
 

 

Tónlistardeild 

Skapandi tónlistarmiðlun 

 

 

 

 

 

 

Tónlistarnám á Íslandi 

 

Er hægt að gera betur? 

 

 

 

 

 

 

      Ritgerð til BA-prófs í Skapandi tónlistarmiðlun 

   Sandra Rún Jónsdóttir 

Vorönn  2017



 

 

 

Tónlistardeild 

Skapandi tónlistarmiðlun 

 

 

 

 

Tónlistarnám á Íslandi 

 

Er hægt að gera betur? 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í Skapandi tónlistarmiðlun 

     Sandra Rún Jónsdóttir 

Kt.: 260494-2609 

Leiðbeinandi: Elín Anna Ísaksdóttir 

Vorönn 2017 



 

Útdráttur 

Tónlistarnám er útbreitt hér á Íslandi og fer stór hluti landsmanna í gegnum tónlistarnám 

einhvern tímann á lífsleiðinni. Oftast er það stundað í tónlistarskólum samhliða 

grunnskólanámi og/eða framhaldsskólanámi. Tónlistarskólar landsins starfa samkvæmt 

aðalnámsskrá sem gefin er út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu og er hún gefin út í 

tíu heftum sem skiptist í almennan hluta og níu sérstakar greinanámskrár.  

 

Í þessarri ritgerð verður fjallað um almenna hluta aðalnámskrárinnar, hvernig tónlistarnám 

er uppbyggt í tónlistarskólum landsins, hvað er kennt í tónlistarskólunum og hvernig 

kennlu sé háttað. Þremur rannsóknarspurningum var varpað fram: Er hægt að gera betur í 

tónlistarkennslunni hér á Íslandi? Er verið að fylgja námskránni? Á að fylgja námskránni? 

Efninu til stuðning voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga. Allir hafa þeir ólíkan bakgrunn 

og eru í dag á mismunandi stað í tónlistinni; starfandi óperusöngkona, nemandi við 

Listaháskóla Íslands en nýverið breytti hann um stefnu í sínu námi, og einstaklingur sem 

stundaði hljóðfæranám í æsku en starfar sem flugumferðarstjóri í dag. Viðmælendurnir 

voru spurðir hvort eitthvað hefði staðið upp úr tónlistarnámi þeirra og hvort eitthvað hefði 

dregið úr áhuganum.  Helstu niðurstöður viðtalanna sýna mikilvægi þess að nemendur fái 

að hafa áhrif á verkefna val og gildi samspils í tónlistarnámi. Öll hafa þau fremur neikvæða 

reynslu af tónfræðagreinunum. 

 

Þegar nemandi fær að spila það sem honum finnst skemmtilegt þá eru mun meiri líkur á 

framförum. Aðalnámskráin er nefnilega ekki heilagur hlutur, heldur verkfærakista full af 

upplýsingum um hvað er hægt að gera á hverju stigi og yfir höfuð í tónlistarnámi.  

 

Við getum alltaf gert eitthvað betur í öllu sem við gerum og hugsa ég að margir kennarar 

þori ekki að fara út fyrir þennan ramma sem þeir fylgja. Aðrir eru jafnvel of vanafastir og 

vilja ekki breyta kennsluháttum sínum. Tímarnir hafa breyst mikið og breytast hratt, sumir 

kennarar eru í takti við þær breytingar en aðrir ekki.  
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Inngangur  

Tónlistarnám er útbreitt hér á Íslandi og fer stór hluti landsmanna í gegnum tónlistarnám 

einhvern tímann á lífsleiðinni. Oftast er það stundað í tónlistarskólum samhliða 

grunnskólanámi og/eða framhaldsskólanámi. Tónlistarskólar landsins starfa samkvæmt 

aðalnámsskrá sem gefin er út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu og er hún gefin út í 

tíu heftum sem skiptist í almennan hluta og níu sérstakar greinanámskrár. 

 

Tónlistarskólar landins eru af ýmsum toga. Flestir fylgja þeir aðalnámskránni og einnig eru 

fjölmargir skólar með sína eigin skólanámskrá. Af því leiðir að áherslur geta verið 

mismunandi á milli skóla; það sem er skylda í einum skóla getur verið val í öðrum og 

mögulega ekki boðið uppá í þeim þriðja.  

 

Í þessarri ritgerð verður fjallað um almenna hluta aðalnámskrár tónlistarskólanna og hver 

sé tilgangur tónlistarnáms. Fer fólk í tónlistarnám til þess eins að verða einleikari og 

sérfræðingur á hljóðfæri eða er hvatinn annar?  

 

Efninu til stuðnings voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga sem allir eru með mismunandi 

bakgrunn í tónlist og á mismunandi stöðum á sínum tónlistarferli. Einn er starfandi 

tónlistarmaður, annar nemandi við Listaháskóla Íslands en nýverið breytti hann um stefnu í 

sínu námi, sá þriðji er maður sem hætti tónlistarnámi fyrir allnokkru síðan. 

 

Spurningar sem lagðar voru til grundvallar: Er hægt að gera betur í tónlistarkennslunni hér 

á Íslandi? Er verið að fylgja námskránni? Á að fylgja námskránni?  
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1. Uppbygging tónlistarnáms í tónlistarskólum  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir umfangsmikilli rannsókn þar sem gerð var 

útekt á umfangi og gæðum í list- og menningarfræðslu á Íslandi. Til verksins var fengin 

prófessor Anne Bamford og var skýrslan unnin á árunum 2008-2009. Horft var til list- og 

menningarfræðslu innan skóla sem utan, eins og tónlistar- og listnáms, og fræðslu og náms 

á vegum safna og leikhópa. Rannsóknin tók einnig til leikskólaaldurs og til þess sem í boði 

er fyrir börn með sérþarfir. Framkvæmd skólastarfs og aðgengi að námi var kannað auk 

þess sem horft var til kennaramenntunar og þeirra möguleika sem kennarar og listamenn 

hafa til endur- og símenntunar. Að auki var litið til hlutverks og framlags skapandi list- og 

menningargreina í ljósi nýlegra hræringa í efnahagslegu og pólitísku umhverfi á Íslandi.1 

 

Það kemur fram í skýrslunni að þegar miðað er við alþjóðlega mælikvarða þá er listfræðsla 

hér á Íslandi góð og nýtur mikils stuðnings almennings, foreldra og samfélagsins. Íslenskt 

skólakerfi þroskar færni og þekkingu í sumum listgreinum og er tónlist ein af þeim.2 

 

Árið 1911 var var stofnað á Ísafirði fyrsta vísir að tónlistarskóla og starfaði hann í einhver 

ár. Tónlistarskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 19030 og hefur hann starfað samfleytt 

síðan og er því elsti starfandi tónlistarskóli landsins. Í dag er umfangsmikið kerfi 

tónlistarskóla starfandi um allta land og starfa þeir að mestu utan venjulegs skólatíma. 

Einnig er áhugastarf í tónlist öflugt á Íslandi og eru kórar og lúðrasveitir þar mjög vinsælar. 

Þessi starfsemi er um allt land þannig að jafnvel fámenn þorp hafa með þessum hætti 

aðgang að listum. Í gegnum tíðina hafa orðið til aðrir listaskólar en þeir njóta ekki þess 

opinbera stuðnings sem tónlistarskólarnir gera. Vegna þessa hafa tónlistarskólarnir 

talsverða sérstöðu í menntakerfinu eins og Anne Bamford bendir á.3 

Eins og nefnt hefur verið er aðalnámskrá tónlistarskólanna gefin út opinberlega af mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu og einnig er starfandi prófanefnd tónlistarskóla sem rekin er 

                                                 
1 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, (Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011), bls. 8. 
2 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi,bls. 8. 
3 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi,bls. 46-47. 
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af tónlistarskólunum. 4 Prófanefnd tónlistarskólanna var stofnuð að frumkvæði Samtaka 

tónlistarskólastjóra, Félags tónlistarkennara og Félags íslenskra hljómlistarmanna. Þessi 

svokallaða prófanefnd var stofnuð í þeim tilgangi að tryggja samræmt og hlutlaust mat 

áfangaprófa í tónlistarskólum landsins.5 

 

Algengasta fyrirkomulag kennslu í tónlistarskólunum eru einkatíma í hljóðfæraleik og söng 

og einnig eru hóptímar í ýmsum fræðigreinum. Yfirleitt eru viss hljóðfæri sem eru 

vinsælust en það breytist þó mjög á milli ára. Vegna kennaraskorts þurfa minni 

tónlistarskólarnir þurfa oft að stýra því hvaða hljóðfæri standa nemendum.6 

 

Tónlistarkennarar á Íslandi koma víðsvegar að og eru þeir yfirleitt mjög vel menntaðir. 

Kennsla verður alltaf aðalatvinna tónlistarkennara en þeir eru jafnframt hvattir til þess að 

vera virkir tónlistarmenn. Yfirleitt eru þeir frekar virkir í tónlistarlífinu og taka jafnan þátt í 

tónlistarviðburðum af flestu tagi, atvinnu- jafnt sem áhugamanna, stjórna kórum, spila í 

hljómsveitum og svo margt fleira.7  

 

Hljóðfæranám fer aðalega fram í einkatímum en flestir tónlistarskólar bjóða einnig uppá  

ýmsar tónfræðatengdar greinar auk ýmiss konar viðburða. Þessar greinar og viðburðir geta 

verið reglulegur þáttur í skólastarfinu en einnig tilfallandi viðburðir. Margir tónlistarskólar 

eru með forskólakennslu, sérstaklega þeir sem eru stærri og þá í samstarfi við grunn- eða 

leikskóla, eða jafnvel bara sjálfir.8 

 

Einn mjög mikilvægur þáttur tónlistarnámsins eru tónfræðagreinarnar sem eru  skyldufög í 

einhverjum tónlistarskólum. Ekki virðist vera samkomulag í sambandi við 

tónfræðakennsluna. Algengasta viðhorfið er að tónfræði ætti að vera skylda en en svo er 

                                                 
4
 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 47. 

5
 „Skipulagsskrá fyrir prófanefnd tónistarskóla.“ Prófanefnd tónlistarskóla, 9.maí 2017. 

http://www.profanefnd.is/um-skip.htm  
6
 Menntamálaráðuneytið (Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, 

Menntamálaráðuneytið, 2000), bls. 46. 
7
 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 49. 

8
 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 49. 

http://www.profanefnd.is/um-skip.htm
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ekki þeirra sem ritstýrðu námskránni, að þeirra mati eru engin skyldufög, nemendur þurfa 

ekki að taka próf og innan núverandi kerfis rúmast vel þeir nemendur sem vilja læra tónlist 

sér til ánægju.9 

 

Skólastjórar einhverra tónlistarskóla eru ekki vissir um að það sé nauðsynlegt að kenna 

tónfræði og eru ekki sammála þeim miklu kröfum sem koma fram í námskránni eins og 

eftirfarandi dæmi sýnir:10 

Við viljum að nemendur hafi gjarnan gaman af því að spila og að þeir haldi áfram að spila. 

Kerfið er ekki rétt. Reglurnar segja að nemandi geti ekki haldið áfram í 5. stig nema hann 

læri tónfræði. Þú ert í þeirri stöðu að skylda 12 ára nemendur til að læra tónfræði, annars 

hætta þeir. Áherslan á tónfræði, tónstiga og þess háttar er langt yfir strikið. Ég kvartaði við 

prófanefnd tónlistarskóla yfir því að krafist væri að nemandi á tréblásturshljóðfæri þyrftu að 

kunna 96 atriði til að geta komist í næsta áfanga. Allir ættu að hafa tækifæri til að stunda 

tónlist. Jafnvel nýja djass-námskráin....ég get ekki helminginn af því sem þar er krafist! Það 

er engu líkara en sérfræðingarnir sem skrifa þessar námskrár haldi að þeir séu á himnum en 

ekki á jörðu. 11 

 

Aðalnámskrá tónlistarskólanna 

Aðalnámskránni er ætlað að marka stefnu um nám og kennslu í tónlistarskólum landsins og 

meðal annars eru hlutverk og markmið tónlistarskólanna tilgreind þar. Náminu er skipt í 

þrjá megináfanga: grunnnám, miðnám og framhaldsnám. Innan hvers áfanga eru markmið 

og dæmi um hvað nemandinn eigi að spila. Einnig er áhersla lögð á skapandi starf í 

hljóðfæra- og tónfræðanámi. Aðalnámskráin skiptist í almennan hluta og í greinanámskrár 

eftir hljóðfæra flokkum og námsgreinum í skólunum.12 Samkvæmt námskránni er hlutverk 

tónlistarskólanna að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist, 

að hlusta á tónlist og njóta hennar, að búa nemendur undir að geta iðkað tónlist upp á eigin 

spýtur, að búa nemendur undir nám í tónlist og skyldum greinum á háskólastigi, og að 

stuðla að auknu tónlistarlífi.13  

 

                                                 
9
 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 50. 

10
 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 50. 

11
 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 50. 

12
 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 9. 

13
 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 13. 



 

 

 

5  

Meginmarkmið tónlistarskólanna eru einnig tilgreind í þessum almenna hluta 

námskrárinnar og skiptast þau niður í aðra þrjá flokka sem eru eftirfarandi: uppeldisleg 

markmið, leikni- og skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið.14 

 

Í tónlistarskólum fer fram nám í hljóðfæraleik, einsöng og tónfræðagreinum. Við lok hvers 

námsáfanga eru ákveðnar samræmdar kröfur um hæfni sem nemendur þurfa að uppfylla. 

Áfangarnir eru þrír: grunnnám, miðnám og framhaldsnám. Allir enda þeir með prófi og er 

það prófanefnd sem metur hvert áfangapróf fyrir sig hvort sem það er í hljóðfæraleik eða 

tónfræðigreinum. 15 

 

Í aðalnámskránni er einnig lögð áhersla á fjölbreytileika í skólastarfinu og að tillit sé tekið 

til mismunandi áhugasviða nemenda, getu og þroska.16  

 

Einkatímar 

Aðalatriðið í tónlistarnámi eru einkatímarnir. Þeir eru yfirleitt tveir 30 mínútna tímar eða 

einn 60 mínútna tími á viku. Þá er nemandinn einn með kennara sem er yfirleitt sérhæfður 

á þetta eina hljóðfæri. Þarna skipta heimaæfingar miklu máli til þess að ná framförum. 

Framfarir verða meiri með styttri og fleiri æfingum frekar en sjaldnar og lengur. Verkefni 

eiga að vera valin af kennurum í samráði við nemendur og á að passa það að þau séu 

fjölbreytt og að nemendur kynnist fjölbreyttum stílum tónlistarinnar.17 

 

Algengast er að læra klassíska tónlist en djass og rythmísk tónlist hafa sótt mikið á á seinni 

árum í einhverjum skólum.18 

Djass- og popptónlist fær minna vægi en klassíkin. Þetta er að sumu leyti undarlegt þar sem 

meiri vinnu er að hafa í popptónlist auk þess sem dægurtónlist skipar mun stærri sess hjá 

                                                 
14

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 14. 
15 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 17. 
16

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 9. 
17

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 25. 
18

 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 49. 
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ungu fólki. Margir unglingar verða afhuga tónlist þegar þeir þurfa að læra tónfræði. 

Tónfræði ætti að kenna þegar á þarf að halda og nemendur eru móttækilegir. 19 

 

Tónfræði 

Tónfræðagreinar er orð sem notað er í aðalnámskránni sem samheiti fyrir ýmsar greinar 

eins og tónfræði, hljómfræði, tónheyrn, tónlistarsögu, formfræði og kontrapunkt. 

Tónfræðanám fer yfirleitt fram samhliða tónlistarnámi nemenda. Á fyrstu tveim stigunum, 

grunnstigi og miðstigi, er gert ráð fyrir samþættri kennslu tónfræðagreina, sem sagt að 

nemendur læri tónfræði, tónheyrn ásamt því að fá grunnþjálfun í að hlusta, greina og að 

skapa. Á framhaldsstiginu hafa skólarnir val um hvort þeir kenni tónfræðagreinarnar 

aðskildar eða samþættar. Það er nauðsynlegt að tónfræðanám tengist tónlistinni af ýmsu 

tagi og henti þeim aldurshópi sem við á, ekki síst tónlistinni sem nemendurnir eru að fást 

við í hljóðfæranámi eða eru að kynnast með öðrum hætti. Einnig er mjög mikilvægt að 

miða við tónlistarlífið á hverjum stað fyrir sig og tímann sem við lifum á.20 

 

Samspil / samsöngur 

Samspil og samsöngur er mjög mikilvægur hluti tónlistarnámsins og einnig mikilvægur 

þáttur í því að þjálfa nemendur enn frekar, þróa tónlistarsmekk þeirra og auka þekkingu 

þeirra á fjölbreyttum tónbókmenntum. Samspil og samsöngur gegna einnig mjög 

mikilvægu hlutverki félagslega séð, en það er félagslegt gildi. Slíkt eykur færni nemenda á 

ýmsum sviðum eins og að styrkja nemendur, hjálpa þeim að að öðlast færni í margskonar 

hlutum eins og í tillitssemi, að þroska eiginleika til samskipta og samstarfs, styrkja 

ábyrgðartilfinningu og sjálfsvitund. Hópastarf í tónlistarnámi getur verið góð hvatning fyrir 

nemendur að sinna hljóðfæri sínu betur og einnig fylgir mikil ánægja því að fá að njóta 

þess að deila áhuga sínum á tónlistinni með vinum sínum.21  

 

                                                 
19

 Anne Bamford, List- og menningarfræðsla á Íslandi, bls. 49. 
20

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 28.  
21

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 29. 
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Tónleikar / Tónfundir 

Tónleikar og tónfundir eru mikilvægir þættir í námsferlinu. Að koma fram og sýna öðrum 

það sem þú hefur verið að vinna hörðum höndum við að læra getur verið erfitt og 

krefjandi, en um leið lærdómsríkt og þroskandi. 

 

Langflestir kennarar sem hafa einhvern tímann skipulagt jólatónleika vita um þær hefðir 

sem fylgja því að velja viðeigandi tónlist. Sumir nemendur neita að syngja jólasöngva eða 

texta sem vitna í skáldskaparpersónur eins og álfa, svartálfa eða jafnvel Harry Potter. Aðrir 

munu jafnvel neita að syngja þjóðsönginn. Fyrir slíka nemendur og foreldra þeirra geta 

svona lög stangast á hefðir og menningararf þeirra. Þetta er hluti af pólitískum 

raunveruleika tónlistar í skólum, og flestir tónlistarkennarar fylgja þessum þörfum með 

mismiklum þægindum, að skipuleggja opinbera tónleika og skólaviðburði sem innihalda 

og endurspegla það sem þeir vona að verði verðmæt og hlutlaus nálgun til 

tónlistarmenntunar. Samt sem áður eru ennþá spurningar um hvaða tónlist skal læra og 

flytja og hvers vegna.22 

 

Einstaklingsmiðuð kennsla 

Eins og fram kemur í aðalnámskránni þarf tónlistarnám að vera ánægjulegt.23  

Tónlistarskólar gegna lykilhlutverki við miðlun tónlistarþekkingar og þróun tónlistarlífs. 

Skólarnir þjóna breiðum hópi tónlistaráhugafólks á ýmsum aldri, jafnt þeim sem stunda 

námið sér til ánægju og þeim sem hyggjast leggja tónlistina fyrir sig. Mikilvægt er að 

tónlistarnám veki ánægju og örvi nemendur til að iðka tónlist og njóta hennar. 24 

 

 Aðalnámskrá tónlistarskólanna segir að í hljóðfærakennslu skuli vera lögð áhersla á 

fjölbreytni þar sem tekið er tillit til væntinga og þarfa nemenda.25 

 

Það er mikilvægt að kennarar geti tengst nemendunum og sjái hvað henti hverjum og 

einum. Árgangurinn er mestur þegar áhuginn er til staðar og því er mjög áríðandi að 

                                                 
22

 Roger Rideout, „Whose music? Music Education and Cultural Issues.“ Music Educators Journal, 91,4  

(mars 2005): 39, doi: 10.2307/3400157 
23

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 2. 
24

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 9. 
25

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 25. 
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kennarinn viðhaldi og efli áhuga nemandans á náminu. Mikilvægasti hlutinn að 

tónlistarnáminu er að æfa sig heima sem gerist ekki nema að nemandinn njóti þess að spila 

og hann nýtur þess ekki að spila nema að það sé skemmtilegt. Krakkar ákveða að fara í 

tónlistarnám og þurfa þeir að borga fyrir það, því þurfa kennarar að reyna að mæta þörfum 

hvers nemanda fyrir sig. Til eru margar og mismunandi kennsluaðferðir sem henta misvel 

fyrir hvern og einn nemanda.  

 

Kennslan á að hjálpa nemandanum að ná ákveðnum markmiðum sem hann er að stefna á. 

Kennarar þurfa að geta tileinkað sér fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Þeir 

þurfa að finna kennsluaðferð sem hjálpar nemandanum að taka framförum í námi sínu. 

Þegar kennarar laga sig að þörfum og markmiðum nemenda þá aukast líkur á árangri. 

Markmið geta verið mismunandi eins og nemendur eru margir og verða kennsluhættir og 

skipulag námsins að taka mið af því hvað nemandinn þarf til að fá eitt besta tækifærið til 

náms og þroska. Eins og segir í námskránni þá mega kennsluaðferðir ekki mismuna 

nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum eða félagslegri 

stöðu.26  

 

Alls kyns tónlist 

Í rannskón frá árinu 2001 koma fram nýjar og áhugaverðar upplýsingar. Rannsóknin var 

tekin við tónlistarkennara sem voru að kenna nemendum á aldrinum 12-16 ára.27  

 

Sjötíu og átta prósent þeirra sem svöruðu rannsókninni voru menntuð í klassískri tónlist, 

þar af voru 50% fólksins klassískir píanistar, organistar eða söngvarar. Spurt var hvort 

fólkið þekkti 20 tónlistarverk frá mismunandi tegundum af tónlist og frá mismunandi 

tímabilum tónlistarinnar, og hvort það gæti nefnt höfund og þekktasta flytjanda. Þótt yfir 

95% gátu svarað rétt með klassísku verkin eins og Árstíðirnar fjórar eftir Vivaldi og 

Óðurinn til gleðinnar eftir Beethoven, þá gat einungis helmingur svarað rétt um lagið 

                                                 
26

 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, bls. 23. 
27 John Sloboda, „Conference Keynote Emotion, Functionality and the Everyday Experience of Music: 

Where Does Music Education Fit?“ Music Education Research, Vol.3,No.2, (2001): 248, doi: 

10.1080/1461380012008928 7 
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Wannabe með Spice Girls og 15% um Kind of Blue með Miles Davis, og 9% lag með 

Fatboy Slim. York ályktar frá þessum niðurstöðum, ásamt öðrum að:28 

Tónlistarskólamenning hefur þá tilhneigingu að vera innhverf og forðast þess að leita af 

fyrirmynd fyrir núverandi starfi tónlistarinnar frekar en að treysta á áunna þekkingu um 

tónlistarmenntun....Margir kennarar virðast vera að reyna að nota popp og rokktónlist til að 

breikka áhugasvið nemenda í fleiri tónlistarstílum....en mikill meiri hluti kennara eru að gera 

þetta með littla eða enga þjálfun í þessum stílum. 29 

 

Þarna sést hversu mikilvægt það er að þeir sem stunda tónlistarnám og hafa jafnvel að 

markmiði að verða kennarar, þurfa að fá þekkingu á öllum stílum tónlistarinnar til þess að 

geta miðlað henni áfram, þó það ekki sé nema nasaþefur af hverjum stíl fyrir sig 

einhverntíman á námsferlinum. 

 

Tónlistarnemendur þurfa því að kynnast sem flestum tegundum tónlistar til þess að finna 

hvað það er sem þeir vilja spila. Allir þessir mismunandi stílum tónlistarinnar byggja að 

miklu leyti á klassíska grunninum. Þennan þurfa nemendur að nýta til að kynnast flestum 

tegundum tónlistar og finna sjálfa sig, hvað er það sem hann langar að gera? Fyrstu árin 

eru einnig mjög mikilvæg fyrir þann tæknilega grunn sem þarf fyrir hvert og eitt hljóðfæri 

og kemur sá grunnur oftast í gegnum klassíkina. 

 

                                                 

28 John Sloboda, „Conference Keynote Emotion, Functionality and the Everyday Experience of Music: 

Where Does Music Education Fit?“ 

29 School music culture tends to be introverted and avoids looking for model of current practice 

from the art of music rather than relying on the received knowledge of music education ... Many 

teachers seem to be engaged in using pop and rock to extend pupils´musical interests into other 

styles ... but the vast majority of teachers are doing this with little or no training or professional 

experience in pop or rock. 
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2. Viðtöl 

Tekin voru þrjú viðtöl til að kanna hvað hefði staðið upp úr tónlistarnámi hjá 

viðmælendum og hvort eitthvað hefði dregið úr áhuganum, og einnig til að sjá hvort það 

endurspegli áherslur aðalnámskránnar. Fyrir valinu urðu þrír einstaklingar með ólíkan 

bakgrunn og sem í dag eru á mismunandi stað í tónlistinni. Einungis verða fornöfn 

viðmælenda notuð í ritgerðinni. Fyrst bera að nefna Hjördísi sem er starfandi 

óperusöngkona, svo er Sunna sem er nemandi við Listaháskóla Íslands, hún byrjaði í 

einleikaranámi en skipti um braut eftir 1 ár, og að lokum er það Sigurður sem lærði á 

harmonikku í æsku en starfar í dag sem flugumferðarstjóri. 

 

Hjördís 

Hördís var átta ára gömul þegar hún byrjaði að læra á trompet hjá föður sínum, eða um leið 

og framtennurnar voru komnar niður. Henni gekk strax mjög vel og kláraði 6.stig aðeins 13 

ára gömul. Þá tók við píanónám þar sem hún lauk 7.stig og var að síðan að spila mikið í 

hljómsveitum, sem meðleikari hjá kór og fleira. Hjördís fór síðan í Söngskóla Reykjavíkur 

og kláraði 8.stig í söng, fór þá til Bandaríkjanna og stundaði mastersnám þar. Í dag starfar 

hún eingöngu sem óperusöngkona. 

 

Hjördís talaði um hvað það er ótrúlega mikilvægt að kynnast allri tónlist, öllum tegundum. 

Hún minntist þess að þegar hún var að læra á trompet þá fannst henni einstaklega leiðinlegt 

að æfa alla tónstigana, hún var aldrei spurð hvað hana langaði að læra og það var bara 

handbókin sem þurfti að fara eftir, (Arban – „trompetbiblían“). Það þurfti að kunna þessa 

dúra og þessa molla, þessar æfingar og þessi verk, „alltaf eitthvað Haydn“. Hjördís hefði 

viljað sjá kennarann koma með til dæmis Miles Davis og spurt hvort hún væri til í að spila 

þetta, hvort hún heyrði hvað hann gerir með tungunni og hvort hún gæti þetta. Áhuginn 

hefði aukist til muna og tengt saman Haydn og Miles Davis. Hún hefði þá hugsað með sér 

að Miles Davis hefði þurft að læra á trompet að hann neyddist örugglega til að spila 

Haydn.  
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Hjördísi finnst mikilvægt að tónlistarmenn finni sitt áhugasvið, því í dag eru flestir 

hljóðfæraleikarar sérhæfðir í ákveðinni tegund tónlistar. Sem dæmi má taka að svo til 

einginn er eingöngu píanisti heldur er hann sérhæfður í vissum tónskáldum eða 

tónlistarstíl. Tónlistarmaður eigi erfiðara með að sérhæfa sig nema að hafa kynnst flest 

öllum tegundum tónlistar.  

 

Hjá Hjördísi stóðu heimaæfingarnar upp úr. Þegar hún kom heim úr skólanum hljóp hún að 

píanóinu og gleymdi sér alveg við hljóðfærið. Hún heyrði ekki símann hringja og allt í einu 

voru liðnir fjórir klukkutímar. Eins og hún orðaði það að þá var þetta hennar flóttaleið frá 

umheiminum og finnst það ennþá enn þann dag í dag. Auðvitað nennir maður ekki alltaf að 

æfa sig, sagði hún, en um leið og hún æfir sig líður henni betur. Hún var ekkert alltaf 

endilega að æfa það sem kennarinn setti henni fyrir. Stundum fóru fyrstu þrír 

klukkutímarnir í að spila gamalt efni sem hún kunni utan að, spila popplög, spila og syngja 

og svo fór kannski einn klukkutími í að æfa það sem hún átti að vera að æfa. 

 

Í gegnum námið fannst Hjördísi of mikil áhersla lögð á að nemendur þurfa alltaf að vera að 

koma fram. Þegar hún var í Söngskólanum í Reykjavík var þar ljóða- og aríudeild en þar 

þurftu nemendur alltaf að koma fram reglulega. Hún sagði að sér fyndist uppsetningin á 

tónfundunum mjög skrýtin og þoldi ekki og fannst tilgangslaust að þurfa alltaf að vera að 

koma fram en skilur í dag af hverju þetta er sett svona upp. Fyrir þessa tónfundi kom upp 

blað þar sem þú þurftir að skrá þig, það var alltaf visst fólk sem skráði sig fyrst en hún var 

alltaf treg til. Kennarinn þurfti alltaf að ýta á hana að skrá sig því hún þurfti að syngja 

tvisvar það árið. Hún hafði ekkert gaman af því að koma fram á þessum tónfundum sem er 

mjög skrýtið því nú var hún í þessu námi til þess að læra að vera performer. Henni fannst 

þetta vera svo staðlað, fékk þar af leiðandi ekki mikið út úr því að syngja á þessum 

tónfundum.   

Þetta var bara fullt af fólki að syngja eða spila og klikka bigtime oft. Ef maður var að spila 

og einhver var með svona memory loss þú veist, þá urðu þau sig að athlægi. Mér fannst 

þetta bara pínlegt og asnalegt og þau fengu ekkert í rauninni út úr þessu annað en bara ó mæ 

gad ég ætla aldrei að gera þetta aftur, þannig ,já, mér fannst þetta skrýtnir tímar. 
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Í dag, þegar Hjördís horfir til baka, er hún ekki alveg sömu skoðunar og hún var þá. Hún er 

búin sjá hvað það er mikilvægt að koma sér á framfæri. Hún man ekki eftir tónfundunum á 

jákvæðan hátt því alltaf var sama fólkið að syngja vegna þess að kerfið var þannig. Sumir 

hafa meiri þörf fyrir sýndarmennsku en aðrir, þeir sömu voru alltaf að koma fram og það 

voru ekkert endilega bestu söngvararnir.  

 

Aðspurð hvort það hafi verið eitthvað sem dró úr áhuga hennar á tónlistarnámi þá kom 

mjög skýrt svar um að henni fannst hljómfræðin leiðinleg. Sérstaklega þegar hún þurfti að 

læra pentatóníska skala og alla hina, hún gat ekki einu sinni munað hvað þeir voru kallaðir, 

kirkjutóntegundir. Fannst þetta alveg ótrúlega leiðinlegt og skildi engan veginn tilganginn, 

heiltónaskali og svona skali og hinsegin skali og hefur í dag ekki ennþá þurft að nota þá en  

finnst auðvitað gott að vita af þeim. 

 

Þegar rætt var um kennsluaðferðir hefði Hjördís alveg viljað breyta einhverju, fannst samt 

erfitt að segja til um það því mögulega væri hún ekki á þeim stað sem hún er á í dag. Hún 

nefndi samt að hún hefði þegið meiri stuðning á unglingsárunum, telur að þá hefði hún 

jafnvel haldið áfram að læra á hljóðfærin og hver veit hvar hún væri þá í dag.  

 

Sunna 

Sunna hóf tónlistarnám sitt á píanó þegar hún var 7 ára gömul og bætti við þverflautu ári 

seinna. Hún stundaði nám á báðum hljóðfærum samhliða til 13 ára aldurs en þá hætti hún á 

píanó. Hefði hún verið eitt ár í viðbót í píanónáminu hefði hún klárað miðpróf. Hún kláraði 

framhaldspróf á þverflautu og eftir það lá leiðin í Listaháskólann á einleikarabraut. Eftir 

fyrsta árið skipti hún þó yfir í skapandi tónlistarmiðlun sem var mjög stór breyting á 

tónlistarferli hennar. 

 

Sunnu finnst allt skemmtilegt í tónlistarnáminu, gaman að spila, gaman að æfa sig, og mest 

af öllu að sjá framfarir. Henni finnst gaman að spila með öðrum og gerir hún mikið af því, 

eins og að spila flautukvartteta með öðrum flautunemendum. Sunna hefur fengið að vera 
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frekar sjálfstæð í náminu og velja tónlistina sem hana langar til að spila. Hún hefur fengið 

að taka þátt í að skipuleggja sitt nám enda hefur hún töluverðan metnað fyrir því sem hún 

er að gera. En það eitt að fá að velja það sem hún spilar finnst henni mjög mikilvægt og 

telur hún að það hafi skipt sköpum í sínu námi.  

 

Þegar Sunna er spurð hvort það hafi verið eitthvað sem dró úr áhuga á tónlistarnáminu þá 

var svarið að einna helst væri það öll viðveran sem fylgir, því hún var líka í kór og dansi. 

Þegar hún var komin á táningsárin gat þetta orðið erfitt. Mikið var að gera þannig að 

dagarnir urðu svo langir og hún hlaupandi milli staða alla daga, en hún hefði ekki viljað 

sleppa neinu. Henni fannst hún aldrei vera neydd í neitt.  

 

Sunna er með meðfædda hryggskekkju og lenti í meiðslum vegna mikilla æfinga, líkaminn 

sagði stopp. Hún vildi vera best, fá athygli og samþykki, var mjög kröfuhörð við sjálfa sig. 

Kennarinn hennar var líka kröfuharður við hana sem reyndar var ástæðan fyrir því að hún 

valdi hann.   

Ég vakna allt í einu upp og bara vó, er ég að gera þetta fyrir mig sjálfa? Vil ég þetta? Það 

var aldrei neitt nóg, ég var alltaf einhvern veginn bara meira, meira, meira! Ég var aldrei 

búin að æfa mig nóg og ég fór að spurja sjálfa mig: Vil ég þetta? Ég man alveg í mörg ár hef 

ég oft hugsað get ég séð fyrir mér að vera í Sinfó? Og það er nú nógu erfitt að fá stöðu í 

Sinfó sem blásari. Mig hefur alltaf langað til að vera flytjandi og vera á sviði og í sviðsljósi. 

Vil ég þá bara vera einleikari og spila klassík og eitthvað? Er það draumurinn? Og af 

hverju?  

 

Sunnu fannst mjög gaman að æfa sig en það var ekki að svala þörfinni hennar á að vilja 

vera í sviðsljósinu. Hún fór að viðurkenna fyrir sjálfri sér drauma sem hún hafði afskrifað. 

Hana hefur alltaf dreymt um að vera uppi á sviði að syngja og semja tónlist.  

 

Sunna skipti yfir í skapandi tónlistarmiðlun með áherslu á laga- og textasmíðar. Sunna 

hefur ekki getað spilað á flautuna vegna meiðsla eftir að hún skipti um námsbraut, ekki fyrr 

en núna nýlega. Hún tók þátt í vikulöngum áfanga í skólanum þar sem hún spilaði á 

flautuna en hún varð mjög glöð þegar vikan var búin, fann að ákvörðunin um breytingar 
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var rétt. Gaman hafði verið að grípa í flautuna en hún gat ekki beðið eftir að komast aftur í 

að semja, syngja og útsetja, eins og hún orðar það „þar eru töfrarnir mínir“. 

 

Sigurður 

Sigurður lærði á harmonikku í 11 ár. Hann spilaði mikið af klassískri tónlist, íslenskri 

dægurlagatónlist, gömlu sjómannavalsana, sem er þessi harmonikkutónlist sem við 

þekkjum. Í dag starfar Sigurður sem flugumferðarstjóri og fær harmonikkan því lítið að 

hljóma.  

 

Sigurður var kominn með leið á klassísku tónlistinni. Hann langaði að spila íslensku 

dægurlögin og sjómannavalsana, hann vildi skemmta fólki. Það var ástæðan fyrir því að 

hann fór að læra á harmonikku. Hann vildi geta spilað á sveitaböllum, þorrablótum og 

fleira í þeim dúr, skemmta fólki. Þetta er einnig ástæðan fyrir því að hann keypti sér gítar 

og lærði á hann alveg sjálfur. Sigurður leit þannig á að svona mikið nám í klassískri tónlist 

beindi honum í atvinnumennsku sem heillaði hann ekki neitt, þetta átti að vera áhugamál.  

 

Nokkru áður en Sigurður hætti í tónlistarnáminu kom upp sú staða að hann var orðinn 

mjög ósáttur. Ágreiningur kom upp á milli hans og kennarans. Sigurður var orðinn leiður 

og ætlaði að hætta. Þá var haldinn fundur þar sem kennarinn, Sigurður og móðir hans 

ræddu málin. Kennarinn kemur frá öðru landi þar sem kennsluaðferðir eru ólíkar þeim sem 

við þekkjum. Aðferðir kennarans við kennslu er strangari en tíðkast hér á landi, mikill 

þrýstingur notaður við æfingar sem lýsti sér í skipandi leiðsögn. Komist var að þeirri 

niðurstöðu að klassíska tónlistin yrði lögð til hliðar og hann fengi að spila það sem hann 

hefði áhuga á, þetta hélt honum í náminu í  eitt ár í viðbót. Að árinu liðnu var kennarinn 

farinn að semja við hann að Sigurður fengi að velja tvö lög og kennarinn sjálfur eitt, sem 

varð klassískt lag. Þar með var allt komið í sama gamla farið aftur. Hann gafst upp á 

náminu, áttaði sig á því að hann gæti spilað öll þessi íslensku lög án kennara, grunnurinn 

var orðinn það mikill eftir öll þessi ár í námi. Það var gott að fá tækni og allt það, en 

fólkinu sem hann skemmti var alveg sama hvort hann spilaði legato eða staccato, svo lengi 

sem hann kunni lagið og það gæti sungið með því. Þannig fannst honum markmiði sínu 
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náð og gat hann hætt með góðri samvisku. Sigurður á ennþá mjög gott hljóðfæri og spilar 

enn í dag en ekki eins mikið og áður.   

 

Það skemmtilegasta í tónlistarnámi Sigurðar fannst honum hafa verið samspilin. 

Harmonikka er mjög sérstakt hljóðfæri og þú spilar mikið einn, það eru engar hljómsveitir 

fyrir harmonikkur. Hann spilaði oft dúetta og jafnvel tríó og það er það stendur upp úr öllu 

náminu. 

 

Þegar Sigurður er spurður af hverju hann hætti í tónlistarnámi þurfti hann mjög langan 

umhugsunartíma, hann mundi ekki af hverju hann hefði hætt. Hann hætti eftir fyrsta árið í 

framhaldsskóla og margt spilaði inn í þá ákvörðun. Áhuginn á hljóðfærinu hafði minnkað, 

kennarinn var alls ekki að hjálpa til með sínum kennsluaðferðum, allt sem var bóklegt 

fannst honum drepleiðinlegt og var hann unglingur með öllu sem því fylgir. 

Maður er þarna unglingur, mikið að gerast, mikið að gerast í lífi manns, maður er að byrja í 

nýjum skóla, nýr félagsskapur, íþróttir. Félagslífið. Þetta var svona samspil af öllu þessu 

þrennu. Maður hafði ekki tíma fyrir það og maður var tilbúinn að taka þennan part út fyrir 

eitthvað annað inn. Þetta var svona neðarlega á forgangslistanum útaf því líka af því að 

áhuginn var ekki eins mikill eins og hann var áður þannig að maður fór meira að einblína á 

íþróttir, þær tóku meiri tíma heldur en áður, ásamt félagslífinu. Það eru ekki nema 24 

klukkustundir í sólarhringnum, eins og þú ættir að þekkja. 

 

Sigurður segir að það sem kom mest að gagni eftir 11 ára tónlistarnám var fyrst og fremst 

aginn. Það er hollt fyrir krakka að fara í tónlistarskóla vegna þess að það hjálpar þeim með 

lærdómstækni. Að hans mati er þetta ástæðan fyrir því að hann er fljótur að læra. 

Tónlistarnám er yfirleitt stundað samhliða öðru námi og því þarf nemandinn að skipuleggja 

sig vel, kennir manni að skipuleggja sig og það er gott fararnesti fyrir framtíðina.  

 

Hvað varðar kennsluaðferðir, þá var Sigurður með smá sérstöðu. Hann átti mjög erfitt með 

að spila lag beint eftir nótum án þess að hafa heyrt það. Ef hann fékk nótur fyrir framan sig 

og hafði aldrei heyrt lagið þá var enginn möguleiki á því að hann gæti spilað það. Sumir 

kennarar létu hann spila nóturnar án þess að heyra lagið fyrst og létu hann reyna lengi áður 
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en þeir gáfust upp og spiluðu lagið fyrir hann. Aðrir kennarar voru liðlegri og sýndu 

skilning á að hann þyrfti að hlusta og svo spila, þá átti hann auðvelt með að læra lagið. 

Hann vill meina að hann sé lesblindur á nótur því í dag, ef hann heyrir eitthvert lag, þá 

getur hann spilað það hvort sem er á gítar eða harmonikku. Hann var með nokkra kennara 

á námsferli sínum og voru kennslu aðferðirnar mjög misjafnar. 

 

Niðurlag 

Mikilvægt er að tónlistarnám veiti nemendum ánægju eins og kemur fram á námskránni 

vegna þess að með ánægju aukast líkur á fleiri heimaæfingum, með fleiri heimaæfingum 

aukast framfarirnar og með auknum framförum aukast líkur á ánægju í námi. Þetta er 

keðjuverkun sem verður að passa, nemandanum verður að líða vel því það er forsenda hans 

fyrir því að vera í námi sem þessu. 

 

Heimaæfingar eru ákaflega mikilvægur hluti af tónlistarnámi barns, ekki síst á fyrstu 

árunum í námi. Mér finnst auðveldast að útskýra mikilvægi heimaæfinga með því að líkja 

því við lestur. Á fyrri hluta grunnskólagöngu okkar lesum við fyrir mömmu og pabba á 

hverjum degi. Í tónlist lesum við nótur eins og við lesum stafi í sögubók og því mjög 

mikilvægt að æfa sig heima á hverjum degi alveg eins og við lesum á hverjum degi. Mestu 

framfarir nemenda verða nefnilega þegar þeir æfa sig oftar og styttra, frekar en sjaldnar og 

lengur. Þess vegna er svo mikilvægt að foreldrar skilji líka út á hvað tónlistarnám gengur 

og hjálpi börnum sínum að stunda það vel.  

 

Helstu niðurstöður viðtalanna sýna mikilvægi þess að nemendur fái að hafa áhrif á 

verkefna val og gildi samspils. Öll hafa þau fremur neikvæða reynslu af 

tónfræðagreinunum. Hjördísi fannst leiðinlegt í hljómfræði og skildi ekki afhverju hún 

þurfti að læra alla þessa mismunandi tónstiga. Sigurði fannst allt bóklega „alveg 

drepleiðinlegt“. Sunnu fannst tónfræði ekkert skemmtileg en kennarinn bjargaði þessu að 

hennar leyti.  
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Ef tónfræði væri ekki skylda má reikna með að ekki myndu margir nemendur sækja þá 

tíma. Þar sem þessi hluti tónlistarnámsins er þekktur sem eitthvert leiðinlegt fyrirbæri og 

eru fjölmargir nemendur sem hafa hætt í tónlistarnámi vegna tónfræðinnar, því miður. Hér 

þarf að grípa inn í, tónfræðanámið eru hóptímar og þar ætti félagslegi þátturinn að geta 

komið sterkur inn. Það er nefnilega hægt að gera tónfræðina skemmtilega. Tónfræði tími 

sem einkennist af leik, hreyfingu, söng, tónsmíðum og spuna, er hann ekki líklegri til að 

verða vinsælli en sá stífi rammi sem við búum við í dag.  

 

Samspil er einnig mjög mikilvægur þáttur í tónlistarnáminu. Þar öðlast nemendur færni í 

ýmsum þáttum. Eins og til dæmis að hlusta á hvert annað og fylgjast að, einnig að stilla 

hljóðfærið við önnur hljóðfæri, jafnvel fylgja stjórnanda, og svo margt fleira. Samspil 

hjálpar líka til við félagsskapinn. Oft er nemandi einn heima að æfa sig og er einn með 

kennara sínum í hljóðfæratímum en í samspili ertu jafnvel að spila með bestu vinum þínum 

sem gerir allt skemmtilegra. Þannig þarf ekki að vera alltaf einn inni í herbergi að spila, 

sem getur orðið mjög þreytandi. En eins og kom fram hjá viðmælendum mínum þá var það 

yfirleitt samspilið sem stóð upp úr. Þeir voru öll sammála um að samspil sé mikilvægt og 

að það hafi gert mikið fyrir þá á sín hljóðfæri. Samspil er ekki svo algengt hjá öllum 

hljóðfærum. Þeir sem læra á blásturshljóðfæri eru að mínu mati heppnastir, því þeir spila 

bæði í lúðrasveit og léttsveit. Strengjaleikarar fara í strengjasveit, söngvarar fara í kór en 

hvað með hin hljóðfærin? Píanónemendur? Harmonikkunemendur? Hér reynir á 

frumkvæði og frjótt ýmindunar afl. Kennarar þurfa að vera duglegir með að láta nemendur 

spila dúetta, tríó og fleira. Þetta finnst þeim gaman að gera, að spila með vinum sínum og 

jafnvel systkinum. Að spila með öðrum krefst mikillar einbeitingar og nákvæmni. 

Nemendurnir þurfa að spila réttar nótur svo allt hljómi nú vel saman og einnig að telja rétt 

svo allir séu samtaka. Þetta hjálpar nemendum mikið og eykur kunnáttu þeirra, jafnvel á 

styttri tíma en ella. 

 

Annað sem kom sterkt fram þegar viðtölin voru skoðuð er hversu mismunandi nemendur 

eru. Það sem hentar einum er kannski þvert á það sem hentar öðrum og svo framvegis. 

Nemendur eru mismunandi eins og þeir eru margir og þurfa kennarar að geta komið til 
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móts við hvern og einn. Aðalnámskráin segir einmitt að taka skuli tillit til mismunandi 

áhugasviða nemenda, en það er ekki alltaf gert, samanber viðtalið við Sigurð. 

 

Er hægt að gera betur í tónlistarkennslunni hér á Íslandi? Já algjörlega, við getum alltaf 

gert betur. Nemendur í tónlistarnámi eru í einkatímum, kennarinn þarf að muna að laga sig 

og sínar kennsluaðferðir að hverjum og einum nemanda og leyfa honum að finna sitt 

áhugasvið. Þegar nemandi fær að spila það sem honum finnst skemmtilegt þá eru mun 

meiri líkur á framförum. Vegna þess að þegar nemandinn nýtur þess að spila þá spilar hann 

oftar sem leiðir af sér framfarir og jafnvel þegar hann tekur eftir framförunum þá verður 

ennþá skemmtilegra að æfa meira. Áhugavert væri að skoða þróun tónfræðakennslunnar og 

hvenig hana megi breyta og bæta. 

 

 Er verið að fylgja námskránni? Já og nei, sumir kennarar fylgja henni allt of vel og aðrir 

hugsa út fyrir rammann. Aðalnámskráin er ekki heilagur hlutur sem segir nákvæmlega 

hvað skal spila og gera. Námskráin er verkfærakista full af upplýsingum um hvað er hægt 

að gera á hverju stigi fyrir sig og hvað skuli gera í tónlistarnámi, og hugsa ég að margir 

kennarar þori ekki að fara út fyrir þennan ramma. Aðrir eru jafnvel of vanafastir og vilja 

ekki breyta kennsluháttum sínum. Tímarnir hafa breyst mikið og breytast hratt, sumir 

kennarar eru í takti við þær breytingar en aðrir ekki. 

 

Á að fylgja námskránni? Já og nei, námskráin er einskonar leiðarvísir, rammi utan um 

skólastarfið. Mikilvægt er að kennarar og skólar þori að prófa nýja hluti og séu 

sveigjanlegir í starfi sínu.  

 

  



 

 

 

19  

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

Aðalnámskrá tónlistarskólanna: Almennur hluti. Reykjavík: Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2000. 

Bamford, Anne. List og menningarfræðsla á Íslandi. Reykjavík: Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011. 

 

Vefheimildir: 

Rideout, Roger. „Whose music? Music Education and Cultural Issues“ Music Educators 

Journal, 91, 4 (Mars 2005): 39-40. doi: 10.2307/3400157 

„Skipulagsskrá fyrir Prófanefnd tónlistarskóla.“ Prófanefnd tónlistarskóla, 9.maí 2017. 

http://www.profanefnd.is/um-skip.htm 

Sloboda, John. „Conference Keynote Emotion, Functionality and the Everyday Experience 

of Music: where does music education fit?“ Music Education Research, Vol.3,No.2  

(2001): 248. doi: 10.1080/1461380012008928 7 

 

 

Viðtöl: 

Sandra Rún Jónsdóttir. Viðtal við Hjördísi. Í vörslu Söndru, október 2016. 

Sandra Rún Jónsdóttir. Viðtal við Sigurð. Í vörslu Söndru, nóvember 2016. 

Sandra Rún Jónsdóttir. Viðtal við Sunnu. Í vörslu Söndru, apríl 2017. 

 

http://www.profanefnd.is/um-skip.htm

	Inngangur
	1. Uppbygging tónlistarnáms í tónlistarskólum
	Aðalnámskrá tónlistarskólanna
	Einkatímar
	Tónfræði
	Samspil / samsöngur
	Tónleikar / Tónfundir
	Einstaklingsmiðuð kennsla
	Alls kyns tónlist

	2. Viðtöl
	Hjördís
	Sunna
	Sigurður

	Niðurlag
	Heimildaskrá

