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Útdráttur 

Í þessari ritgerð mun ég skoða grundvöll þess að gefa út námsefni með spunaæfingum. 

Þessar æfingar eru þá ætlaðar til notkunar í píanókennslu á Íslandi. Spuni hefur verið stór 

hluti af tónlistarmenningu mannkyns frá upphafi. Undir lok nítjándu aldar varð til sú stefna 

í tónlistarmenntun á vesturlöndum að sérhæfa tónlistarfólk í að flytja og túlka arf 

tónbókmenntanna. Saga formlegrar tónlistarmenntunnar hér á landi er nú rúmlega aldar 

gömul. Í anda stefnu vesturlanda skapaðist hér á landi sú hefð í tónlistarmenntun sem gerir 

spuna undanskilinn náminu.  

Árið 2000 kom út Aðalnámskrá Tónlistarskólanna sem gerði auknar kröfur á skapandi 

starf í námi og fjölbreytileika í námsleiðum. Í námskránni er sömuleiðis gert ráð fyrir að 

nemendum gefist kostur á að spinna. Rannsóknir hafa sýnt að áhugi tónlistarkennara á að 

nota spuna í kennslu er til staðar. Hins vegar eru hindranir sem standa í vegi fyrir að 

kennarar telji sig geta notað spuna.  

Frá árinu 2012 hef ég starfað sem píanókennari við Tónskóla Eddu Borg. Út frá 

persónulegri reynslu fannst mér mikilvægt að spuni yrði hluti af námi nemenda minna. Ég 

fór því að búa til æfingar með spuna og gera tilraunir með mínum nemendum. Í þessu 

meistaraverkefni fullkláraði ég æfingar sem ætlað er að styðja píanókennara í að fylgja 

þeirri kröfu sem gerð er í nýrri námskrá. Hluti verkefnisins var að halda fund með 

píanókennurum þar sem rætt var um notkun spuna í kennslu. Einnig var haldið námskeið 

þar sem æfingunum var miðlað til kennara. Niðurstöður fundar og námskeiðs reyndust 

gagnlegar við vinnu þessarar ritgerðar . Ritgerðin mun svo lýsa því hvernig æfingarnar 

stuðla að verkhyggju í kennsluháttum í anda John Dewey. Ég mun þá færa rök fyrir því 

hvernig verkhyggjan sem og spuni almennt geti stuðlað að bættu tónlistarnámi hér á landi. 

Von mín er að æfingarnar virki sem brú yfir þær hindranir sem standa í vegi fyrir notkun 

spuna í kennslu  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This thesis investigates the basis for releasing an Icelandic teaching material with 

improvisation exercises for the piano. Improvisation has been an influential part of music 

since its beginning but by the end of the eighteenth century western music education 

started to exclude improvisation in its practice. The focus of the education was to produce 

musicians that specialized in performing the literature of western fine arts music history. In 

that environment the first formal music education in Iceland was created in the early 19’Th 

century. Therefore is a tradition in Iceland of educating music without using improvisation. 

A new curriculum for music schools was published by the ministry of education in 2000. 

The curriculum introduced a new emphasis on including creativeness and using diversity in 

learning methods for students. A choice of improvisation was also expected for students to 

be included in the education. Studies have shown that teachers are eager to include 

improvisation in their teachings but certain obstacles lead to them feeling unable to do so. 

In 2012 I started working as a piano teacher. From personal experiences it became clear 

that improvisation had to be included in my teachings. During my profession as a teacher I 

then began to create improvisational exercises and to experiment them with my students. 

The project of this study was to fully develop these exercises and to present them to a 

group of teachers as a course. Alongside that I held a meeting with the group to discuss 

improvisation in music education. The thesis will discuss how these exercises can 

implement teaching methods that follow John Dewey’s pragmatism. I will argue that those 

methods and improvisation is beneficial for music education. My wish is that these 

exercises could be a stepping stone towards a future where using improvisation is not an 

issue in education. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 20 eininga meistaraprófsverkefni til M.Art.Ed- gráðu frá listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Kristín Valsdóttir, deildarforseti 

listkennsludeildar. Hún fær mínar bestu þakkir fyrir góðan stuðning, þolinmæði og 

hvatningu. 

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir dyggan stuðning og kærustu minni Selmu Rán fyrir 

að fylla erfiðustu stundirnar af gleði. 

Sérstakar þakkir vil ég færa móður minni Ágústu Þórólfsdóttir fyrir ómælanlegan andlegan 

og veraldlegan stuðning við vinnu þessa verkefnis og gegnum lífleiðina. Hún er innblástur 

minn í þessu verkefni og tileinka ég henni hvert orð. 
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1. Inngangur  

Upplifun mín af eigin píanónámi er í minningunni afar jákvæð. Kennari minn var hvetjandi 

og afar fær í sínu starfi. Reynslan frá mínum fyrsta píanókennara hefur jafnframt verið 

minn helsti innblástur hvernig ég vil haga minni eigin kennslu. Aftur á móti var ókosturinn 

við það hljóðfæranám sem ég hlaut sem barn sá að mér var beint alhliða á þá stefnu að 

verða klassískur píanisti. Í því fólst nær eingöngu nám í því að lesa og túlka tónverk af 

blaði. Ég hef alltaf haft mikla unun af klassískri tónlist og þar af leiðandi hljóðfæranáminu 

einnig.  Ég hélt með stolti burtfaratónleika frá Tónlistarskóla Ísafjarðar árið 2008 og hóf í 

kjölfarið frekara nám í klassískum píanóleik sem hluta af Bakkalár námi mínu á Mennt og 

Miðlun braut við Listaháskóla Íslands sem ég lauk árið 2011. Ég hef alltaf elskað tónlist og 

viljað verða tónlistarmaður og ég taldi þetta vera einu brautina sem leiddi að þeim draumi. 

Í dag geri ég mér grein fyrir því að frá upphafi hljóðfæranámsins skorti eitthvað til að mæta 

mínum þörfum sem nemandi í tónlist. Það sem ég helst vildi gera við hljóðfærið utan 

hljóðfæratíma var það sem flestir myndu kalla að „glamra“. Ég skil núna að þetta glamur 

voru einfaldlega mínar fyrstu tilraunir í spuna. Glamrið þróaðist svo nokkuð samhliða 

mínum tónlistarlega þroska. Úr því spruttu óteljandi stundir af spuna við píanóið sem oft á 

tíðum leiddu af sér tónverk sem mér þykir afar vænt um í dag og eru föst í minninu eftir æ 

síðan. Öll þau ár sem ég var í hljóðfæranámi var spuninn ávalt eitthvað sem átti sér stað og 

þróaðist utan hljóðfæratíma. Ég velti því fyrir mér hvernig geta mín í spuna hefði þróast ef 

hún hefði verið sett í skipulagt námsumhverfi með leiðsögn kennara.  

Eftir að hafa lokið Bakkalár náminu fór ég í fyrsta skipti í skipulagt nám í spuna. Ég sótti 

spunanámskeið hjá Jazz-Schule Berlin og síðar nám í snarstefjun í tónlistarskóla FÍH. Þetta 

nám virkaði sem sprengikraftur fyrir hæfni mína í spuna. Loksins var ég kominn með 

markvissar og skipulagðar aðferðir til að þróa getu mína í því sem ég hafði einungis unnið 

með sjálfum mér. Ég tók eftir því að aukin spunaþjálfun gaf mér töluvert meira vald yfir 

hljóðfærinu og hafði jákvæð áhrif á getu mína í túlkun, nótnalestri og að festa verk í minni. 

Einnig hafði það veruleg áhrif á frelsi mitt í tónsköpun og getu til að semja mína eigin 

tónlist. 

Árið 2012 varð ég svo lánsamur að gerast píanókennari í Tónskóla Eddu Borg í fullri 

stöðu. Ég kom þar inn sem fullkomlega óreyndur kennari og því var auðveldast yfir mig að 
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haga kennslunni á nákvæmlega sama máta og mér var kennt sem barn í tónlistarskóla. En 

út frá reynslu minni á spuna og þeim jákvæðu áhrifum af skipulögðu spunanámi vildi ég 

framar öllu innleiða spuna í mína kennslu. Hjálpa mínum nemendum að virkja og þróa sitt 

„glamur“ á skipulagðan og farsælan máta. 

Til að byrja með sótti ég í reynslu mína af jazz námi. Sá spuni sem ég lagði fyrir nemendur 

var þá eingöngu fólginn í því að taka fyrir þekkt verk sem algengt er að nota þar. Þannig lét 

ég nemendur læra vissa hljóma og hvaða tónefni væri ákjósanlegt til þess að spinna yfir þá. 

Þessi aðferð felur í sér ákveðið flækjustig hvað varðar tón- og hljómfræðiþekkingu sem ég 

fann út að hentaði einungis nemendum sem þegar voru komnir með nokkurn grunn í 

tónlist. Blús skalinn virkaði fyrir fleiri nemendur en samt sem áður fylgir honum einnig 

krafa um hljómfræðiþekkingu. Auk þess er blús bara ein tónlistarstefna og ein sérhæfð hlið 

af spuna, sem ekki endilega var að skapi allra nemenda. Því vildi ég ekki að spunanám og 

upplifun nemenda einskorðaðist við hann. Þá var komin upp sú spurning: Hvernig get ég 

innlimað spuna í mína kennslu sem allir nemendur geta notið góðs af? 

Í kjölfarið fór ég að búa til æfingar og leiki í spuna með það að markmiði að svara þessari 

spurningu. Í fyrstu var markmiðið að búa til vettvang fyrir nemendur svo þeir gætu leikið 

sér með spuna án þess að þurfa að hugsa út í tón- eða hljómfræði. Sá vettvangur var þannig 

byggður að nemendur áttu að geta látið eyra og sköpunarkraft ráða ferðum án þess að eiga 

hættu á að slá á „ranga“ nótu. Á sama tíma kom það til móts við þær kröfur í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla að „Allir nemendur í hljóðfæranámi skulu fá tækifæri og örvun til ýmiss 

konar tónsköpunar sér til ánægju og aukins þroska“ (Aðalnámskrá Tónlistarskóla, 2000, 

bls. 27). 

Seinna meir sá ég að hægt væri að nota æfingarnar til þess að nálgast önnur markmið en 

einungis að leysa um sköpunarkraft nemenda. Æfingarnar voru þá ætlaðar til þess að nota 

spuna til að taka á ýmsum þáttum sem Aðalnámskrá Tónlistarskóla gerir kröfu um að 

nemendur tileinki sér. Með þessu vildi ég hafa spuna og sköpun sem stærri þátt í að byggja 

upp mína nemendur sem tónlistarmenn. 

Mér varð strax ljóst að ég vildi ekki sitja einn að þessum æfingum sem ég bjó til. Ákveðin 

vitundarvakning hefur átt sér stað varðandi notkun spuna í tónlistarkennslu undanfarna 

áratugi (Heble og Laver, 2016). Samt sem áður eru margir kennarar tvístígandi þegar 

kemur að því að nota spuna í sinni kennslu (Whitcomb, 2013). Ég taldi því frábært 

tækifæri að nota meistaraverkefni mitt til þess að fullklára æfingarnar og undirbúa leið til 



 

 4

að miðla þeim til kollega minna í píanókennslu. Þannig vil ég leggja mitt af mörkum til 

samfélagsins og tónlistarkennslu á Íslandi. 

1.2 Markmið og uppbygging ritgerðar 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara því hvort grundvöllur sé fyrir að gefa út námsefni 

ætlað píanókennurum sem inniheldur leiðbeiningar að spunaæfingum. 

 Lykilhugtakið í þessari ritgerð er spuni. Því mun ég byrja á að skilgreina og gera grein 

fyrir þeirri merkingu sem ég legg í hugtakið. Því næst mun ég fjalla stuttlega um þátt spuna 

í vestrænni tónlistarsögu og tónlistarnáms. Ég mun fjalla um vægi spuna í íslenskri 

tónlistarkennslu með því að svipast fyrir í námskrá tónlistarskólanna. Þar mun ég skoða 

þátt spuna í núverandi námskrá og þau markmið sem sett eru fyrir hvert áfangastig. Næst 

mun ég fjalla um rannsóknir gerðar á viðhorfum kennara gagnvart notkun spuna. Þar mun 

vera fjallað um mögulegar ástæður þess hvers vegna spuni sé ekki meiri hluti af 

tónlistarnámi en raun ber vitni. Næst mun ég leggja fram rök fyrir því hvers vegna spuni 

hefur raunverulegt gildi í tónlistarkennslu. Þegar kemur að því að fjalla um verkefnið sjálft 

mun ég byrja á því að fjalla um þær stefnur í náms- og kennsluaðferðum sem æfingarnar 

miðast við. Einnig verður þar fjallað um hvernig æfingarnar boða breytingu frá ríkjandi 

stefnu í kennsluaðferðum hér á landi. Þá mun ég lýsa því hvernig æfingarnar mínar eru 

uppbyggðar með það að leiðarljósi að gera grein fyrir möguleikum þeirra í 

tónlistarkennslu. Að lokum fjalla ég um fund og námskeið sem ég hélt með 

píanókennurum. Markmið fundarins var að grennslast fyrir um viðhorf og notkun spuna í 

píanókennslu kollega minna. Námskeiðið var haldið til þess að prófa að miðla æfingunum 

til annarra kennara og fá viðbrögð við þeim. Námskeiðinu var svo fylgt eftir með því að 

spyrja þátttakendur hvort þeir hefðu notað æfingarnar í sinni kennslu og þá hvernig hefði 

til tekist.  
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2. Fræðilegur Bakgrunnur 

2.1 Spuni og vestræn tónlistarhefð 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er spuni og notkun hans í píanókennslu. Því er við hæfi 

að skilgreina hér hugtakið spuni sem og þátt hans í vestrænni tónlistarsögu. Samkvæmt 

skilgreiningu Oxford alfræðiorðabókarinnar er spuni eitthvað sem skapað er á staðnum án 

undirbúnings (Oxford Dictionary, e.d). Þetta er þó heldur víð skilgreining á hugtakinu 

spuni. Samkvæmt þessari skilgreiningu er mögulegt að segja að hvaða tónlistarflutningur 

sem er gæti flokkast sem spuni. Ef við tökum það inn í reikninginn að flytjandi getur 

fengið skyndilegan hvata til að leggja aukna áherslu á hljóm eða nótu til að skapa nýja 

tilfinningu er í raun verið að skapa á staðnum án undirbúnings. Sagt hefur verið að 

píanistinn Franz Liszt hafi einfaldlega spilað af meiri ákafa ef honum fannst hann ekki fá 

þau viðbrögð frá áhorfendum sem hann óskaði. Einnig gerist það í daglegu tali að spuni og 

að „spila eftir eyra“ sé lagt undir sama hatt. Það er þó ekki sami hlutur og skilgreiningin 

sem ég sækist eftir hér. Að spila eftir eyra getur átt við að leika lag eða stef sem við höfum 

heyrt eftir minni. Larry Solomon segir grundvallar muninn á spuna og því sem ofan er talið 

vera sá að í spuna felist frumleiki eða frumsköpun (Solomon, 1986, bls 225).  

Í dag þegar við hugsum um tónlist og heyrum orðið spuni eru flestir sem tengja hann við 

jazz tónlist. Þar hefur hugtakinu spuna einnig verið gefið nafnið snarstefjun. Þetta íslenska 

samheiti yfir spuna er vel lýsandi yfir þá merkingu á spuna sem gengið er út frá í þessari 

ritgerð. Það er að skapa tónmál og laglínur í rauntíma.  En þó svo við þekkjum spuna best í 

dag úr jazz tónlist þá er tónlistarspuni jafn gömul hefð og tónlistin sjálf. Einnig er spuni 

algengasta form tjáningar í tónlist, þar sem hann finnst í einhverri mynd í öllum 

menningarheimum (Landano, 2016. bls 48). Hann er einnig rótgróinn í sögu klassískrar 

tónlistar. Allt frá tónlist miðalda, gegnum barrokk og klassíska tímabilið, alveg fram að 

tuttugustu öld var gert ráð fyrir að tónlistarmenn gætu spunnið. Sem dæmi var Beethoven 

þekktur sem fær tónlistarmaður í spuna áður en hann komst á stall sem tónskáld (Nettl, 

2001). 

Ástæða þess að spuni er ekki lengur hluti af þjálfun klassískt menntaðra tónlistarmanna má 

rekja til svokallaðra „konservatoría“ sem urðu uppistaða og fyrirmynd tónlistarkennslu á 

tuttugustu öld. Þessi konservartorí voru og eru tónlistarskólar þar sem stefnan er að sérhæfa 

og þjálfa nemendur í að flytja og túlka arf vestrænnar tónlistarsögu beint af blaði (Nettl, 
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2001). Þessi stefna var ríkjandi á vesturlöndum þegar fyrsti formlegi tónlistarskóli Íslands 

Tónlistarskóli Ísafjarðar hinn eldri var stofnaður árið 1911 sem og þegar Tónlistarskóli 

Reykjavíkur, elsti starfandi tónlistarskóli landsins, var stofnaður árið 1930.   

2.2 Spuni og námsskrá tónlistarskólanna 

Vitað er að spuni hefur skipað stórann sess í allri tónlistarmenningu frá því maðurinn fór 

fyrst að brýna raustina til söngs. Þar á meðal var spuni veigamikill þáttur í tónlist stóru 

tónskáldanna sem byggja upp megnið af því námsefni sem kennarar leggja fyrir nemendur 

nú til dags. Þrátt fyrir það hefur spuni ekki verið hluti af almennu eða klassísku 

tónlistarnámi þar til heldur nýlega. Sögur fara af að spuni hafi jafnvel verið litinn hornauga 

og túlkaður sem óþarfa „glamur“ af kennurum. Til marks um þetta er ekki talað um spuna 

fyrr en í nýjustu námskrá tónlistarskólanna sem kom út árið 2000. 

Þar sem spuni er nú hluti af nýrri námskrá má sjá þróun í ákveðna átt og að 

vitundarvakning hefur átt sér stað varðandi gildi spuna í tónlistarnámi. Hliðstæð þróun 

hefur átt sér stað víðar í heiminum eins og í Kanada og Bandaríkjunum þar sem yfirvöld 

hafa í ört vaxandi mæli, þá sérstaklega frá miðjum tíunda áratug síðustu aldar, gert spuna 

að skyldufagi í tónlistarnámi (Heble og Laver, 2016). 

Hins vegar virðist tilkoma spuna í nýrri námskrá hér á landi ekki hafa marktæk áhrif í 

sumum tilfellum. Til dæmis, eins og ég kom að í inngangi, var spuni ekki hluti af mínu 

námi í tónlistarskóla, frá árinu 1996 til 2008, þrátt fyrir það að hluti námsins átti sér stað 

eftir að almennur hluti nýju námskrárinnar kom til sögunnar árið 2000. Ef við skoðum 

nánar hlut spuna í hljómborðshluta Aðalnámskrár Tónlistarskóla sem kom út tveimur árum 

seinna er hægt að sjá hvernig kennarar geta komist alfarið framhjá því að innlima spuna í 

sína kennslu. 

Í námsskránni er tónlistarnámi skipt niður í þrjú stig, grunnnám, miðnám og 

framhaldsnám. Þar eru gefin markmið fyrir hvert stig og fyrirmæli um verkefni til prófs til 

að ljúka stiginu. Í markmiðum fyrir grunnnám í píanói sem alls eru þrjátíu og þrjú, eru 

aðeins tvö sem eiginlega er hægt að tengja við spuna en þó ekki einungis. Annað þeirra 

segir að nemandi skuli þjálfast reglulega í að leika eftir eyra (Menntamálaráðuneyti, 2002). 

Eins og áður hefur komið fram tel ég það að leika eftir eyra og spuni sé ekki sami 

hluturinn. En þó má vissulega segja að í spuna sé hluti framkvæmdarinnar að leika eftir 

eyra. Spuni felst meðal annars í því að skapa tónlist á staðnum út frá eigin reynslu og hjarta 

og þar er hlustun virkur hluti af framkvæmdinni. Einnig þarf hlustun til að bregðast við 
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tónum, hvort sem það er í samspili eða einleik, svo hægt sé að framvinda spunanum. En 

algengasti skilningurinn sem lagður er í að „leika eftir eyra“ tengist hins vegar því að nota 

tónheyrn til að leika þekkt stef eða lög án þess að nota nótur. Því er hægt að nálgast þetta 

markmið án þess að spuni, í þeirri merkingu sem ég legg í hugtakið, eigi sér stað. Hitt 

markmiðið segir að nemandi skuli hafa fengist við skapandi starf frá upphafi náms  

(Menntamálaráðuneyti, 2002). Spuni er greinilega skapandi starf þar sem hann í sjálfu sér 

gengur út á það að skapa tónlist á staðnum út frá manni sjálfum. En skapandi starf er mjög 

víð skilgreining og getur til dæmis átt við tónsmíðar í hvaða formi sem er. Þannig er hægt 

að nálgast öll markmið í grunnstigi án þess að snerta á spuna. 

Til að ljúka grunnprófi verður nemandi að leika þrjú verk, eina æfingu, tónstiga og 

óundirbúinn nótnalestur. Að lokum er valverkefni, en því er skipt niður í fjóra 

valmöguleika þar sem einn þeirra gengur út á að spinna frá gefnu upphafi, einföldu 

hljómaferli eða lagi. Hinir valmöguleikarnir eru að leika frumsamið verk eða útsetningu, 

hljómsetja stutta laglínu óundirbúið eða leika stutt alþýðulag eða þjóðlag sem hefur verið 

lært eftir eyra (Menntamálaráðuneyti, 2002).  

Í miðstigi snerta markmið nær eingöngu á atriðum sem tengjast tækni og tónlistarlegri 

túlkun. Til dæmis er tekið fram að nemandi skal hafa góða handstöðu og annars staðar er 

sagt að nemandi eigi að hafa tilfinningu fyrir túlkun og hendingamótun 

(Menntamálaráðuneyti, 2002). Einnig lýsa markmiðin ítarlega hversu fær nemandi á að 

vera að spila ýmsar gerðir tónstiga. Það sem vekur mesta athygli er sá hluti markmiðanna 

sem snýr að spuna. Hann segir að nemanda eigi að hafa gefist kostur á að velja hvort og að 

hversu miklu leyti hann sinnir leik eftir eyra, tónsköpun og spuna. Að öðru leyti er í 

markmiðum miðstigs búið að taka út öll atriði sem fjalla um sköpun eða fjölbreytileika 

(Menntamálaráðuneyti, 2002). 

Prófið til að ljúka miðstigi er byggt upp á nær sama máta og í grunnprófi. Munurinn er sá 

að verkin sem þarf að leika eiga að vera erfiðari og umtalsvert hærri kröfur eru lagðar til 

tónstiga. Einnig er sá munur á valverkefni að auk þeirra valmöguleika sem gefnir voru í 

grunnprófi er bætt við þeim möguleika að leika tónverk af eigin vali af sambærilegri þyngd 

og önnur prófverkefni  (Menntamálaráðuneyti, 2002). Það sem vekur hér athygli er 

samanburður á því sem lagt er fyrir í prófi og því sem sagt er í markmiðum. Í markmiðum 

er það orðað þannig að nemandi á að hafa fullt vald til að velja hvað spuni, tónsköpun og 

að leika eftir eyra á að vera stór partur af náminu. Þessi nýi valmöguleiki í prófinu stangast 

á við þann hluta markmiðanna að því leiti að hann miðar einungis að því að nemandi getur 
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sleppt alfarið að hafa spuna eða sköpun sem hluta af tónlistarnámi sínu. Miðað við þetta er 

ekki gert ráð fyrir að nemandi geti valið að einbeita sér frekar að spuna og tónsköpun 

ásamt því að ljúka miðprófi. Það að nemandi eigi að hafa val um það hversu mikið hann 

vilji hafa spuna sem hluta af sínu námi hlýtur að teljast jákvætt. Það ætti að gefa nemanda 

ákveðið vald til að náminu sé hagað eftir þörfum hans.  Aftur á móti er ólíklegt að kennarar 

komi til með að leggja mikla áherslu á spuna í sinni kennslu ef stefnan er tekin að ljúka 

miðprófi. Val hluti prófsins nemur tíu einingum af hundrað. Til samanburðar eru verkin 

sem þarf að undirbúa fimmtán einingar hvert og tónstigar í heild sinni sömuleiðis. Þessi 

dreifing vægis er eins fyrir grunnpróf. (Menntamálaráðuneyti, 2000). 

Það má túlka sem svo að í miðstigi eigi nemandi að vera kominn í þá stefnu að sérhæfa sig 

í klassískri tónlist og þar með að túlka nótur af blaði. Í námskrá tónlistarskólanna er sagt að 

algengast sé að nemendur séu í kring um átta ára aldur þegar þeir hefji tónlistarnám og að 

venjan sé að próf sé tekið eftir um það bil þrjú ár. Það gefur okkur að ætlast sé til að 

nemendur í kring um ellefu ára aldur eigi að vera búnir að ákveða hvernig tónlistarmenn 

þeir vilji verða á þessum aldri. Það er til námskrá fyrir rytmíska tónlist en ég velti því fyrir 

mér hversu margir kennarar eru tilbúnir til að skipta um námsleið og námskrá með 

nemendum sínum eftir þriggja ára nám. 

Markmið í framhaldsstigi eru uppbyggð á nær sama hátt og í miðstigi nema meiri kröfur 

eru gerðar á tækni og tónstiga. Í framhaldsstigi er hins vegar ekkert minnst á sköpun eða 

spuna. Í framhaldsprófi er búið að taka út spuna og tónsköpun sem valmöguleika í 

valverkefni. Í stað þess er gefinn kostur að leika tónverk að eigin vali eins og í miðstigi eða 

leika samleiksverk. Hins vegar er ekkert sem segir til um það að verkið sem valið er megi 

ekki vera frumsamið, en það á hins vegar að vera af sambærilegri þyngd og önnur 

prófverkefni (Menntamálaráðuneyti, 2002). 

Samkvæmt þessu er því enginn vandi fyrir kennara sem ekki treysta sér til að hafa spuna 

sem hluta af sinni kennslu að fara algerlega í kringum hann. Það skref sem var tekið í nýrri 

námskrá varðandi spuna var því afskaplega lítið. Þessi hæga þróun kemur líklega ekki á 

óvart ef við horfum á forsöguna, umhverfið og þær hefðir kennsluaðferða sem námskráin 

var sett inn í. 

Þó svo að spuna sé gefið lítið vægi og jafnvel ekkert þegar líður lengra á námið ber að 

nefna ákveðin fyrirmæli sem sett eru fram í markmiðum fyrir öll þrjú stigin.  

Uppbygging kennslu í miðnámi skal taka mið af eftirfarandi: 
Meginmarkmiðum tónlistarskóla sem sett eru fram í almennum hluta 
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aðalnámskrár, sértækum markmiðum einstakra greinarnámskráa, sértækum 
markmiðum einstakra skóla og síðast en ekki síst áhuga og þörfum nemenda. 
Leiðir að markmiðum geta verið mismunandi og nemendur ólíkir. Þess 
vegna hlýtur uppbygging námsins ætíð að verða einstaklingsbundin og 
viðfangsefni breytileg. Það er hlutverk kennara að leiða hvern nemanda í átt 
að settu marki með viðeigandi viðfangsefnum  (Menntamálaráðuneyti, 2002, 
bls 19).  

Ég tel að spuni geti verið ein af þeim ólíku leiðum þar sem nemandi getur náð þessum 

markmiðum. Þess vegna var ætlunin sú að gera æfingarnar á þann veg að þær yrðu ekki 

einungis til þjálfunar í spuna. Þær voru hannaðar á þá vegu að hægt væri að þjálfa með 

spuna ýmis tæknileg og tónfræðileg markmið sem sett eru fyrir í námskrá.  

Samkvæmt skilgreiningu minni á hugtakinu spuni er óhætt að segja að hann flokkist 

greinilega sem skapandi starf. Í kaflanum skapandi starf úr Aðalnámskrá Tónlistarskólanna 

er talað um að skapandi starf „þroskar hug og hönd, eykur skilning á innri gerð tónlistar og 

býður auk þess upp á fjölbreytilega notkun efnis sem nemendur hafa þegar lært, svo sem 

tónstiga og hljóma“ (Aðalanámsrá Tónlistarskólanna, 2000). 

2.3 Viðhorf og reynsla kennara á notkun spuna í kennslu 

Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að viðhorf kennara til að nýta spuna í tónlistarkennslu 

er almennt jákvætt. Árið 2007 vann Rachel Whitcomb úr könnun sem hún gerði meðal 

tónlistarkennara í New York. Hún leiddi í ljós að 96% kennara töldu að spuni ætti að vera 

hluti af National Standards for Music Education og að 94% sýndu viðleitni til þess að hafa 

spuna sem hluta af kennslu (Whitcomb, 2007). Samhljóma niðurstöður voru að finna í 

rannsókn sem Theano Koutsoupidou (2005) gerði í Englandi (Koutsoupidou, 2005). Einnig 

er því haldið fram í bókinni Improvisation and Music Education að á síðustu tuttugu árum 

séu sífellt fleiri tónlistarkennarar, rannsakendur á sviði tónlistarkennslu, fræðimenn tónlista 

(e. musicologist), kenningasmiðir á sviðum menningar og tónlistar (e. ethnomusicolists) 

sem leggi til að meiri áhersla á spuna geti bætt tónlistarkennslu til mikils muna (Heble og 

Laver, 2016). Út frá eigin reynslu og samtali á undanförnum árum við kollega í 

tónlistarkennslu hef ég upplifað samskonar viðhorf gagnvart spuna hér á landi. 

Undantekningarlaust hefur viðmót verið mjög jákvætt þegar spuni í kennslu sem og þetta 

meistaraverkefni berst í tal. 

Þrátt fyrir jákvætt viðhorf er þó raunin sú að kennarar virðast í flestum tilfellum vera tregir 

til að nota spuna í sinni kennslu. Í sömu rannsókn hjá Whitcomb kom í ljós að kennarar 

settu spuna oftast nær í kringum síðasta sæti þegar kom að tíma sem varið var í kennslu. 

Kennarar voru beðnir um að raða tíu atriðum sem við kom kennslu eftir því hversu miklum 
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tíma var varið í hvert atriði, þar sem númer eitt fékk mestan tíma og tíu minnstan. Þá var 

spuni með algengasta númerið níu (Whitcomb, 2007). Að sama skapi virtust kennarar sem 

ég hef talað við ekki nota spuna í sinni kennslu þrátt fyrir áhuga varðandi málefnið.    

Það að kennarar fari fram hjá því að nota spuna í kennslu liggur ekki í áhugaleysi og 

ástæðan því greinilega fólgin í öðru. Ástæður sem komu í ljós í rannsóknum hjá bæði 

Whitcomb og Koutsoupidou voru þær að kennarar töldu sig ekki hafa næga reynslu í 

spuna, ekki hafa þekkingu á kennsluaðferðum í spuna og að ekki væri nægur tími til 

kennslu til að taka inn spuna (Koutsoupidou, 2005; Whitcomb, 2007). Í bókinni 

Iprovisation and Music Education (2016) er því haldið fram að ástæðan sé fólgin í þremur 

atriðum. Í fyrsta lagi, líkt og í niðurstöðum Whitcomb og Koutsoupidou, að fáir kennarar 

hafi öðlast umtalsverða reynslu í spuna í eigin námi og þar af leiðandi ekki í stakk búnir til 

að leiðbeina öðrum. Í öðru lagi er haldið fram að skortur sé á kennsluefni og leiðbeiningum 

varðandi spuna í tónlistarkennslu. Í þriðja og síðasta lagi er sagt að margir kennarar séu 

efins um gildi spuna fyrir tónlistarkennslu því ekki hafi verið lögð nægileg vinna í að 

greina þau áhrif sem spuni getur haft fyrir námið (Heble og Laver, 2016). 

Sú ástæða að lítil reynsla í spuna sé letjandi fyrir að kennara að nota hann í sinni kennslu er 

mjög skiljanleg. Síst viljum við miðla reynslu og þekkingu til nemenda sem við teljum 

okkur ekki sjálf búa yfir. Pamela Burnard (2012) mælir hins vegar með því að kennarar séu 

sífellt að þróa með sér nýja þekkingu, námsleiðir og aðferðafræði til að aðlagast breyttum 

heimi og umhverfi. Þær æfingar sem undirritaður bjó til eiga hins vegar að vera þannig 

uppbyggðar að umtalsverð reynsla í spuna sé ekki nauðsynleg. Þær eru í grunninn sniðnar 

með einfaldleika að leiðarljósi og með leikreglum sem flestum ætti að vera auðvelt að 

miðla og fylgja eftir. Með slíkum æfingum gæti kennari nokkuð áreynslulaust þjálfast í 

spuna samhliða nemanda sínum. Kimberly Inks mælir með slíku ferli er kemur að 

sambandi nemanda og kennara í spunakennslu þar sem kennari hefur ekki mikla reynslu í 

spuna (Inks. 2005). Æfingarnar eru þá einnig í sjálfu sér nokkurs konar svar við þeim 

skorti sem er á kennsluefni og leiðbeiningum varðandi spuna. 

Í kaflanum sem fjallar um námskrá kemur fram að spuni er lítill eða enginn hluti af 

markmiðum námsins. Því er skiljanlegt að kennarar láti spuna frekar sitja á hakanum til að 

hægt sé að nýta allan þann tíma sem kostur er á til að stefna að þeim markmiðum sem lögð 

er áhersla á í námskránni. Inks bendir á að spuninn sjálfur þurfi ekki að vera það sem 

einblínt er á að læra heldur getur spuninn verið ein leið til að nálgast aðra þætti námsins 

(Inks. 2005). Æfingarnar eru einmitt hugsaðar þannig að þær geti verið ein leið til að snerta 
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á þeim fjölmörgu markmiðum sem settar eru fram í námskránni. Ég tel æfingarnar best 

fallnar til að styðja við þau markmið sem koma að tónstigum en einnig eiga þær að vera 

nægilega opnar í sniðum svo kennari geti nýtt þær til að æfa ýmis markmið sem koma að 

tækni og blæbrigðum í tónlistarflutningi. 

2.4 Af hverju spuni? 

En hvers vegna að nota spuna í kennslu þar sem hann virðist í mörgum tilfellum vera 

erfiður, ógnvænlegur eða þetta tvennt samanlagt fyrir kennara? Persónuleg reynsla varð 

þess valdandi að ég fór að búa til spuna- leiki og æfingar fyrir mína nemendur. Ég vildi 

fyrir það fyrsta stuðla að fjölbreyttu tónlistarnámi en einnig gefa eigin nemendum tækifæri 

til að iðka og þróa sinn spuna. Nokkuð sem ég taldi skorta í eigin tónlistarnámi. Ég tel hins 

vegar persónulega reynslu og upplifun ekki nægilega forsendu til að gera spuna að 

veigamiklum hluta kennslunnar, hvað þá heldur að hvetja aðra kennara til að gera hið 

sama. Því er vert að líta í kringum sig og sjá hvers vegna spuni á ríkt erindi sem hluti af 

tónlistarnámi.  

Eins og áður hefur komið fram hefur spuni verið mikilvægur hluti af tónlist frá upphafi. 

Einungis á síðustu hundrað og fimmtíu árum hefur spuni verið fjarlægður úr iðkun og 

kennslu klassískrar tónlistar. Á þessum tíma hefur fests í sessi sú stefna í tónlistarkennslu 

að mikilvægust sé hæfni nemenda í að lesa og túlka nótur. 

Stundum er svo litið á að sú hlið tónlistarnáms að lesa nótur af blaði, eða nótnalestur, sé 

andstæða þeirrar iðkunar að spinna og spila eftir eyra. Í tónlistarnámi hérlendis er mikil 

áhersla lögð á nám í nótnalestri og kann það að vera ein af þeim ástæðum að kennarar telji 

sig ekki hafa nægilegan tíma til þess að sinna spuna. Það má einfaldlega sjá með því að 

skoða námskrá tónlistarskólanna og vægi þeirra þátta sem lagðir eru fyrir í áfangaprófum. 

Grunnpróf er sett þannig upp að nemandi skal leika þrjú verk sem nemur fimmtán prósent 

hvert af heildareinkunn. Hvert verk krefst þess að nemandi læri þau frá nótum sem honum 

er úthlutað. Við það bætist ein æfing sem einnig er fimmtán prósent af heildareinkunn og 

gerir sömu kröfu varðandi nótnalestur. Að lokum er svo óundirbúinn nótnalestur sem eins 

og nafn gefur til kynna gerir þá kröfu að nemandi hafi færni í að lesa nótur. Sá hluti er tíu 

prósent af lokaeinkunn. Samanlagt er nótnalestur forsenda þess að nemandi geti staðist 

sjötíu prósent af heildareinkunn prófsins. Fimm einingar af hundrað eru metnar út frá 

heildarsvip prófsins og að lokum tíu eru einingar gefnar fyrir valverkefni sem fjallað var 

um í kaflanum um námskrá. Í mið- og framhaldsprófi getur þetta valverkefni verið verk að 
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eigin vali sem þá einnig krefst færni í nótnalestri og er þá heildarhlutfall heildareinkunnar 

sem krefst nótnalesturs áttatíu prósent (Menntamálaráðuneyti, 2000). Í ljósi þess hversu 

stór hluti af tónlistarnámi er bundinn nótnalestri er vert að skoða niðurstöður frá 

samantektar rannsókn (e. meta analysis) Jennifer Mishra (2013) á áhrifavöldum í hæfni í 

nótnalestri. Hún tók saman fjölda af rannsóknum sem tengdust nótnalestri og greindi út frá 

þeim hvaða þættir höfðu sterkustu tengsl við góða hæfni í nótnalestri. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós að spuni og tónheyrn voru þeir þættir sem höfðu sterkustu tengslin 

við góða hæfni í nótnalestri. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að nótnalestur 

og spuni séu ekki andstæður í námi heldur þvert á móti nokkuð sem helst í hendur og 

vinnur sterkt saman. Einungis vegna þess hversu stór hluti tónlistarnáms krefst færni í 

nótnalestri mætti því færa rök fyrir því að mikilvægt sé að spuni sé hluti af þeim tíma sem 

varið er í tónlistarnám. Það að spuni hafi jákvæð áhrif á nótnalestur er samt einungis viðbót 

við margþætt gildi þess að nota spuna í kennslu, svo sem þjálfun í tónheyrn, að leika eftir 

eyra og virkni í sköpunarkrafti (Mishra, 2013).   

Það má annars velta fyrir sér hvort sú stefna sem beinist einhliða að lestri og túlkun 

klassískra tónverka sé rétt fyrir þá nemendur sem stunda tónlistarnám í dag. Það er ólíklegt 

að barn sem er að byrja tónlistarnám sé búið að gera sér grein fyrir og ákveða að það vilji 

verða konsertpíanisti sem túlkar perlur klassískrar tónlistar. Ef svo er ber kennara að fylgja 

því eftir með þeim leiðum sem hann telur best til þess fallnar. Annars er tónlistarheimurinn 

í dag gífurlega fjölbreyttur og hlutverk tónlistarmannsins ólík. Því tel ég að tónlistarnámið 

ætti að beinast að þörfum hvers og eins nemanda og stuðla að því að þeir geti fundið og 

virkjað sköpunarkraft sinn. Þar sem spuni felst í því að skapa tónlist í rauntíma hljóta 

æfingar í þeim efnum að vera vel til fundar. 

Kosti spuna sem hluta af tónlistarkennslu er einnig hægt að finna í allt örðu samhengi.  

Katheryn Landano (2016) fjallar í greininni Free improvisation and Performance Anxiety 

in Musicians um hvernig spuni og þá sérstaklega frjáls spuni getur verið leið til að vinna 

bug á kvíða. Flestir sem hafa stundað tónlistarnám eða einfaldlega hafa þurft að flytja 

tónlist fyrir aðra kannast við þann hnút sem kann að myndast í maganum við slík tilefni. 

Áhrif kvíðans eru ólík og mis mikil eftir hverjum og einum en í sumum tilfellum getur 

kvíðinn haft alvarlegar afleiðingar á tónlistarmenn. Hann getur bæði haft áhrif á getu til að 

flytja tónlist sem og dregið niður ánægju einstaklings og þar með nemanda á að stunda 

tónlist. Hægt er að vinna á þessum kvíða með hugrænni atferlis meðferð eða lyfjum en 

slíkar meðferðir eru oftast ekki greinilegar né aðgengilegar fyrir tónlistarnemendur. Ef 
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hægt er að sporna gegn eða jafnvel fyrirbyggja slíkan kvíða með því að nota spuna í 

kennslu er það mun aðgengilegri kostur. Spuni í frjálsu formi gefur þann kost að 

tónlistarmenn sem glíma við kvíða geta fengið tækifæri á útrás fyrir sköpunargleði sína án 

þess að óttast það að slá ranga nótu. Þetta frelsi frá mögulegum röngum nótum er það sem 

talið er vera lykillinn að því að vinna á kvíðanum. Þá gefur það kost á að einbeiting snúist 

einungis að sköpun og hlustun (Landano, 2016). 
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3. Glamrað til gagns 

3.1 Kennslu og námsaðferðir 

Christer Bouij (2004) lýsir í grein sinni, Two Theoretical Perspectives on the Socialization 

of Music Teachers, hvernig hægt er að skipta tónlistarkennaranemum í tvo flokka, sem 

fag/inntaksmiðaðir eða nemendamiðaðir kennarar. Munurinn á þessum sjónarmiðum felst í 

því að fag/inntaksmiðaði kennarinn stefnir aðallega á framfarir og tækni nemandans á 

hljóðfæri án þess að taka tillit til persónu hans eða aðstæðna. Nemendamiðaði kennarinn 

skipuleggur námið út frá víðara samhengi þar sem ekki einungis tónlistin er í forgrunni 

heldur einnig uppeldi og heildarmótun nemandans (Kristín Valsdóttir, 2009). Samkvæmt 

þessari skilgreiningu er nemendamiðaði tónlistarkennarinn  sá sem frekar er tilbúinn til að 

hlusta á þarfir nemandans og að námið og kennslan taki mið af áhuga nemandans og 

bakgrunni hans. Þetta er í anda þeirra hugmynda sem má rekja til Dewey, þar sem hann 

lagði til að skóli „tæki mið af barninu, meðfæddum þörfum þess, og einnig að tekið væri 

tillit til félagslegs umhverfi þess“ (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls 50).  

Út frá reynslu minni sem nemandi og kennari tel ég að fag/inntaksmiðuð kennsla sé algeng 

meðal tónlistarkennara á Íslandi. Samkvæmt niðurstöðum úr áðurnefndri rannsókn Bouij 

(2004) hafa margir kennarar innan þess kerfis sterkari sjálfsvitund sem klassískir 

hljóðfæraleikar eða –kennarar og eru því fag og inntaksmiðaðir í sinni nálgun frekar en 

nemendamiðaðir. Þeirra kennsla og kennsluhættir mótast af þeirri sjálfsvitund og setja þeir 

nám nemenda inn í sinn ramma sérþekkingar. Er sá rammi eflaust sá sami og þeir voru 

settir í, í sínu námi.  

Að mínu mati er hins vegar afar mikilvægt að tónlistarnám sé nemendamiðað. Margoft hef 

ég heyrt af því að fólk hafi flosnað úr tónlistarnámi sökum þess að því fannst námsefnið og 

námsleiðin ekki mæta sínum áhuga og þörfum. Þetta er ekki ólíkt þeirri tilfinningu sem ég 

lýsti um mitt tónlistarnám í inngangi. John Dewey (2000) lýsir því í Hugsun og Menntun 

hvernig „Tiltekin reynsla getur verið þess eðlis að hún leiði til kaldlyndis; hún kann að 

valda tilfinningaleysi og sljóleika“ (Dewey, 2000, bls 36). Af persónulegri reynslu get ég 

tekið undir þessa fullyrðingu. Á mínu fyrsta ári sem píanókennari fékk ég í hendur 

nemanda sem í fyrstu reyndist erfiður og óáhugasamur um námið. Þá kom í ljós að þetta 

voru viðbrögð nemandans við því að ég sem kennari var að reyna að þröngva honum inn í 

minn ramma kennsluaðferða. Þegar ég fór að hlusta á hvað nemandinn vildi, eins og að 
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leika eftir eyra, leika eigin tónverk og vinna með spuna, varð hann á stuttum tíma einn af 

mínum áhugasömustu og duglegustu nemendum. Sú jákvæða reynsla sem varð til við að 

miða námið út frá þörfum hans gerði það einnig að verkum að nám eftir hefðbundinni leið 

Aðalnámskrá Tónlistarskóla fór að ganga vel fyrir sig. Æfingar í spuna líkt og ég fjalla um 

í þessari ritgerð ættu því að virka sem verkfæri í höndum kennara til að gera sína kennslu 

nemendamiðaða. Gefa kennurum tækifæri á að víkka út möguleika sína á 

kennsluaðferðum. 

Með þessum æfingum er ég einnig að kynna grundvallar breytingu á kennsluháttum og því 

viðhorfi sem kennarar eru mótaðir í. Ég tel að tónlistarkennsla á Íslandi sé byggð á því sem 

Hafþór Guðjónsson (2012) hefur kallað viðtökuviðhorfið. Hafþór lýsir því í grein sinni 

hvernig viðtökuviðhorfið hafi verið og sé jafnvel enn ráðandi sýn á skólastarf í okkar 

heimshluta. Viðtökuviðhorfinu er lýst þannig að skólar og kennarar skuli koma safni 

upplýsinga, staðreynda og reglna til skila. Nemandanum má í því tilviki líkja við ílát sem 

skal taka við þeirri þekkingu og þá gert ráð fyrir að kunnátta og færni komi í kjölfarið 

(Hafþór Guðjónsson, 2012). Þessar lýsingar eru kunnuglegar þegar við horfum á 

tónlistarkennslu á Íslandi. Nemendum er gert að læra vissar tónbókmenntir sem eru 

ákveðnar af kennurum. Sömuleiðis er þeim gert að taka við þeim reglum hvernig rétt og 

rangt er að meðhöndla þær bókmenntir. Sama gildir um tónfræðileg þekkingaratriði og 

meðhöndlun tónstiga. Æfingarnar sem ég bjó til eru hins vegar hugsaðar á þann veg að 

námið geti verið meira í anda verkhyggju. Verkhyggja er í raun andstæð stefna 

viðtökuviðhorfsins í því hvernig nám á sér stað. Frumkvöðull hennar John Dewey hafði þá 

sýn á manneskjuna að hún væri gerandi ekki síður en þiggjandi. Það að öðlast þekkingu sé 

ekki bara að taka við upplýsingum heldur er það virkt ferli sem byggist á reynslu 

einstaklinga og rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, Ólafur P. Jónsson, 2010). Æfingarnar 

sem unnið er með stuðla að slíkri þekkingu með því að nota spuna sem rannsóknarferli á 

tónlistarlegri færni og þekkingaratriðum út frá reynslu og þekkingu hvers nemanda. 

3.2 Æfingarnar 

Æfingunum sem lýst er í þessum kafla urðu allar til á árunum 2012 til 2016, meðan 

höfundur starfaði sem píanókennari við Tónskóla Eddu Borg að hluta til meðfram 

meistaranámi í listkennslu. Það á jafn vel við að kalla þessar æfingar leiki. Þetta eru 

æfingar í þeirri merkingu að markmiðið er ávallt að þjálfa einhverja tækni eða öðlast færni 

sem tengist tónlist. Ætlunin er hins vegar að æfingarnar séu þannig byggðar upp að þær 

virki sem leikur fyrir nemanda. Æfingarnar eiga það einnig flestar sameiginlegt að vera 
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opnar í sniðum svo auðvelt sé að breyta þeim og aðlaga. Þær eiga að mynda ákveðinn 

ramma eða „leikvöll“ þar sem hægt er að setja inn mismunandi leikreglur sem sníða 

æfingarnar að þeim markmiðum sem ætlað er að ná. Einnig gefur þetta opna snið 

möguleika á að sníða æfingarnar að getu og þörfum nemandans. Þá er hugmyndin sú að 

grunnur hverrar æfingar sé það einfaldur í sniðum að allir kennarar ættu að ráða 

auðveldlega við að miðla og framkvæma þær án þess að hafa umtalsverða reynslu í spuna. 

Þannig er hver æfing ekki eins og lag eða æfing þar sem ætlunin er að læra og ljúka heldur 

meira eins og leikur sem hægt er að snúa aftur að með breyttum reglum og breyttum 

markmiðum. Ekki er ætlast til þess að þeir sem nota æfingarnar til kennslu hafi mikla 

þekkingu á jazzhljómfræði enda er sú hljómfræði ekki það sem æfingarnar ganga út á að 

miðla. Samt sem áður er gert ráð fyrir að þeir sem nota æfingarnar hafi að minnsta kosti 

grunnþekkingu í tónfræði og einhvern skilning á heimahljómum. Það er þekking sem má 

gera ráð fyrir að allir tónlistarkennarar hafi.  

3.2.2 Æfingin „Svart og hvítt“ 

Fyrsta æfingin sem varð til er sprottin beint úr jazz bókmenntunum þar sem hún byggir á 

hljómagangi eða „mode“ frá laginu „So What“ eftir Miles Davis. Sú æfing er jafnframt 

fyrsta æfingin í spuna sem höfundur leggur fyrir sína nemendur. Ástæðan fyrir því felst í 

eðli þeirrar æfingar. Hér verður talað um ákveðin tónfræðileg atriði í þágu þess að lýsa 

æfingunni en sú þekking er ekki nauðsynleg fyrir þann sem spinnur. Hljómagangur lagsins 

er í grunninn d-moll í A kafla og es-moll í B kafla. Þessir tveir hljómar eiga ákveðið 

samband við nótur hljómborðsins sem gera þessa æfingu ákjósanlega sem eina af fyrstu 

tilraunum nemanda í spuna. D-moll hljómurinn er þannig byggður að hægt er að spila yfir 

hann d dórískan skala. Sá skali er einfaldlega samsettur af öllum hvítu nótum 

hljómborðsins. 
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Dórískir skalar eru sömuleiðis þannig uppbyggðir að engar verulega hvassar tónspennur 

myndast frá grunntóni né grunnhljómi skalans. Það gerir það að verkum að sá sem leikur 

spuna fyrir d-moll hljóminn er frjáls frá þeirri hættu að geta spilað „ranga“ nótu svo lengi 

sem hann leikur á hvítu nótunum. Samskonar eiginleikar eru fólgnir í es-moll hljómnum 

sem er í B kaflanum. Þá eru það einungis svörtu nótur hljómborðsins sem mynda es-moll 

pentatónískan skala en hann er sömuleiðis laus við að mynda spennur yfir grunntón eða es-

moll hljóm.

Pentatóníski skalinn er sjálfur vinsælt tónefni í öllum spuna vegna eiginleika hans að vera 

laus við spennur. Þetta frelsi er það sem gerir þessa æfingu ákjósanlega sem fyrstu æfingu 

nemanda í spuna. Eins og fram kom áður hefur Katheryn Landano (2016) talað um kosti 

frí-spuna til þess að losa um kvíða og auka einbeitingu á sköpun og hlustun og hefur 

reynslan af þessari æfingu leitt í ljós svipaðar niðurstöður.  Frelsið og einfaldleikinn sem 

felst í framkvæmd spunans getur einnig sýnt nemandanum að ekkert sé að óttast þegar 

kemur að spuna. Nemandi þarf ekki að hafa neina þekkingu eða reynslu í tónlist til að geta 

tekið þátt.  

Framkvæmd æfingarinnar er í grunninn afar einföld en líkt og með aðrar æfingar sem hér 

er fjallað um má bæta við eiginleikum sem breyta henni og kalla fram aðrar áherslur. Í 

upphafi hefur reynst vel að kynna nemendum fyrir sambandi hverrar nótu skalans við 

undirliggjandi hljóm hvors kafla. Það er gert með því að kennari spilar í tilfelli A kaflans 

d-moll hljóminn á neðra tónsviði hljómborðsins. Best til þess fallið er að mynda moll 

þríhljóm frá stóra d. Þá er nemandi beðinn um að spila eina nótu í einu og dvelja við hverja 

þeirra. Tilgangurinn með þessu er að nemandinn hlusti og kynni eyrað fyrir því hvernig 

hver nóta hljómar við undirliggjandi hljóm. Þetta helst í hendur við þá kenningu John 
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Kratus að fyrsta skref spuna felist í rannsókn (Kratus, 1991). Rannsóknin í þessu tilfelli 

felst í því að skoða samband hverjar nótu skalans við undirliggjandi hljóm og upplifa þær 

tónspennur sem myndast á milli. Þá er gott að mynda samtal þegar hver nóta er leikin og fá 

nemandann til að tjá sig um hvernig tónarnir virka saman. Niðurstaðan ætti að leiða í ljós 

að allar sjö nótur skalans hafa ólíka tengingu en allar virka á ólíkan hátt. Þá er jafnvel hægt 

að spyrja nemandann hvaða tónn honum fannst fallegastur, skrítnastur, venjulegastur og 

svo framvegis. Þegar nemandi hefur kynnst tónum skalanna frá báðum köflum er hægt að 

halda áfram og byrja að vinna með spunann. Einfaldasta og frjálsasta framkvæmd spunans 

getur verið á þann veg að kennari byrjar á því að mynda liggjandi hljóm úr d-moll og þá 

lausan við nokkurn takt eða rytma. Þá getur nemandi leikið sér frjálst að því að flakka á 

milli tóna skalans, semsagt hvítu nótur hljómborðsins, og látið eyra og ímyndunarafl ráða 

för. Leikreglurnar í þessu tilviki virka þannig að þegar kennari telur að hæfilegur tími hafi 

liðið af spunanum gefur hann nemandanum merki um að nú skuli spuninn færast yfir á 

svörtu nóturnar. Þá færa báðir þátttakendur spunans sig yfir á svörtu nóturnar þar sem 

spuninn heldur áfram með sama sniði og áður. Þetta ferli endurtekur sig með flakki milli 

hvítu og svörtu nótna hljómborðsins þar til spuninn tekur enda. Næsta skref eða næsta 

regla sem bætt er við spunann getur verið sú að kennari gefi ekki lengur merki hvenær skal 

færast frá hvítu yfir á svörtu nóturnar. Þá þarf nemandinn að hlusta eftir því hvenær 

breyting verður í undirleik og þarf að bregðast við því. Þarna er búið að færa inn í spunann 

einfalda þjálfun í hlustun og tónheyrn í gegnum spuna.  

Þegar rytmi er gerður hluti af spunanum bætast við fjölmargir möguleikar á nýjum 

leikreglum. Einfaldasta leiðin til að gera hann rytmískan er sú að kennari slær hljómnótur í 

jöfnum takti. Þannig myndar hann stöðugan rytmískan grunn sem hægt er að vinna með í 

spuna nemandans. Með þessum grunni er kominn vettvangur til að bæta við reglum sem 

hafa þau markmið að kenna nemandanum í gegnum spuna ýmis tónfræðileg atriði sem 

tengjast rytma. Sem dæmi má gefa sér að takturinn sem kennari leikur undir sé myndaður 

af jöfnum hálfnótum. Þá er hægt að setja þá reglu að spuni nemandans verði að vera 

leikinn í jöfnum fjórðupartsnótum. Hægt er að útskýra þetta fyrirfram og lýsa mun hálfnótu 

og fjórðapartsnótu, auk þess að gefa dæmi. Einnig er hægt að setja nemanda einfaldlega þá 

reglu að hann verði að leika tvær jafnar nótur á meðan kennari slær einn hljóm. Svo er 

tónfræðin útskýrð á eftir. Þannig getur hann sett fræðina sem miðlað er til hans í samhengi 

við það sem hann var að vinna með í anda verkhyggju John Dewey. Reglur af sama toga 

gefa möguleika á að útskýra önnur tónfræðileg atriði tengd rytma eins og 
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áttundapartsnótur, heilnótur og þagnir. Vert er að taka fram að eitt af markmiðum 

grunnnáms samkvæmt píanó hluta námskrár tónlistarskóla er að nemandi hafi öðlast allgott 

hrynskyn (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Auðvelt er að bæta við reglum sem tengjast öðrum tónlistarlegum þáttum en rytma. Þetta 

geta verið atriði sem gert er ráð fyrir að nemandi hafi öðlast þekkingu á samkvæmt 

námskrá tónlistarskólanna. Ein regla gæti verið sú að spuninn þurfi að vera leikinn slitinn 

eða „staccato“. Að sama skapi gæti reglan verið sú að spuninn eigi að vera bundinn eða 

„legato“. Bæði eru þetta markmið sem sett eru fram í píanóhluta námskrár 

(Menntamálaráðuneytið, 2002). Með sama hætti er hægt að finna reglur sem hlúa að 

flestum þeim markmiðum sem má finna í námskránni.  

Þær reglur sem hægt er að bæta við hverja æfingu eru í raun óteljandi. Hér eru gefin 

nokkur dæmi en það er kostur fyrir hvern kennara að bæta við hverjum þeim leikreglum 

sem hann telur þjóna settum markmiðum. Það er jafnvel möguleiki á því að fá nemendur til 

þess að setja eigin reglur við hvern spuna og þar með stuðla að valdeflingu til nemandans.  

Eitt af því sem ég taldi hvað mikilvægast þegar kom að gerð æfinganna var að nemandinn 

gæti unnið með þær án þess að vera bundinn við undirleik kennara. Tónlistarnám er þannig 

uppsett að nemandi í fullu námi fær í flestum tilfellum tvær hálftíma kennslustundir á viku. 

Sé nemandi kominn lengra í námi er venjan að þessir tveir hálftímar séu settir saman í eina 

klukkustundar kennslu. Þetta gerir það að verkum að æskilegt er að hægt sé að útfæra 

æfingarnar á þann veg að hann geti unnið með þær sjálfur. Í þeirri æfingu sem hér er um 

rætt er það einfaldlega gert með því að nemandi fær leiðbeiningu hvernig hann getur spilað 

undirleik kennarans með vinstri hendi og leikið spuna með hægri hendi. Það fer að 

sjálfsögðu eftir getu nemandans hversu flókinn undirleikurinn ætti að vera en í flestum 

tilfellum, líkt og með leikreglur spunans, er gott ráð að byrja sem einfaldast og bæta við 

síðar. Í þessum spuna er einfaldlega nóg að nemandi byrji á því að leika einn liggjandi tón 

með vinstri hendi, fyrst d í A kafla og færa sig svo yfir á nótuna es í B kafla. Ef nemandi 

nær tökum á því eða er einfaldlega lengra kominn í námi svo flóknara undirspil er honum 

viðráðanlegt getur hann líkt og kennari myndað þríhljóm frá grunntónum hvers kafla. Að 

lokum gæti nemandanum jafnvel verið fært að spila undirspil með vinstri hendi eins og 

tíðkast að gera í laginu „So What“. 

Reynslan af þessari æfingu hefur verið mjög jákvæð í gegnum tíðina. Sá opni og einfaldi 

rammi sem gefur kost á því að breyta og aðlaga að hverjum aðstæðum varð að innblæstri 

fyrir uppbyggingu þeirra æfinga sem urðu til í kjölfarið. Hvort sem það var lengra kominn 
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nemandi með grunn í jazz spuna eða fimm ára frænka mín með alls engan grunn í tónlist 

hefur þessi æfing ávallt dregið fram ánægju í spilamennsku og áhuga á spuna. Á opnum 

degi Tónskóla Eddu Borg hefur jákvæð reynsla orðið til þess að ein útfærsla á þessari 

æfingu er orðinn árlegur viðburður þar sem gangandi gestir með ólíkan bakgrunn í tónlist 

keppast um að fá að taka þátt. 

3.3 Fundur með kennurum 

Hluti verkefnisins var að halda fund með kollegum úr píanókennslu sem fólst í því að ræða 

spuna í kennslu auk þess að kynna og miðla til þeirra spunaæfingunum sem verkefnið 

fjallar um. Eitt markmið fundarins var að fá tilfinningu fyrir viðhorfi til og notkun spuna 

meðal kennara hér á landi. Annað markmið var að fá viðbrögð og álit kennara á 

æfingunum. Vonin var sú að hægt væri að kenna þátttakendum að nota æfingarnar svo þeir 

gætu notað þær í sinni eigin kennslu. Seinna var haft samband við þátttakendur til að 

athuga hvort æfingarnar hefðu skilað sér til kennslu þeirra. 

Ekki var sett það markmið að hafa mikinn fjölda þátttakenda á fundinum. Vonast var eftir 

því að fá þátttakendur með ólíkan bakgrunn og lítil reynsla í spuna var kostur. Haft var 

samband við yfir tíu kennara til að taka þátt. Taka skal fram að allir kennarar voru 

velkomnir á fundinn og þeir sem samband var haft við voru hvattir til að kynna fleiri fyrir 

fundinum. Þá kom í ljós áhugaverð staðreynd, sem endurspeglar þær rannsóknir sem 

gerðar voru í London og New York, að allir sýndu jákvæð viðbrögð varðandi innihald 

fundarins.  Hins vegar vegna mjög ólíkra ástæðna varð útkoman sú að fjórir kennarar gátu 

mætt til fundar á settri dagsetningu. Fjöldi þátttakenda var því heldur lítill en bakgrunnur 

nokkuð ólíkur og því niðurstaðan ásættanleg að eigin mati. Hópurinn samanstóð af tveim 

kennurum með kennaramenntun að baki, einum háskólamenntuðum einleikara og einum 

gamalreyndum kennara með burtfarapróf úr Tónlistarskóla Kópavogs.  

Ég leiddi fundinn en reyndi eftir fremsta megni að vera ekki leiðandi í eigin skoðunum 

varðandi spuna á meðan fundi stóð. Varpað var fram spurningum og umræðum þar sem 

þátttakendur lýstu eigin skoðunum og ræddu sín á milli. Það sem ég vildi að kæmi fram á 

fundinum var almennt álit þátttakenda á notkun spuna í píanókennslu. Þar að auki vildi ég 

vita hvort þátttakendur notuðu spuna í sinni kennslu. Þá var forvitnast um hvernig og að 

hvað miklu magni þeir notuðu spuna eða hvað stæði í vegi fyrir notkun hans.  

Umræður fundarins gáfu til kynna mjög svipaðar niðurstöður og í rannsóknum Whitcomb 

(2007) og Koutsoupidou (2005). Allir kennarar sýndu jákvætt viðhorf gagnvart notkun 
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spuna í kennslu. Hins vegar hafði aðeins helmingur þeirra reynt að nota spuna og þá í mjög 

litlum mæli. Ástæða þess var bæði hræðsla og vantrú þeirra á eigin kunnáttu í spuna sem 

og skortur á úrræðum til að beita spuna í kennslu. Því var það hópur af forvitnum og 

áhugasömum kennurum sem komu til með að taka þátt í kynningu minni á spunaæfingum 

þessa verkefnis. 

3.4 Viðbrögð kennara við æfingum 

Miðlun æfinganna fór fram sem einskonar námskeið í munnlegu formi auk sýnikennslu og 

verklegrar þátttöku við píanó. Markmið og grunnhugmyndir hverrar æfingar voru útskýrð 

og þátttakendur beðnir um í fyrstu að leika hlutverk nemandans. Ánægjulegt var að fylgjast 

með hvernig þor þátttakenda til að taka þátt í spilamennsku og spuna var gegnumgangandi 

í gegnum ferlið. Áður en leikar hófust voru sumir sem tóku skýrt fram að þeir myndu ekki 

spinna fyrir framan hina. Slíkt hefur eflaust ekki verið hluti af þeirra námi og því skref út 

fyrir þægindaramman. Flestir voru tregir til að ríða á vaðið við upphaf sýnikennslu en eftir 

stuttan tíma voru allir tilbúnir að taka þátt. Ekki leið langur tími þar til hægt var að prófa 

æfingarnar þar sem þátttakendur léku bæði hlutverk kennara og nemanda og ég gat staðið á 

hliðarlínunni og leiðbeint. Þessi þróun í þori þátttakenda til að taka þátt er ánægjuleg því 

hún sýnir að æfingarnar eru þannig einfalt hannaðar að kennarar sem óttast spuna eru ekki 

lengi að tileinka sér þær og nota. Undir lok námskeiðs var létt yfir þátttakendum og þeir 

lýstu yfir ákafa til að prófa æfingarnar í sinni kennslu.  

Þó voru nokkrir ókostir við námskeiðið sem komu best í ljós þegar aftur var haft samband 

við þátttakendur til að skoða hvort æfingarnar hafi nýst þeim í kennslu. Eins og sá ákafi við 

lok námskeiðs gaf til kynna þá prófuðu allir þátttakendur að nota æfingarnar í sinni 

kennslu. Sú notkun reyndist jákvæð fyrir bæði nemendur og kennara en takmörkuð. Einn 

þátttakandi sagðist hafa notað æfingarnar mikið fyrst um sinn og þá hafi nemandinn hafi 

brosað allan hringinn. Aðrir þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa nýtt einungis eina 

æfingu af þeim sem voru kynntar á námskeiðinu. Það er þó jákvætt að ekki varð sama 

æfingin fyrir valinu hjá þeim öllum. Ástæðan fyrir takmarkaðri notkun æfinganna getur 

legið í nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi leikur grunur á að dagsetning námskeiðsins hafi 

ekki verið hentug fyrir námskeið af þessum toga. Í apríl er vorönn tónlistarskólanna langt 

komin og verkefni komin langt af stað. Auk þess er á þessum tíma að styttast i áfangapróf 

og vortónleika. Helsta ástæðan er samt líklegast bundin við uppsetningu námskeiðsins og 

magn þess efnis sem felst í því að skoða allar æfingarnar. Einn tími er líklegast ekki nóg til 

að kennarar geti tekið inn allar upplýsingarnar, lært þær og miðlað áfram til nemenda. Það 
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er líklega helsta skýringin á því hvers vegna flestir þátttakendur notuðu aðeins eina æfingu 

til að nota. Sú æfing hefur sennilega fallið þeim best meðan hinar gleymast. Til úrbóta á 

þessu þyrfti þetta að vera námskeið yfir lengri tíma. Þátttakendur myndu læra færri æfingar 

í einu og mæta oftar. Þá væri hægt að hafa samtal um hvernig gengið hefði að nota 

æfingarnar og leiðbeiningar hvernig mætti halda áfram. Þá væri hægt að bæta við fleiri 

æfingum í sarpinn og svo koll af kolli. Þetta væri umsvifamikið námskeið en hugsanlega 

vel þess virði að reyna. Önnur lausn gæti falist í því að gera kennsluhefti eða leiðbeiningar 

fyrir kennara sem þeir gætu nýtt sér óháð námskeiði. Slíkt hefti gæti verið til í 

tónlistarskólum og því náð til stærri hóps með minni fyrirhöfn. 
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4. Umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að komast að því hvort forsenda sé fyrir því að gefa út 

námsefni með æfingum í spuna. Námsefnið væri þá ætlað kennurum til að nota í sinni 

kennslu. Í þessum kafla tek ég saman umfjöllun ritgerðarinnar og dreg út frá því ályktanir 

með það fyrir augum að svara þeirri spurningu.  

4.1 Spuni var, spuni er og spuni verður 

Spuni hefur verið stór hluti af tónlistarmenningu mannkyns frá upphafi. Þetta á sömuleiðis 

við um klassíska tónlistarsögu og tónlistarnám þar til undir lok nítjándu aldar þegar stefnan 

var tekin að sérhæfa tónlistarfólk í að flytja og túlka arf tónbókmenntanna. Um aldamótin 

1900 varð jazztónlistin til sem hefur borið kyndil spunans í vestrænum tónlistarheimi 

síðan. Síðustu tvo áratugi hefur myndast ólga á sviði tónlistarmenntunnar sem gerir kröfu á 

aukna áherslu á sköpun sem og spuna í námi. Á Íslandi hefur þessi krafa kristallast í 

námskrá sem gefin var út síðustu aldamót. Hún boðar auknar áherslur á skapandi starf og 

fjölbreyttar námsleiðir í þágu ólíkra einstaklinga í tónlistarnámi. Starf tónlistarmannsins er 

líka gífurlega fjölbreytt. Þessi fullyrðing um fjölbreytileika tel ég eiga sérstaklega vel við í 

dag. Sem nemandi að hefja píanónám getur þú átt þér ólíka drauma. Brot af upptalningu 

þeirra drauma er að verða tónskáld, spila á hljómborð í popphljómsveit, rokkhljómsveit, 

djazzhljómsveit, þjóðlagahljómsveit, með gospelkór, karla- og kvennakór. Þér hugnast að 

verða flytjandi raftónlistar eða loks átt þér draum að verða klassískur einleikari á píanó. 

 Við sem kennarar eigum ekki að stýra stefnu nemenda inn í ramma eigin skoðana og 

sérþekkingar. Við ættum að nota okkar víðtæku sem og sértæku þekkingu á tónlist til að 

gagnast nemanda í sínu námi. En á sama tíma verðum við líkt og Pamela Burnard (2012) 

sagði að aðlagast breyttum heimi og umhverfi. Í tónlistarmenntun á Íslandi hefur ríkt hefð 

kennsluaðferða sem gerir ekki ráð fyrir notkun spuna. Með nýrri námskrá komu nýjar 

áherslur varðandi skapandi starf og ólíkar námsleiðir. Æfingar í spuna eru tól sem kennarar 

geta nýtt til að mæta kröfu námskrár um skapandi starf. Sama gildir varðandi kröfu um 

ólíkar námsleiðir þar sem notkun spuna er ólík þeim námsleiðum sem tíðkuðust áður. 

Þannig geta æfingarnar verið stuðningur fyrir kennara að nálgast nýjar námsleiðir. Ólík 

markmið nemenda og ólíkar leiðir sem þeir hugsa sér að nota nám sitt í framtíðinni getur 

verið í því fólgið að þjálfun í spuna sé þeim afar gagnleg.  
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4.2 Þar sem vilji er fyrir hendi 

Ef marka má rannsóknir Rachel Whitcomb (2007) og Theano Koutsoupidou (2005) ásamt 

eigin samtali við aðra píanókennara hér á landi er ljóst að vilji til að spuni sé hluti af 

tónlistarnámi er ekki einungis bundinn við höfunda námskrár. Niðurstöður rannsóknanna 

leiddu í ljós að mikill áhugi var meðal kennara á notkun spuna. Hins vegar kom í ljós að 

áhuginn endurspeglaðist ekki í þeim tíma sem kennarar voru tilbúnir að verja í 

spunanotkun. Ástæða þess lá í vantrú þeirra á eigin getu í spuna, úrræðaleysi til að nota 

spuna í kennslu og tímaþröng á að innlima spuna vegna annarra þátta sem þyrftu að komast 

að í kennslunni. Keimlíkar niðurstöður urðu á samtali við kennara hér á landi. Ef 

staðreyndin er sú að spuni sé ekki notaður í tónlistarkennslu þrátt fyrir vilja kennara og 

kröfu námskrár er greinilegt að þar er vettvangur til umbóta á íslenskri tónlistarmenntun. 

Ég vil taka það fram að mér finnst tónlistarkennsla hér á landi ekki slæm. Samt sem áður 

má alltaf gott starf bæta og ég hef trú á því að æfingar til stuðnings kennara í að nota spuna 

í kennslu sé þar ein leið. Orðið stuðningur á vel við því að mínu mati eru æfingarnar 

þannig gerðar að þær taka á þeim hindrunum í notkun spuna sem nefndar eru hér áður. Ef 

gefnar eru út æfingar með spuna er þar með komið úrræði og tæki til notkunar í kennslu. 

Mikilvægur eiginleiki æfinganna á að vera sá að reynsla í spuna eða notkun spuna í 

kennslu er ekki nauðsynleg þess að nota æfingarnar. Að mínu mati kom það skýrt í ljós 

þegar ég kynnti æfingarnar fyrir kennurunum. Þeim var auðvelt að skilja þær og gátu fljótt 

farið að leika sér með þær. Uppbygging æfinganna er svo að lokum svar við þeirri hindrun 

að ekki gefist tími til spuna vegna annarra atriða sem þarf að kenna. Svarið felst í því að 

æfingarnar eru ekki bara til að æfa spuna heldur er spuninn námsleið að tónlistarlegum 

atriðum sem lögð eru fyrir í námskrá.  

4.3 Með verkhyggju í huga 

Kennslustundir hljóðfæranáms fara venjulega fram með þeim hætti að hljóðfæri er ávalt 

við hönd. Nemendur spila á hljóðfæri og fá leiðbeiningar frá kennara. Í kennslustund er 

hlutverk nemandans þar með verklegt. Tækifæri til kennslu í anda verkhyggju er til staðar.  

Verkhyggjan aftur á móti snýst um það hvernig nemandinn öðlast þekkingu og hvernig við 

sem kennarar högum kennslunni. Ég tel svo vera að kennsluhættir í hljóðfæranámi á 

Íslandi séu hins vegar oftar en ekki í anda viðtökuviðhorfsins. Algengt fyrirkomulag 

kennslunnar er á þann veg að kennarinn er í hlutverki hins alvitra sem kemur þekkingunni 

til skila. Nemandi hlustar og reynir að nota þekkinguna til að spila á hljóðfæri það sem á að 

vera rétt samkvæmt kennara. Verklegur þáttur og reynsla er þá staðsett aftast í námsferlinu. 
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Það leiðir til þess að sá verklegi hluti einkennist af því að rekast á veggi. Það leggst þá í 

hlut kennarans að leiðrétta það sem fór á skjön við hina algildu þekkingu sem miðlað var í 

upphafi. Þetta ferli endurtekur sig og með tímanum er nemandanum fært að framkvæma 

fyrirmæli eftir settum reglum. Þetta fyrirkomulag er ef til vill hentugt og jafnvel 

óhjákvæmilegt fyrir hljóðfæranám í mörgum tilfellum. Til dæmis þegar verið er að læra 

ákveðið tónverk. Tónverk eru aftur á móti samin og byggð á ótal mörgum tónlistarlegum 

þekkingaratriðum. Auk þess krefst hvert tónverk ákveðinnar færni til að framkvæma. 

Verkhyggjan leggur til að nám byggist á reynslu og rannsókn (Jóhanna Einarsdóttir og 

Ólafur Páll Jónsson, 2010).  Ég legg til að spunaæfingar sem vinna praktískt með þekkingu 

og færni geti gefið nemendum möguleika á dýpri skilning á því sem verið er að miðla. 

Þannig fá nemendur dýpri skilning á uppbyggingu tónverka sem verið er að læra.  

4.4 Framtíðarsýn 

Haustið 2016 mun ég taka við hópi af nýjum nemendum. Ég er fullur tilhlökkunar að fá að 

prófa æfingarnar og þróa með þeim sem og halda áfram að vinna æfingarnar með þeim 

nemendum sem ég hef kennt áður. Ég sem kennari er alltaf að læra af nemendum mínum 

og mér er ljóst að með aukinni reynslu á notkun æfinganna geta þær þróast og ég veit að 

þeim mun fjölga í framtíðinni.  

Draumur minn er að geta miðlað æfingunum til allra kennara sem hafa áhuga á því að nota 

spuna í sinni kennslu. Sömuleiðis yrði ég glaður að taka samtal við þá sem væru andsnúnir 

þeirri hugmynd að nota spuna í kennslu. Ég vil geta deilt með mér þeirri reynslu sem ég 

hef fengið úr kennaranámi mínu og reynslu minni að vinna þetta lokaverkefni. Að gefa út 

námsefni sem handbók fyrir kennara er markmið sem liggur mér á hjarta. Sömuleiðis 

langar mig að hitta og tala við kennara um spuna. Ég veit til þess að sumir tónlistarskólar 

bjóða kennurum sínum upp á stærri og smærri námskeið til endurmenntunnar. Þar gæti 

verið vettvangur fyrir mig að gera námskeið sem byggir á þessu lokaverkefni. Þá væri vel 

til fundið að geta dreift leiðbeiningum að æfingunum.   

Í dag er spuni kannski ekki stór partur af tónlistarkennslu hér á landi en ég tel hann sífellt 

vera að stækka. Mín framtíðarsýn er sú að með tímanum verði eins eðlilegt fyrir kennara 

að nota spuna í sinni kennslu og að kenna að lesa nótur. 
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5. Lokaorð 

Upphafleg ástæða þess að ég fór að smíða æfingar með spuna var einfaldlega sú að ég vildi 

auka skapandi þátt í minni kennslu og opna augu nemenda fyrir möguleikum spuna. 

Kveikjan að því var persónuleg upplifun á eigin hljóðfæranámi í æsku sem og jákvæð 

reynsla mín af því að stunda loks skipulagt nám í spuna að loknu klassísku hljóðfæranámi. 

Með kennslufræðileg sjónarmið að leiðarljósi mótuðust markmið æfinganna í það að nota 

spuna sem verkfæri til að nálgast markmið Aðalnámskrár Tónlistarskóla í anda 

verkhyggjunnar. Það er mín trú að í tónlistarmenntun á Íslandi sé raunveruleg eftirspurn á 

æfingum með spuna. Ég trúi því einnig að einlægur vilji sé til staðar meðal kennara að nota 

þær. Gagnsemi og gildi slíkra æfinga fyrir tónlistarmenntun tel ég sömuleiðis vera 

ótvíræða. Ég hafði þessa trú þegar ég byrjaði að búa til æfingarnar og við smíð þessarar 

ritgerðar hefur hún einungis aukist og margfaldast. Þetta lokaverkefni eru fyrstu skrefin í 

löngu og spennandi ferðalagi að gera spuna að sjálfsögðum hlut í tónlistarmenntun á 

Íslandi. 
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Viðauki 

Hér fylgja einfaldar skýringar á fullkláruðum æfingum. Þessar æfingar eru grunnar sem 

hægt er að byggja á og skapa ýmsar útgáfur og leiki.  
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1. „Svart og hvítt“ 

Þessi æfing er byggð á laginu „So What“ eftir Miles Davis. Hún greinist í tvo hluta þar sem 

annar hlutinn vinnur með hvítu nótur hljómborðsins og hinn þær svörtu. Hvíti hluti 

æfingarinnar sprettur frá nótunni d. Þar myndar undirspil d-moll sem gerir það að verkum 

að tónefni spunans sem fer fram á hvítu nótunum er d-moll dórískur skali. Svarti hluti 

æfingarinnar gerist hálftóni ofar eða út frá nótunni es. Undirspil myndar þá es-moll og 

tónefni spunans á svörtu nótunum er es-moll pentatónískur skali. Skalar beggja hluta eru 

þeim kosti búnir að vera lausir við tónspennur gagnvart grunnhljómi. Þessar spennur eru 

það sem mörg eyru túlka sem „ranga“ nótu. 

Þetta frelsi frá þeirri hættu að spila ranga 

nótu gerir æfinguna ákjósanlega sem fyrstu 

tilraun í spuna. Nemandi þarf ekki að hafa 

skilning á heiti eða uppbyggingu skalanna. 

Hann þarf einungis að láta hlustun og 

sköpunarkraft ráða ferðalagi sínu á hvítu eða svörtu nótum hljómborðsins.   

Framkvæmd 

Gott er að nemandi kynnist hvernig hver nóta skalans hljómar á móti grunnhljóm hvors 

kafla. Þá er um að gera að mynda samtal 

með nemanda við hverja nóta.  

Undirleikur 

Í A kafla er leikið með d-moll hljóm og í 

B kafla er leikið es-moll hljóm. Hvernig 

það er framkvæmt er frjálst og en ræðst af 

markmiði spunans. A og B kaflar skiptast 

á þar til spuna líkur. 

Spuni 

Spuni spilar hvítar nótur í A kafla og svartar nótur í B kafla. Að öðru leyti þarf sá sem sér 

um spuna einungis að fylgja þeim leikreglum sem settar eru. 

Einleikur 

Vinstri hendi tekur við undirleik spunans. Gott er að byrja einfalt. Grunnnóta hvers hljóms 

er jafnvel nóg til að spuninn hljómi og virki. Með tímanum er hægt að bæta við nótum í 

hljóm vinstri handar.  
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2. Dúrspuni 1 

Í þessari æfingu er unnið með spuna út frá einum dúr skala. Valinn er einn dúr tónstigi til 

að vinna með og þá er C-dúr tónstiginn heppilegur sem fyrsta val þar sem hann myndast úr 

öllum hvítu nótum hljómborðsins. Í rannsóknarvinnu tengdri þessum æfingum hefur komið 

í ljós að gerðar hafi verið æfingar í svipuðum stíl. Það gefur til kynna vinsældir á æfingum 

í þessum stíl og að þær hafi víðar notið góðrar lukku. 

Framkvæmd 

Undirleikur 

Valin dúr tónstigi er leikinn í jöfnum lengdargildum frá grunntóni upp um áttund á næsta 

grunntón. Gott er að miða við hálfnótur í rólegu tempói. Spuni hefst þegar fyrsti grunntónn 

er sleginn og endar þegar undirspil nær næsta grunntón áttund ofar. 

Spuni 

Spuni hefst á grunntóni þremur áttundum ofar en sá sem spilar undirleik. Markmið spunans 

er að vinna sig niður um áttund og enda á grunntóni á sama tíma og undirleikur. Sá sem 

spinnur er frjálst að hoppa yfir nótur, spila hratt eða hægt, fara upp eða niður hljómborðið. 

Eina grunnreglan er að enda á grunntón. Hægt er að byrja einni áttund til viðbótar fjær 

undirleik og gera markmiðið að komast yfir tvær áttundir í stað einnar.

 

Einleikur 

Hægt er að gera æfinguna að einleik með því að nota vinstri hendi til að leika undirleik.  

  



 

 32

3. Dúrspuni 2 (hljómar) 

Þessi æfing byggir á æfingunni Dúrspuni 1. Markmið þessarar æfingar er hinsvegar að 

kynnast þeim hljómum sem myndast úr dúrskalanum og hvernig skalinn virkar í spuna yfir 

þá hljóma. Hér er í raun verið að kynnast í verki bæði heimahljómum og 

kirkjutóntegundum.  

Framkvæmd 

Fyrst skal finna í sameiningu þá sjö þríhljóma sem myndast úr dúr skalanum. Gott er að 

byrja fyrst á grunnhljómi og vinna sig þaðan upp tónstigann. Á hverjum hljómi skal leika 

dúr tónstigann yfir. Það skal gera rólega og jafnvel ræða hvernig hver nóta skalans hljómar 

í samspili við hljóminn. Hægt er að gera stutta spuna við hvern hljóm. Að lokum er hægt 

að ræða hljómana, hverjir voru eins og hverjir voru ólíkir.  

Undirleikur 

Undirleikur virkar með sama hætti og í Dúrspuna 1 nema hér er leikinn þríhljómur í stað 

einnar nótu. Þannig ganga þríhljómar í jöfnu tempói frá grunnhljóm upp áttund á næsta 

grunnhljóm. Einnig er hægt að raða tveim eða fleiri hljómum til að mynda hljómagang.

 

Spuni 

Spuni virkar með sama hætti og í Dúrspun 1. Þegar gerður er hljómagangur er spuninn 

einungis bundinn við þann dúr tónstiga sem valinn er auk leikreglna.  
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4. Klifurspuni 

Í þessum spuna er verið að leika með hljóðheim dúr tónstigans. Undirleikur æfingarinnar er 

ekki síður spuni en það sem leikið er yfir. Ég gef spunanum nafnið Klifurspuni vegna þess 

hvernig undirspil æfingarinnar gengur fyrir sig. Valinn er ákveðinn dúr tónstigi til að vinna 

með. C-dúr tónstiginn er þá hentugur sem fyrsta val þar sem hann notar einungis hvítu 

nótur hljómborðsins.  

Framkvæmd: 

Undirleikur 

Valinn er fjórhljómur annar en 

forhljómur sem upphafspunkt. 

Eftir ákveðinn tíma hliðrar sá 

sem fer með undirleik einni 

nótu úr hljómnum að eigin vali 

yfir á næstu nótu innan skalans. 

Þetta ferli er endurtekið. 

Markmið undirleiksins er að 

klifra með þessum hætti svo 

hljómurinn sem myndast í 

undirleik er fimmta sæti 

dúrskalans og þar með 

forhljómur. Það gefur til kynna 

að spunanum sé að ljúka og hann loks endar þegar forhljómurinn færist á grunnhljóm 

tónstigans í grunnstöðu. Spuninn verður lengri því fjær sem upphafshljómurinn er frá 

forhljómi. Til að fá rytma í spunann er hver hljómur sleginn endurtekið með jöfnum hætti 

þar til nóta er færð og hljómur breytist.  

Spuni 

Spuninn er einungis bundinn við þann dúr tónstiga sem er valinn og þær reglur sem settar 

eru með spunanum. Sá sem spynnir þarf að vera vakandi fyrir því þegar undirleikur kemst 

á forhljóm. Þá þarf að undirbúa það að ljúka spunanum á viðeigandi hátt þegar forhljómur 

fer yfir á grunnhljóm. Dæmi um heppilegan lokatón getur verið grunntónn eða önnur nóta 

úr grunnhljómi. Að öðru leiti er hann frjáls. 

Einleikur 

Auðvelt er að gera æfinguna að einleik með því að vinstri hönd sjái um undirleik. 
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5. Arabía 

Hljómhæfur moll er sá tónstigi sem nemendur tengja oft við arabískan hljóðheim. Þessi 

einkennandi hljóðheimur hefur einnig þann kost að ekki myndast ómstríða sem eyrað 

nemur sem rangan tón. Hljómhæfur moll er einnig algengasta tónefnið er kemur að spuna í 

balkan og kletzmer tónlist. Þetta gefur möguleika á æfingum í spuna svo nemandi fái 

sterka tilfinningu fyrir uppbyggingu tónstigans og hvernig má nota hann til 

tónlistarsköpunar. 

Framkvæmd 

Undirspil 

Undirleikur spunans byggist á gangandi bassalínu úr nótum þess hljómhæfs moll skala sem 

valinn er. Þessa bassalínu er hægt að meðhöndla á mismunandi vegu.  

• Gera stuttan spuna sem varir meðan bassalínan gengur skalann í jöfnum 
lengdargildum frá grunntóni upp um áttund á næsta grunntón. 

• Bassalína gengur fram og til baka frá grunntóni niður um fimmund. Sömuleiðis má 
gera þetta frá grunntóni og upp um fimmund. 

• Bassalína myndar frasa og hvílir á síðustu nótu frasans. Sá sem spinnir svarar 
frasanum og hvílir sömuleiðis á sínum lokatón. Svona er hægt að kallast á með til 
dæmis spurningar og svör. Hægt er að víxla hlutverkum. 

• Frjáls einradda spuni úr nótum skalans á móti rödd þess sem spinnir. 

Spuni 

Spuninn er frjáls innan skala þess hljómhæfa moll skala sem valinn er. Samt sem áður er 

góð hugmynd að byrja einfalt og smátt. Það er hægt með því að skalinn sé afmarkaður af 

fimm samliggjandi nótum. Hægt er að raða fimm fingrum frá hvaða nótu sem er innan 

skalans. Þannig kynnist sá sem spinnir ólíkum hljóðheimum sem koma fram á mismunandi 

stöðum innan skalans. Að öðru leiti er spuninn einungis háður því hvernig undirleikur er 

útfærður sem og þeim leikreglum sem settar eru. 

Einleikur 

Hægt er að gera æfinguna að einleik með því að láta vinstri hönd spila undirleik. 

Einfaldasta leiðin til að prófa einleik er að nota þá útgáfu undirleiks þar sem bassalína 

gengur fram og til baka frá grunntón niður um fimmund. 
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6. Arabía 2 (hljómar) 

Í þessari æfingu er áfram verið að skoða möguleika hljómhæfs moll. Þessi æfing er 

hljómfræðileg viðbót við Arabía 1 æfinguna. Sökum þess er mælt með því að hafa farið 

fyrst í gegnum þá æfingu til að hafa kynnst hljómhæfum skala og notkun hans í spuna. Það 

er þó ekki nauðsynlegt. Hljómar sem myndaðir eru úr hljómhæfum skala virka allir vel 

undir spuna í þeim skala. Því getur verið að gaman að skoða þá og gera úr þeim tónsmíðar 

og leiki með spuna. 

Framkvæmd 

Valinn er einn ákveðinn hljómhæfur moll tónstigi. Hann er skoðaður og komist að hvaða 

nótur tilheyra þeim skala. Því næst er skoðað hvernig hægt er að búa til hljóma úr 

skalanum. Einfaldast er að útskýra þannig að ef spiluð er önnur hver nóta úr skalanum 

myndast hljómur. Þrjár svoleiðis nótur saman mynda þríhljóm. Í skalanum eru sjö nótur og 

því sjö hljómar. Þegar hver hljómur er fundinn má leika yfir hann skalann til að heyra 

hvernig það hljómar saman. Á þessu stigi er jafnvel hægt að gera lítinn spuna við hvern 

hljóm. Hægt er að ræða hvaða hljómar eru líkir, ólíkir, skrítnir eða kunnuglegir.  

Undirspil 

Þegar búið er að skoða alla sjö þríhljómana sem hægt er að mynda úr skalanum eru valdir 

tveir eða fleiri hljómar til að mynda fjögurra eða átta takta hljómagang. Sami hljómur má 

koma fyrir oftar en einu sinni í hljómagang. Val og uppröðun hljóma er í raun 

rannsóknarferli sem gert er í sameiningu með þeim sem spinnur. Það er í höndum þess sem 

sér um undirspil að útfæra hvernig hljómagangur er spilaður. Þó er fínt að stefna á að hafa 

hann sem einfaldastan og spila hljóma í grunnstöðu þar sem það hjálpar að sýna nemanda 

hvernig hann getur spilað einleik á sem einfaldastan hátt. 

Spuni 

Spuni er einungis bundinn við þann hljómhæfa moll sem valinn er og þær leikreglur sem 

eru settar. Sá sem spinnur hefur einnig það markmið að vera meðvitaður hvenær 

hljómagangur byrjar og endar.  

Einleikur 

Gera má æfinguna að einleik með því að spila valda þríhljóma með vinstri hendi. 
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7. Blús æfing í Es 

Þessi æfing er hugsuð sem einskonar kynning á hljóðheim blús skalans. Blús skalinn er 

myndaður úr moll pentatónískum skala auk hækkaðrar ferundar. Þessi hækkaða ferund er 

oft kölluð bláa nótan. Ástæða þess að æfingin er í es er vegna þess að moll pentatónískur 

skali frá es er einfaldlega gerður úr öllum svörtu nótunum. Svo hann verði að blús skala er 

einfaldlega bætt við nótunni a. Undirspil æfingarinnar byggist á tveimur hljómum sem 

flakkað er á milli. Það myndar ákveðið „grúv“ sem hægt er að spinna yfir að vild. Hægt er 

að enda spunann með kadensu sem byggist á moll blús. 

Framkvæmd 

Undirspil 

Undirleikur er myndaður úr tveimur 

hljómum sem flakkað er á milli. Þessir 

hljómar eru es-moll sjöundarhljómur og 

as-moll sjöundarhljómur. Sniðug leið til 

að hljómsetja þessa hljóma er að 

spila þá  líkt og sést á mynd1. Þannig 

þarf einungis að færa tvær nótur úr 

es-moll hljómnum svo úr verði as-

moll. Hægt er svo að breiða út 

hljóminn með því að leika grunn 

nótur hljómanna áttund neðar með 

vinstri hendi. Hægt er að enda spunann með kadensu úr moll blús. Það eru hljómarnir B 

(H) sjöndar hljómur yfir í Bes (B) sjöndarhljóm og loks es-moll (mynd2) 

Spuni 

Spunninn byggist einfaldlega á því að leika sér með svörtu nótur hljómborðsins auk þess 

að finna hvaða áhrif bláa nótan a hefur. 

Einleikur 

Hægt er að gera æfinguna að einleik með því að spila hljóma í vinstrihendi eins og þeir eru 

settir upp á mynd en þá sleppa dýpstu nótu. 

 


