést vel í hugmyndum hans um svið hins 

mögulega þroska (e. Zone of proximal development, ZPD). Þetta hugtak nær yfir 

vitsmunalega hæfileika barna sem eru að þroskast og geta ekki leyst verkefni ein 

heldur aðeins með aðstoð eða leiðsögn reyndari einstaklings. Barnið getur haft 

ákveðna grunnþekkingu en þarf aðstoð til að klára að leysa verkið. Neðri mörk ZPD 

er það stig þar sem barnið getur leyst ákveðin verkefni sjálfstætt, þá er verkefnið það 

létt að barnið er fært um að gera það sjálft. Efri mörk ZPD er það stig þegar barnið 

getur tekið á sig aukna ábyrgð í verkefninu með aðstoð reyndari einstaklings. Með 

tímanum þarf barnið ekki lengur á aðstoðinni að halda því það hefur öðlast næga 

þekkingu til að vinna sjálfstætt. Til að ná fram sem bestum árangri þarf reyndari 

einstaklingurinn að vita bæði raunverulegan og mögulegan þroska barnsins. Þá er 

hægt að meta vitsmunaþroska barnsins og veita því aðstoð eða leiðsögn við hæfi 

(Santrock, 2005; Smith o.fl., 2003). 

Ef kennarar vilja nýta sér kenningar Vygotsky í starfi sínu þurfa þeir að hafa 

nokkur atriði í huga. Fyrst þarf kennarinn að finna mögulegt þroskastig barnsins og 

meta hvar þroski barnsins liggur á ZPD skalanum. Þá getur hann boðið uppá 

hvatningu, aðstoð og leiðsögn við hæfi. Einnig geta jafnaldrar aðstoðað barnið svo 

lengi sem þeir eru reyndari en barnið. Kennarinn á að hvetja barnið til að nota 

einræðu annað hvort upphátt eða í hljóði, eftir því hvað barnið er gamalt. Námsefnið 

ætti að tengja við daglegt líf og skólastofan ætti að vera í anda Vygotsky. Þannig 

gæti skóladagurinn til dæmis byrjað á því að allir lesa eða hlusta á sögu, næst myndu 

börnin túlka söguna á sinn hátt. Börnin myndu svo eyða ákveðnum tíma í að vinna 

verkefni þar sem þau notast við einræðu. Þá myndi kennarinn einnig spyrja 

nemendur spurninga um hvað þau séu að gera. Þetta hefur verið prófað í 

Bandaríkjunum og gaf góða raun og voru bæði kennarar og nemendur ánægðir. 

Börnin sem fengu slíka kennslu voru virkari í umræðum, gekk betur að lesa og tóku 

betur eftir því sem var að gerast í kennslunni (Santrock, 2005). 
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Síðustu tveir fræðimenn sem fjallað hefur verið um hér skoðuðu hvernig börn lærðu 

og hvernig best væri að kenna þeim. Næsti fræðimaður, Albert Bandura, hefur aftur á 

móti skoðað hvernig trú á eigin getu hafi áhrif á nám og líf einstaklinga. Bandura 

telur að hæfileg trú á eigin getu sé nauðsynleg til að einstaklingurinn geti tekist á við 

erfið verkefni hvort sem þau eru hluti af námi eða lífi hans. 

2.7 Albert Bandura 

Allt frá því þegar Albert Bandura hóf að rita um trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

hefur þetta hugtak verið mörgum hugleikið og mikið um það skrifað. Bandura hefur 

sjálfur verið mjög iðinn fræðimaður og kennari. Þrátt fyrir að vera á níræðisaldri 

vinnur hann enn að rannsóknum og kennslu við Stanford háskóla í Bandaríkjunum 

(Artion, 2006). 

 Bandura skilgreindi trú á eigin getu sem „Mat fólks á eigin færni til að 

skipuleggja og framkvæma röð aðgerða sem eru nauðsynlegar til að geta framkvæmt 

ákveðnar tegundir verkefna“ (Bandura, 1986, bls. 391). Það að hafa trú á eigin getu 

hefur mögulega mikil áhrif á val fólks á því sem það tekur sér fyrir hendur. Fólk sem 

hefur mikla trú á eigin getu í ákveðnum verkefnum er líklegra til að kjósa að sinna 

þeim verkefnum og halda því áfram að sinna þeim þegar á móti blæs. Fólk sem hefur 

hins vegar litla trú á getu sinni til að klára verkefnið væri þá líklegra til að gefast upp 

vegna mótlætis eða jafnvel forðast verkefnið yfir höfuð (Bandura, 1977).  

 Nákvæmt mat á eigin getu er einstaklingum mjög mikilvægt. Einstaklingur með 

of mikla trú á eigin getu á það á hættu að velja sér verkefni sem eru honum ofviða. 

Það getur gert það að verkum að einstaklingurinn lendi í miklu mótlæti og takist 

hugsanlega ekki að ljúka verki sínu á viðeigandi hátt. Slíkt getur dregið úr hans eigin 

trú (getu ásamt trú) og annarra á hans getu, sem mögulega getur haft alvarlegar 

afleiðingar og valdið óbætanlegum skaða (Bandura, 1986). 

Það getur einnig haft neikvæð áhrif á einstakling að vanmeta eigin getu. Vantrú 

á eigin getu getur gert það að verkum að einstaklingur búi sér til óþarfa hindranir 

vegna efasemda á því að geta lokið verkefninu og velja jafnvel verkefni sem eru of 

létt. Þetta gerir það að verkum að einstaklingur öðlast ekki þá jákvæðu upplifun (eða 

umbun) sem hann gæti fengið úr verkefnum sem eru hæfilega erfið eða krefjandi 

(Bandura, 1986). 

Í ljósi þessa er mjög mikilvægt að hafa raunhæfa trú á eigin getu og þá helst að 

takast á við verkefni sem eru alveg á mörkunum að vera of erfið en þó ekki svo erfið 
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að það komi niður á árangrinum. Að takast á við hæfilega erfið verkefni getur verið 

mikil hvatning og aukið trú einstaklings á eigin getu í samræmi við aukna hæfni hans 

til að leysa slík verkefni (Bandura, 1986). 

Fólk með hæfilega mikla trú á eigin getu upplifir sig sem áhrifaríkt (e. 

effcacious). Bandura (1977, 1986) telur að þessi upplifun hafi bein áhrif á hversu 

mikinn tíma og hversu mikla orku/fórnir fólk er tilbúið að leggja í að leysa verkefni 

og þrautseigju þess þegar það stendur frammi fyrir mótlæti. 

 Bandura (1986) talar um fjórar rætur eða þætti sem hafa áhrif á þekkingu 

einstaklings á eigin getu: Fyrri árangur, óbein reynsla, munnleg sannfæring og 

lífeðlisfræðilegt ástand. 

2.7.1 Fyrri árangur  

Rannsóknir hafa sýnt að fyrri árangur hafi mest áhrif á mat einstaklings á eigin getu 

(Bandura, 1977). Velgengni eykur trú á eigin getu og það að sýna lélegan árangur í 

sífellu eða uppgjöf minnkar hana, sérstaklega þegar upp koma óyfirstíganlegir erfið-

leikar snemma í verkefninu og þegar ekki er hægt að kenna skorti á vinnusemi eða 

ytri aðstæðum um. Því oftar sem einstaklingur upplifir velgengni því minni áhrif hafa 

einstaka misbrestir á trú hans á færni sína til að leysa ákveðin verkefni. Fólk sem 

hefur heilbrigt og sterkt mat á eigin getu er líklegra til að líta til annarra þátta en eigin 

getu, þegar þeim mistekst eitthvað, til dæmis lélegs skipulags, utanaðkomandi þátta 

og fleira (Bandura, 1986). 

2.7.2 Óbein reynsla 

Að fylgjast með eða frétta af fólki sem einstaklingur telur sig svipa til, ná árangri 

gefur honum trú á að hann geti slíkt hið sama. Þetta virkar auðvitað í hina áttina líka, 

að fylgjast með jafningja mistakast getur haft neikvæð áhrif á trú einstaklings á að 

hann geti náð velgengni í sambærilegum aðstæðum. Þeir sem eru öruggir og hafa 

mikla trú á eigin getu eru líklegri til að taka eitthvað jákvætt úr reynslu annarra. 

Reynsla annarra hefur ekki jafn sterk áhrif og persónuleg reynsla, en það getur þó 

haft áhrif, sérstaklega þegar einstaklingur hefur litla trú á eigin getu og horfir uppá 

neikvæða reynslu hjá öðrum (Bandura, 1986). 

2.7.3 Sannfæring 

Með sannfæringu er átt við að reynt sé að sannfæra einstakling með orðum eða á 

annan hátt um að hann sé búinn hæfileikum til að framkvæma það sem hann óskar 
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sér. Félagsleg sannfæring er sem dæmi mikið notuð í skólum til að hvetja nemendur 

áfram og hjálpa þeim að trúa því að þeir geti tekist á við erfiðar aðstæður og verkefni 

(Artion, 2006). Slíkar tilraunir til hvatninga og til að auka trú fólks á eigin getu hefur 

takmörkuð áhrif á mat á eigin getu til langtíma litið ein og sér, en það getur styrkt þá 

trú til skamms tíma sé hvatningin innan eðlilegra og trúanlegra marka. Of mikið lof á 

hæfni einstaklingsins á það til að hafa lítil áhrif, sérstaklega ef þeim hinum sama 

mistekst ætlunarverk sitt (Bandura, 1977, 1986). 

2.7.4 Lífeðlisfræðileg ástand 

Andlegt og líkamlegt ástand getur haft áhrif á allt sem fólk gerir. Bandura (1977) 

segir til dæmis að streita meðan á krefjandi verkefnum stendur sé merki um ákveðinn 

vanmátt og að vellíðan geti að sama skapi haft jákvæð áhrif á árangur. Óttafengin 

viðbrögð orsaka neikvæðar hugsanir sem geta kallað á enn frekari kvíða og vanlíðan 

sem getur farið langt yfir eðlileg mörk miðað við það sem einstaklingurinn er að 

takast á við (Bandura, 1986). Þegar öllu er á botninn hvolft getur andlegt og 

líkamlegt ástand einstaklings bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á trú fólks á eigin 

getu. 

 

Það er ýmislegt sem hjálpar einstaklingum í gegnum bæði nám sitt og líf. Trú á eigin 

getu getur komið einstaklingum langt en einnig getur áhug og áhugahvöt reynst 

einstaklingum vel þegar þeir takast á við ýmis verkefni. Næst verður fjallað um 

fræðikonuna Carol S. Dweck og hennar hugmyndir um hvernig áhugahvöt, greind og 

trú einstaklings á eðli eigin greindar geti haft áhrif á hvernig einstaklingum vegnast 

þegar þeir takast á við hin ýmsu verkefni. Ef einstaklingur hefur trú á því að hann 

geti bætt sig þá mun hann frekar sækja í erfið og þroskandi verkefni og tekur betur 

við mótlæti.  

2.8 Carol S. Dweck 

Carol S. Dweck hefur verið ein af leiðandi fræðimönnum á sviði áhugahvatar. Hún 

hefur sýnt fram á með ýmsum rannsóknum að orðræður samfélagsins um áhugahvöt 

einstaklinga og hvað hvetur einstaklinga áfram í námi eru ekki alltaf réttar (Dweck, 

1999, 2007). 

Með rannsóknum sínum hefur Dweck reynt að sýna fram á hvers vegna fólk 

sýnir mismunandi viðbrögð við ákveðnum aðstæðum í námi. Þessi viðbrögð flokkar 



Arnar Sigurgeirsson og   Nám tónlistarmanna:  

Birna Björk Sigurgeirsdóttir hvernig læra tónlistarmenn tónlist? 

27 

 

hún í tvennt, annars vegar úthaldsviðbrögð (e. mastery-oriented response) og hins 

vegar vanmáttarviðbrögð (e. helpless response). Dweck talar um að hæfni, árangur, 

lof og sjálfstraust svo eitthvað sé nefnt, geti kallað fram mismunandi viðbrögð hjá 

fólki (Dweck, 1999). 

2.8.1 Greind 

Rannsóknir Dweck og samstarfsfólks hennar hafa sýnt fram á að mat fólks á 

hugtakinu greind sé lykilatriði í vali fólks á verkefnum og hvernig hinir ýmsu þættir 

hafa áhrif á árangur og trú á eigin getu. Skilgreiningar fólks á greind má skipta í 

tvennt. Annars vegar að greind sé óhagganleg og sé ávallt stöðug og hins vegar að 

greind sé breytileg, að reynsla og þjálfun geti aukið hana (Dweck, 1999). 

2.8 2 Kenningin um stöðuga greind 

Þeir einstaklingar sem trúa því að greind þeirra sé stöðug og muni ekki breytast hafa 

jafnan áhyggjur af því hversu greindir þeir eru. Það gerir það að verkum að þeir 

hugsa fyrst og fremst um að líta út fyrir og líða eins þeir sé ekki nægilega greindir. 

Til að þeim líði eins og þeir séu gáfaðir kjósa þessir einstaklingar verkefni sem eru 

auðveld og krefjast ekki mikillar fyrirhafnar. Það skiptir þá einnig miklu máli að 

standa sig betur en jafningjar (Dweck, 1999). „Áreynsla, erfiðleikar, bakslög og 

jafningjar sem standa sig betur skapa vafa um gáfur þeirra, jafnvel fyrir þá sem hafa 

mikla trú á greind sinni“ (Dweck, 1999, bls. 3). Þessi hugsunarháttur er því langt frá 

því að vera hvetjandi fyrir þá sem vilja læra. 

2.8.3 Kenningin um breytilega greind 

Ólíkt þeim sem trúa að greind þeirra sé stöðug trúa þeir sem telja að greind sé 

breytileg að þeir geti ræktað greind sína með einum eða öðrum hætti. Kjarninn í 

þessari kenningu er að allir geti, með vinnu og leiðbeiningu, aukið vitsmunalega 

hæfileika sína. Þetta gerir það að verkum að þeir sem telja að þeir geti aukið greind 

sína vilja læra. Það skiptir þessa einstaklinga ekki jafn miklu máli að líta út fyrir að 

vera greindir. Rannsóknir Dweck sýna að þessir einstaklingar eru tilbúnir að fórna 

tækifærum til að líta út fyrir að vera greindir til að öðlast meiri þekkingu. Meira að 

segja þeir sem hafa litla trú á gáfnafari sínu en trúa að þeir geti aukið vitsmunalega 

hæfileika sína þrífast á áskorunum, hella sér í þær af fullum krafti og sýna 

þrautseigju. Þeir eru líklegri til að sýna úthaldsviðbrögð við mótlæti. Það sem gerir 

þessa einstaklinga almennt klára er að tilraunir þeirra til að ná tökum á einhverju 
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eykur hæfni þeirra og þekkingu. Auðveld verkefni sóa tíma þeirra frekar en að auka 

sjálfstraust þeirra (Dweck, 1999). 

2.8.4 Sjálfstraust og lof 

Hrós er jafnan notað til að auka sjálfstraust nemenda. Margir trúa því að ef fólk hefur 

trú á hæfileikum sínum (trú á eigin getu) muni allt annað fylgja, að fólk sé óhrætt við 

erfið verkefni, efist aldrei um hæfni sína til að yfirstíga hindranir og búi yfir mikilli 

seiglu. Rannsóknir Dweck og samstarfsfólks hennar sýna hins vegar að þó að sjálfs-

traust sé vissulega af hinu góða þá hjálpi það ekki alltaf þegar fólk stendur frammi 

fyrir erfiðleikum. Þau halda því fram að þegar einstaklingur tekst á við verkefni sem 

er honum mjög framandi hafi sjálfstraustið lítil áhrif en sé verkefnið sambærilegt 

fyrri verkefnum hafi það meiri áhrif. Þau vilja þó meina að kenningarnar um greind 

séu mun áhrifameiri í þessu samhengi. Sem dæmi má nefna einstakling sem telur að 

greind sín sé stöðug og hefur mjög mikið sjálfstraust en er ennþá óttaslegin yfir 

erfiðum verkefnum. Sjálftraust er því ekki nóg til að tryggja seiglu en það getur 

vissulega hjálpað, sérstaklega þeim sem trúa því að greind þeirra sé breytileg 

(Dweck, 1999). 

Dweck (1999) lagði mikið upp úr því hvers eðlis hrós og gagnrýni ætti að vera 

og vísar þar í rannsóknir sínar. Gagnrýni sem einblíndi á barnið persónulega kallaði 

fram mestu vanmáttarviðbrögðin á meðan gagnrýni sem einblíndi á aðferðir barnsins 

var líklegast til að kalla fram úthaldsviðbrögð. Varðandi hrósið voru börnin í 

rannsókninni líklegust til að sýna úthaldsviðbrögð ef gjörðum þeirra var hrósað 

frekar en þeim sem einstaklingum (Dweck, 1999). 

2.8.5 Árangur og hæfni 

Það er að vissu leyti eðlilegt að halda að einstaklingar með mikla hæfileika séu þeir 

sem taka áskorun fagnandi og sýna mikla þrautseigju, en staðreyndin er sú að þeir 

eru oft hvað hræddastir við að mistakast og efast oft um hæfni sína. Velgengni og 

misbrestur geta haft mjög mismunandi áhrif á einstaklinga. Það veltur á ýmsu, til 

dæmis erfiðleikastigi verkefnisins en þó fyrst og fremst á því hvaða þýðingu það 

hefur í ljósi greindarkenninganna. Það sem skiptir máli er hvað einstaklingurinn telur 

vera ástæðuna fyrir að honum mistekst eða gengur vel. Þegar einstaklingur telur 

greind sína stöðuga kennir hann greind sinni um þegar honum mistekst ætlunarverk 

sitt. Hafi hann hins vegar trú á því að greind hans sé breytileg eru meiri líkur á að 

hann kenni undirbúningi, ytri aðstæðum eða einhverju öðru um mistökin. Í þeim 
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aðstæðum skiptir fyrri árangur miklu máli, hvort sem hann er góður eða slæmur 

(Dweck, 1999). 

 

Eftir umræðuna um mikilvægi trúar á eigin getu og áhugahvatar er áhugavert að 

skoða rannsókn Sloboda og Davidson. Þar kemur meðal annars fram mikilvægi 

æfinga, stuðnings, hvatningar og áhuga til að ná árangri í tónlistarnámi. 

2.9 Sloboda og Davidson 

Sloboda og Davidson hafa gert ítarlegar rannsóknir á tónlistarmönnum og tónlistar-

námi þeirra alveg frá blautu barnsbeini. Hér verður farið stuttlega í nokkrar 

lykilniðurstöður sem birtar voru í grein þeirra The young performing musician, um 

áhrif foreldra, kennara og kennslu. Í rannsókninni voru rannsökuð annars vegar börn 

sem voru enn í hefðbundnu tónlistarnámi og höfðu sýnt góðan árangur og hins vegar 

börn sem höfðu hætt í tónlistarnámi. 

 Foreldrar þeirra barna sem höfðu náð góðum árangri í tónlistarnámi og voru 

ennþá í námi voru ekki endilega tónlistarfólk sjálft en þau voru dyggir stuðnings-

menn tónlistarnáms barna sinna og urðu í kjölfarið virkir þátttakendur í tónlistarnámi 

barnsins. Það mætti því ætla að hæfilegur stuðningur og hvatning sé ungum 

tónlistarmönnum mjög mikilvægur. Með tímanum urðu tónlistarmennirnir sífellt 

minna háðir utanaðkomandi stuðningi frá foreldrum og urðu sjálfstæðari í námi sínu. 

Þau börn sem hættu í tónlistarnámi á unglingsárum höfðu einnig stuðning frá 

foreldrum en mögulegt er að foreldrarnir hafi þrýst of mikið á börnin og ýtt á eftir 

þeim í náminu (Sloboda og Davidson, 1996). 

 Kennarar hafa ásamt foreldrum mikil áhrif á tónlistarnám barna. Í rannsókninni 

kom það í ljós að þau börn sem höfðu náð langt höfðu flest jákvæða upplifun af 

fyrstu kennurum sínum en þau sem höfðu hætt höfðu neikvæða ímynd af fyrstu 

kennurunum sýnum. Þeim var annars vegar lýst sem vingjarnlegum og góðum 

tónlistarmönnum eða óvingjarnlegum og slæmum tónlistarmönnum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar virðast því benda til þess að vingjarnlegur kennari veiti börnunum 

stuðning og þar með hvetji þau til þess að læra. Þegar líður á tónlistarnámið og 

börnin eldast fer þetta að skipta minna máli og þá fór að skipta þau meira máli að 

kennarinn væri góður tónlistarmaður (Sloboda og Davidson, 1996).  

 Þegar æfingarmynstur barnanna var skoðað kom í ljós að mikil æfing var 

lykilatriðið til að ná árangri í tónlistarnáminu. Æfingum var skipt í tvo hluta, annars 
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vegar formlegar æfingar, svo sem skalar og tækniæfingar, og hins vegar óformlegar 

æfingar. Undir óformlegar flokkast til dæmis að spila uppáhalds lögin sín, spuni og 

annað sem þeim þótt sérstaklega skemmtilegt. Munurinn á milli þeirra barna sem 

hættu og þeirra sem voru enn í námi var sá að þau börn sem voru enn í námi gerðu 

mun meira af óformlegum æfingum ásamt formlegu æfingunum (Sloboda og 

Davidson, 1996). Þarna er mögulegt að áhugi og ánægja hafi áhrif á þrautseigju og 

langlífi í tónlistarnámi. 

 Úr niðurstöðum þessa hluta rannsóknarinnar má draga út fjóra mikilvæga þætti 

sem eru lykilatriði fyrir tónlistarmenn og þeirra tónlistarnám: Mikill en hæfilegur 

stuðningur frá foreldrum, að kennarinn sé vingjarnlegur og veki áhuga nemandans á 

hans yngri árum og að kennarinn sé fær tónlistarmaður á efri árum nemandans, aukið 

sjálfstæði þegar líður á tónlistarnámið og svo hæfilegt magn af óformlegum æfingum 

ásamt miklum formlegum æfingum (Sloboda og Davidson, 1996). 

2.10 Samantekt 

Tónlist og tónlistarnám hefur fylgt mönnum í aldaraðir og hefur verið mönnum afar 

mikilvæg. Fræðimenn hafa í gegnum aldirnar velt fyrir sér tónlist og mikilvægi 

hennar og virðast vera sammála um hvað hún geti gert mikið fyrir líkama og sál 

mannsins. Samkvæmt ýmsum fræðimönnum er þó kominn tími á breytingar í 

hefðbundnu tónlistarnámi. Þær menntafræðikenningar sem hafa verið ræddar hér á 

undan gætu mögulega veitt svör eða komið með hugmyndir að breytingum sem 

fræðimenn vilja sjá. Til að mynda væri hægt að nýta hugmyndir Dewey og Vygotsky 

um hlutverk og mikilvægi kennara og hugmyndir Bandura og Dweck um trú á eigin 

getu, áhugahvötina og greind. Þá er mögulegt að draga einhvern lærdóm af rannsókn 

Lucy Green um óhefðbundið tónlistarnám sem gæti einnig komið með hugmyndir að 

breytingum. 

 Rannsóknin okkar verður unnin út frá einni aðal rannsóknarspurningu: Hvernig 

læra tónlistarmenn tónlist? Rannsóknarspurningunni fylgja síðan nokkrar undir 

spurningar: Hvað fær fólk til að fara í og stunda tónlistarnám? Hvaða þættir hafa 

áhrif á framgöngu þeirra í tónlistarnámi? Hvað telja tónlistarmenn vera mikilvægustu 

þættir tónlistar og tónlistarnáms? Hvaða þýðingu hefur tónlist fyrir tónlistarmenn? 
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3. Aðferðir 
 

Í rannsókninni var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg rannsókn er 

samheiti yfir nokkrar rannsóknaraðferðir og má meðal annars nefna; vettvangs-

rannsóknir, afritun viðtala, persónuleg gögn, rýnihópa, opinberar skýrslur og 

myndbandsupptökur. Í þessari rannsókn voru tekin opin viðtöl við sjö þátttakendur, 

nánar verður farið út í þá rannsóknaraðferð hér á eftir.  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri. 

Aðaláherslan er á að skilja veruleika fólks og afla upplýsinga um hann en ekki að 

einfalda veruleikann eða finna einhver tengsl. Það er ekki markmið rannsakanda að 

geta alhæft eitthvað um rannsóknarefnið heldur að skilja veruleika fólksins sem tók 

þátt í rannsókninni og annarra sem eru í svipaðri stöðu. Rannsakandinn safnar 

gögnum um þátttakendur, greinir þau út frá orðum þátttakenda og byggir á 

kenningum sem segja að veruleikinn sé félagslega skapaður. Oft hafa rannsakendur 

einhverjar hugmyndir eða skoðanir um viðfangsefnið en í eigindlegum rannsóknum 

er mikilvægt er að rannsakandinn setji eigin skoðanir, hugmyndir og viðhorf til hliðar 

og leggi áherslu á samræmi milli rannsóknargagna og þess sem þátttakendur sögðu 

og gerðu (Esterberg, 2002). 

 Í eigindlegum rannsóknum fer rannsakandinn nánast aldrei af stað með einhverja 

kenningu eða tilgátu, heldur velur hann sér rannsóknarefni, safnar gögnum um efnið, 

vinnur úr þeim og kemur að lokum með einhvers konar kenningu út frá gögnunum 

sem hann safnaði í rannsókninni, þessi leið að rannsókn kallast aðleiðsla. Það er líka 

mikilvægt að rannsakandinn minni sig á að öll sjónarmið eru jafngild og það er ekki 

hlutverk rannsakandans að dæma heldur skilja (Esterberg, 2002). 

3.1 Markmið  

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast skilning á því hvernig tónlistarmenn, 

með mismunandi bakgrunn, læra tónlist. Þá var athyglinni annars vegar beint að 

þeim sem hafa fengið hefðbundið klassískt tónlistarnám og hins vegar að þeim sem 

stundað hafa óhefðbundið tónlistarnám, þá aðallega sjálfsmenntun. Þessir tveir hópar 

voru síðan skoðaðir út frá ýmsum þáttum, hvað þeir áttu sameiginlegt og hvar var 

munur á. 
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3.2 Gagnaöflun 

Til að fá sem besta innsýn inn í hvernig tónlistarmenn læra tónlist var ákveðið að 

taka opin viðtöl við sjö einstaklinga sem ýmist stunda tónlistarnám við Listaháskóla 

Íslands eða eru sjálflærðir og hafa haft það að atvinnu sinni að vera tónlistarmenn. 

Viðtöl veita rannsakandanum oft góða innsýn í líf, sjónarhorn og tilfinningar fólks og 

gefa því rannsakandanum góða mynd af því sem verið er að rannsaka en á móti 

kemur að við getum ekki verið alveg viss um hvort að fólk sé að segja satt eða hvort 

það sé að fegra líf sitt. Við teljum að það hafi ekki verið vandamál í þessari 

rannsókna vegna þess að þetta er ekki mjög viðkvæmt rannsóknarefni (Esterberg, 

2002). 

3.3 Viðtölin  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá 24. mars 2009 til 31. mars 2009 og voru öll um 

20 mínútur að lengd. Viðtölin við klassískt menntuðu þátttakendurna voru tekin í 

Listháskóla Íslands en viðtölin við sjálfmenntuðu þátttakendurna voru tekin í þeirra 

heimahúsum. Öll viðtölin voru tekin upp á diktafón rannsakenda og voru þau svo 

afrituð nákvæmlega.  

 Í opnum viðtölum er rannsakandi ekki með tilbúnar spurningar heldur líkist þetta 

meira samtali heldur en viðtali. Oft er rannsakandinn þó með nokkra punkta hjá sér 

yfir þau atriði sem þurfa að koma fram í viðtalinu. Umræðuefnið er rætt opinskátt og 

reynir rannsakandi að fá skilning á því hvernig viðmælandinn upplifir eða skynjar 

hluti eða atburði sem hann er að segja frá. Það er mikilvægt að forðast lokaðar og 

leiðandi spurningar, stundum er þó ekki hægt að komast hjá því að hafa slíkar 

spurningar í viðtalinu en það verður þá að halda þeim í algjöru lágmarki (Esterberg, 

2002). 

3.4 Þátttakendur  

Til að velja þátttakendur í rannsóknina var notað markvisst úrtak, það þýðir að allir 

þátttakendur eru valdir sérstaklega til að fá sem skýrustu mynd af því sem verið er að 

rannsaka (Esterberg, 2002). Allir klassískt menntuðu þátttakendur stunduðu 

tónlistarnám á háskólastigi þegar rannsóknin var gerð en hinir þátttakendurnir höfðu 

næga tónlistarhæfileika til að geta stundað nám á sambærilegu stigi ef þeir svo kysu, 

í þessu tilfellu voru höfðu þeir allir verið starfandi tónlistarmenn á einhverjum 
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tímapunkti. Við fundum sjálf alla þátttakendur og komum okkur í samband við þá. 

Þátttakendurnir voru fjórar konur og þrír karlmenn sem voru á aldrinum 18 til 37 ára. 

3.4.1 Viðmælendur okkar. 

Hér koma stuttar lýsingar á hverjum viðmælanda en til að koma í veg fyrir að hægt 

verði að rekja upplýsingarnar til hvers viðmælanda hefur öllum nöfnum verið breytt. 

Fyrsti viðmælandinn heitir Auður, hún er 22 ára gömul og stundar nám við tónlistar-

deild Listaháskóla Íslands. Auður hóf hljóðfæranám átta ára gömul, þá byrjaði hún í 

hefðbundnu klassísku harmonikkunámi. Tónlistaráhugi Auðar kviknaði kringum 

fimm ára aldurinn þegar hún fékk blokkflautu í afmælisgjöf og hóf hún sitt tónlistar-

nám að eigin frumkvæði. Auður hóf píanónám 16 ára gömul og er píanóið hennar 

aukahljóðfæri í dag.  

Annar viðmælandinn heitir Thelma, hún er 25 ára gömul og stundar nám við 

tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Thelma hóf hljóðfæranám fyrst þegar að hún var 

sex ára gömul, þá fór hún að læra á blokkflautu og var það móðir hennar sem skráði 

hana í námið. Þó móðir hennar hafi átt frumkvæðið (að hún færi í tónlistarnám) þá 

talar Thelma um að tónlistaráhugi hennar hafi kviknað snemma og henni leist vel á 

tillögu móður sinnar að fara í tónlistarskóla. Ári síðar hætti Thelma að læra á blokk-

flautu en hóf svo píanónám níu ára gömul og var það að hennar eigin frumkvæði. 

Thelma lærði einnig á selló um tíma en er hætt því.  

Þriðji viðmælandinn heitir Margrét, hún er 19 ára gömul og stundar nám við 

tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Margrét hóf hljóðfæra nám sitt þriggja ára gömul 

þegar hún fór að læra á fiðlu í Suzuki skóla. Tónlistaráhugi Margrét kviknaði mjög 

snemma og talar hún um að sem barn hafi hún búið til fiðlur úr dótinu sínu. Margrét 

stundaði einnig trompet nám um tíma en er hætt því í dag.  

Fjórði viðmælandinn heitir Karen, hún er 18 ára gömul og stundar nám við tónlistar-

deild Listaháskóla Íslands. Karen hóf fiðlunám sitt þegar hún var 4 ára gömul en 

foreldrar hennar skráðu hana í Suzuki nám þegar hún var 2 ára gömul en hún komst 

ekki inn fyrr en tveim árum síðar. Karen tók vel í það og byrjaði að læra en hún talar 

um að tónlistaráhuginn hjá henni hafi sennilega ekki kviknað almennilega fyrr en að 

hún var 10 ára gömul.  
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Fimmti viðmælandinn heitir Gylfi og er 32 ára gamall. Gylfi byrjaði að spila á 

hljóðfæri um 12 ára aldurinn en hefur lítið sem ekkert lært hjá kennara. Hann fór á 

eitt stutt gítarnámskeið og stundaði trommunám í hálfa önn í FÍH. Gylfi lærði með 

því að horfa á tónleika og hlusta á tónlist og síðan prófa það sem hann bæði heyrði 

og sá. Gylfi hefur starfað sem tónlistarmaður og spilar reglulega á ýmiss konar 

uppákomum.  

Sjötti viðmælandinn heitir Daníel og er 27 ára gamall. Daníel hóf klassískt píanónám 

þegar að foreldrar hans skráðu hann í nám 9 ára gamall. Hann hætti hálfu ári síðan en 

fór svo að læra á hljómborð 12 ára gamall og var það að hans eigin frumkvæði og 

áhuga. Eftir þriggja ára hljómborðsnám fór hann í FÍH og lærði þar á píanó. Þar lauk 

hann þremur stigum í klassísku píanónámi en eftir það hætti hann öllu námi. Sjálfur 

lítur hann ekki á sig sem klassískt menntaðan tónlistarmann og hefur hann lagt 

áherslu á sjálfsnám. Daníel hefur starfað sem tónlistarmaður en á þeim tíma sem 

viðtalið var tekið starfaði hann við annað.  

Sjöundi viðmælandinn heitir Gunnar og er 37 ára gamall. Gunnar hefur ekki stundað 

neitt hefðbundið tónlistarnám. Hann lærði á hljóðfæri með því að hlusta á plötur og 

reyna að spila með. Gunnar hefur í árabil starfað tónlistarmaður en undanfarin fimm 

ár hefur hann eingöngu starfað sem slíkur. 

3.5 Greining gagna 

Gögnin voru greind bæði samhliða gagnasöfnuninni og að henni lokinni. Þegar 

gögnin eru greind samhliða þá er rannsakandi að skrifa athugasemdir í nóturnar sínar, 

gerir greiningarblað og skipuleggur næstu gagnasöfnun með hliðsjón af því sem hann 

hefur lært. Þegar búið var að afrita allar nótur þarf að greina þær, þá fer 

rannsakandinn að einbeita sér að merkingu gagnanna. Farið var ítarlega í hvert viðtal 

og leitað að ákveðnum þemum, þau undirstrikuð og farið í alla undirþætti hvers 

þema. Þetta ferli kallast kódun (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn voru sex 

yfirþemu sem voru; (1) ástæður þess að einstaklingar fara í tónlistarnám, (2) það sem 

heldur tónlistarmönnum í námi (3) tónlistarnám, (4) mikilvægir þættir tónlistar og 

tónlistarnáms, (5) stíll, tækni og fyrirmyndir (6) þýðing tónlistar og tónlistarnáms 

fyrir tónlistarmenn. Þá voru svör þátttakenda voru borin saman og skoðað hvað væri 

líkt og hvað væri ólíkt í svörum þeirra. 
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3.6 Eigin skoðanir 

Fyrir rannsóknina höfðum við ákveðnar hugmyndir um tónlistarnám af ýmsum toga 

og höfðum kynnt okkur það nokkuð af persónulegum ástæðum. Annað okkar er langt 

komið í klassísku píanónámi en hitt er að mestu sjálfmenntað á gítar en hefur samt 

nokkra reynslu af klassísku tónlistarnámi. Þetta gaf okkur nokkuð víða sýn á 

viðfangsefnið í ljósi aðstæðna og reynslu. Okkur tókst nokkuð vel að setja okkar 

skoðanir til hliðar og passa okkur á að viðmælendur okkar vissu ekkert um okkar 

skoðanir um tónlistarnám og tónlist almennt. Þá reyndum við að spyrja mjög opið og 

spurðum út í þætti sem okkur fannst augljósir og jafnvel smáatriði sem að okkar mati 

var nauðsynlegt að kæmu fram og að þessi atriði kæmu frá viðmælendunum okkar en 

ekki rannsakendunum. 

3.7 Siðferðilegir og aðferðalegir þættir 

Fyrir allar rannsóknir af þessu tagi þurfa rannsakendur að gæta að siðferðilegum 

atriðum. Rannsakandi þarf að tryggja fullan trúnað, gæta þess að þátttakendur skaðist 

ekki á nokkurn hátt við að taka þátt í rannsókninni og að þátttakendur séu vel 

upplýstir um rannsóknina. Fyrir þessa rannsókn var þátttakendum gerð grein fyrir því 

í hverju þátttaka þeirra fælist, þátttakendum var öllum heitið fyllsta trúnaði og var 

nöfnum þeirra breytt svo svör þeirra ættu ekki að vera rekjanleg. Að lokum var þeim 

svo bent á að þeir þyrftu ekki að svara spurningum sem þeim þættu óþægilegar eða 

fyndist af einhverri ástæðu erfitt að svara (Esterberg, 2002). 
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4. Rannsóknin 
 

4.1 Ástæður þess að einstaklingar fara í tónlistarnám: 

4.1.1 Áhrif frá fjölskyldu   

Allir viðmælendurnir komu úr fjölskyldum þar sem var nokkur tónlistaráhugi, þó 

mismikið væri. Það kemur þó ekki sérstaklega mikið á óvart í ljósi þess að mjög 

algengt er að tónlist komi við sögu að einhverju leyti, hvort sem er um að ræða 

tónlistarmenn eða almennan tónlistaráhuga. Fjórir viðmælendanna, Karen, Daníel, 

Thelma og Margrét voru send í tónlistarskóla af foreldrum sínum en hin þrjú, Gylfi, 

Gunnar og Auður, fóru algjörlega að eigin frumkvæði.  

Karen: Pabbi og mamma skráðu mig í Suzuki þegar að ég var 2ja 

ára og ég komst svo inn þegar að ég var 4ra ára og þá byrjaði að 

læra og var bara tilkynnt að ég ætti að læra á fiðlu og fannst það 

bara allt í lagi [og hlær] 

Daníel: Ætli ég hafi ekki verið 9 ára þegar ég fór í hálft ár í píanó-

nám ... já ætli ég hafi ekki byrjað þá og spilað síðan með hléum. 

  Thelma: Þegar ég var sex ára á blokkflautu[...] Mamma setti mig í 

blokkflautu nám [...] það var nú bara eitt ár, svo byrjaði ég níu ára á 

píanó. 

Allir viðmælendurnir nema Thelma töldu að fjölskyldur þeirra hafi haft bein eða 

óbein áhrif á tónlistaráhuga þeirra. Thelma talar um hvers vegna hún var send í 

blokkflautu nám af móður sinni: 

Bara ... hún sá að ég hafði áhuga á því og hún hafði sjálf mikinn 

áhuga á því, langaði að læra sjálf ... hún ólst upp á ... það var mikil 

tónlist á heimilinu hennar og hún hafði áhuga og vildi leyfa okkur 

að prófa. 

Af þeim fjórum viðmælendum sem voru sendir í tónlistarskóla voru tveir sem sýndu 

skýran tónlistaráhuga frá blautu barnsbeini. 
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Margrét: Ja ... systir mín spilaði á fiðlu og ég bara ... mig langaði 

líka að spila á fiðlu ... ég man sko ekki eftir þessu en bara séð 

myndir af þessu en ég bjó til fiðlur úr öllu ég átti greiðu og notaði 

hana sem boga og já... það einhvern veginn kom ekkert annað til 

greina. 

Thelma: Já ég haft alltaf haft mikinn áhuga á tónlist og pabbi sagði 

alltaf að ég syngi í svefni [og hlær] og já... 

4.1.2 Áhugi  

Áhugi á tónlist átti stærstan hlut í því að fimm af viðmælendum okkar fóru í 

tónlistarnám. Hjá hinum þrem viðmælendunum, Daníel, Thelmu og Karen, kviknaði 

áhuginn eftir að hafa byrjað í tónlistarnámi. Thelma fór af eigin frumkvæði í annað 

tónlistarnám, Daníel aftur í tónlistarnám á samskonar hljóðfæri og hjá Karen 

kviknaði áhuginn eftir nokkurra ára Suzuki nám. 

Birna Björk: Kviknaði tónlistaráhuginn snemma? 

Daníel: Já ... hann kom kannski ekki alveg þarna þegar að ég var 

sendur 9 ára gamall í tónlistarnám en skömmu síðar þá fór ég 

sjálfur af eigin frumkvæði að læra eða sameiginlegt frumkvæði 

kannski að ... ég endist hvað bara hálft ár í klassísku píanónámi og 

fór svo að læra á hljómborð þegar ég var 12 ára og þá svona hafði 

ég sjálfur fengið áhuga á þessu og vildi fara að læra eitthvað. 

Thelma: Ég var alltaf í kór líka alveg stanslaust frá því ég var sex 

ára og svo þegar ég var níu ára leyfði mamma mér að velja mér 

hljóðfæri. 

Karen: Já eða þú veist ég átta mig ekki alveg á þessu þú veist, 

þegar að ég var lítil þá bara gerði ég þetta ég hafði samt alveg 

áhuga en engan yfirgengilegan samt en svo þegar að ég varð svona 

10 ára þá sá ég að þetta væri það sem að ég vildi gera. 

Allir viðmælendurnir sýndu mikinn tónlistaráhuga á unga aldri og var Gunnar elstur 

viðmælendanna þegar hann hóf sitt tónlistarnám 13 ára gamall. 

Arnar: Hvað hvatti þig til þess að fara að spila á hljóðfæri? 
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Gunnar: Uuu ... það var bara mikill áhugi á hljóðfærum og tónlist 

yfir höfuð. Maður var alltaf að stelast í plöturnar hjá frænda sínum 

sem að voru nýjustu Kiss plöturnar og eitthvað svona og ég man að 

ég sest einhvern tíman niður og er að hlusta á Kiss og gítarinn sem 

að ég var með við höndina var akkúrat tjúnaður fyrir lagið sem að 

ég var að hlusta á eða þú veist E-strengurinn neðsti var akkúrat í 

tjúni og ég gat spilað með ... ég man alveg vel eftir þessu ennþá ... 

mig minnir þetta hafi verið svona 79 þá hef ég verið svona sjö til 

átta ára ... já svona átta ára ég man eftir þessu alveg bara ... var 

mjög gaman. 

4.2 Það sem heldur tónlistarmönnum í námi 

4.2.1 Stuðningur og hvatning  

Allir viðmælendurnir höfðu stuðning og fengu hvatningu frá sínum nánustu á þeim 

tíma sem þeir voru í tónlistarnámi, á einn eða annan hátt. Öll töldu þau að stuðningur 

væri mjög mikilvægur og í sumum tilfellum að hann hafi haft úrslita áhrif um áfram-

haldandi tónlistariðkun á einhverjum tímapunkti. Þau voru spurð hvort þau hefðu 

fengið stuðning frá sínum nánustu og út í mikilvægi þess: 

Auður: Já... Mjög mikinn stuðning alltaf verið ...alltaf fengið mikla 

hvatningu til að halda áfram ... sátu yfir mér meðan ég æfði mig og 

þegar ég vildi hætta þá bönnuðu þau mér það...og ég er mjög fegin 

[...] það munar öllu, eiginlega bara já...annars væri ég ekki hérna 

núna eða haldið áfram örugglega. 

Thelma: Já, ég hef alveg búið í umhverfi þar sem er enginn 

stuðningur og enginn skilningur og það var...já alveg mjög ekki 

gott [...] ég hefði örugglega hætt á gelgjunni ef að mamma hefði 

ekki...látið mig halda áfram. 

Gunnar: ... ég fékk alltaf að nota bílskúrinn eins og ég vildi á hvaða 

tíma sem var og ...og þú veist já fara að kaupa plötur og svoleiðis 

það var alltaf ... fékk alltaf aur til þess ... ég held að ég hafi verið 10 

eða 11 ára og var alltaf að kaupa plötur. 
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Gunnar var ekki einn um að nefna mikilvægi fjárhagslegs stuðnings því Daníel taldi 

það skipta höfuð máli að fá stuðning, og fjárhagslegur stuðningur væri ekki undan-

skilinn: 

Daníel: Já, ég held að það hljóti að skipta máli eða það skipti mig 

miklu máli, skiptir mjög miklu máli yfir höfuð fyrir alla, þetta 

kostar líka pening að senda börnin í tónlistarnám svo það þarf að 

minnsta kosti að vera fjárhagslegur stuðningur en síðan er hinn 

stuðningurinn bara almenn hvatning sem skiptir rosalega miklu 

máli. 

4.2.2 Áhugi  

Viðmælendurnir okkar höfðu allir mikinn áhuga á því að spila tónlist. Áhuginn var 

ýmist sprottinn af unun af tónlist, tónlistariðkun, metnaði eða samspili þessara 

þriggja þátta. Þau voru öll spurð hvort þeim þætti alltaf jafn gaman að spila: 

Daníel: Já, mér finnst það alltaf jafn gaman..mér finnst synd að 

hafa ekki haldið áfram [að spila reglulega opinberlega] en það er 

samt alltaf jafn gaman að spila 

Gylfi: Já, alltaf ... þetta er bara algjör æði ... það er bara eitthvað 

við þetta og hefur alltaf verið ... þegar ég var lítill ... ég man þegar 

ég var lítill þá bjuggum við mamma á Bifröst og það var einhver 

gaur sem gaf mér trommukjuða og þetta var bara það æðislegasta 

sem ég hef nokkurn tíman fengið [...] maður var berjandi þá alla 

kassa ... ég fæ ennþá þessa tilfinningu þegar ég sest við tommu-

settið ... það bara hvernig þetta lítur út ... það er bara eitthvað við 

þetta sem er bara algjör æði [...] ég hef verið að spila föstudag og 

laugardag í marga mánuði í senn og stundum alveg fjögur kvöld í 

röð og rót náttlega og allt sem þessu fylgir sem getur verið erfitt en 

þetta er alltaf jafn ógeðslega gaman 

Tónlistariðkunin er þó ekki alltaf eintóm hamingja og gleði fyrir viðmælendur okkar. 

Gunnar: Það er voðalega misjafnt...það getur verið stundum alveg 

hundleiðinlegt en stundum alveg geggjað og allt þar á milli..það er 

bara eins...já það getur verið rosalega fjölbreytt ... stundum finnur 
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maður gæsahúð af þessu öllu saman og stundum er gæsahúðin 

virkilega góð 

Thelma: Nei ... stundum ... það fer eiginlega eftir því hvað maður er 

að gera, suma daga er maður verr stemmdur en aðra og nennir 

minna en yfir höfuð er gaman að spila en ekki alltaf 

Auður: Getur verið leiðigjarn þegar maður er alltaf að gera það 

sama aftur og aftur dag eftir dag en þegar maður er kominn á skrið 

og búin að ná lögunum og er að fara að halda tónleika þegar gengur 

vel þá er ógeðslega gaman en svona þegar maður er já ... að gera 

það sama aftur og aftur fær maður stundum leiða, líka þegar maður 

er að byrja á nýju prógrammi ... þá er það stundum erfitt 

Gunnar sker sig úr hópnum að vissu leyti því hann lítur á þetta nánast eingöngu sem 

atvinnu og hefur afskrifað tónlist að mestu leyti sem dægradvöl. Þetta hafði hann að 

segja þegar hann var spurður um hvað héldi honum í tónlistinni: 

Gunnar: [...] þetta er mín vinna ... það myndi ég segja að væri 

númer 1, 2 og 3 þetta er orðið miklu meira þannig sko ... þetta er 

það sem ég geri ... ég er ekki í neinni fastri vinnu innan gæsalappa 

þannig að ég bara búin að vera í þessu alveg full time í einhver 5 ár 

4.3 Tónlistarnám 

4.3.1 Námsleiðir 

Viðmælendur okkar höfðu tileinkað sér ýmsar námsleiðir, en þar ber helst að nefna 

nótnalestur og herminám. Klassískt menntuðu viðmælendurnir notuðust fyrst og 

fremst við nótnalestur og hefðbundna kennslu í sínu námi, en allir höfðu þeir lært 

eitthvað af herminámi. Tveir af klassískt menntuðu viðmælendunum, Margrét og 

Karen, hófu nám sitt í Suzuki skólanum sem byggist upp á herminámi. Hinir tveir 

klassískt menntuðu viðmælendurnir, Auður og Thelma, hafa alltaf stundað 

hefðbundið nám. Allir klassískt menntuðu viðmælendurnir gátu lært lög eftir eyranu 

en höfðu mismikla færni og áhuga á því.  
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Karen: Það var einkatímar ég man ekki hvað þeir voru margir 

byrjuðu held ég á 10 mín og fóru svo upp í hálftíma í hverri viku og 

svo var hálfs mánaðarlega hóptímar þar sem allir spiluðu saman. 

Margrét: ...maður lærði bara eftir eyranu þannig að maður fór í 

einkatíma og hópatíma og allir rosalega flinkir. 

Hinir þrír viðmælendurnir, sem voru að mestu leyti sjálflærðir, lögðu mesta áherslu á 

herminám og þá helst að læra lög eftir eyranu. Daníel byrjaði sitt tónlistarnám í 

hefðbundnu námi fyrst á píanó og svo hljómborð. Gylfi prófaði að fara í tónlistarnám 

í örfáa mánuði en gat ekki haldið áfram og hefur því að mestu leyti lært á hljóðfæri 

sjálfur. Gunnar mætti á eitt gítarnámskeið sem, að hans sögn, skilaði honum engu og 

er hann því alveg sjálfmenntaður. 

Gunnar: Það var basically það að ég hlustaði til dæmis alveg 

óvenju mikið á Iron Maiden og bara spilað með þeim plötum ... 

þannig lærði ég að spila ... fyrstu fjögur til fimm árin þá var bara 

missjón hjá mér að pikka upp hverja einustu nótu á hverri einustu 

plötu sem ég og gerði ... þannig að það var bara minn skóli. 

Gylfi: [...] svo lærði maður bara sjálfur á trommur, bara með því að 

horfa á og reyna svo sjálfur, ég fór í einhverja hálfa önn í FÍH 

þegar ég var kannski 17 ára ... og þarna ... kláraði það ekkert... 

Allir viðmælendurnir sjö voru sammála um að þeir hefðu lært eitthvað á því að spila 

með öðrum. Það sem viðmælendurnir tóku helst út úr samspili með öðrum, sama 

hvernig samspil það var, var æfing og reynsla í því að spila með öðrum sem þeim 

þótti ekki vera sjálfgefið.  

Daníel: Já, maður lærir mikið og [...] það er töluvert tónlistarnám 

að vera í hljómsveit [...] og það hérna er mjög góð reynsla og 

nauðsynlegt í tónlistarnámi að spila með öðrum bæði þá að spila 

með öðrum og geta verið samtaka [...] menn verða að skipta 

verkum í hljómsveitinni það mega ekki allir spila í graut og það 

verða allir að spila það sama [...] það ætti að vera hluti af öllu 

tónlistarnámi að spila með öðrum. 
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Karen: [...] þegar að þú spilar í sinfóníuhljómsveit þá lærir að spila 

í stórum hóp og þú lærir að spila öðruvísi til að falla inn í hópinn 

og svoleiðis líka í smærri hópum þarftu ... þá getur hver og einn 

haft sínar skoðanir en hópurinn þarf að koma með málamiðlun sem 

kennir manni mikið í stað þess að spila bara alltaf einn. 

4.3.2 Nótnalestur 

Allir þeir sem voru í klassísku námi voru fluglæsir á hefðbundna nótnaskrift og var 

hún þeirra helsta leið til að læra lög. Einn af sjálfmenntuðu viðmælendunum var læs 

á hefðbundnar nótur að því leyti að hann skildi kerfið en var ekki fluglæs á það og 

það nýtist honum ekki. Tveir viðmælendur lásu ekki hefðbundna nótnaskrift, annar 

gat lesið hljómaskrift og gítar-tabs
1
 að vissu marki en hinn var svo gott sem ólæs á 

allar tegundir nótnaskriftar. Athygli vakti að einn viðmælandinn, Gunnar, les engar 

tegundir af nótnaskrift en hann starfar sem tónlistarmaður og hefur gert lengi án þess 

að það hái honum að nokkru leyti.  

Daníel: Ég skil kerfið og kann kerfið en ég hef enga færni í það að 

gera það hratt þannig að ég get svona staulast fram úr einhverjum 

nótum [...] ég les hljóma nokkuð vel ... eða nokkuð ... já ég les þá 

alveg og bæði fyrir gítar og píanó. 

Viðhorf. Sex af sjö viðmælendum töldu að nótnaskrift væri mjög gagnleg, allt frá því 

að vera nauðsynleg yfir í það að vera einungis hjálpleg, á meðan einn taldi að reynsla 

hans sýndi að nótnaskrift væri óþörf. 

Karen: Já, mér finnst það ... þær skipta miklu máli. 

Gunnar: Ekkert sérstaklega ... ekki eins og með mína reynslu ... ég 

hef alveg brjálað að gera og hef það voðalega fínt. 

Athygli vakti að klassískt menntuðu viðmælendurnir, sem ekki höfðu stundað Suzuki 

nám, hefðu viljað gera meira af því að spila eftir eyranu og jafnvel fá kennslu í því. 

Þeim fannst það mikilvægur þáttur og auka fjölhæfni tónlistarmanna.  

                                                 
1
 Gítar-tabs er form af nótnaskrift sem gengur út á að segja hljóðfæraleikaranum hvar hann á að setja 

fingurna á viðeigandi hljóðfæri í stað þess að notast við tóna. Tabs er hægt að nota fyrir flest hefðbundin 

strengjahljóðfæri svo sem gítar og bassa. 
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Auður: [...] já maður er alltaf að sjá það meira og meira að það er 

nauðsynlegt og svona ... maður kemst miklu lengra ef maður getur 

gert bæði, miklu fjölhæfari ef maður getur gert bæði lesið nótur og 

pikkað upp [...] mér finnst það ætti að vera alveg jafn mikilvægt í 

kennslunni. 

4.3.3 Æfingar  

Stífar æfingar voru hluti af tónlistarnámi allra á einhverjum tímapunkti. Klassískt 

menntuðu tónlistarmennirnir æfðu sig allt frá fjórum upp í átta klukkustundir á dag, á 

meðan hinir tónlistarmennirnir æfðu sig mjög óreglulega og áttu það sameiginlegt að 

hafa á einhverjum tímapunkti hætt að æfa sig nema fyrir sérstök verkefni.  

Karen: Ég æfi mig í sex til átta tíma. 

Thelma: Bara eftir þörfum, stundum eru 3 tímar nóg eða 2 stundum 

er ekki nóg fyrr en ég er búin með 8, það fer bara eftir því hvað er í 

gangi hvernig ég er stemmd, hvað ég er að leggja áherslu á og hvað 

ég er að gera yfir daginn, hvort ég sé þreytti í höndunum eða bara 

hvernig stuði ég er í. 

Gunnar: Ekki nokkurn skapaðan hlut [...] Nei, ég hef ekki æft mig 

síðan svona ... 1990 eitthvað svoleiðis ... ég hef ekkert sest niður og 

æft mig en þegar það eru einhver verkefni þú veist [...] [ef] það er 

eitthvað sem ég þekki ekki nógu vel þá sest ég einhvers staðar með 

gítarinn ... en æfingar er eitthvað sem er ég er búinn með ... ég veit 

ekki útaf hverju. 

Ástæðurnar fyrir æfingunum voru nokkrar, þar á meðal ánægja, skyldurækni og 

nauðsyn. 

Auður: ... fyrst og fremst því mig langar það og það er gaman og 

gaman þegar það er búið og sér og heyrir árangurinn og einhvern 

veginn ... þetta er alveg næring fyrir sálina og maður er að rækta 

sjálfan sig ... og líka út af því maður er að fara í tíma og er 

stressaður [og hlær]. 
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Thelma: Oftast samviskubit [og hlær] neinei það er oftast það að ég 

þarf þess en ég verð reyndar að segja að mér finnst ekki skemmti-

legast í heimi að æfa mig nema stundum en oftast bara þá þarf ég 

að æfa mig til að vera tilbúin og þegar ég byrja er það yfirleitt voða 

fínt 

Margrét: Ég veit það ekki ... ég bara finn að ég þarf þess og svo er 

of ... svona pásu og svona það er oft gott að ákveða að spila í 

hálftíma og fer svo í pásu sérstaklega ef maður æfir sig með 

einhverjum þá skipuleggur maður pásur með hinum og já og líka 

bara hvetjandi eins og núna er akkúrat mánuður í tónleikana mína 

og það hvetur mig til þess að fara æfa mig ... þegar maður er að 

stefna að einhverju þá finnst mér betra eða þú veist ... ef maður er 

ekki að stefna að neinu merkilegu þá verð ég latari finnst mér  

4.3.4 Áskoranir  

Athygli vakti að allir viðmælendurnir höfðu gaman af því að takast á við krefjandi 

verkefni reglulega þó þeir hafi sótt mis mikið í þau. 

Karen: Mér finnst það gaman ... gerir mikið fyrir mann þegar 

maður kemst yfir fjallið loksins ... mér finnst það yfirleitt mun 

skemmtilegra en að spila eitthvað sem er rosalega létt. 

Thelma: Já, það er bara hollt, maður er alltaf að stefna aðeins hærra 

og takast á við einhverja áskorun. 

Gylfi: Það hefur ekki reynt svo mikið á það þannig [...] ég er í 

þessu ball dóti þá er maður ekki að spila neinn súran djass eða 

eitthvað [...] en það hafa alveg komið lög sem eru svolítið erfið og 

það er bara gaman og sérstaklega þegar maður nær þeim en eins og 

ég segi þá hefur ekki reynt það mikið á það. 

4.4 Mikilvægir þættir tónlistar og tónlistarnáms 

4.4.1 Áherslur  

Þegar við spurðumst fyrir um einhverja þætti sem viðmælendurnir lögðu sérstaka 

áherslu á í náminu kom í ljós að svörin mátti tengja við æfingar þeirra. Klassískt 
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menntuðu tónlistarmennirnir lögðu mikið upp úr tækni, t.d. hraða eða ákveðnum stíl 

á meðan hinir þrír voru ekki með neinar sérstakar áherslur. Klassískt menntuðu 

viðmælendurnir byrjuðu allir sínar æfingar á því að taka eina til tvær klukkustundir í 

tækniæfingar á meðan hinir lögðu lítið upp úr því.  

Auður: Það er alltaf gott að geta spilað hratt og ... já bara það fer 

svolítið eftir lögunum. 

Karen: Já mjög mikið, hún má samt ekki taka yfir allt en ef þú 

hefur ekki tæknina þá getur þú ekki spilað músíkina svo að hún 

skiptir miklu máli. 

Daníel: Nei, náttlega núna þá legg ég fyrst og fremst ekki mikið 

upp úr tækni ég er [...] ekki námi og ekki sjálfsnámi heldur en 

þegar ég var í námi þá lagði ég ekkert sérstaka áherslu á tækni 

frekar en annað sko ... ég bara ... að bara svona fylgdi með og var 

meira samhliða öðru. 

Gunnar: Nei reyndar ekki sko, alls ekki ... ég hérna ... ég veit það 

ekki ... ég veit aldrei hvert ég er að fara þegar að ég er að spila fyrr 

en ég fer þangað og tækni hlið og fingra setningar og svona ég 

kann þetta bara ekki ... ég nota til dæmis litla putta eiginlega ekki 

neitt, eða lítið sem ekkert og það er náttlega eiginlega bara 

dauðasynd í gítarheiminum. 

Þá fannst klassískt menntuðu viðmælendunum mikilvægt að hafa góða þekkingu á 

tónfræði en lögðu þó ekki mikið upp úr því að afla sér slíkrar þekkingar fyrir utan 

það sem þeir lærðu í sínu námi. Þá benti Karen á að: 

Karen: [...] kerfið sér til þess að maður lærir það sem að maður á að 

læra 

Thelma: Já ... sumir hafa ... finna þetta bara á sér ... en það er svo 

gott að þekkja tónfræðina upp á að skilja það sem maður er að spila 

[...] svo er líka rosalega gott að læra og maður kann lögin betur ef 

maður þekkir tónfræðina á bakvið það er líka auðveldara að pikka 

upp þegar maður kann tónfræðina maður veit... 
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Margrét: Mér finnst það ... það hjálpar manni rosa mikið [...] það er 

oft sem að maður ... kaflar sem eru erfiðir og þá gott að heyra bara 

já þetta er d-moll þá er þríundin lítil og það sem maður lærir í 

tónheyrn og svona líka í hljómfræðinni [...] þá er það bara bónus 

finnst mér 

Einum af sjálfmenntuðu viðmælendunum, Daníel, fannst tónfræðiþekking (aðallega 

hljómfræði) vera mikilvæg og hjálpa honum mikið. Hann lagði þó ekki mikið upp úr 

því að afla sér slíkrar þekkingar, heldur hafði hann aðeins lært eitthvað þegar hann 

var í námi. Hinir tveir, Gylfi og Gunnar, tölu að það væri klárlega kostur að kunna 

tónfræðina en þeir höfðu ekki lært hana og lögðu ekkert upp úr því að afla sér slíkrar 

þekkingar.  

Daníel: Já, það nýtist mér mikið ... mest þá þekking á hljómfræði ... 

tónfræði er nauðsynleg upp á að skilja nótnakerfið og fleira ... 

hljómfræði er það sem mér nýtist hvað mest og það nýtist mér mest 

við ... við að pikka upp eftir eyranu því þetta er jú mest allt eitthvað 

sem fer eftir einföldum kerfum sem að hérna [...] má finna í hljóm-

fræði bókum svo að hljómfræði hefur nýst mér vel. 

4.4.2 Einkenni góðs tónlistarmanns  

Allir viðmælendurnir voru á svipuðu máli um hvað einkennir góðan tónlistarmann og 

þau einkenni mætti draga saman í tvo þætti annars vegar tæknilega hæfni og hins 

vegar ástríðu eða innlifun sem að skilaði sér í tónlistinni. Það virtist þó vera munur á 

því hvar áherslan lá, sumir virtust leggja meiri áherslu á tækni en aðrir á ástríðu. 

Klassískt menntuðu viðmælendurnir nefndu flestir að góður tónlistarmaður þyrfti að 

vera sjálfstæður, fjölhæfur, með góða tækni og góða tilfinningu fyrir því sem hann 

væri að gera 

Margrét: Hann þarf að vera ... músíkalskur og hafa gott tóneyra, 

spila frá hjartanu og með innlifun og tilfinningu fyrir því sem hann 

spilar ... það fer líka eftir því hvernig tónlistarmaður þetta er ... 

góður fiðluleikari ... það er ekki nóg að vera bara músíkalskur og 

með mikið passion heldur þarf hann líka að hafa góða tækni og 

svoleiðis. 
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Auður: [...] að hann sé frekar sjálfstæður og ... geti spilað alls konar 

tónlist, sé ekki bundinn við eitthvað ákveðið, sé svona svolítið 

fjölhæfur [...] gott að vera mjög músíkalskur og að geta túlkað 

mismunandi verk og stíla og hafa góða tónmyndun. 

Karen: Bara þú veist mikil þekking á hljóðfærinu sínu og einhver 

tónfræði þekking og svona ... þekking á tónlistinni ekki bara í 

klassík ... að þekkja grunninn og svo náttlega þetta að spila með 

öðrum og geta [...] verið bæði einn og í hóp [...] já ... sjálfstæði og 

að þora að taka áhættur og vera ekki of hræddur við að allar 

nóturnar gangi nákvæmlega upp ... ég held að það skipti máli að 

vera sjálfgagnrýninn eða svona upp að vissu marki. 

Sjálfmenntuðu viðmælendurnir töluðu meira um að góður tónlistarmaður yrði 

vissulega að hafa hæfileika en að framkoma og innlifun væru líklega mikilvægari 

þættir.  

Gylfi: [...] maður þarf klárlega að vera með einhverja hæfileika að 

geta gert þetta vel svo að það sé tekið eftir því [...] en mikill hluti af 

þessu er líka ... ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta ... kannski 

persónutöfra ... þarna ... maður þarf að vera svona performer ... 

maður getur séð einhvern gaur spila eitthvað lag og finnst það 

svona skítsæmilegt en svo sérðu einhvern annan gaur spila 

nákvæmlega það sama lagið en þér finnst það æðislegt kannski bara 

út af því að hann aktar öðruvísi ... spilar kannski aðeins öðruvísi ... 

mér finnst þetta vara svona já ... já ... svolítið eins og þú sért að 

leika. 

Gunnar: [...] fyrir mína parta er það bara ... eins og ef ég á að tala 

um gítarleikara sem að snerta mig þá er það bara að ... þeir hafi 

svona ... maður heyrir einhvern tón hjá þeim og hérna ... sem að 

aðrir eru ekki með og plús þú veist sound ... það er einhver tónn og 

hérna ... sem ... hefur áhrif á mann og líka svona smá tæknilegt þú 

veist ... ef að ... tæknin og tóninn mætast einhvern vegin á miðri 

leið þá er ég alveg heillaður ... þannig að þú veist ef að þetta er 

einhvers konar svar... 
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4.5 Stíll, tækni og fyrirmyndir  

Í tilfellum klassískt menntuðu tónlistarmannanna hafði kennarinn þeirra mikil áhrif 

bæði á stíl þeirra og tækni og þeir horfðu lítið til annarra fyrirmynda. Þeir sem voru 

að mestu leyti sjálfmenntaðir virtust lausir við að vera mótaðir af einhverjum öðrum 

og mótuðu frekar sinn eigin stíl. 

4.5.1 Stíll 

Hvað stílinn varðar þá sögðu allir þeir viðmælendur sem höfðu stundað eitthvað nám 

hjá kennara að kennarinn hafi að einhverju leyti haft áhrif á þeirra stíl. 

Arnar: Var kennarinn mótandi fyrir þinn stíl? 

Auður: Já algjörlega [...] ég [er] svona ... góður nemandi [og hlær] 

ég held að minn stíll er sá sem kennarinn hefur mótað. 

Thelma: Já rosalega, maður mótast mikið af kennaranum sínum [...] 

maður hefur auðvitað alltaf sinn eigin stíl en það litar rosalega 

mann eigin stíl hvernig kennarinn kennir. 

Karen: Ábyggilega ... þeir leiðbeina manni mest út frá sínum 

skoðunum og þá hlýtur það að hafa áhrif á mann. 

Daníel: Já ... eða kannski ... fyrri hlutinn af náminu þegar ég að 

byrja þarna 12 ára að spila [...] ég held að það sé fátt sem að situr 

eftir úr því sem hafi áhrif á stílinn en með FÍH ... ég veit það ekki 

ég held að ég maður hafi ekki verið kominn á það stig ... kannski að 

kennarinn hafi ... eins og ég segi bara kominn með 3 stig á klassískt 

píanó og sama með jazzinn 3 stig ég held að það hafi ekki verið 

komið á það stig að það hafi haft áhrif á stílinn hjá mér ... ekkert 

svona sem ég ... ekkert sérstakt sem ég tek eftir.. 

4.5.2 Tækni 

Eins og áður hefur komið fram leggja klassískt menntuðu viðmælendurnir mikið upp 

úr að hafa góða tækni og töluðu þeir um að góð tækni væri nauðsynleg til að geta 

spilað vel. 
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Thelma: Já, það er bara nauðsynlegt að vera með góða tækni, það 

auðveldar manni ... svo mikið. Maður getur lent í svo miklum 

vandræðum ef maður er ekki með góða tækni. 

Sjálfmenntuðu viðmælendurnir lögðu ekki jafn mikið upp úr tækninni höfðu meira 

verið að tileinka sér ákveðna grunntækni frekar en eitthvað sértækt.  

Gylfi: Já hérna ... svona grunntækni sem maður æfir sig á en ég hef 

ekki [...] maður sér eitt og annað sem maður svo prófar og sér svo 

alveg muninn á því hvað er miklu betra að nota það heldur en það 

sem maður notaði áður. 

4.5.3 Fyrirmyndir 

Klassískt menntuðu viðmælendurnir sögðu allir að það væri engin sérstök fyrirmynd 

sem hefði haft mótandi á hvernig þeir spila, reyndar nefndu Margrét, Thelma og 

Karen að eflaust hafi ýmsir tónlistamenn einhver áhrif á þeirra stíl en kannski ekki 

beint mótandi áhrif.  

Margrét: [...] það er eitthvað youtube nördasamfélag sem er að 

pósta fullt af svona myndböndum af gömlum snillingum sko og þá 

oft dettur maður inn í það hugsar já svona ætla ég að gera ... þeir 

hafa kannski smá áhrif á mann en ég veit ekki móta mann samt 

ekki beint ... maður hlustar bara og skoðar. 

Karen: Já ég veit ekki alveg hvernig þetta er ... ég held að þetta sé 

meira ómeðvitað sem að maður tekur eitthvað upp. 

Tveir af sjálfmenntuðu viðmælendum okkar, Gylfi og Gunnar, töluðu um að 

ákveðnar hljómsveitir sem þeir hafi litið upp til þegar þeir voru yngri hefðu líklegast 

haft einhver áhrif á þá en Daníel átti engar sérstakar fyrirmyndir. 

Gunnar: [...] ég man að Kiss var svona til að byrja með og svo var 

það Iron Maiden og Metallica sem kenndi mér að spila... 

Gylfi: [...] ég held að maður sé alltaf að uppfæra ... maður horfir 

mikið á tónleika og tekur eftir einhverju sem maður svo prófar en 

maður er alltaf aðeins að uppfæra sig ... bara þú veist ... alltaf að 
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uppgötva eitthvað nýtt svo maður ekki fastur í neinu nýju ... prófa 

eitthvað og tileinka sér það sem maður fílar. 

4.6 Þýðing tónlistar og tónlistarnáms fyrir tónlistarmenn 

Í öllum tilfellum var tónlistin að vissu leyti kjarninn í lífi viðmælendanna á 

einhverjum tímapunkti. Það var þó einn viðmælandinn, Daníel, sem var að mestu 

farinn að snúa sér að öðrum hlutum. Hjá stelpunum fjórum mátti klárlega skilja að 

þær myndu ekki alveg vita hvað þær ættu að gera ef þær hefðu ekki tónlistina, hún 

var orðin svo gífurlega stór hluti af þeirra lífi. 

Karen: ... ég veit ekki hvað ég ætti að gera ef ég væri ekki að æfa 

mig þá hefði ég bara alltof mikinn dauður þar sem ég vissi ekki 

hvað ég ætti að gera 

Þá bætti Auður við að tónlistin og æfingar veittu henni mikla vellíðan. 

Auður: [...] þetta er alveg næring fyrir sálina og maður er að rækta 

sjálfan sig... 

Hjá strákunum Gylfa og Gunnari virtist áhugi þeirra á tónlist tengjast því sterkum 

böndum að spila í hljómsveit. Þegar þeir komust í sína fyrstu hljómsveit fundu þeir 

fjölina sína og það var ekki aftur snúið. 

Gylfi: Þetta var bara ... toppurinn ... bara það sem maður var búinn 

að dreyma um svo svakalega lengi ... maður hafði alltaf haft 

þvílíkan áhuga á tónlist en þetta alveg bara ... 

Gunnar: Það var bara ... eitt það skemmtilegasta sem ég hafði 

nokkurn tíman gert og hef nokkurn tíman gert [...] það opnaðist 

einhver heimur og þetta var auðvitað alveg hræðilegt [...] námið fór 

alveg í klessu maður fékk svo rosalega bakteríu og við vorum bara 

endalaust í bílskúrnum að spila endalaust og um leið og skólinn var 

búinn var farið þangað og ...hlustað [...] þannig að þetta var bara 

töfraheimur sem opnaðist þarna við vorum alveg algjör ... 
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4.7 Samantekt 

Það þykir áhugavert að þrátt fyrir að vera með svo fjölbreyttan hóp tónlistarmanna, 

allt frá ungum klassískum undrabörnum yfir í reynda atvinnumenn, að það sé svona 

margt sameiginlegt með þeim öllum. Það má þó greina ákveðnar línur á sumum 

sviðum sem rekja má til ýmissa þátta. Það virðist til að mynda skipta máli hversu 

mikla hefðbundna menntun þau hafa hlotið. Áhrif frá fjölskyldunni virðast skipta 

miklu máli fyrir alla viðmælendur á einn eða annan hátt, hvort sem það voru 

foreldrar að senda afkvæmi sín í tónlistarnám, vera þeim hvatning, veita innblástur 

eða einfaldlega með fjárhagslegum stuðningi. 

 Allir okkar viðmælendur höfðu það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á 

tónlist og tónlistarnámi á meðan tónlist var hluti af þeirra lífi. Áhuginn var þó hjá 

mörgum mjög breytilegur og mis mikill en varð þó alltaf ofan á þó að á móti blési á 

köflum. Fyrir suma hafði áhuginn alltaf verið til staðar en hjá öðrum kviknaði 

áhuginn þegar þeir höfðu hafið tónlistarnám sitt. Aðeins einn af okkar viðmælendum 

hafði misst tónlistaráhugann að verulegu leyti en það gerðist að miklu leyti vegna 

annríkis, annarra verkefna og nýrrar forgangsröðunar hjá honum. Þá virtist áhugi 

tveggja viðmælanda á tónlist eiga sterk tengsl við það að spila í hljómsveit og leiddi 

sá áhugi til þess að þeir fengu báðir atvinnu af því.. Gera má sterklega ráð fyrir því 

að einn af lykilþáttunum í því að viðmælendur okkar eru tónlistarmenn og hafi verið 

það þetta lengi sé áhugi og án áhugans hefðu þau flosnað upp úr náminu snemma, 

hvort heldur sem um hafi verið að ræða hefðbundið nám eða sjálfsnám. 

 Þegar kemur að tónlistarnámi er hægt að fara ýmsar námsleiðir en okkar 

viðmælendur höfðu annað hvort fengið hefðbundna klassíska menntun eða eru að 

einhverju eða öllu leyti sjálfmenntaðir. Hjá klassískt menntuðu viðmælendunum 

hafði verið lögð mikil áhersla á að læra og spila eftir nótum en hjá sjálfmenntuðu 

viðmælendunum notuðust þeir mest við herminám og prófuðu sig áfram til að læra 

lögin. Allir nema einn viðmælandi vildu helst geta bæði lesið nótur og lært lög eftir 

eyranu því þeim fannst það auka færni þeirra og fjölbreytni. Einn viðmælanda okkar 

vildi þó meina að miðað við sína reynslu að þá væri vel hægt að komast langt á hans 

sviði tónlistar án þess að læra nokkuð í nótnalestri. Gagnsemi nótnalesturs er 

ótvíræð, hún getur verið mjög gagnleg og sérstaklega í klassískri tónlist. En nótna-

lestur einn og sér dugar ekki í öllum tilfellum því ekki er öll tónlist til á nótum. 

Nauðsyn nótnalesturs fer því alfarið eftir aðstæðum og tónlistarstefnum, í sumum 
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tilfellum er mikil hæfni í nótnalestri nauðsynleg en í sumum aðstæðum gagnast sú 

hæfni að litlu eða engu leyti. Allir viðmælendur okkar voru sammála um gagnsemi 

þess að geta spilað lög eftir eyranu en eins og kennsluformið í hefðbundnu klassísku 

tónlistarnámi er sett upp í dag er það ekki nauðsynlegt. 

 „Æfingin skapar meistarann”. Þessi orð eiga sérstaklega vel við þegar kemur að 

tónlistarnámi, alveg sama í hvaða formi það er. Allir viðmælendur okkar höfðu náð 

svona langt í gegnum reglulegar æfingar og reynslu. Það var þó mikill munur á 

æfingarferli viðmælenda okkar eftir því hvort þeir voru í hefðbundnu tónlistarnámi 

eða voru sjálfmenntaðir. Klassískt menntuðu tónlistarmennirnir sýndu mikinn aga í 

æfingum sínum á meðan hinir létu áhugann og eldmóðinn ráða för. Það vekur einnig 

athygli að strákarnir þrír sem voru sjálfmenntaðir hættu að mestu leyti að æfa sig á 

ákveðnum tímapunkti, sem virðist vera um það bil þegar þeir fóru að starfa sem 

tónlistarmenn. Þeir eru þó í öðrum aðstæðum en klassískt menntuðu viðmælendurnir 

sem eru enn í námi og aðeins tíminn mun leiða í ljós hvort æfingarnar fari minnkandi 

þegar og ef þeir fara að starfa sem tónlistarmenn. 

 Það kom mjög skýrt fram að allir viðmælendur okkar sóttust í það að takast á við 

áskoranir. Það gefur auga leið að til þess að auka færni sína sem tónlistarmaður þarf 

að takast reglulega á við erfiðari verkefni en áður því annars verður engin framför. 

Þó svo að fólk virðist hafa tónlistina mis sterkt í blóðinu fæðist enginn með 

kunnáttuna til að skapa tónlist, þá sérstaklega að spila á hljóðfæri. Viðmælendum 

okkar þótti bæði gaman og hollt að takast á við áskoranir og lögðu áherslu á að gera 

slíkt reglulega á meðan þeir voru í markvissu tónlistarnámi.  

 Viðmælendur okkar höfðu misjafnar áherslur í tónlistarnámi sínu, klassískt 

menntuðu viðmælendurnir lögðu þó nokkuð upp úr að hafa góða tækni og ákveðinn 

stíl á meðan sjálfmenntuðu viðmælendurnir höfðu engar skýrar áherslur. Til að geta 

spilað verkin vel sögðu klassískt menntuðu viðmælendurnir að góð tækni væri mjög 

mikilvæg og lögðu þeir mikið upp úr því að ná góðri tækni. Sjálfmenntuðu 

viðmælendurnir lögðu líka eitthvað upp úr tækni en þó í mun minna mæli og var það 

meira grunntækni sem þeir lögðu áherslu á. Hvað stílinn varðar töldu klassískt 

menntuðu viðmælendurnir að kennari þeirra hafði haft mikil áhrif í að móta stíl 

þeirra og þá sjálfa sem tónlistarmenn.  

 Viðmælendur okkar töluðum um tvo lykilþætti sem þeir töldu nauðsynlega til að 

tónlistarmaður geti flokkast sem góður tónlistarmaður, annars vegar ákveðin næmni 

eða tilfinning, sem birtist meðal annars í túlkun og slíku, og hins vegar tækni eða 
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líkamleg hæfni. Allir viðmælendur nefndu hvoru tveggja en það mátti greina 

ákveðinn áherslu mun. Klassískt menntuðu tónlistarmennirnir lögðu að vissu leyti 

meira upp úr tæknihliðinni og virtust telja hana nauðsynlega til að geta flutt verkin á 

sannfærandi hátt á meðan hinir lögðu meiri áherslu á næmni og tilfinningu og að þó 

að góð tækni væri mjög mikilvæg væri hún ekki endilega nauðsynleg. Þetta helst í 

hendur við áherslur viðmælendanna okkar í þeirra tónlistarnámi. 

 Tónlistin var viðmælendum okkar mjög mikilvæg, sérstaklega þeim sex sem enn 

iðkuðu tónlist á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. Ástæðan fyrir að þeir eru í 

tónlistinni er út af miklum áhuga, ánægju og vilja þeirra að spila tónlist. Þetta var að 

vissu leyti ákveðinn kjarni í þeirra lífi, fyrir þeim er tónlistin afar mikilvæg og fyrir 

suma er tónlistin það sem sér til þess að þeir hafi mat á borðum.  
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5. Lokaorð 
 

5.1 Áhrifaþættir 

5.1.1 Fjölskyldur 

Stuðningur og hvatning frá fjölskyldum var viðmælendum okkar mjög mikilvægur. 

Rannsóknir Davidson og Sloboda (1996) fara heim og saman við rannsókn okkar. 

Stuðningur foreldra, eða annarra nákominna einstaklinga, skiptir hvað mestu máli á 

upphafsárum tónlistarnáms en eftir því sem líður á tónlistarnámið og einstaklingurinn 

eldist verður hann sjálfstæðari og þarf síður á þessum stuðning að halda. 

5.1.2 Kennarar og fyrirmyndir 

Í öllu námi skiptir bæði kennari og kennsluaðferðir miklu máli. Það sem hentar 

einum nemanda hentar ekki endilega öllum. Þá eru samskipti kennara og nemenda 

mismikil eftir því hvers eðlis námið er. Í tónlistarnám eru samskipti kennara og 

nemenda mikil þar sem þeir eru yfirleitt tveir saman að vinna að ákveðnum 

verkefnum. Í því ljósi skiptir miklu máli að samskipti þeirra séu góð og að kennarinn 

og nemandinn nái vel saman. Í tónlistarnámi er það hlutverk kennarans að leiðbeina 

nemanda sínum áfram og kenna honum þá tækni eða færni sem nemandinn þarf á að 

halda til að ná frekari árangri. Þetta líkist mjög því sem John Dewey (2000) fjallar 

um í sínum kenningum en hann talar um að kennarinn eigi að leiðbeina nemanda 

sínum áfram og skapa réttar aðstæður og umhverfi fyrir nemanda sinn til að þroska 

hæfileika hans. Þegar kennarinn býr til ákveðnar æfingar eða finnur æfingar fyrir 

nemanda sinn, til að mynda til að læra ákveðna tækni, þá er hann að skapa aðstæður 

fyrir nemanda sinn til að þroska hæfileika sína. Síðan er það hlutverk nemandans að 

taka við þessum upplýsingum og vinna að því sjálfur því nemandinn mun ekki ná 

árangri nema með því að æfa sig, framkvæma og prófa sig áfram.  

 Dewey (2000) talar einnig um að námið eigi ekki að vera tilviljunarkennt heldur 

eigi það að hafa ákveðið markmið og að nauðsynlegt sé að gefa nemandanum 

ákveðið frelsi til að koma með sínar hugmyndir og tillögur að lausn verkefna og 

vandamála. Það má velta því fyrir sér hvort tónlistarkennarar ættu að huga að þessu 

og gefa nemendum færi á meira frelsi til að læra lög og þau verk sem þau taka sér 

fyrir hendur. Viðmælendur okkar, sem hafa stundað hefðbundið tónlistarnám, tala 

um mikilvægi tækniæfinga sem kennarar leggja til með en spurning er hvort þessi 
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ákveðna tækni sem nemendur læra henti öllum jafn vel. Kannski væri ráðlegt að 

leyfa nemendum að koma upp með sína eigin tækni sem hentar þeim best. Það væri 

þó líklegast ekki ráðlegt að gefa nemendum fullt frelsi heldur ættu kennarar að vera 

til staðar fyrir nemendur og leiðbeina þeim og benda þeim á hvað þeirra eigin reynsla 

segir að best sé að gera. Í því samhengi væri hægt að nýta sér hugmyndir Vygotsky 

(2003 og 2005) en hann talar um að kennari eða reyndari aðili eigi að bjóða upp á 

leiðsögn við hæfi og í fyrstu eigi aðeins að bjóða nemanda upp á litla leiðsögn en 

bæta við ef þörf er á. Ef kennari hefur gefið nemanda sínum frelsi til þess að læra 

eitthvað sjálfur en sér að nemandinn er á rangri braut getur hann byrjað á því að 

leiðbeina nemanda sínum í rétta átt og bætt smám saman við leiðsögn ef þörf er á. Þá 

verður kennarinn að passa að hafa ákveðin markmið í huga og leiðbeina 

nemandanum að þessum markmiðum til þess að námið skili sem bestum árangri. Þá 

talar Estelle R. Jorgensen (2003) einnig um að auka mætti frelsi í tónlistarkennslu.  

 Kennarar eru oft nemendum sínum miklar fyrirmyndir og hefur hann oft á tíðum 

mikil áhrif á hvaða tónlistarstefnu nemandinn ákveður að stunda, sem og stíl hans og 

tækni. Kennarar eru ekki alltaf einu fyrirmyndir nemanda sinna en hann hefur þó án 

efa mikil áhrif á þá.  

5.2 Áhugi 

Stuðningur og hvatning frá fjölskyldum var viðmælendum okkar mjög mikilvægur. 

Rannsóknir Davidson og Sloboda (1996) fara heim og saman við rannsókn okkar. 

Stuðningur foreldra, eða annarra nákominna einstaklinga, skiptir hvað mestu máli á 

upphafsárum tónlistarnáms en eftir því sem líður á tónlistarnámið og einstaklingurinn 

eldist verður hann sjálfstæðari og þarf síður á þessum stuðning að halda. Það var 

gegnum gangandi í öllum þeim viðtölum sem við tókum að viðmælendurnir höfðu 

mikinn áhuga á tónlist meðan á þeirra tónlistarnámi stóð og hann hefur verið stór 

hluti af því að viðmælendur okkar hafa náð eins langt og raun ber vitni. Rannsókn 

okkar sem og rannsóknir annarra fræðimanna sem hér hefur verið fjallað um benda 

til þess að mikilvægt sé að virkja og vinna með, en ekki á móti áhugasviði 

einstaklinga í tónlistarnámi. Tónlistarnám er þess eðlis að það er ekki skylda og ætti 

því að mestu leyti að byggjast upp á áhuga fólks á tónlist og eðlilegt væri að það 

byggðist út frá því. Davidson og Sloboda (1996) tala um að út frá þeirra rannsókn 

ætti megin hluti tónlistarnáms að snúast um skemmtun og ánægju til 10 ára aldurs. Þá 

talar David Elliott um að það sé hlutverk kennara að kynna nemanda sínum góða og 
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fjölbreytta tónlist. Green talar einnig um að ánægja af tónlist sé einn af mikilvægustu 

þáttunum í fari tónlistarmanna og það virðist vera reyndin samkvæmt okkar 

rannsókn, sem og rannsóknar Davidson og Sloboda (1996). 

5.3 Námsleiðir 

5.3.1 Gagnsemi hljómsveitastarfs og lærdómur af jafningjum 

Allir viðmælendur okkar töluðu um hvað þeir hefðu lært mikið á því að vera í 

hljómsveit, sama hvers konar hljómsveit það var. Þá töluðu þeir einnig um að það 

væri mikilvægur og jafnvel nauðsynlegur þáttur tónlistarnáms. Sú reynsla og þekking 

sem einstaklingur öðlast í slíku námi má tengja við kenningar Lev Vygotsky (2003 

og 2005). Vygotsky talar um að einstaklingar þurfi ekki kennara til að geta lært 

heldur geti þeir lært jafn mikið af reyndari jafnaldrar eða í raun hvaða reyndari 

einstaklingi sem er.  

 Þá er einnig er hægt að skoða þetta úr frá hugmyndum Albert Bandura (1977, 

1986, 1989) en hann talar um að þegar einstaklingur fylgist með eða fréttir af 

einstaklingi sem hefur náð góðum árangri og er á svipuðu róli og hann sjálfur geti 

það gefið honum trú á að hann geti gert slíkt hið sama. Þannig ættu hljómsveita-

meðlimir einstaklings að geta haft jákvæð áhrif á hann og hvatt hann áfram til að ná 

lengra. Á meðan einstaklingurinn hefur trú á eigin getu getur hann tekið eitthvað 

jákvætt úr reynslu annarra og nýtt sér það. Á móti kemur að þá getur þetta líka snúist 

við og ef einstaklingur fylgist með jafningja mistakast getur það haft neikvæð áhrif á 

trú hans á að geta náð velgengni í sambærilegum aðstæðum.  

5.3.2 Nótur og herminám  

Í ljósi þess að þeir viðmælendur okkar sem höfðu stundað hefðbundið tónlistarnám 

vildu gjarnan hafa lært meira af því að læra lög eftir eyranu og að þeir viðmælendur 

sem höfðu farið óhefðbundnari leiðir töldu flestir að það væri kostur að kunna að lesa 

nótur veltum við því fyrir okkur hvort það væri ekki ráðlegt að þeir sem stundi 

klassískt nám fái einnig reynslu af því að nota eyrað til að læra lög og að þeir sem 

fari óhefðbundnari leiðir reyni að læra nótnalestur af einhverju tagi. Það er hvort það 

ætti að vera hluti af hefðbundnu tónlistarnámi að nemendur læri að nota eyrað til að 

læra lög og að þeir sem eru að læra sjálfir ættu að reyna að kynna sér einhverja 

tegund af nótnaskrift til að auka færni sína til að spila.  
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5.3.3 Mismunandi tónlist, mismunandi nám 

Námsleiðir í tónlist eru talsvert margar og má velta því fyrir sér hvort val á námsleið 

hafi eitthvað að gera með val á bæði hljóðfæri og ákveðnum tegundum af tónlist. Þeir 

sem vilja læra klassíska tónlist hafa mjög greiða námsleið og er auðvelt fyrir þá að 

nálgast bæði kennara og skóla til að stunda nám sitt. Fyrir þá sem vilja frekar læra 

popptónlist, rokk, djass, blús eða eitthvað annað hafa ekki yfirleitt ekki alveg jafn 

greiðan aðgang að ákveðnum námleiðum og kennurum hér á landi. Nokkrir tónlistar-

skólar á landinu bjóða upp á rytmíska tónlist, djass og blús en eitthvað er minna um 

það. 

5.4 Æfingar 

Í rannsókn Sloboda og Davidson (1996) kom í ljós að mikilvægi æfinga var 

lykilatriðið til að ná árangri í tónlistarnáminu. Klassískt menntuðu viðmælendur 

okkar leggja allir mikið upp úr því að ná góðum æfingum og æfa allt frá fjórum og 

upp í átta klukkustundir á dag. Hinir viðmælendur okkar æfðu sig einnig mjög mikið 

á yngri árum og þegar þeir voru að öðlast þá færni sem þeir hafa náð í dag. Allir 

viðmælendurnir hafa náð afar góðum árangri í tónlistinni sem er í samræmi við 

niðurstöður Sloboda og Davidson (1996). Þá talar David Elliott (1995) einnig um að 

tónlistarhæfileikar fari mikið eftir því hversu mikið einstaklingurinn æfir sig. Einnig 

tala Sloboda og Davidson (1996) um mikilvægi óformlegra æfingar og gagnsemi 

þess sést vel í tónlistarnámi sjálfmenntuðu viðmælendanna.   

 Lucy Green (2002) talar um að skap og aðstæður geti stjórnað hversu mikið 

einstaklingar æfa sig. Í hennar rannsókn kom fram að popptónlistarmenn æfi sig 

þegar þeir væru í rétta skapinu til þess eða höfðu áhuga á því. Þá talaði hún einnig 

um að það væri mismikið skipulag á æfingum eftir einstaklingum. Í okkar rannsókn 

kom það í ljós að skap hafði áhrif á æfingar hjá klassískt menntuðu viðmælendum 

okkar, það er ef þeir voru í góðu skapi hafði það góð á æfingar þeirra en ef þeir voru 

ekki í góðu skapi eða stuði fyrir æfingar hafði það letjandi áhrif. Á móti þá höfðu 

þeir oft mikinn sjálfsaga og reyndu að æfa þrátt fyrir að ákveðið skap eða aðstæður 

væru ekki eins og best var á kosið. Það mátti skilja af hinum viðmælendunum að þar 

sem æfingar voru óreglulegri hafði skap og ákveðið tilefni mest áhrif á hvenær þau 

æfðu sig sem er í samræmi við rannsókn Lucy Green (2002).  
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5.5 Áskoranir 

5.5.1 Áhrif fyrri árangurs til að takast á við krefjandi verkefni 

Bandura (1977, 1986, 1989) talar um að fyrri árangur einstaklings á því sem hann 

gerir geti haft áhrif á trú hans á eigin getu. Ef honum gengur vel mun trú hans á eigin 

getu aukast og öfugt. Þá talar hann einnig um að því oftar sem að einstaklingur 

upplifi velgengni því minni áhrif munu einstaka misbrestir hafa á trú hans á eigin 

getu. Við veltum því fyrir okkur hvort þetta megi yfirfæra á sækni viðmælenda okkar 

í erfið verkefni. Fyrst þau hafa náð þetta langt má gera ráð fyrir að fyrri árangur 

þeirra sé góður að þeim hafi gengið vel og þar af leiðandi séu þau tilbúin að takast á 

við krefjandi verkefni og síður hrædd við að mistakast. Ef svo er raunin gæti það 

einnig verið ástæðan að viðmælendur okkar hafa náð þetta góðum árangri í tónlist. 

 Annað sem gæti varpað ljósi á ástæðunni fyrir að þau hafi náð þetta langt gæti 

verið trú þeirra á að greind þeirra geti verið breytileg. Carol S. Dweck (1999 og 

2007) talar um að þeir einstaklingar sem trúa því að greind þeirra sé breytileg, en 

ekki stöðug, trúa því einnig að þeir geti ræktað greind sína með einum eða öðrum 

hætti og aukið vitsmunalega hæfileika sína. Þeir einstaklingar vilja læra og auka 

þekkingu sína frekar og takast betur á við mótlæti af einhverju tagi. Samkvæmt 

kenningum Dweck (1999 og 2007) ætti trú þessara einstaklinga á að greind þeirra sé 

breytileg að geta haft jákvæð áhrif í öðru námi. Áhugavert væri að kanna tengsl á 

milli tónlistarnáms og annars náms með kenningar og rannsóknir Dweck (1999 og 

2007) til hliðsjónar. Einnig væri áhugavert hvort tónlistarmenn sem eru langt komnir 

í sínu námi séu fúsari til að takast á við áskoranir en aðrir.  

5.6 Áherslur 

5.6.1 Tækni 

Lucy Green (2002) talar um að í hefðbundnu tónlistarnámi sé mikið lagt upp úr tækni 

og hún æfð stíft og að þar sé tæknin ákveðinn grunnur til að byggja á. Í hennar 

rannsókn kom fram að popptónlistarmenn hefðu margir hverjir verið orðnir atvinnu-

tónlistarmenn áður en þeir fór að velta tækni eitthvað fyrir sér. Þeir sem höfðu fengið 

einhverja formlega kennslu voru líklegri til að hafa unnið eitthvað í tækni. Þetta 

passar alveg við niðurstöður þessarar rannsóknar. Klassískt menntuðu viðmælendur 

okkar lögðu mikla áherslu á að hafa góða tækni og lögðu mikið upp úr að æfa hana. 
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Hinir viðmælendurnir töluðu hins vegar um að þeir æfðu einhverja grunntækni en 

lítið meir og lögðu ekki mikið upp úr því að hafa góða tækni.  

5.7 Hvað gerir tónlistarmann góðan 

Þegar viðmælendur okkar voru spurðir út í hvað geri tónlistmann að góðum 

tónlistarmanni skiptust svörin í tvo flokka sem var annars vegar ákveðin næmni eða 

tilfinning fyrir því sem hann er að gera og hins vegar tækni eða líkamleg hæfni. Þessi 

svör eru að miklu leyti í samræmi við rannsókn Lucy Green (2002). Þar kom fram að 

þeir eiginleikar sem þóttu skipta mestu máli var annars vegar innlifun tónlistar-

mannsins og að geta skilað sínu með tilfinningu og hins vegar persónulegir 

eiginleikar eins og notalegt viðmót. Þá kom þar einnig fram að tækni væri mikilvæg 

en án innlifunar kæmist tæknin ekki til skila. Það er því óhætt að segja að svör 

viðmælanda okkar séu í miklu samræmi við rannsókn Green (2002).  

5.8 Mikilvægi tónlistar 

Tónlist hefur reynst mönnum afar mikilvæg í aldaraðir. Ýmsir fræðimenn, til að 

mynda Platon, Clark, Guðmundur Finnbogason og fleiri (Mark, 2002) hafa í gegnum 

aldirnar talað um hvernig tónlist geti haft jákvæð áhrif á líkamlega og andlega 

vellíðan. Þetta kom einnig fram í rannsókn okkar og töluðu viðmælendurnir um að 

þeir væru í tónlist út af miklum áhuga, ánægju og vilja þeirra til að spila tónlist. Þá 

kom það einnig fram hvað tónlistin hefði jákvæð áhrif á andlega vellíðan. 

5.9 Svör við rannsóknarspurningum 

Megin niðurstaða okkar rannsóknar er sú að það eru ótal leiðir fyrir tónlistarmenn til 

að læra tónlist. Hvaða námsleið, hefðbundið eða óhefðbundið nám, sem verður fyrir 

valinu er háð fjölmörgum þáttum, til að mynda henta ákveðnar námsleiðir 

einstaklingum misvel, persónulegar aðstæður og áhugi spilar einnig þar inn í. Í 

hefðbundna tónlistarnáminu er lögð mikil áhersla á nótnalestur og formlegar æfingar 

en óhefðbundið nám byggist að miklu leyti á herminámi og óformlegum æfingum. Þá 

hefur einstaklingur kennara í hefðbundnu tónlistarnámi en í óhefðbundnu tónlistar-

námi stendur hann meira á eigin fótum.  

 Fyrst og fremst er það áhugi sem fær fólk til þess að stunda tónlistarnám en 

margir hefja þó tónlistarnám að fumkvæði foreldra þeirra. Af þeim þáttum sem höfðu 

áhrif á framgöngu tónlistarmanna í tónlistarnámu höfðu áhugi á tónlist, ánægja af 

tónlist, hvatning frá foreldrum og kennara (þegar það á við), metnaður og vilji til að 
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bæta sig sem tónlistarmenn mestu áhrifin. Þá virðast tónlistarmenn leggja mikla 

áherslu á ákveðna tæknilega færni og að geta flutt verk með tilfinningu og af 

innlifun. Hjá öllum okkar viðmælendum var tónlistin á einhverjum tímapunkti 

kjarninn í þeirra lífi og þeim mjög mikilvæg að öllu leyti.  

5. 10 Rannsóknir í framhaldinu 

Í þessari rannsókn fengust miklar upplýsingar um kosti og galla hefðbundins 

tónlistarnáms en aðallega kostir óhefðbundins tónlistarnáms. Það má ef til vill rekja 

til þess að þeir viðmælendur sem höfðu farið óhefðbundnu leiðina náðu allir langt og 

væri því áhugavert að skoða hversu margir gefist upp á slíku námi og hvers margir 

nái langt. Þá voru þeir viðmælendur sem stunduðu hefðbundið tónlistarnám 

hreinskilnir og höfðu miklar skoðanir á bæði kostum og göllum þess tónlistarnáms. 

Einnig væri áhugavert að skoða almennt brottfall úr tónlistarnámi og ástæður þess að 

einstaklingar hætta.  

 Þá væri einnig í framhaldi af þessari rannsókn áhugavert að gera samskonar 

rannsókn á kennurum, kanna mikilvægi og nauðsyn þeirra sem og viðhorfum þeirra 

til ýmissa þátta í hefðbundnu og óhefðbundnu tónlistarnámi. 
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