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ÚTDRÁTTUR 

Markmið þessarar greinargerðar er að athuga hvort þörf sé fyrir píanóbók sem kennir fólki 

sem les nótur að leika undir lög eftir bókstafshljómum. Hugmyndin er sú að hún geti nýst 

píanókennurum sem kennslubók. Til að komast að því var spurt hvort slík bók fullnægði 

kröfum allra: aðalnámskrár, píanókennara og píanónemenda. Skoðuð voru þau markmið 

sem sett eru fram í aðalnámskrá tónlistarskóla, bæði í almenna hluta greinaheftis 

hljómborðshljóðfæra og aðalnámskrá rytmískrar tónlistar. Einkum var leitað að kröfum 

er varða getu píanónemenda til að leika eftir bókstafshljómum. Sagt er frá megindlegri 

rannsókn sem gerð var meðal píanókennara og þeir spurðir um menntun, kennsluhætti og 

hvort þeir myndu nota slíka bók. Einnig er greint frá eigindlegri rannsókn þar sem rætt 

var við tíu píanónemendur sem bæði hafa lært að leika eftir nótum og bókstafshljómum. 

Niðurstöður eru þær að engar kröfur eru gerðar um undirleik eftir bókstafshljómum í 

aðalnámskrá tónlistarskóla hljómborðshljóðfæra. Í rytmískri aðalnámskrá er nefnt í einu 

þrepamarkmiði að nemendur eigi að geta leikið hljóma í undirleik „af öryggi og 

smekkvísi.“ Rannsókn meðal píanókennara, þar sem spurt var um kennsluaðferðir í 

nótnalestri, suzuki, leik eftir eyra, spuna og undirleik eftir bókstafshljómum, leiddi í ljós 

að höfuðáherslan er lögð á nótnalestur. Aðeins fimmti hluti píanónemenda lærði að leika 

undir eftir hljómum á markvissan hátt. Næstum 70% píanókennara myndu nota íslenska 

píanóbók sem kenndi nótnalesurum að leika undir eftir bókstafshljómum, væri hún til. Í 

rannsókninni meðal píanónemenda kom í ljós að þeim finnst nótnalesturinn erfiður, líka 

þeim sem náð hafa góðum árangri í honum. Einnig finnst þeim að undirleikur eftir 

bókstafshljómum væri auðveldari og gæfi mikla möguleika til samspils. Flestum 

viðmælendum fannst að allir ættu að kynnast nótnalestri, það væri gagnlegt og jafnvel 

nauðsynlegt. Hins vegar voru þeir allir sammála um að mikilvægast af öllu væri að geta 

leikið eftir hljómum og/eða eyranu. Mesta ávinning píanónámsins kváðu þeir vera getuna 

til að leika eftir bókstafshljómum.  

 

Lykilorð: # píanó, píanónemendur, píanókennarar, kennslubók, aðalnámskrá, nótnalestur, 

bókstafshljómar, samspil, meðleikur, undirleikur  
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 ABSTRACT  

The purpose of this paper is to find out if there is a need for a piano book that can teach 

people who can read notes how to play piano chords in order to accompany a song. The 

point is whether such a book can be used by piano teachers as a textbook or a tool. The 

aim of this work was to find out whether such a book would fulfill the requirements of 

the National Curriculum Guide, piano teachers and pianist students. The objectives set 

out in the National Curriculum Guide for Music Schools were examined, both in the 

public section of the keyboard and the main curriculum of rhythmic music. A particular 

focus was given to requirements for the ability of pianists to play by chords. A 

quantitative study, showing their education, teaching methods and whether they would 

use such a book was conducted among piano teachers,. A qualitative study was also 

conducted, resulting in reports of discussions with ten piano students who have both 

learned to play by notes and chords.  

The results revealed that there are no requirements for accompaniment by chords in 

the main curriculum of the musical school of keyboards. The Rhythmic National 

Curriculum Guide points out a single step goal that students should be able to accompany 

a musician with "safety and taste". A study among piano teachers, in which they were 

asked about teaching mehods: music reading, suzuki, playing by ear, improvisation and 

accompaniment by chords, revealed that the main focus was on musical reading. Only a 

fifth of the piano students learned accompaniment by chords in a targeted manner. Nearly 

70% of the piano teachers would use an Icelandic piano book, which taught music readers 

to play by chords, if it were available. The discussions with the piano students revealed 

that they find the music reading difficult, including those who achieved good results. They 

also found that the accompaniment by chords was easier and opened up a new experience 

to playing music together with others.  

The paricipants felt that everybody should be acquainted with music reading, it would 

be useful and even necessary. On the other hand, every paricipant also agreed that it was 

most important to be able to play by chords and/or by the ear. The greatest benefit of the 

piano lessons, they said, was the ability to play by chords. 

 

Password: # Piano, Piano Students, Piano Teachers, Textbook, National Curriculum 

Guide, Music Reading, Chords, Accopaniment  
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FORMÁLI 

Síðan 2015 hef ég stundað nám í Hagnýtri menningarmiðlun meðfram starfi mínu sem 

píanókennari. Áhugi minn á menningarmiðlun kemur einkum til vegna ástríðu minnar 

fyrir tónleikahaldi. Þegar ég fór að velta fyrir mér lokaverkefninu þá kom ekkert annað 

til greina en að fjalla um píanókennslu, starf mitt og helsta áhugamál.  

Það er aldrei neitt sjálfgefið í þessum heimi og ég er ákaflega þakklát því fólki 

sem hefur stutt mig og aðstoðað á ýmsa lund við gerð þessa lokaverkefnis. Þetta hefur 

verið langt og strangt ferli sem jafnframt hefur verið gleðilegt og gefandi. 

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Sumarliði R. Ísleifsson, sagnfræðingur og 

lektor. Kann ég honum bestu þakkir fyrir gott samstarf. 

Skólasystkini mín í hagnýtri menningarmiðlun, Atli Týr Ægisson, Gylfi Garðarsson 

og Kristín Mjöll Jakobsdóttir fá þakkir fyrir tæknilega aðstoð, góð ráð og stuðning. Vinir 

mínir Aldís Schram og Ragnar Skúlason fá hjartans þakkir fyrir að stappa í mig stálinu á 

þrautastundum. Bróðir minn og mágkona, Jón Áki Leifsson og Sigríður Inga 

Sigurðardóttir voru mér afar hjálpleg og kann ég þeim mínar bestu þakkir.  

Atli Guðlaugsson, skólastjóri Listaskóla Mosfellsbæjar, reyndist mér haukur í horni. 

Hann kenndi mér undirstöðuatriðin í tónlistarforritinu Sibelius og aðstoðaði mig á alla 

lund. Ég þakka honum kærlega fyrir hjálpsemi og elskulegheit. 

Sigrún Grendal, formaður Félags tónlistarkennara, fær kærar þakkir fyrir láta í té 

óútgefna skýrslu hennar og Árna Sigurbjarnarsonar, Greining á kerfi tónlistarskóla á 

Íslandi, en án hennar hefði ég strax orðið strand.  

Ég vil þakka eiginmanni mínum, Óskari Jóhanni Sigurðssyni, kærlega fyrir hvatningu, 

þolinmæði og stuðning á námsferlinum. Án hans hefði þetta verkefni aldrei orðið að 

veruleika. 

Píanókennarar sem tóku þátt í Facebookkönnuninni fá bestu þakkir. Síðast en ekki síst 

vil ég þakka viðmælendum mínum, elskulegum píanónemendum, fyrir að sýna 

rannsókninni áhuga og gefa sér tíma til að taka þátt í henni. Er það von mín að upplifun 

þeirra og reynsla verði píanókennurum hvatning til að leggja meiri áherslu á meðleik eftir 

bókstafshljómum.  
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1 INNGANGUR 

„Öldum saman hefur tónlist, drottning listanna, verið ríkur þáttur í lífi og starfi manna, 

gleði og sorgum. Tónlistin er óaðskiljanlegur hluti af menningararfi þjóða.“1 Svo hljóða 

upphafsorð aðalnámskrár tónlistarskóla. Enda er líf án tónlistar óhugsandi, eða „mistök“ 

– eins og Nietszche sagði, svo mikilvæg er hún. Þetta mikilvægi hefur Íslendingum verið 

lengi ljóst, enda einstaklega söngglöð og tónelskandi þjóð.2 

Fyrir rúmlega einni öld var fyrsti tónlistarskólinn stofnaður á Íslandi. Nú eru þeir 

orðnir hátt í 90 og nemendur um 15.000 talsins.3 Árangur starfsins er stórkostlegur eins 

og heyra má á Nótunni – uppskeruhátíð tónlistarskólanna sem haldin er árlega með pomp 

og pragt í Hörpunni.4 Þar má heyra í nemendum sem náð hafa góðum, jafnvel 

framúrskarandi árangri í sínu tónlistarnámi, jafnvel svo að tæpast þarf að óttast um 

framtíð tónlistariðkunar á Íslandi. 

Þrátt fyrir þennan frábæra árangur er það áhyggjuefni hversu hátt brottfall nemenda 

er í tónlistarskólum landsins. Aðalnámskrá tónlistarskóla boðar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir5 og að taka eigi mið af þörfum nemenda.6 Engu að síður ná ekki 86% 

nemenda einu helsta markmiði aðalnámskrár, að taka grunnpróf áður en þeir hætta í 

tónlistarnámi. Aðeins um 20% nemenda eru eldri en 15 ára og er það lágt hlutfall miðað 

við það hvers eðlis námið er.7 Ætla má að hvert ár til viðbótar í tónlistariðkun stuðli að 

auknum framförum, gleði og löngun til að ná meiri árangri í hljóðfæraleik. Það er 

spurning hvort og hvernig hægt væri að bregðast við, til að halda nemendum lengur í 

námi.  

Því miður eru engar tölulegar upplýsingar til um brottfall píanónemenda en það er 

eflaust svipað og annarra hljóðfæranema. Þeir fyrrnefndu eru um 4.000 og fjölmennastir, 

enda píanóið lang vinsælasta hljóðfærið.8 Einn af mörgum kostum þess er að það er bæði 

einleiks- og samspilshljóðfæri og kemur það berlega fram í aðalnámskrá. Jafnframt segir 

þar að „samleikur af ýmsu tagi“ sé mikilvægur þáttur í píanónáminu og gefi því „aukið 

félagslegt gildi.“9  

                                                           
1 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 7. 
2 „Segir kórsöng vera þjóðaríþrótt Íslendinga,“ 2013. 
3 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 7-39. 
4 Nótan – uppskeruhátíð tónlistarskóla 2018. 
5 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 13. 
6 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 25. 
7 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 40. 
8 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 47. 
9 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Hljómborðshljóðfæri, 9 

http://ki.is/notan
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Spurningin er hvort kennarar nýti sér til fullnustu samspilsmöguleika píanósins og 

kenni nemendum undirleik eftir bókstafshljómum. Það er alveg víst að svo margbrotið 

hljóðfæri býður upp á marga möguleika og kallar eftir fjölbreyttum kennsluháttum. Ef 

kennarar eiga að hafa möguleika á að svara því kalli þá þurfa þeir að hafa aðgang að 

námsefni sem hentar þeim aðferðum sem þeir kenna eftir. Það er til töluvert af íslenskum 

nótnabókum fyrir píanónemendur en spurningin er hvort einhver þeirra kenni 

nótnalesurum að leika undir eftir bókstafshljómum. Rannsóknarefni þessarar 

greinargerðar er hvort þörf sé á slíkri píanóbók. 

1.1 MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR 

Það hlýtur alltaf að vera markmið þeirra sem fara í nám að ná einhverjum tilteknum 

áfanga. Þegar rætt er um brottfall í tónlistarskólum er miðað við þá nemendur sem hætta 

áður en þeir ná þeim mikilvæga áfanga aðalnámskrár að taka grunnpróf. Sú staðreynd 

vekur spurningar um hvort endurskoða þurfi markmið aðalnámskrár eða breyta þurfi 

kennsluháttum til að stuðla að því að fleiri tónlistarnemendur nái þeim áfanga. Hins vegar 

er líka spurning hvort nemendum finnist þeir vera búnir að ná sínum eigin persónulegu 

markmiðum í tónlistarnáminu þegar þeir hætta að læra á hljóðfærið eða hvort þeir gefast 

upp því námið uppfylli ekki væntingar þeirra. 

Eins og fyrr sagði er píanóið bæði einleiks- og samspilshljóðfæri og býður þar af 

leiðandi upp á fleiri leikmáta heldur en þau hljóðfæri sem gefa nær eingöngu færi á að 

leikin sé laglínan, t.d. strengja- og blásturshljóðfæri. Það eru tæpast margir 

píanónemendur sem ætla sér að feta í fótspor Víkings Heiðars og verða klassískir 

einleikarar. Hins vegar eru eflaust margir sem hafa áhuga að geta leikið sér og sínum til 

gagns og ánægju. Spurningin sem vaknar er hvort kennarar séu að nýta sér þá miklu 

möguleika sem píanóið býður upp á með því að nota fjölbreytta kennsluhætti og finna 

viðfangsefni sem hæfa hverjum og einum nemenda.  

Í þessari greinargerð verður sjónum einkum beint að píanóinu sem sampilshljóðfæri 

og leitast við að komast að því hvort þörf sé á píanóbók sem kennir þeim sem kunna að 

lesa nótur að leika eftir bókstafshljómum. Hugmyndin er fyrst og fremst sú, að klassískt 

menntaðir kennarar geti notað bókina sem kennslubók. Allir tónlistarkennarar kunna að 

leika eftir nótum, því það er grundvallaratriði í tónlistarmenntun hér á landi. Hins vegar 

læra nær eingöngu rytmískt menntaðir tónlistarmenn að leika undir eftir 

bókstafshljómum. Ýmist er talað um meðleik, undirleik, að leika undir eða leika með. 
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Allt er þetta eiginlega sama fyrirbærið og fer orðnotkunin eftir hlutverki píanóleikarans 

t.d. leikur hann undir fjöldasöng en með söngvara og hljómsveit.  

Sá ritháttur að skrifa bókstaf, til að segja hvernig hljómur á að vera er bæði einfaldur 

og gefur mikla möguleika fyrir samspilshljóðfæri, svo sem gítar og píanó. Ekki er útlistað 

nákvæmlega hvernig á að leika hljóminn, eins og gert er með nótum, heldur hefur 

tónlistarmaðurinn frelsi til að leika hann eftir eigin geðþótta, en þó fylgja ákveðnum 

reglum. Ef tónlistarmaðurinn sér bókstafinn C þá veit hann það eitt, að leika á C í 

bassanum (neðsta tóninn) og hinar nóturnar eiga að vera C, E og G; grunntónn, þríund og 

fimmund. Hann ræður sjálfur röðinni á tónunum og hvernig þeir eru leiknir þ.e. hverjir 

eru „tvöfaldaðir“ og hverjum jafnvel sleppt. Flestir sem leika á gítar kunna 

„vinnukonugripin“ eins og þau eru stundum kölluð en merkilega fáir geta leikið eftir 

hljómum á píanó. Það tel ég ófullnægjandi fyrir píanóleikara og ætla þess vegna að 

komast að því hvort þörf sé á umræddri píanóbók. Í leit að svörum spyr ég hvort 

réttlætanlegt sé að bjóða upp á slíka kennslu með hliðsjón af aðalnámskrá. Ætti slík bók 

að vera í boði eða væri hún andstæð anda námskrárinnar? Jafnframt spyr ég um reynslu 

píanókennara og píanónemenda í þessu samhengi.  

Til að leita svara við fyrstu rannsóknarspurningunni athuga ég hvaða markmið og 

kröfur eru gerðar í aðalnámskrá og hvort umrædd píanóbók svari kalli námskrár um 

kennslu á undirleik eftir hljómum? Einnig er ætlunin að skoða þrepamarkmið hefðbundnu 

námskrárinnar og hinnar rytmísku, til að bera saman þær kröfur sem gerðar eru til 

nemenda í grunnnámi.  

Í þeim tilgangi að svara annarri rannsóknarspurningunni gerði ég megindlega 

rannsókn þar sem sjónum var beint að menntun og kennsluaðferðum píanókennara. Sú 

aðferð er hentug, þegar leitað er eftir tölulegum upplýsingum um eitthvað. Í þessu tilfelli 

var ætlunin fyrst og fremst að komast að því hversu hátt hlutfall píanókennara er að kenna 

undirleik eftir hljómum og jafnframt að athuga hvort það fari eftir menntun píanókennara 

hvaða kennsluaðferðir þeir nota. Að lokum er spurt hvort þeir myndu nota píanóbók sem 

kenndi hvernig hægt er að leika undir eftir bókstafshljómum.  

Þriðja rannsóknarspurningin snýr að píanónemendum og til að fá svar við henni gerði 

ég eigindlega rannsókn og ræddi við tíu viðmælendur. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

henta vel þegar ætlunin er að skoða reynslu og viðhorf fólks til ýmissa fyrirbæra, svo sem 

námi og starfi. Markmiðið var að kanna upplifun og reynslu þeirra, annars vegar gagnvart 

nótnalestri og hins vegar leik eftir bókstafshljómum. Einnig voru nemendurnir spurðir að 

því, hver þeim fyndist vera mestur ávinningur af píanónáminu. 
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1.2 VAL Á VIÐFANGSEFNI 

Val mitt á viðfangsefni byggist fyrst og fremst á reynslu minni sem píanókennari. Þegar 

ég byrjaði að kenna fyrir 40 árum, kunni ég eingöngu að leika eftir nótum og lagði því 

höfuðáherslu á nótnalesturinn. Fyrir 12 árum fór ég á námskeið hjá Stefáni Þorleifssyni 

píanóleikara og lærði þá undirstöðuna í að leika undir eftir bókstafshljómum. Það kom 

mjög á óvart hversu auðvelt og skemmtilegt það var. Þegar ég síðan hóf kennslu á ný, 

fyrir 11 árum síðan fór ég aftur í gamla gírinn, og lagði alla áherslu á nótnalesturinn, enda 

var mér uppálagt það. Það var ekki fyrr en ungur og efnilegur nemandi sagði mér að hann 

væri að fara á ættarmót hjá fjölskyldunni næsta sumar að ég rankaði við mér. Mér fannst 

ótækt að hann kynni ekki að spila undir fjöldasöng með einföldum hætti svo ég ákvað ég 

að kenna honum að leika hljóma eftir bókstöfum. Síðan þá hafa hátt í hundrað nemendur 

lært eftir þessari aðferð hjá mér, flestir jafnhliða nótnalestri en sumir nær eingöngu, að 

eigin ósk.  

Ástæðan fyrir því að ég kveikti á perunni þegar nemandinn sagði frá ættarmótinu, var 

minning sem sótti að mér. Árið 1983 var ég á ættarmóti fjölskyldu minnar og lék undir 

fjöldasöng af miklum krafti. Þegar ég var beðin um að leika afmælissönginn varð ég 

skelfingu lostin og hrópaði yfir mig „Er einhver með nóturnar?“ Þarna var ég tuttugu og 

fimm ára gömul, búin að læra í 13 ár á píanó og stóð alveg á gati. Samt var ég búin að 

starfa sem undirleikari með kórum og einsöngvurum og koma fram á tónleikum víða um 

land. Ástæðan fyrir vanmætti mínum var einfaldlega sú að ég kunni bara að spila eftir 

nótum. Á þessum tíma þekktist engin önnur kennsluaðferð en nótnalestur og því gat ég 

ekki leikið afmælissönginn, þetta einfalda þriggja hljóma lag, án nótna.  

Þessi minning leitar oft á mig þegar ég hugsa um píanókennslu. Það er sorglegt að 

hugsa til þess að fólk sem hefur verið í tónlistarnámi í mörg ár geti ekki leikið einfalt lag 

án þess að hafa nótur. Svo geta sumir sem hafa aldrei lært neitt, leikið allt mögulegt eftir 

eyranu. Það er mikilvægt að kenna píanónemendum að leika eftir bókstafshljómum, því 

sú færni getur stuðlað að því að þeir nái nokkrum af yfirlýstum markmiðum í upphafi 

aðalnámskrár. Líklegt er að leikur eftir hljómum örvi nemendur „til að leika tónlist og 

syngja, bæði eina og með öðrum“10 og þar með ætti „námfýsi og vinnugleði“ að aukast.11 

Ef hljómaleikur ýtir undir framangreind atriði, þá er spurning hvort hann leiði ekki til 

þess að píanónemendur haldi lengur áfram í námi og fleiri nái því markmiði aðalnámskrár 

að taka áfangapróf.  

                                                           
10 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 13. 
11 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 23. 
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1.3 UPPBYGGING GREINARGERÐAR 

Greinargerðin er í sex köflum. Í öðrum kafla, á eftir inngangi, er fræðilegur kafli um 

píanó, nótnaskrift og nám. Fjallað er um þróun píanósins og hvernig nótnaskriftin breyttist 

með tilkomu þess, úr basso contunio sem tíðkaðist á barrokktímabilinu í nákvæma 

nótnaskrift. Einnig er rætt um rannsóknir á nótnalestri og fjallað um bókstafshljóma. 

Skoðað er íslenskt námsefni sem notað er í píanókennslu hér á landi og í lokin er borið 

saman hvernig það er að leika eftir nótum annars vegar og bókstafshljómum hins vegar.  

Í þriðja kafla er fjallað um aðalnámskrá tónlistarskóla og helstu markmið hennar. 

Sjónum verður einkum beint að grunnprófinu og þeim kröfum sem píanónemendur þurfa 

að uppfylla til að ná þeim. Sýnt er hvernig grunnpróf eru byggð upp, bæði í almennu og 

rytmísku aðalnámskránni. Þau eru borin saman og þrepamarkmiðin skoðuð, einkum í 

þeim tilgangi til að athuga hvort farið er fram á að nemendur geti leikið undirleik eftir 

bókstafshljómum. Í lokin er vitnað í nokkra skólastjóra sem segja hverju þeir vilja breyta 

þegar aðalnámskrá verður endurskoðuð.  

Í fjórða kafla er greint frá megindlegri rannsókn meðal píanókennara þar sem spurt 

var út í menntun, kennsluhætti og hvort þörf væri fyrir píanóbók sem kenndi meðleik eftir 

bókstafshljómum. Athugað er hvernig kennsluhættir tengjast menntun píanókennara.  

Fimmti kafli fjallar um eigindlega rannsókn þar sem könnuð eru viðhorf nemenda sem 

lært hafa nótnalestur og meðleik eftir bókstafshljómum. Aðallega var verið að bera saman 

upplifun þeirra gagnvart þessum tveimur tegundum rithátta í tónlist. Jafnframt voru þeir 

spurðir að því hver þeim fannst vera mesti ávinningurinn af tónlistarnáminu. 

Að niðurstöðu fenginni, í sjötta kafla, er farið nokkrum orðum um hugmynd mína að 

umræddri píanóbók sem kennir meðleik eftir bókstafshljómum. Meðfylgjandi eru nokkur 

sýnishorn af lögum og fjallað er lítilsháttar um þau sem kennslugögn. Einnig er sýnt hver 

kostnaður við prentun getur verið og velt vöngum yfir nokkrum þeirra þátta sem huga 

þarf að við útgáfu á píanóbók.  

Greinargerðinni lýkur með lokaorðum þar farið er yfir meginatriði efnisins og 

ályktanir dregnar af niðurstöðum rannsóknanna. 
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2 PÍANÓLEIKUR 

Í þessum kafla er fjallað um píanóið og nótnaskrift; nótur og bókstafshljóma. Sagt er frá 

uppruna píanósins og þeim breytingum sem urðu á nótnaskriftinni. Bornir eru saman 

þessir ólíku rithættir í tónlist og sýnt fram á þá ólíku tónlistarlegu nálgun sem þeir bjóða 

upp á. Einnig er fjallað aðeins um það íslenska kennsluefni sem stendur píanókennurum 

til boða.  

2.1 PÍANÓ 

Talið er að fyrsta píanóið hafi verið smíðað árið 1710 af Ítalanum Bartolomeo Cristofori 

(1655–1730). Það var fljótlega nefnt pianoforte en í því var ásláttarvirkni sem kallaði 

fram bæði veikan (piano) eða sterkan (forte) hljóm eftir því hversu fast var slegið á nótur 

hljómborðsins. Píanóið var miklu kröftugra hljóðfæri heldur en forverar þess, klavíkord 

og semball, og varð útbreiddasta hljómborðshljóðfærið þegar á 18. öldinni.12 Næstu 

hundrað árin var uppbygging og búnaður píanósins í mikilli þróun en síðustu verulegu 

endurbæturnar voru gerðar árið 1825 þegar hinn ameríski Alpheus Babcock fann upp á 

því að hafa steyptan pottjárnsrammann í einu lagi. Þar með var hægt að nota miklu sverari 

strengi með enn meiri strekkingu. Við þessar breytingar varð píanóið svo kraftmikið að 

hljómstyrkur þess gat fyllt út í konsertsali og haft í fullu tré við stórhljómsveitir þegar þær 

léku konserta Bramhs, Liszts og Rachmaninovs. Það varð því fljótt vinsælasta 

einleikshljóðfærið bæði í konsertum og sónötum. Tilkomu hljóðfæris sem hafði 

tjáningarfullan hljóm og þennan mikla kraft hlutu að fylgja breytingar. Ein af þeim var að 

nótnaskriftin breyttist.13 

Á barokktímabilinu (1600–1750) var orgelið mikilfenglegasta hljóðfærið og meistari 

þess var tónskáldið Johann Sebastian Bach (1685–1750). Fyrsta orgelið var smíðað 250 

árum fyrir Krist og á 15. öld hafði orgelið náð endanlegri mynd. Þegar farið var að semja 

tónverk sem eingöngu voru ætluð fyrir hljóðfæri þá var notaður ritmáti sem kallaður er 

basso continuo. Basso continuo (gegnumgangandi bassi) var nótnaskrift fyrir 

bassaröddinna og gaf til kynna hvað hvaða hljóma skal leika (oftast með hljómborði eða 

strengjum) til undirleiks með laglínunni sem var skrifuð að fullu, en til þessa hafði bassinn 

venjulega verið leikinn af fingrum fram. Bassinn var táknaður með eins konar 

skammstöfun í formi númera sem skrifuð voru fyrir neðan nótnastrengina til að gefa til 

                                                           
12 Íslenska alfræðiorðabókin III, 34. 
13 The Lorousse Encyclopedia of Music, 260-261. 
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kynna hljómana sem átti að spila.14 Í dag nota djassistar og popptónlistarmenn hliðstæða 

aðferð sem þjónar svipuðum tilgangi og tölusettur bassi, þ.e. að ekki er tilgreint 

nákvæmlega hvernig leika á hljóminn heldur aðeins hver hann er. Þetta eru hinir svo 

kölluðu bókstafshljómar og eins og á barrokktímabilinu hafa flytjendur frelsi til að leika 

af fingrum fram. 

Basso continuo lagðist af að mestu leyti þegar píanóið kom til sögunnar. Það kerfi 

sem tók við er nótnaskriftin sem byggir á því að hvert einstakt hljóð er skrifað niður með 

punktum svo hægt sé að flytja tónverk síðar nákvæmlega eins og til er ætlast. Þessi 

breyting kom til af kröfunni um að túlka tónverk af meiri nákvæmni en áður. Styrkleika- 

og áherslumerki komu til sögunnar og orð eins og dolce (blíðlega) og con espressivo (með 

tilfinningu) voru leiðbeinandi til að píanóleikarinn vissi nákvæmlega hvernig leika átti 

tónverkið.15 Að leika af fingrum fram var ekki lengur í boði fyrir klassíska 

hljóðfæraleikara. Í staðinn fóru þeir að leggja höfuðáherslu á að læra tónverk nákvæmlega 

eins og tónskáldin skrifuðu þau. Píanóið, hið magnaða nýja hljóðfæri, gaf þeim tækifæri 

til að leika tónverkin með meiri tilfinningu og hárfínni túlkun sem ekki hafði áður heyrst 

í hljómborðshljóðfæri.  

2.2 NÓTNALESTUR 

Líklega hafa allir einhvern tímann séð nótur á blaði. Þeim sem ekki hafa lært að þekkja 

þær finnst þær eflaust álíka flóknar og hebreska eða kínversk tákn. Það skal engan undra 

því jafnvel tónlistarnemendur sem hafa lært nótur eiga oft í mesta basli með að skilja þær. 

Á íslensku er alltaf talað um nótnalestur, hvor sem hann er óundirbúinn eður ei en á ensku 

er ýmist talað um sight reading eða music reading. Þegar rætt er um nótnalestur sem 

getuna til að leika tónlist af blaði án þess að hafa séð nóturnar áður, þá er það sight 

reading. Það er sá hæfileiki sem er mældur á prófum undir liðnum Óundirbúinn 

nótnalestur.16 Hins vegar hefur music reading ekki eins þrönga merkingu, það er 

einfaldlega það ferli að leika eftir nótum. Hvort heldur er, þá er nótnalestur ákaflega flókið 

ferli sem felst í að minnsta kosti tveimur ólíkum hæfileikum. Í fyrsta lagi þarf spilarinn 

að hafa lestrargetu þ.e. að sjá og meðtaka nóturnar. Í öðru lagi þarf hann að hafa tæknilega 

getu til að láta fingurna rata á réttan stað á hljóðfærinu á nákvæmlega réttu augnabliki. 

Hvort tveggja krefst snerpu og það er ótrúlegt en það er aðeins lítilsháttar fylgni milli 

                                                           
14 Stanley. Sígild tónlist: Tónskáldin miklu og meistaraverk þeirra, 261. 
15 Jón Þórarinsson. Stafróf tónfræðinnar, 119. 
16 Helga Rut Guðmundsdóttir. „Advances in Music Reading Research,“ 14. 
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færni í hljóðfæraleik og hæfni til að lesa nótur þokkalega. Reyndar eru margir 

hæfileikaríkir hljóðfæraleikarar lélegir í nótnalestri.17 

 Rannsóknir hafa sýnt að nótnalestur er mjög erfiður og svo virðist sem góðir 

nótnalesarar öðlist færni án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því. Að sama skapi eru 

margir sem ná aldrei almennilega tökum á honum þrátt fyrir margra ára tónlistarnám.18 Í 

rannsókn sem gerð var í Ástralíu á frammistöðu tónlistarnemenda á stigsprófum kom í 

ljós að lítil fylgni var milli getunnar til að flytja tónlist (e. performance ability) og 

einkunnar í nótnalestri. Svo virðist sem hæfileikinn til að lesa nótur fylgi ekki framförum 

í spilamennsku.19 Reyndar kom í ljós að fylgnin jókst þegar nemendur voru komnir lengra 

í námi. Það þýðir að meiri fylgni er milli getunnar að leika á hljóðfærið og að lesa nótur 

meðal nemenda sem leika í 6. stigi heldur en nemenda í þriðja bekk.20 Það er ekki ólíklegt 

að nemendur sem eru góðir í nótnalestrinum haldi áfram í tónlistarnáminu, meðan hinir 

gefast upp.  

Það er augljós vandi að stór hluti tónlistarnemenda á í verulegum erfiðleikum með að 

ná fullnægjandi tökum á nótnalestri. Margir tónlistarkennarar hafa því gefið hann upp á 

bátinn eða í það minnsta dregið úr áherslunni á að kenna hann. Sú hætta, að hæfileikaríkir 

tónlistarnemendur hætti í tónlistarnámi vegna þess að þeir ná ekki tökum á nótnalestri er 

of mikil. McPherson hefur bent á að: „ ... kennsla sem einskorðast við áherslu á 

nótnalestur hefur dregið úr framförum óteljandi nemenda, og rænt aðra alfarið 

áhuganum“.21 Það vekur spurningar um hvort brottfall tónlistarnemenda sé vandamál 

víðar en hér á landi og ef svo er hvort við getum lært af öðrum þjóðum þær leiðir sem 

hafa gefist vel til að viðhalda áhuga þeirra.  

2.3 LEIKUR EFTIR BÓKSTAFSHLJÓMUM 

Flestum er tamt að tala um bókstafshljóma en raunar er einföldun að tala einungis um 

bókstafi. Sumum er tamara að tala um hljómanöfn og í rytmísku námskránni er oftast 

talað um að leika eftir hljómatáknum. Það er tvímælalaust réttara, því ekki er aðeins leikið 

eftir bókstöfum. Stundum bætast aðeins númer fyrir aftan bókstafinn t.d. er G dúr hljómur 

með sjöund G7. En svo bætast líka tákn við bókstafinn, t.d. er stækkaður g moll skrifaður 

Gm+ og minnkaður g moll, Gm°. Bókstafshljómarnir með eða án númera og/eða tákna 

                                                           
17 Wolf,  „A Cognitive Model of musical Sight-Reading,“ 143. 
18 Sloboda, „The Psychology of Music Reading. Psychology of Music,“ 9. 
19 Helga Rut Guðmundsdóttir „Advances in Music Reading Research,“ 4.  
20 McPherson, Gary A. „Factors and Abilities ainfluencing Sight-Reading Skill in Music,“ 218-226. 
21 McPherson, Gary A. „Self-Efficacy and Music Performance,“ 13. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735606064841
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eru ýmist fyrir ofan texta eða G-lykil þar sem laglínan er skrifuð með nótum. Ef laglínan 

er gefin er hægt að leika lagið með hægri hönd og hljómana með vinstri, en þeir sem eru 

lengra komnir geta líka leikið bæði laglínu og hljóma með hægri hönd. Þetta krefst 

töluverðrar kunnáttu, annað hvort í nótnalestri eða að leika eftir eyranu. Til að geta leikið 

lagið eftir eyranu krefst þó þess að píanóleikarinn þekki lagið.  

Þegar nemendum er kennt að leika eftir eyranu, læra þeir laglínuna með hægri hönd 

og leika hljómana með vinstri. Það er líka hægt að einfalda spilamennskuna með því að 

sleppa laglínunni og leika hljómana með hægri hönd og bassann með vinstri. Það er kallað 

meðleikur, undirleikur eða að leika undir. Meðleikur er frekar nýtt orð og kom fram þegar 

rætt var um að lítið væri gert úr hlutverki píanóleikarans með því að kalla hann 

undirleikara. Öll þessi orð eiga þó við í dag og hafa nokkurn veginn sömu merkingu. 

Margir frægir tónlistarmenn leika hljóma á píanóið þegar þeir syngja, svo sem Elton John, 

Norah Jones og Billy Joel. John Lennon var fyrst og fremst gítarleikari en hann gat líka 

leikið eftir hljómum á píanó. Það sýndi hann og sannaði eftirminnilega þegar hann söng 

eitt sitt frægasta lag Imagine.22 Hljómaleikur gefur píanóleikurum ótal möguleika. Það er 

líka hægt að leika með öðrum hljóðfærum, einkum þeim sem leika laglínuna yfirleitt, svo 

sem strengja- og blásturshljóðfæri. Að sjálfsögðu er hægt að leika með söngvurum og 

undir fjöldasöng svo dæmi séu tekin. Þar sem píanóið er eitt aðal samspilshljóðfærið 

mætti ætla að veruleg áhersla væri lög á þessa aðferð.  

2.4 ÍSLENSKT KENNSLUEFNI FYRIR PÍANÓ 

Til að kennarar geti kennt markvisst eftir fjölbreyttum kennsluháttum þá þurfa þeir að 

hafa aðgang að námsefni sem hentar þeim aðferðum sem þeir kenna eftir. Í desember 

2017 gaf Samband íslenskra tónbókaútgefenda (Ístón), út skýrslu þar eru kynntar eru 

niðurstöður könnunar sem gerð var meðal kennara tónlistarskóla um notkun íslensks 

kennsluefnis í grunnnámi tónlistar 2016–2017. Könnunin var gerð í þeirri von að nota 

mætti niðurstöðurnar til að „hraða á þróun íslensks námsefnis í tónlistarfræðslu.“23 Þegar 

skoðaðar eru þær kennslubækur sem píanókennarar eru að nota mjög mikið eða nokkuð 

kemur í ljós að Björgvin Þ. Valdimarsson er afkastamesti og vinsælasti höfundurinn. 

Kennslubækur hans, þrjú hefti af Píanóleik og önnur þrjú af Jólalögunum eru langmest 

notuðu bækurnar eða um 80% kennara nota þær. Aðrar bækur Björgvins eru einnig mikið 

                                                           
22 PopRockArt. „John Lennon - Making of Imagine (song) - from Gimme Some Truth HD“ 1988.  
23 Niðurstöður kennsluefniskönnunar: Íslenskt kennsluefni í grunnnámi tónlistar 2016-2017, 5. 

https://www.youtube.com/channel/UCj5m-V1RM0hgzOzOiHaUngA


 

19 

notaðar, svo sem Dægurlög fyrir píanó og Skemmtileg lög fyrir píanó. Allar þessar mest 

notuðu píanóbækur byggja á hefðbundnum nótnalestri.24 

Að spila á píanó eftir eyranu 1. og 2. hefti eru kennslubækur í því sem nafnið segir til 

um. Í henni er verið að kenna nemendum að leika laglínu með hægri hendi og leika hljóma 

með vinstri. Um fjórðungur píanókennara segjast nota hana. Bók Ástvaldar Traustasonar 

Hljómar í bókstaflegum skilningi 1 kennir með sama hætti. Það er ekki fyrr en í 9. kafla 

sem fram kemur að stundum sé óþarfi að leika laglínuna með.25 Þar eru sýndar tvær 

útgáfur af Afmælissöngnum. Sú fyrri er hefðbundin, laglína leikin með hægri hönd og 

brotnir hljómar með vinstri. Síðari útgáfan sýnir meðleik þar sem bassinn er leikinn með 

vinstri og brotnir hljómar með hægri. Tekið er fram að það henti alls ekki alltaf að leika 

brotna hljóma í undirspili og nemandinn er hvattur til að prófa sig áfram og finna hvað á 

best við.26 Í næsta lagi He´s Got The Whole World er aðeins tveggja hljóma lag og hentar 

því vel fyrir byrjendur sem eru að læra meðleik.27 

Framhaldsbókin Hljómar í bókstaflegum skilningi 2 er ætluð nemendum sem eru 

komnir vel á veg með að leika eftir hljómum og því er ekki hægt að nota hana nema fyrir 

nemendur sem eru komnir vel á veg í hljómaleik. Af öllu íslensku kennsluefni, fyrir 

byrjendur í píanóleik, þar sem kenndur er undirleikur eftir hljómum eru aðeins þessi tvö 

áðurnefndu lög.  

Nótnabókin Íslensk ástar- & brúðkaupslög inniheldur 24 lög með píanóundirleik. 

Píanókennarar geta hugsanlega notað hana til að átta sig á möguleikum í undirleik, en hún 

er of erfið til að hægt sé að nota hana til að kenna byrjendum að leika eftir hljómum. 

Reyndar er lagið Með þér eftir Bubba Morthens útsett á einfaldan hátt, en það er þó í Des 

dúr, þ.e. með 5 lækkunarmerkjum og því heldur erfitt.28 Með því að lækka lagið niður um 

hálftón, þ.e. í C dúr ætti nemandi á fyrsta ári að geta leikið það óaðfinnanlega. 

Niðurstaðan er sú að ekki eru til neinar íslenskar nótnabækur sem hægt er að nota til 

að kenna byrjendum meðleik á píanó. Úr því þarf að bæta, því það er nauðsynlegt fyrir 

kennara að hafa aðgang að námsefni sem hentar þeirra kennsluaðferðum. Einnig örvar 

það nemendur til dáða þegar þeir fá áhugaverðar bækur til að leika eftir. Miðað við skort 

á umræddu kennsluefni, þá er full þörf fyrir píanóbók sem kennir nemendum að leika eftir 

bókstafshljómum.  

                                                           
24 Niðurstöður kennsluefniskönnunar: Íslenskt kennsluefni í grunnnámi tónlistar 2016-2017, 16. 
25 Ástvaldur Traustason Hljómar í bókstaflegum skilningi 1, 82. 
26 Ástvaldur Traustason Hljómar í bókstaflegum skilningi 1, 83. 
27 Ástvaldur Traustason Hljómar í bókstaflegum skilningi 1, 94-95. 
28 Gunnar Gunnarsson Íslensk ástar- & brúðkaupslög, 54-57. 
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2.5 NÓTUR OG BÓKSTAFSHLJÓMAR 

Langmest af kennsluefni, nótum og textum með bókstafshljómum er að finna á netinu. 

Það er þó ekki alltaf einfalt að finna ákveðin lög á nótum en það er hægt að finna ýmislegt 

gagnlegt í gegnum tölvu eða síma. Það er þó ekki hægt að lesa nótur í gegnum síma en 

um texta og bókstafshljóma gegnir öðru máli. Til að sýna með einföldum hætti muninn á 

nótna- og bókstafshljómalestri verður lagið Í fjarlægð notað sem dæmi. Þetta fallega lag 

var samið af Karli O. Runólfssyni við texta Valdimars Hólm Hallstað árið 1934 og er 

einkar vinsælt meðal karlsöngvara.29 Það er valið af þeirri ástæðu að það er vel þekkt og 

bæði til í nótnabókum og á netinu með texta og bókstafshljómum. 

Eins og sjá má á næstu síðu þarf umtalsverða getu í nótnalestri til að geta leikið þetta 

lag beint af blaðinu, það er án þess að hafa séð það áður. Líklega er það eingöngu á færi 

vel menntaðs og snjalls nótnalesara að geta komist með sóma í gegnum þetta erfitt lag. 

Til að píanónemandi geti æft verk af þessari þyngdargráðu þarf hann að vera kominn á 

seinni hluta grunnstigs, jafnvel í miðstig. Ef ætlunin er að leika lagið með söngvara þá 

krefst það mikilla og markvissra æfinga. Það krefst kunnáttu að komast í gegnum lagið 

heima í stofu skammlaust en mikillar færni að leika það undir með söngvara fyrir 

áheyrendur. Undirleikur við klassísk sönglög er að sjálfsögðu miserfiður. Sum lög eru 

nokkuð einföld en oftar en ekki eru þau af svipaðri þyngdargráðu og jafnvel erfiðari en 

Fjarlægðin. En jafnvel þó að lög séu nokkuð einföld er það er yfirleitt ekki á færi 

píanónemenda að leika þau óséð, beint af blaði. Á nótnablaðinu eru fyrirmælin skýr og 

það þarf að fara nákvæmlega eftir þeim. Annað hvort getur píanóleikari leikið lagið eftir 

nótunum eður ei. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Sigríður Schiöth „Í fjarlægð.“ 1997. 
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Mynd 1. Í fjarlægð – nótur af laginu.30 

 

Skjámyndin hér til vinstri er tekin af síðunni 

www.guitarparty.com en þar er hægt að finna 

þúsundir laga með textum og 

bókstafshljómum. Ekki er hægt að treysta að 

rétt sé farið með texta né að hljómar passi vel 

við lagið því það eru notendur síðunnar sem 

setja lögin inn. Hægt er að setja inn 

athugasemdir og er vissara að skoða þær því 

stjórnendur síðunnar hafa ekki undan að 

leiðrétta það sem betur má fara. Þrátt fyrir 

annmarka eru síður af þessu tagi gagnlegar og 

gera gítar- og píanóleikurum kleift að bjarga  

Mynd 2. Í fjarlægð – skjámynd af guitarparty.com 

 

                                                           
30 Einsöngslög V fyrir háa rödd, 30-31. 

http://www.guitarparty.com/
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sér ef þeir vilja leika lag sem þeir kunna hvorki eftir nótum né utanbókar.  

Af framangreindu má vera ljóst að herslumunur er á því hvort leikið er eftir nótum 

eða bókstafshljómum. Að leika eftir nótum krefst mikilla æfinga en bókstafshljómar gefa 

píanóleikurum möguleika á að komast í gegnum lög án þess að hafa séð þau áður. Það 

krefst ekki margra ára náms og áfangaprófa að leika hljóma undir söng eða með öðrum 

hljóðfæraleik. Slík spilamennska býður upp á frelsi í mótvægi við hinn formfasta 

píanóleik eftir nótum. Ólíkar nálganir bjóða upp á fjölbreytileika sem hlýtur að koma til 

góða fyrir alla þá nemendur sem vilja ná árangri í að leika á píanó.    
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3 AÐALNÁMSKRÁ TÓNLISTARSKÓLA  

Í þessum kafla er fjallað um markmið aðalnámskrár og borið saman hefðbundið og 

rytmískt grunnpróf. Í lokin er kafli þar sem fram koma nokkur svör skólastjóra sem voru 

spurðir að því hverju þeir vildu helst breyta þegar aðalnámskrá tónlistarskóla yrði 

endurskoðuð. 

3.1 MARKMIÐ AÐALNÁMSKRÁR 

Í námskránni sem kom út 1983 var ekki minnst orði á tilgang og markmið kennslunnar 

enda var hún einkum hugsuð til að hjálpa kennurum við skipulagningu námsins. Þó er 

sagt að mikilvægt sé „að tekið sé tillit til persónulegra skoðana og áhugasviðs hvers 

nemanda“ þegar valið er námsefni.31 Árið 2000 kom svo út ný Aðalnámskrá 

tónlistarskóla – almennur hluti sem boðaði breyttar áherslur í tónlistarnámi hér á landi. 

Nú áttu kennsluaðferðir og viðfangsefni að vera „fjölbreytt og sveigjanleg“,32 taka „tillit 

til væntinga og þarfa nemenda“,33 jafnframt því að örva nemendur „til að leika tónlist og 

syngja, bæði eina og með öðrum“,34 „taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda 

og efla með þeim námfýsi og vinnugleði.“35 Öll eiga þessi markmið að stuðla að því að 

nemendur „læri að njóta tónlistar og upplifa hana“ bæði sem hlustendur og þátttakendur.36 

Þegar lesið er lengra í námskránni koma fram kröfur sem samræmast tæpast þessum 

háleitu markmiðum.  

3.2 GRUNNPRÓF SKV. AÐALNÁMSKRÁ 

Aðalnámskrá – almennum hluta er ætlað að samræma helstu þætti tónlistarnáms sem og 

bæði milli skóla og innan einstakra skóla. Efni hennar má í stórum dráttum skipta í þrennt. 

Fyrst er fjallað um hlutverk og meginmarkmið tónlistarskóla. Næst er farið yfir skipulag 

tónlistarnámsins, greinanámskrár, tónfræðinám og fleira þess háttar. Að lokum er fjallað 

um námsmat en þar kemur fram að nemendur skuli þreyta áfangapróf við lok grunn-, mið- 

og framhaldsnáms. Þetta eru samræmd próf og þeim er ætlað að leiða í ljós hvort 

nemendur hafi staðist tilteknar kröfur um hæfni.37 Til að útlista nánar hvernig best sé að 

                                                           
31 Námskrá í tónlist: Píanó, 5. 
32 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 13. 
33 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 25. 
34 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 13. 
35 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 23. 
36 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 14. 
37 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 33. 
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standa að verki eru gefnar út greinanámskrár. Þær eru níu, ein fyrir hverja 

hljóðfærafjölskyldu og tónfræðigreinar: ásláttarhljóðfæri, einsöngur, gítar og harpa, 

hljómborðshljóðfæri, málmblásturshljóðfæri, strokhljóðfæri, tónfræðigreinar, 

tréblásturshljóðfæri og rytmísk tónlist en sú kom út árið 2010, síðust greinanámskráa. Í 

henni stendur: „Almennt er gert ráð fyrir að nemendur í íslenskum tónlistarskólum stundi 

annaðhvort hefðbundið tónlistarnám eða nám í rytmískri tónlist.“38 Þessi viðbót við 

aðalnámskrá vekur þá spurningu hvort skipting af þessu tagi sé heppileg fyrir nemendur 

sem eru að hefja sitt tónlistarnám. Þeir taka tæpast upplýsta ákvörðun um hvora 

námsleiðina þeir velja ef þeir fá ekki tækifæri til að kynnast þeim báðum.  

3.2.1 HEFÐBUNDIÐ ÁFANGAPRÓF 

Í Aðalnámskrá – hljómborðshljóðfæri kemur fram að almennt er miðað við að 

píanónemendur geti tekið grunnpróf eftir um það bil þrjú ár í námi, hafi þeir byrjað að 

læra 8–9 ára gamlir. Jafnframt er tekið fram að þetta sé ekki einhlítt þar sem nemendur 

eru á ýmsum aldri þegar þeir hefja nám og námshraðinn mismunandi.39 Í greinaskránni 

er farið nákvæmlega í þau 33 þrepamarkmið sem nemandi á vera búinn að ná tökum á í 

lok grunnnáms en þau eru:  

Nemandi - beiti líkamanum á eðlilegan og áreynslulausan hátt þegar leikið er á 

hljóðfærið - leiki með vel mótaðri handstöðu - hafi öðlast allgóða fingraleikni - 

leiki með jöfnum og skýrum áslætti - geti leikið skýrt staccato og allgott legato - 

geti leikið samtímis staccato með annarri hendi og legato með hinni - hafi náð 

allgóðu valdi á mismunandi tónmyndun - geti leikið með skýrum 

styrkleikabrigðum - hafi kynnst öllu hljómborðinu - hafi náð valdi á eðlilegum 

hreyfingum um allt hljómborðið - geri sér grein fyrir mikilvægi hentugrar 

fingrasetningar - leiki með markvissri og öruggri fingrasetningu - geti dregið fram 

laglínu á móti undirleik - kunni skil á einfaldri pedalnotkun - sýni nákvæmni í 

mótun tónmynstra og hendinga - sýni nákvæmni í lestri og úrvinnslu tónmálsins 

Nemandi - hafi öðlast allgott hrynskyn - geti lesið og leikið án undirbúnings 

verkefni sambærileg þeim sem fengist var við í fyrri hluta grunnnáms - hafi þjálfast 

reglulega í að leika utanbókar - hafi þjálfast reglulega í að leika eftir eyra - hafi 

fengist við skapandi starf frá upphafi námsins - hafi þjálfast í ýmiss konar samleik 

- hafi farið yfir viðunandi fjölda verkefna - hafi fengist við fjölbreytt úrval verkefna 

                                                           
38 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Hljómborðshljóðfæri, 11. 
39 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Hljómborðshljóðfæri, 10. 



 

25 

- hafi þjálfast reglulega í leik tónstiga og hljóma samkvæmt þessari námskrá - hafi 

undirbúið prófverkefni til flutnings á grunnprófi samkvæmt þessari námskrá 

Nemandi sýni eftirfarandi atriði í þeim mæli sem eðlilegt getur talist eftir um það 

bil þriggja ára nám: - tilfinningu fyrir túlkun og hendingamótun - blæbrigði og 

andstæður - þekkingu og skilning á stíl - tilfinningu fyrir samleik - öruggan og 

sannfærandi leik - persónulega tjáningu - viðeigandi framkomu40  

Aðeins þrjú þrepamarkmiðanna tengjast kröfum um sköpun og samleik en þau eru að 

nemandi: hafi þjálfast reglulega í að leika eftir eyra, hafi fengist við skapandi starf frá 

upphafi námsins og hafi þjálfast í ýmiss konar samleik. Þegar búið er að ná ofantöldum 

markmiðum er komið að grunnprófinu sem er að mestu leyti eins fyrir öll hljóðfæri, og 

lítur þannig út:  

Prófþættir eru þessir:  

1. Þrjú ólík verk (15 einingar hvert) í samræmi við kröfur 

greinanámskrár. 

2. Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár. 

3. Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár. 

4. Val (10 einingar). Nemandi velji eitt eftirtalinna viðfangsefna: 

a) Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða 

lagi, með eða án undirleiks. 

b) Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 

c) Hljómsetji stutta laglínu óundirbúið.  

d) Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir eyra.  

5. Óundirbúinn nótnalestur (10 einingar). 

6. Heildarsvipur (5 einingar).41 

 

Eins og sjá má hafa verkin þrjú, æfingin og óundirbúni nótnalesturinn 70% vægi en allir 

lúta þessir prófþættir að hæfni nemandans til að geta lesið eftir nótum. Tónstigar og 

hljómar gilda 15%, heildarsvipurinn 5% og valþátturinn aðeins 10%. Þar sem síðasttaldi 

liðurinn hefur svo lítið vægi fara kennarar tæpast að leggja áherslu á hann. Það liggur í 

augum uppi að nemandi verður fyrst og fremst að hafa getu í nótnalestri til að ná þessum 

mikilvæga áfanga. Þá vaknar spurningin: Er þessi krafa ekki á skjön við hin yfirlýstu 

markmið í upphafi námskrár um fjölbreytta kennsluhætti? 

                                                           
40 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Hljómborðshljóðfæri, 10-11. 
41 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti, 37. 
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3.2.2 RYTMÍSKT ÁFANGAPRÓF 

Árið 2010 var gefin út ný aðalnámskrá tónlistarskóla og nú fyrir rytmíska tónlist. Hún er 

byggð upp á sama hátt og áður útgefnar námskrár nema viðfangsefnin eru að mestu leyti 

önnur. Nemendur í rytmísku námi læra að leika djass, popptónlist, rokk og ýmsar tegundir 

heimstónlistar. Er talið æskilegt „að nemendur í grunnnámi kynnist eins fjölbreyttri 

rytmískri tónlist og kostur er.“42  

Mikill munur er á markmiðum hefðbundins grunnprófs sem fjallað var um hér að 

framan og því rytmíska. Þrepamarkmiðin eru orðin 70 og mörg þeirra tengjast kröfum um 

kunnáttu í spuna, samspili og að leika eftir eyra.43 Ástæðulaust er að setja þau öll hér inn 

en sem sem dæmi um mikilvæg markmið sem ekki eru í hinu grunnprófinu er að „nemandi 

[…] geti leikið hljóma í undirleik af öryggi og smekkvísi“, einnig að hann „hafi fengið 

tækifæri til að leika í hljómsveit“, og „hafi þjálfast reglulega í óundirbúnum lestri 

bókstafshljóma til undirleiks og spuna.“44  

Prófþættir eru þessir:  

1. Verk (15 einingar hvert) í samræmi við kröfur greinanámskrár.  

a) Tvö ólík aðallög.  

b) Eitt lag af fjögurra laga safnlista – valið af prófdómara.  

2. Æfing (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár.  

3. Tónstigar og hljómar (15 einingar) í samræmi við kröfur greinanámskrár.  

4. Val (10 einingar). Nemandi velji annað eftirtalinna viðfangsefna:  

a) Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu.  

b) Leiki verk samkvæmt klassískri námskrá af sambærilegri þyngd og önnur 

prófverkefni.  

5. Óundirbúinn nótnalestur (10 einingar).  

a) Hefðbundinn nótnalestur.  

b) Lestur bókstafshljóma og spuni yfir þá.  

6. Heildarsvipur (5 einingar).45 

 

Eins og í hefðbundna grunnprófinu gilda tónstigar og hljómar 15%, valið 10% og 

heildarsvipurinn 5%. Verkin þrjú í fyrsta prófþættinum gilda samtals 45% en þá leikur 

                                                           
42 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 10.  
43 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 37-40. 
44 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 37. 
45 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 26 
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nemandinn lög eftir laglínum með bókstafshljómum. Æfingin er eftir nótum og gildir 15% 

og óundirbúni nótnalesturinn 5%. Þeir prófþættir sem lúta að getu nemandans til að leika 

eftir nótum er því 20% en eftir bæði nótum og bókstafshljómum 65%. Það sem kemur 

mest á óvart er að boðið er upp á fingraæfingu eftir hinn gamla meistara, Carl Czerny 

(1791–1857).46 Prófin eru í grunninn alveg eins nema rytmískt lagaval og aðrir tónstigar. 

Auk þess þarf nemandinn, í óundirbúna þættinum, að geta leikið bókstafshljóma og bætt 

spuna ofan á þá. Þessu prófi fylgja miklar og allt að því óaðgengilegar kröfur, að minnsta 

kosti við fyrstu sýn. Það kann að vera að hin fjölmörgu þrepamarkmið láti þetta líta út 

fyrir að vera verra viðureignar en það er. Það er þó fullljóst að þetta grunnpróf er erfiðara 

en hið hefðbundna. Það er því spurning hvort tilkoma rytmískrar námsskrár hækki hlutfall 

þeirra nemenda sem ná að taka grunnpróf áður en þeir hætta námi. 

3.3 UMRÆÐUR 

Árið 2009 stóð Félag tónlistarskólakennara fyrir umfangsmikilli könnun sem Árni 

Sigurbjarnarson og Sigrún Grendal byggðu skýrslu sína Greining á kerfi tónlistarskóla á 

Íslandi á. Í henni var gerð úttekt á starfi tónlistarkennara, þjónustu og umfangi þeirra 88 

tónlistarskóla sem störfuðu samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla og höfðu rekstrarstyrk frá viðkomandi sveitarfélagi.47  

Rætt var um aðalnámskrá tónlistarskóla og skólastjórar spurðir hverju þeir vildu helst 

breyta þegar aðalnámskrá tónlistarskóla yrði endurskoðuð. Hér á eftir verður vitnað í 

nokkra skólastjóra en þeir hafa í ljósi reynslu sinnar sterkar skoðanir á markmiðum 

hennar: 

„Auka vægi skapandi þáttar“ – „Meiri fjölbreytileika – ekki eingöngu horfa á þessi próf.“ 

– „Taka mið af fleiri námsaðferðum og markmiðum.“ – „Bæta inn í þáttum fyrir hægari 

nemendur og sjálfbærari aðferðum fyrir nemendur svo að þeir geti bjargað sér sjálfir.“ – 

„Kveða sterkar á um samleik í hljómsveitarhljóðfærum, píanónám söngnemenda o.fl. í 

þeim dúr.“ – „Að ekki „þurfi“ allir nemendur að stefna að atvinnutónlistarmenntun. Hafa 

má í huga sérstaka námsbraut sem býr nemendur undir það að njóta tónlistar“ – 

„Námskráin kveður á um að skólum beri að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða 

nemenda, getu þeirra og þroska. Skilgreina þarf hvernig skólarnir eiga að koma til móts 

við nemendur með sérþarfir.“  

                                                           
46 Íslenska alfræðiorðabókin I., 270 
47 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 7. 
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Tveir skólastjórar gera grein fyrir gagnrýni sinni í stuttum pistlum: 

Eins og segir í aðalnámskrá þá ber að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða 

nemenda, getu þeirra og þroska þannig að skólarnir þjóni öllum þeim sem sækjast 

eftir tónlistarnámi. Síðan er ekkert í námskránni sem segir til um hvernig koma 

eigi til móts við nemendur með sérþarfir. Skilgreina þarf því betur hlutverk 

tónlistarskólanna gagnvart nemendum með sérþarfir og eins þarf að skilgreina á 

hvern hátt verði komið til móts við þá varðandi kennsluhætti, námsmat og fleira. 

Annars heldur námskráin áfram að vera í mótsögn við sjálfa sig. 

Námskráin er of einhæf og samræming milli greina algjörlega ófullnægjandi. Ekki 

er tekið tillit til áhuga flestra nemenda á annarri tónlist en þeirri klassísku og ekki 

er nóg að setja bara inn rytmíska sérhæfða námskrá. […] Síðan væri eðlilegast að 

hún væri lifandi á netinu og hægt að færa inn verkefni og athugasemdir eftir 

þörfum. Greinakennarar kæmu saman og færu yfir verkefni og ræddu málin. Þetta 

er allt of miðstýrt í dag.48 

Að lokum má geta þess að aðalnámskrá hefur reglugerðarígildi og skólastjórnendum og 

kennurum ber að fara eftir þeim fyrirmælum sem þar eru lögð fram. Áhrifa hennar gætir 

einnig í kjarasamningum tónlistarkennara þar sem kennsluskyldan ræðst af því hvaða 

áfangapróf nemendur hafa tekið.49  

Af framansögðu má vera ljóst að taka þarf aðalnámskrá til rækilegrar endurskoðunar. 

Markmið hennar um fjölbreytta kennsluhætti ná ekki fram að ganga meðan kröfur í 

hefðbundnu grunnprófi byggjast eingöngu á nótnalestri. Rytmískt píanónám byggir bæði 

á lestri nótna og bókstafa, en það getur tæpast talist eðlilegt að nemandi verði að fara í 

rytmískt nám til að læra grunnatriðin í undirleik eftir hljómum. Skólastjórar þekkja einna 

best til aðstæðna í skólum landsins og gagnrýni þeirra er ákall um breytingar á 

aðalnámskrá. Þangað til þær ganga í gegn er ekki líklegt að teknir verði upp fjölbreyttir 

kennsluhættir með markvissum hætti. 

  

                                                           
48 Greining á kerfi tónlistarskóla á Ísland. (óútgefin skýrsla) 2009, 21-22. 
49 Heildarkjarasamningur frá 1. ágúst 2015 til 31. mars 2019, 15. 
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4 PÍANÓKENNARAR 

Í þessu kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem notuð var við öflun gagna. 

Einnig er fjallað um hvernig staðið var að úrtaki og framkvæmd rannsóknarinnar.  

4.1 MEGINDLEG RANNSÓKN 

Í fræðasamfélaginu eru megindlegar rannsóknir löngu viðurkenndar og eiga sér langa 

hefð.50 Það sem einkennir þær er að tölulegum upplýsingum er safnað á kerfisbundinn og 

hlutlægan hátt. Megindlegar aðferðir eru því viðeigandi þegar verið er að skoða eitthvað 

sem gæti sýnt meðaltöl af einhverju tagi, þ.e. eitthvað sem hægt er að mæla, vega eða 

telja.51 Til að rannsaka kennsluhætti kennara var því megindleg rannsóknaraðferð notuð. 

Hún á vel við ef rannsakendur telja sig vita hvers þeir vilja spyrja. Þegar svör við 

spurningunum liggja fyrir, þá fást tölulegar upplýsingar sem segja til um hvort 

rannsóknartilgátan standist.  

Megindlegar aðferðir henta vel til að fá einhvers konar heildarmynd af hópnum sem 

á að rannsaka. Í þessu tilfelli er hópurinn píanókennarar, þar sem sjónum er einkum beint 

að menntun þeirra og kennsluaðferðum. Það þykir einn stærsti kosturinn við megindlega 

rannsóknaraðferð að hægt er að skoða hvernig ýmsar breytur í rannsókninni tengjast.52 

Breyturnar í þessari rannsókn er menntun píanókennara og kennsluaðferðir þeirra. Þannig 

er hægt að komast að því hvort þær aðferðir sem kennarar nota í sinni kennslu fari alfarið 

eftir þeirri formlegu menntun sem þeir hafa fengið eða hvort þeir eru að prófa sig áfram 

með aðrar aðferðir. Einnig er athugað hvort þörf er fyrir píanóbók sem kennir meðleik 

eftir bókstafshljómum og tengjast niðurstöður rannsóknarinnar því hvort menntun 

kennaranna hafi áhrif á það hvort þeir hafi hugsað sér að nota umrædda píanóbók eður ei.  

Í ljósi niðurstaðna er hægt að greina nákvæmlega hvaða píanókennarar vilja nota 

píanóbók sem kennir meðleik. Spurningin er hvort það eru, fyrst og fremst, klassískt 

menntaðir kennarar af því þeir hafa ekki fengið formlega menntun í leik eftir 

bókstafshljómum eða hvort rytmískt menntaða kennara vanti einnig umrædda píanóbók 

til að skipuleggja námið og geta þannig á sem einfaldastan hátt kennt nemendum þessa 

aðferð? 

                                                           
50 Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir „Notkun blandaðra aðferða í rannsóknum,“ 393. 
51 Ragnheiður Harpa Arnardóttir „Megindlegar rannsóknir: Gerð rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir helstu 

rannsóknarsnið,“ 377. 
52 Sigurlína Davíðsdóttir „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?“ 229-231. 
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Þann 21. febrúar setti ég í rannsóknarskyni könnun á Facebook-síður tónlistarmanna 

hér á landi. Ástæðan var sú að mig langaði að forvitnast um kennsluhætti píanókennara. 

Aðallega vildi ég komast að því hvort þeir væru að kenna nemendum meðleik eftir 

bókstafshljómum. Einnig hvort það fari eftir menntun þeirra, hvort og hversu mikla 

áherslu þeir leggja á þann þátt. Að spyrja eingöngu um nótnalestur og meðleikinn hefði 

ekki gefið heildstæða mynd af kennsluháttum kennara og því var einnig spurt um kennslu 

eftir suzukiaðferðinni, að leika eftir eyranu og spuna (að leika af fingrum fram). 

Aðalmarkmiðið var þó að komast að því hvort kennarar hefðu áhuga á að nota íslenska 

píanóbók með vinsælum lögum sem kennir nótnalesurum meðleik eftir bókstafshljómum 

og hvort það færi eftir menntun þeirra hversu mikinn áhuga þeir hefðu á að nota bókina, 

þ.e. hver stærsti markhópurinn er.  

4.2 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Könnuninni fylgdi stutt kynning á rannsakanda sem og beiðni til píanókennara um að taka 

þátt (sjá fylgiskjal 1). Google býður upp á margar tegundir kannana sem fljótlegt er að 

búa til og kosta ekki neitt. Valin var tegund af könnun sem hentar vel í rannsókn sem 

þessa. Þar sem flestir kennarar eru á Facebook þótti mér einfaldast að setja könnunina þar 

inn. Reyndar kom til greina að senda hana í gegnum netpóst og fá stéttarfélögin í lið með 

mér. Mér var hins vegar bent á að kennarar fái ógrynni af alls kyns netpósti sem þeir nenni 

ekki einu sinni að opna, allra síst póst þar sem verið er að biðja viðtakanda um að taka 

þátt í einhverri könnun. Því fannst mér vænlegra til árangurs að setja könnunina inn á 

allar Facebooksíður tónlistarmanna. Til að finna þær hafði ég samband við Félag 

tónlistarkennara (FT) og Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH). Starfsmenn þar 

aðstoðuðu við leitina og að koma könnuninni á netið.  

Eftirfarandi er listi yfir þær Facebooksíður tónlistarmanna og píanókennara sem 

könnunin var sett á og jafnframt er fjöldi félagsmanna hverrar síðu í sviga: Bakland 

tónlistarkennslu á Íslandi (584), EPTA-Ísland53(80), Félag kennara og stjórnenda í 

tónlistarskólum (922), FÍH Félag íslenskra hljómlistarmanna (1067), Spjallhópur FT 

fólks (300) og Tónmennt á Íslandi (399). Þótt fjöldi félaga sé samanlagt 3.352 þá má ætla 

að margir tónlistarkennarar séu að minnsta kosti á tveimur síðum, jafnvel þremur. Félagar 

eru því mun færri en heildartalan segir og ómögulegt að vita hversu margir píanókennarar 

eru skráðir þar. Jafnvel þó þeir séu félagar er ekki heldur hægt að vita hvort þeir sáu 

                                                           
53 European Piano Teachers Association eða Evrópusamband píanókennara á Íslandi. 
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könnuna eður ei. Það er því næsta augljóst að könnunin hefur ekki náð til allra 

píanóleikara á landinu því margir eru eflaust ekki félagar á Facebook. Sem dæmi má nefna 

að samkvæmt heimasíðu EPTA eru félagar 125 en á Facebooksíðu félagsins voru þeir 80 

daginn sem könnunin var send út.54 Það er mögulegt að einhverjir 45 félaganna, sem ekki 

eru á Facebook EPTA, séu á öðrum tónlistarsíðum en þó er engu hægt að slá föstu hvað 

það varðar. Þýði rannsóknarinnar átti að vera allir píanókennarar landsins en þar sem þeir 

voru ekki allir á Facebook höfðu þeir ekki möguleika á að komast í úrtak. Sem dæmi má 

ímynda sér að eldri klassískir píanókennarar vilji ekki vera á Facebook. Þetta er 

augljóslega kerfisbundin villa og getur hugsanlega hafa ruglað eitthvað niðurstöður 

könnunarinnar en þó er vafasamt að um afgerandi áhrif séu að ræða 55 

Stéttarfélögin og EPTA sendu tölvupóst til félagsmanna til að vekja athygli þeirra á 

könnuninni og hvetja til þátttöku. Könnunin var opin í rúmar þrjár vikur, eða frá 21. 

febrúar til 16. mars.  

 

  

                                                           
54 EPTA Ísland 2018. 
55 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson „Úrtök og úrtaksaðferðir í megindlegum rannsóknum,“ 117. 
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4.2.1  SPURNINGAR 

 

1.Menntun í píanóleik? 

 

Mynd 3. Spurning um menntun píanókennara. 

 

 

 

2. Hvað kennirðu píanónemendum?  

 

 

Mynd 4. Spurning um kennsluhætti píanókennara. 
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3. Ef til væri íslensk píanóbók með vinsælum lögum, sem kenndi nótnalesurum meðleik 

eftir bókstafshljómum, myndirðu nota hana? 

 

 

Mynd 5.  Spurning um notkun píanókennara á íslenskri píanóbók. 

 

4.3 NIÐURSTÖÐUR 

108 píanókennarar svöruðu könnuninni og má þakka ítrekun með tölvupósti svo góða 

þátttöku. Því miður er tilfinnanlegur skortur á tölulegum gögnum og því er notast við 

tölur úr skýrslu þeirra Árna Sigurbjarnarsonar og Sigrúnar Grendal sem samin var 2009. 

Á þeim tíma voru tónlistarkennarar um 840 og píanónemendur um 27% allra 

tónlistarnema í landinu.56 Sé reiknað út frá þessum forsendum eru starfandi píanókennarar 

í dag um 230 og svarhlutfallið því 47%. Líklegt er þó að þeim hafi fjölgað eitthvað á 

undanförnum níu árum og þá lækkar prósentan. Í svona könnunum er æskileg að 

svarhlutfall sé 30–40% og má því ætla að þetta takmark hafi náðst.57 Þó að niðurstöðurnar 

séu kannski ekki óvéfengjanlegar gefa þær samt sterka vísbendingu um þá þætti sem spurt 

var um.  

Í megindlegum rannsóknum byggist gagnagreiningin yfirleitt á mismunandi 

tölfræðiaðferðum.58 Það þýðir að þegar allar tölur um svör þátttakenda lágu fyrir, þá voru 

niðurstöðurnar reiknaðar út og upplýsingarnar settar fram í stöpla- og/eða skífuritum svo 

dæmi séu tekin. Niðurstöður þessarar könnunar eru því einkum settar fram í myndrænu 

formi. 

                                                           
56 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 31, 47. 
57 Fryrear „What's a Good Survey Response Rate? survey gizmo//resources,“ 2015. 
58 Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir „Yfirlit yfir rannsóknarferlið,“ 68. 
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1. Menntun í píanóleik. 

 

 

Mynd 6. Svör við spurningunni um menntun píanókennara. 

 

 

Eins og sjá má er fyrsta spurningin fjölvalsspurning en þá er ekki aðeins einn valkostur 

heldur hægt að merkja við fleiri. Nær allir píanókennarar eru klassískt menntaðir og er 

ástæðan sú að píanókennarar hófu sitt nám í hefðbundnum tónlistarskólum hér landi þar 

sem höfuðáhersla er lögð á klassíska menntun. Aðeins einn píanókennari skrifaði um sitt 

sérnám, þ.e. BA nám í skapandi tónlistarmiðlun. Þarna hefðu suzukikennarar og 

hugsanlega fleiri gjarnan mátt taka fram sína menntun. Það má segja að suzukiaðferðin 

sé klassísk en hún krefst sérmenntunar. Grunnur hugmyndafræðinnar er að kenna börnum 

að læra tónlist á sama hátt og þau læra móðurmál sitt. Þetta er háþróuð aðferð og 

suzukikennarar þurfa að standast miklar kröfur um menntun og hæfileika.59 Þeir eru 

aðeins rúmlega 60 á landinu og kenna á mörg hljóðfæri.60 Þeir eru því ekki margir sem 

kenna eftir aðferðinni á píanó. 

   

                                                           
59 Kristinn Örn Kristinsson. Suzuki tónlistaruppeldi. Handbók fyrir kennara, foreldra og aðra 

uppalendur, 141-143. 
60 Íslenska Suzukisambandið 2018. 
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2. Hvað kennirðu píanónemendum? 

 

 

          Nótnalestur             Suzuki             Eftir eyranu            Spuni               Meðleikur 

Mynd 7. Svör við spurningunni um kennsluhætti píanókennara. 

 

Þessum niðurstöðum er ætlað að sýna hvað er verið að kenna með markvissum hætti og 

hvað ekki. Ef horft er á mynd 4 er einungis hægt að átta sig á að margir eru að kenna 

nótnalestur og fáir eftir suzukiaðferðinni. Þær augljósu niðurstöður eru alveg í takt við þá 

menntun sem píanókennarar hafa. Allir hafa þeir lært nótnalestur og þar sem hann þykir 

undirstaða alls tónlistarnáms leggja kennarar áherslu á að kenna hann. Það hversu fáir 

kenna eftir suzukiaðferðinni kemur til af því hversu sérhæfð menntunin er og fáir kennarar 

hafa hana. Til að skerpa á niðurstöðunum, þá verður horft á hversu mörg prósent kenna 

Nær eingöngu/Mikið, Stundum/Einstaka sinnum og Alls ekki. Ekki er verið að breyta 

niðurstöðum en svona kannanir byggja á upplifun þátttakanda en eru ekki 

óvéfengjanlegar staðreyndir. Það er huglægt mat hvers og eins hvað er t.d. mikið, stundum 

og einstaka sinnum.  

 

Tafla 1. Kennsluhættir píanókennara sýndir í þremur flokkum. 

 

Eins og sjá má eru allir að kenna eitthvað í nótnalestri og langflestir, eða 84%, kenna hann 

markvisst. Aðeins 6% kenna eftir suzukiaðferðinni, skiljanlega, því eins og áður hefur 
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komið fram eru suzukikennarar afar fámenn stétt. Tæpur þriðjungur kennir nemendum 

markvisst að leika eftir eyranu og um 20% spuna og meðleik. Píanókennarar leggja margir 

ekki mikla áherslu á að kenna eftir eyranu, spuna eða meðleik en um 70% svara 

Stundum/Einstaka sinnum. Það bendir til þess að píanókennarar vilji leggja áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti. Niðurstöður um kennsluhætti út frá menntun kennara koma fram 

síðar.  

 

3.Ef til væri íslensk píanóbók með vinsælum lögum, sem kenndi nótnalesurum meðleik 

eftir bókstafshljómum, myndirðu nota hana? 

 

 

Mynd 8. Svör við því hvort píanókennarar myndu nota píanóbókina. 

 

Skífuritið sýnir að 68,5% píanókennara sem tóku þátt í könnuninni myndu Örugglega eða 

Nær örugglega nota píanóbók sem kennir nótnalesurum meðleik eftir bókstafshljómum. 

Þessar niðurstöður benda tvímælalaust til þess að píanókennarar hafi mikinn áhuga á að 

kenna nemendum þessa aðferð en vanti námsefni. Aðeins 5,6% myndu Líklega ekki nota 

bókina en enginn útilokaði það með öllu.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður út frá menntun píanókennara má lesa þær áherslur 

sem þeir leggja á umræddar kennsluaðferðir.  
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Mynd 9. Nótnalestur eftir menntun kennara. 

 

Eins og áður hefur komið fram er nótnalestur algengasta kennsluaðferðin og allir kennarar 

leggja mikla áherslu á hann. Það er eðlileg niðurstaða í ljósi þess að þeir eru klassískt 

menntaðir og hafa sjálfir fyrst og fremst lært að lesa eftir nótum. Rytmískt menntaðir 

kennarar leggja eilítið minni áherslu á hann enda leggja þeir líka áherslu á leik eftir 

bókstafshljómum.  

 

Mynd 10. Suzukiaðferðin eftir menntun kennara. 

 

Í ljósi þess hve suzukimenntun er sérhæfð þá kemur það mest á óvart hversu margir 

tónmenntakennarar og rytmískir eru að kenna eftir þessari aðferð. Augljóslega teljast 

suzukikennararnir klassískt menntaðir og eru því flestir þar sem kenna Nær 

eingöngu/Mikið þannig.  
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Mynd 11. Að leika eftir eyranu eftir menntun kennara. 

 

Rytmískt menntaðir kennarar leggja mesta áherslu á að kenna nemendum að leika eftir 

eyranu. Í þeirra hópi eru þeir einnig flestir sem kenna það alls ekki. Kemur sú niðurstaða 

nokkuð á óvart því svo virðist sem færri klassískt menntaðir kennarar sleppi því heldur 

en þeir. Skýringin gæti verið misskilningur eða vegna þess hve úrtakið er fámennt.  

 

 

Mynd 12. Spuni eftir menntun kennara. 

 

Þessar niðurstöður ríma við menntun kennara, því eingöngu rytmískt menntaðir kennarar 

læra að kenna eftir þessari aðferð. Það kemur á óvart hversu margir klassískt menntaðir 

og tónmenntakennarar kenna oft spuna Stundum/Einstaka sinnum.  

  



 

39 

 

Mynd 13. Meðleikur eftir menntun kennara. 

 

Rytmískt menntaðir kennarar kenna meðleik mest allra kennara. Menntun þeirra kann að 

skýra það sem og krafan í rytmísku námskránni um að nemendur eigi að geta leikið undir. 

Eingöngu klassískt menntaðir kennarar sleppa þessum þætti algjörlega. Hugsanlega 

skýringin er sú að þeir kunni það ekki eða finnist aðferðin of auðveld og/eða ómerkileg.  

 

 

Mynd 14. Píanóbók – hvort kennarar myndu nota hana, eftir menntun. 

 

Mikill áhugi er á píanóbókinni eins og áður hefur komið fram. Mest kemur á óvart hversu 

margir rytmískir kennarar myndu nota hana því þeir eru sérfræðingar í að leika eftir 

bókstafshljómum. Þessar niðurstöður staðfesta kannski fyrst og fremst hversu mikilvægt 

er fyrir kennara að hafa námsbækur, bæði til að finna efni og skipuleggja námið. .   



40 

5 PÍANÓNEMENDUR 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Lýst er hvernig staðið var að úrtaki í rannsóknina og greiningu gagna. 

5.1 EIGINDLEG RANNSÓKN  

Rannsóknin var eigindleg en það er tiltölulega nýleg aðferð þar sem notuð eru viðtöl til 

að afla gagna. Hugmyndafræðin á sér rætur í heimspeki fyrri alda en aðferðafræðin 

þróaðist ekki fyrr en á síðari hluta 20. aldar.61 Í þessari rannsókn er notuð eigindleg 

rannsóknaraðferð því hún reynist einkar vel þegar skoða þarf reynslu og viðhorf fólks 

náið af ýmsum fyrirbærum svo sem af námi og starfi.62 

Þó umræðuefnið sé ákveðið fyrirfram er ekki svo um áherslur í samræðunum. Viðtölin 

verða því mismunandi frá einum þátttakanda til annars. Innihaldið verður því ekki 

nákvæmlega það sama í rannsókninni, þó viðfangsefnið sé það. Það er grundvallaratriði 

þegar tekin eru eigindleg viðtöl að viðmælendur geti tjáð sig frjálslega. Það þarf að hafa 

vissan ramma en hann má ekki vera svo niðurnjörvaður að hann hindri eðlilegar 

samræður.63 Í þessari rannsókn var notaður viðtalsvísir (sjá fylgiskjal 2) en þess var gætt 

að viðmælendur fengju að tala að vild.  

Þegar búið er að skrá viðtölin og gögnin liggja fyrir hefst úrvinnsla. Það þarf að fara 

ítrekað yfir textann og leitast við að skilja merkingu gagnanna til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum. Einnig þarf að greina mynstur og stef en það er nokkuð sem 

kemur ítrekað fram í textanum. Í þessu ferli er mikilvægt að rannsakandinn sé með opinn 

huga og leggi til hliðar fyrri hugmyndir um efnið.64 Bent hefur verið á að í eigindlegum 

rannsóknum sé rannsakandinn alltaf „mælitæki“. Það er því ekki hægt fyrir tvo fræðimenn 

að komast að sömu niðurstöðu þó að þeir vinni í sama verkefni. Þetta er alveg eðlilegt því 

þeir hafa bæði ólíka reynslu og sýn á fræðin.65 

Fræðimenn eru sammála um að ekki sé einfalt að skilgreina réttmæti í eigindlegri 

rannsókn. Ef rannsakandinn er virkur þátttakandi í að búa til rannsóknargögnin þá hlýtur 

þekking hans og reynsla að endurspeglast í öllu rannsóknarferlinu. Sumir segja að 

eigindlegir rannsakendur vanræki, því miður, að meta réttmæti rannsókna. Aðrir fullyrða 

                                                           
61 Sigríður Halldórsdóttir. „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,“ 239. 
62 Helga Jónsdóttir. „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 137. 
63 Helga Jónsdóttir. „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 143-145. 
64 Sigríður Halldórsdóttir. „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,“ 240-241. 
65 Sigríður Halldórsdóttir. „Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð,“ 293. 
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að réttmæti sé fyrst og fremst megindlegt hugtak. Það eigi því ekki við í eigindlegum 

rannsóknum og því sé óþarfi að fjalla um það sérstaklega.66  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru hversu úrtakið er lítið og í raun vafasamt að 

alhæfa nokkuð um niðurstöður út frá viðtölum við aðeins tíu manneskjur jafnvel þótt 

viðhorf þeirra og reynsla virðist benda til ótvíræðra niðurstaðna um fyrirbærið sem verið 

er að rannsaka. Hér er þó ekki ætlunin að alhæfa neitt um niðurstöðurnar heldur gefa 

innsýn í upplifun og reynslu viðmælendanna. Rannsakandi er þó sannfærður um réttmæti 

og áreiðanleiki rannsóknarinnar. Það þýðir, með öðrum orðum, að ef rannsóknin yrði 

endurtekin með öðrum rannsakanda og viðmælendum þá yrðu niðurstöðurnar nokkurn 

veginn þær sömu. Sagt er að réttmæti í eigindlegum rannsóknum sé ekki hægt að meta út 

frá vísindalegu hlutleysi heldur að vissu marki miklu frekar út frá listrænum heiðarleika 

rannsakandans.67 

 

5.2 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Rannsóknin byggir á viðtölum við tíu viðmælendur. Til að finna þá var notað svokallað 

tilgangsúrtak en þá er fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn fyrirfram heldur eru viðmælendur 

valdir með hliðsjón af markmiði rannsóknarinnar. Þá eru valdir einstaklingar sem hafa 

bæði dæmigerða reynslu af fyrirbærinu og einnig það sem kalla má ódæmigerða reynslu. 

Þannig er reynt að koma í veg fyrir að úrtakið verði of einsleitt. Algengt er að þeir séu 5–

15 en aðalatriðið er að ná svokallaðri mettun en þá hefur rannsakandinn náð heildarmynd 

af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka.68 

Í eigindlegum rannnsóknum eru úrtök um margt ólík því sem gerist í megindlegum 

rannsóknum. Bæði er úrtakið valið á annan hátt úr þýðinu og einnig eru miklu færri 

þátttakendur. Það hvernig úrtakið er valið hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar. Það 

er mikilvægt að vanda til verka því úrtak og val viðmælenda ræður miklu um gæði 

rannsóknarinnar. 69  

Rannsakandi gaf sér um hálft ár til að finna viðmælendur og voru einkum fyrirspurnir 

til fyrrverandi samkennara sem skiluðu árangri. Enn aðrir voru valdir eftir ábendingum 

frá vinum og kunningjum sem vissu að verið var að leita að viðmælendum í rannsóknina. 

                                                           
66 Helga Jónsdóttir. „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ 149. 
67 Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. „Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum og 

eigindlegum rannsóknum,“ 216. 
68 Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. „Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum rannsóknum,“130. 
69 Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. „Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum rannsóknum,“ 129. 
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Áhersla var lögð á að finna ólíka viðmælendur hvað snertir getu til að leika á píanó. Allir 

þurftu að hafa verið í tónlistarskóla og hafa lært nótnalestur með misjafnlega góðum 

árangri því máli skiptir að heyra bæði viðhorf góðra og lélegra nótnalesara til píanóleiks 

eftir bókstafshljómum. Enn fremur þurftu allir nemendurnir að geta lesið hljómana 

þokkalega, án æfinga, og ekki aðeins í grunnstöðu. Þetta var í raun aðalatriðið því það er 

mikilvægt að viðmælendur hafi persónulega reynslu af því fyrirbæri sem á að rannsaka. 

Þeir þurfa einnig að hafa löngun og getu til að lýsa upplifun sinni og reynslu.70 Til að 

tryggja að úrtakið yrði ekki einsleitt var einnig rætt við nemanda með ódæmigerða reynslu 

af fyrirbærinu, þ.e. hann hafði ekki lært að leika eftir bókstafshljómum á píanó. Ekki 

nýttust allar ábendingar því sumir nemendur reyndust aðeins kunna örfáa hljóma í 

grunnstöðu. Með svo litla undirstöðu er ekki hægt að segja að viðkomandi hafi nokkra 

reynslu eða þekkingu á hljómaleik.  

Samkvæmt aðferðafræðikenningum skyldi yfirleitt reyna að velja til þátttöku fólk sem 

ekki er statt í miðri reynslu.71 Upplifun og reynsla fólks breytist oft með tímanum en í 

þessari rannsókn er hins vegar mikilvægt að viðhorf nemenda sem eru núna í námi komi 

fram. Einnig þurftu kynjahlutföllin að vera rétt og nemendur að vera á öllum aldri. 

Viðmælendurnir áttu það allir sameiginlegt, utan einn, að hafa lært að leika bæði eftir 

nótum og bókstafshljómum. Helmingur þeirra er enn að læra og hinir hættir.  

Í þessari rannsókn var upphaflega hugmyndin að hafa þátttakendur um 15 en það 

reyndist óþarfi þar sem ekki voru að bætast við fleiri upplýsingar, þ.e. mettun var náð. 

Viðmælendur voru sex kvenkyns og fjórir karlkyns píanónemendur en í tónlistarskólum 

landsins eru mun fleiri stúlkur að læra á píanó heldur en drengir. Fyrir níu árum voru 

hlutföllin 67% á móti 33% drengja en ekki er vitað hver staðan er í dag.72 Í tónlistarskólum 

er fólk á öllum aldri að læra á píanó og viðmælendurnir eru á aldrinum 10–70 ára. Miðað 

við aldursdreifingu í tónlistarskólum þá hefðu 80% viðmælenda átt að vera undir 15 ára73 

en það hefði þó gefið takmarkaða mynd af viðhorfi píanónemenda, því þýðið hefði orðið 

alltof einsleitt. Jöfn aldursdreifing þátttakendanna þ.e. frá 20–70 ára, byggðist bæði á vali 

rannsakanda og heppni. Viðmælendur eru búsettir í fimm bæjarfélögum á suðvesturhorni 

landsins. Ekki gafst tækifæri til að finna né hitta viðmælendur annars staðar á landinu.  

                                                           
70 Sigríður Halldórsdóttir. „Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð.“ 287. 
71 Sigríður Halldórsdóttir. „Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð.“ 287. 
72 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 47. 
73 Greining á kerfi tónlistarskóla á Íslandi (óútgefin skýrsla), 40.  
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Viðtölin voru tekin á þriggja vikna tímabili frá 22. febrúar og til 15. mars. Þau voru 

tekin ýmist heima hjá rannsakanda eða viðmælanda, í tónlistarskólum og eitt fór fram á 

kaffihúsi. Öll viðtölin voru hljóðrituð á snjallsíma og upptökutæki með samþykki 

viðmælenda. Tekin voru svokölluð opin viðtöl og stuðst við viðtalsvísi (sjá fylgiskjal 

2).Voru þau frá 12 upp í tæpar 25 mínútur og voru afrituð á tölvu af rannsakanda. 

5.3 VIÐMÆLENDUR  

Hér er gerð grein fyrir viðmælendunum, aldri þeirra og hversu lengi þeir hafa lært á píanó. 

Einnig koma fram upplýsingar um aðra tónlistarmenntun og hvort þeir eru í tónlist í dag.  

10–15 ára – Andri er búinn að vera í píanónámi við tónlistarskóla í fjögur ár. Hann hefur 

lært bæði að leika eftir nótum og bókstafshljómum frá upphafi náms. Hann er ennþá að 

læra og hefur hugsað sér að halda áfram námi í píanóleik.  

15–20 ára – Birta er búin að vera í píanónámi í átta ár og er ennþá að læra. Hún lærði 

eingöngu að leika eftir nótum fyrstu tvö árin, en eftir að hún kynntist leik eftir bókstöfum 

hefur hún lítið leikið eftir nótum. Í dag er hún mikið í undirleik með öðrum nemendum 

og leikur í popphljómsveit. 

15–20 ára – Dagur er búinn að læra í sjö ár á píanó. Fyrsta árið lærði hann eingöngu eftir 

nótum en hefur æft bæði nótnalestur og hljómaleik síðan. Á tónleikum leikur hann iðulega 

undir með söngvurum. Hann er ennþá í píanónámi en hefur hugsað sér að hætta, jafnvel 

á þessu ári. 

15–20 ára – Elísa lærði eingöngu að leika eftir nótum í sjö ár en fór þá í annan 

tónlistarskóla þar sem hún lærði að leika eftir bókstafshljómum. Nú er hún á sínu níunda 

ári í píanónámi og æfir bara eftir hljómum. Hún hefur verið í söngnámi í tvö ár og leikur 

sjálf undir þegar hún syngur.  

15–20 ára – Fjóla lærði að leika eftir nótum í 3 ár eða þangað til hún varð 13 ára. Hætti í 

píanónáminu og fór að læra gítargrip og syngja. Hún er eini viðmælandinn sem lærði ekki 

að leika eftir bókstafshljómum á píanóið.  

20–30 ára – Hákon lærði á píanó í 9 ár og kynntist leik eftir bókstafshljómum þegar hann 

var búinn að læra í tvö ár. Hann tók klassískt miðpróf frá FÍH og er ekki lengur í 

tónlistarskóla. Núna stundar hann nám í HÍ en heldur áfram að leika á píanóið og semja 

lög. Hann er líka í popphljómsveit.  
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30–40 ára – Jakob spilaði strax eftir eyranu sem barn. Tólf ára lærði hann einn vetur hjá 

rytmískum píanóleikara og síðan í FÍH, þar sem hann tók þriðja stigið eftir gamla kerfinu. 

Seinna tók hann klassískt miðpróf frá NT. Í dag er hann lögfræðingur og í hlutastarfi sem 

píanóleikari.  

40–50 ára – Lilja var í óhefðbundnu píanónámi hjá ömmu sinni þegar hún var barn og 

lærði nótur og að leika eftir eyranu. Fór í tónlistarskóla og lærði bæði píanó og söng. Tók 

7. stig í klassískum píanóleik og er menntuð söngkona. Í dag starfar hún sem 

tónlistarmaður meðfram annarri vinnu. 

50–60 ára – Nanna fór í tónlistarskóla á fimmtugsaldri og lærði í sex ár. Fyrstu fjögur árin 

lærði hún eingöngu eftir nótum en síðustu tvö æfði hún jöfnum höndum eftir nótum og 

hljómum. Hún er hætt í námi en leikur einkum á píanóið fyrir sig og sína.  

60–70 ára – Rakel hefur lært á píanó undanfarin níu ár og er enn þá að læra. Fyrstu sex 

árin lék hún eingöngu eftir nótum en eftir að hún kynntist bókstafshljómunum hefur hún 

æft hvort tveggja, einkum þó hljómaleik. Hún tekur þátt í samspili og undirleik þegar 

tækifæri gefst. 

5.4 NIÐURSTÖÐUR  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og reynslu píanónemenda á því að læra 

að lesa eftir nótum annars vegar og hins vegar eftir bókstafshljómum. Við greiningu á 

viðtölunum var horft til rannsóknarspurninganna og gögnin greind í þrjá meginflokka. Í 

fyrsta lagi upplifun og reynsla, annars vegar af nótnalestri og hins vegar leik eftir 

hljómum. Einnig var litið til þess hvað nemendum finnst vera mesti ávinningurinn af 

píanónáminu. Hér verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. 

5.4.1 AÐ LEIKA EFTIR NÓTUM  

Þegar viðmælendur voru spurðir um nótnalesturinn þá kom í ljós að flestir upplifðu hann 

sem erfiðan. Meira að segja Lilja, sem gekk alltaf vel í nótnalestrinum, segir að henni hafi 

alltaf fundist hann vera „veikur hlekkur“ hjá sér. Hún hefði alltaf óskað sér að vera betri 

heldur hún var að spila eftir nótum. Sumir áttu eilíflega í basli með nótnalesturinn en tókst 

að læra lögin meira og minna eftir eyranu. 

Elísa: Mér gekk mjög illa. Ég skildi mjög einfaldar nótur eins og þegar ég var í 

Píanóleik. Þegar ég fór svo í flóknari bækur og blöð þá bara vissi ég ekkert hvað 

ég var að gera. Ég horfði bara á kennarann spila á píanóið og lagði á minnið það 
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sem hann gerði og gerði svo bara eins og hann. Ég gat engan veginn lesið nóturnar 

eða farið eftir blaðinu sem var fyrir framan mig.  

Hákon: Ef ég er að lesa lagið í fyrsta skipti þá á ég mjög erfitt með það að koma 

mér í gegnum það en ef kennarinn spilaði lagið fyrir mig einu sinni þá átti ég 

miklu auðveldara með að lesa mig í gegnum það. Ég átta mig kannski meira á 

því svona í seinni tíð að maður var kannski að spila meira eftir eyranu en maður 

hélt. 

Þó að nemendum gengi ekkert illa með nótnalesturinn þá höfðu sumir þeirra ekki mikinn 

áhuga á að læra hann. Andri sagði: „Mér gekk alveg vel en mér fannst það bara ekkert 

skemmtilegt.“ Undir þetta sjónarmið taka fleiri: 

Birta: Mér fannst það alltaf hálfleiðinlegt. Ég svona sá aldrei tilganginn með því. 

Lögin sem ég var að spila var ekkert sem neinn nennti að hlusta á. Þú veist, það 

þekkti enginn þessi Beethoven- og Mozartlög þannig að ég var aldrei beðin um 

að spila neins staðar. Þannig að ég nennti þessu aldrei og þetta gekk alltaf hálfilla.  

Þrátt fyrir að hafa fundist leiðinlegt að æfa eftir nótum þegar hún var yngri þá hefur 

viðhorf hennar gagnvart nótnalestri breyst eftir hún fór að taka tónlistarnámið alvarlega. 

Hún hefur í dag fullan hug á að æfa hann meira því hún segist vera „frekar tæp“ í honum: 

„… ef þú vilt vera undirleikari fyrir alvöru, þá er gott að geta lesið eftir nótum.“  

Jakob náði aldrei neinum tökum á nótnalestrinum „.. ég hef alltaf þekkt c en ég þekki 

ekkert mikið fleiri nótur. Mér gekk verr með allar hinar.. (hlær) ... en ég get talið og 

reiknað út hvað hinar heita .. en ég er mjög lengi að því.“ Fyrsti píanókennarinn var 

klassískt menntaður og sá fljótlega að rytmískt menntaður kennari væri betri kostur fyrir 

Jakob. Sá kennari reyndist honum vel og kenndi honum ýmislegt gagnlegt í sambandi við 

bókstafshljóma. Hann þóttist sjá að besta leiðin fyrir drenginn til að rækta hæfileika sína 

væri að fara í rytmískt nám í Tónlistarskóla FÍH.  

Jakob: … en af því ég var ekki með nein stig eða neinn bakgrunn þá þurfti ég að 

fara á klassísku deildina í FÍH…í klassískt píanónám.. og ég tók einhver stig. Ég 

man ekki hvort þau voru eitt eða tvö... í FÍH .. en það var ekki gaman, sko.... ekki 

auðvelt, því ég átti alltaf alveg rosalega erfitt með þessar nótur. Átti alltaf 

gríðarlega erfitt með að einbeita mér að þeim og pína mig í gegnum þær. Ég 

svona gat það með herkjum og svo gat ég lært utan að og spilað einhver lög fyrir 

einhver próf. Og ég gat gert þessar fingraskalaæfingar og svoleiðis hluti án 

mikilla vandræða þannig að ég komst með einhverjum herkjum í gegn um þessi 

blessuðu stigspróf. 
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Það er augljóst að Jakob er neikvæður út í þessa reynslu sína enda fékk hann aldrei 

tækifæri til að stunda rytmískt nám í FÍH því hann hætti áður en til þess kom. Þar sem 

Jakob tók stig á þessum tíma þá er ljóst að nýja námskráin var ekki komin í gagnið. 

Vafasamt má telja að hann hefði verið settur í klassíska deild í dag ef svo hefði verið en 

þó er tæpast hægt að fullyrða neitt um það. Rannsakandi veit hins vegar af nemendum 

sem hafa tekið inntökupróf í FÍH án þess að hafa tekið stigspróf og komist strax í rytmískt 

nám sem hentaði áhugasviði og þörfum þeirra.  

Lilju finnst mjög mikilvægt að nemendur læri að lesa eftir nótum. Hún vill að þeir 

læri þær með því að nota sérstök kennsluforrit því rannsóknir hafa sýnt að hægt er að bæta 

færnina umtalsvert á þann hátt. Henni er það kappsmál að nemendur læri einnig að leika 

eftir eyranu og sú ofuráhersla sem lögð er á nótnalesturinn gengur fram af henni.  

Lilja: Mér finnst það fáránlegt! Mér finnst það rosalega mikilvægt að það sé 

byrjað strax að spila eftir eyranu af því að nóturnar eru að mörgu leyti hækja. Ef 

þú bara réttir einhverjum hækju áður en hann byrjar að labba þá bara verður hann 

að ganga með hækju það sem eftir er.  

Flestir viðmælendanna voru þeirrar skoðunar að það þyrfti að hafa einhverja kunnáttu í 

nótnalestri. Nönnu finnst nótnalesturinn og tónfræðin hafa hjálpað sér þegar hún er að 

læra ný lög í kórnum sem hún syngur með. Andri vill geta spilað eitthvað eftir nótum því 

honum finnst gaman að geta leikið laglínuna í forspilum að lögum, en þar fyrir utan hefur 

hann engan áhuga á nótnalestri. 

Þegar Fjóla fór í tónlistarskóla til að læra á píanó var hún fljót að ná tökum á 

nótnalestrinum og hafði gaman af náminu. Á þriðja námsárinu ákvað kennarinn að búa 

hana undir grunnpróf með þeim árangri að hún hætti að læra á píanó: „Ég bara missti 

áhugann. Mér fannst þetta orðið svo allt of mikið eitthvað…“ […] „ … það var ekki alveg 

það sem ég var að fara að gera… að spila einhver eldgömul lög eftir einhverja karla sem 

ég veit ekkert hvað heita… leiðinleg lög!“ Þar sem Fjólu langaði til að spila og syngja þá 

fór hún að æfa sig á gítar. Hún hefur ekki farið aftur í tónlistarskóla en hefur tekið þátt í 

Samfés74 þar sem hún söng eiginn texta við vinsælt lag og lék hljóma undir á gítar.  

Hákoni fannst áfangaprófið, miðnám í klassískum píanóleik, hjálpa sér heilmið. Hann 

segir að hann hafi verið að æfa óskipulega og „með hangandi haus.“ Kennarinn hins vegar 

tók af skarið, sagði honum að fara í prófið og skipulagði með honum æfingarnar. Honum 

fannst hann því „græða svona ákveðinn aga og kannski hraða í puttunum.“  

                                                           
74 Söngvakeppni á vegum Samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi. 
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5.4.2 AÐ LEIKA EFTIR BÓKSTAFSHLJÓMUM 

Misjafnt er hvernig nemendur kynntust meðleik eftir bókstafshljómum. Jakob áttaði sig á 

því einhvern tíma þegar hann var að leika eftir eyranu og Lilja lærði það því hún byrjaði 

í popphljómsveit á unga aldri. Nemendur sem höfðu ekki spilað neitt að ráði áður en þeir 

byrjuðu í tónlistarskóla kynntust bókstafshljómunum hjá kennurunum, sumir ekki fyrr en 

eftir margra ára nám í nótnalestri.  

Birta: Ég eiginlega vissi ekki að þetta væri til fyrr en ég byrjaði að læra hjá [nafn 

kennara]. [Nafn kennara] kenndi mér þetta bara og þá fannst mér þetta mikið 

þægilegra… þá var ég að læra að syngja og spila. Mér fannst það alltaf 

skemmtilegra. Þá var ég alltaf beðin um spila! Þú veist. Foreldrar mínir báðu mig 

um að spila fyrir sig og fyrir gesti og þetta var vinsælla hjá fólkinu. Ég hallaðist 

meira að þessu.  

 

Hákon: … það var kannski í fyrsta sinn sem ég átta mig á því að það getur líka 

verið „gaman“ að spila á píanó. […] ..þá fór ég að hafa gaman af því að koma heim 

og spila fyrir fólkið á heimilinu lögin sem þau þekktu og svo framvegis. Og svo út 

frá því, þá gat ég farið bara að spila heilmikið án þess að einhver kennari væri búinn 

að setja mér það fyrir. […] Ég þekki fullt af fólki sem er búið að læra á píanó í 10 

ár en kann ekkert að spila í partýjum og það þykir mér svakalega sorglegt af því að 

ástæðan fyrir því að ég hélst svona lengi og spila enn þann dag í dag er af því ég 

get spilað það sem ég heyri í útvarpinu. .. Og þú veist… ja, ef maður má vera með 

smá hroka…krakkar sem ég þekki… sem lærðu bara klassík... kunna ekkert… 

finnst mér oft. 

 

Rakel: Mér finnst miklu erfiðara að spila eftir nótum. Miklu erfiðara! Um leið og 

ég kynntist hljómunum þá fann ég, eins og á leiksviði, þegar tjaldið er dregið frá. 

Ég uppgötvaði þá að það var hægt að spila á píanóið og hafa gaman af. Fyrr ekki. 

Ég var búin að vera að pæla í hvort ég ætti að hætta þessu og fara yfir í gítarinn. 

[…] Af því ég spilaði í gamla daga á gítar. Vissulega voðalega lítið en ég gat spilað 

og sungið.  

Fimm viðmælendanna hafa leikið á gítar. Bæði Birta og Hákon lærðu á gítar þegar þau 

voru búin að uppgötva í gegnum píanónámið hversu einfalt það er leika eftir hljómum. 

Lilja lærði gítargripin hjá ömmu sinni og er ákafur talsmaður þess að öllum börnum verði 

kennt á ukulele. Það er hennar sannfæring að börn hefðu meira gaman að því heldur en 

að leika á blokkflautu sem kennt hefur verið á í grunnskólum landsins. Sjálf vildi hún 

byrja að læra á píanó þegar hún var sex ára, en fékk það ekki því hún varð að fara í 

forskóla og taka „þetta flauturugl fyrst.“ 
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Það sem nemendum finnst yfirleitt erfiðast við að leika eftir bókstafshljómum er að 

það er enginn taktboði og því verða þeir sjálfir að finna út hvernig rytminn er. Rakel sagði: 

„Erfiðast er það ef ég sé ekki hvernig takturinn er í byrjun. Af því þegar þú ert með nótur 

þá sérðu alltaf fjórir fjórir, þrír fjórir, tveir fjórir, en maður er ekki með það í hljómunum. 

Það er það sem að mér finnst einna verst.“ Það voru þrír nemendur sem nefndu óvissu um 

rytmann en mörgum þótti best hvað lestur eftir bókstafshljómum er auðveldur.  

Birta: Það er aðallega bara hvað maður er fljótur að læra þetta. Þú veist. Ef rytminn 

í laginu er tiltölulega einfaldur þá get ég sest niður og byrjað að spila eftir að hafa 

lesið aðeins yfir hljómana og hlustað einu eða tvisvar sinnum á lagið. 

Aðspurðar hvort þeim finnist að allir nemendur ættu að læra að leika eftir 

bókstafshljómum segir Rakel: „Algjörlega, númer eitt. Númer eitt! Hefði ég byrjað á 

hljómunum og farið svo út í nóturnar þá hefði mér gengið mikið betur. Ekki spurning.“  

Birta: 100%. Þetta er besta leiðin til að redda sér ef maður.... þú veist. Ef þú ert í 

partýi einhvers staðar og það er einhver sem veit að þú kannt á píanó og spyr þig 

„hei, geturðu spilað þetta lag?“ þá eru mikið meiri líkur á að þú getir fundið það 

inni á netinu með bókstafshljómum.  

Þeir nemendur sem lengst eru komnir í píanóleik, þau Hákon, Jakob og Lilja geta öll 

leikið laglínuna með hljómunum enda komin með þá færni að geta leikið nánast hvað sem 

er eftir eyranu. Lilja hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig eðlilegast sé að leika undir á 

píanó. Hún er söngkona og þarf stundum að ráða píanóleikara. Þessi frásögn hennar 

útskýrir vel muninn á því hvernig hægt er að leika eftir bókstafshljómum á tvennan hátt:  

Lilja: Ef ég er að syngja klassík þá fæ ég náttúrulega klassískan píanóleikara og 

hann bara spilar eftir nótum […] ef ég er að syngja svona einföld lög, við brúðkaup 

eða athafnir eða eitthvað þá bara vil ég alltaf hafa einhvern píanóleikara með sem 

kemur úr FÍH eða hljómsveitarbransanum, því þeir kunna að spila undir. Þessir 

klassísku vilja alltaf fara í það að spila laglínuna með manni. […] Hlutverk 

undirleikarans er að styðja við og bara fylla upp í lagið það sem vantar upp á […] 

en aldrei að taka laglínuna af söngvaranum. 

5.4.3 NOTAGILDI TÓNLISTARNÁMSINS 

Þrír viðmælendanna, þau Birta, Hákon og Lilja hafa samið lög og sungið. Aðspurð um 

hvernig hún fer að því að semja lög svarar Birta: „Þá finn ég venjulega einhvern 

hljómagang sem mér finnst virka og byrja síðan bara að humma einhverja laglínu. 

Stundum bý ég til textann fyrst og stundum kemur hann seinna. En venjulega byrja ég 
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bara eitthvað að leika mér og vinn út frá því.“ Þau nota öll þessa aðferð, þ.e. að finna 

hljómana og svo laglínuna. Bæði Birta og Hákon eru sannfærð um að þau hefðu aldrei 

samið neitt ef þau hefðu ekki lært að leika eftir bókstafshljómum.  

Allir viðmælendurnir undir fimmtugu nota símann til að redda sér þegar þeir þurfa að 

leika lag sem þeir kunna ekki. Eftir þriggja ára píanónám var Andri orðinn 12 ára og 

farinn að taka þátt í meðleik af ýmsu tagi svo sem með söngvurum og öðrum 

hljóðfæraleikurum. Þegar hann var beðinn um að leika undir fjöldasöng í 

brúðkaupsafmæli hikaði hann ekki því honum finnst „skemmtilegt að geta spilað undir í 

svona veislum og slíkt.“ Hann undirbjó sig vel og mætti með lögin sem hann ætlaði að 

leika í möppu. Þegar hann var búinn að leika undir fjöldasönginn þá komu litlu krakkarnir 

í veislunni og báðu hann um að spila óskalög. Hann lét það ekki slá sig út af laginu heldur 

náði í símann til að finna þau. Það sakaði ekki þótt hann hefði aldrei leikið lögin áður því 

eins og hann segir sjálfur „Nei, nú er maður kominn á þann stað að þegar ég sé hljóminn 

þá get ég bara spilað hann.“  

Degi finnst líka mjög gaman að taka þátt í samspili og hefur leikið undir með 

söngvurum. Hann syngur ekki opinberlega sjálfur en segir: „Ef þú ert einn og enginn 

heima þá geturðu bara sungið eins og þú vilt.. alltaf.. það er mjög gaman.“ Það var 

áberandi hversu margir viðmælendanna töluðu um hvað það væri gaman og/eða 

skemmtilegt að leika á píanóið eftir bókstafshljómunum og njóta þess frelsis sem þeir 

bjóða upp á.  

Aðspurður um hvað honum finnist hann hafa grætt mest á í sínu píanónámi segir 

Jakob: „Það er erfitt að festa reiður á nákvæmlega hvað... sko, ég græddi alveg örugglega 

ekki mest á því að læra nótur eða eitthvað svoleiðis (hlær). Alveg örugglega ekki… miklu 

frekar hljóma.“ og Elísa: „Þegar ég skipti yfir í rytmískt, af því það gengur miklu betur. 

Mér gekk ekki vel í hinu,“ og Rakel segir; „Bara að geta þetta! Að geta þetta, komin á 

þennan aldur. Bara það að ég gæti lært þetta er alveg magnað…“. Aðrir nemendur taka í 

sama streng:  

Birta: Það er sennilega það að læra að spila eftir bókstafshljómum…þá er maður 

búinn að læra að redda sér…þá getur maður nánast alltaf spilað sjálfur. Eins og á 

sumrin þegar það er ekki tónlistarskóli þá getur maður alltaf fundið sér eitthvað til 

að spila. Það er ekkert mál að læra lög.  

 

Hákon: Ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að ég hefði enst svona lengi í 

píanónámi ef ég hefði ekki lært hljóma. Það var einhvern veginn notað sem gulrót 

til að halda mér inni… að vera með eitt klassískt lag og eitt, innan gæsalappa, 
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„skemmtilegt“ lag. […] Þegar maður fer á gelgjuskeiðið þá er það náttúrulega 

tíminn sem að allir hætta að læra á hljóðfæri. Þannig að það var hægt að halda mér 

inni þá og ég er mjög þakklátur fyrir það.  

 

Dagur: Ég hef alveg grætt heilmikið á því og ég mun líka græða á því í framtíðinni. 

Þú veist, ef ég er að fara í einhver hestaferðalög eða eitthvað og við förum á 

einhvern stað þar sem er píanó þá er náttúrlega gaman ef einhver getur spilað á 

það… og þá getum við kannski spilað einhver lög og sungið í kór… og skapað 

svona skemmtilega stemningu. 

Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeim fyndist getan til að leika eftir bókstafshljómum 

hjálpa þeim í tónheyrn. Yngri nemendur og styttra komnir voru almennt ekki búnir að átta 

sig á því en þeir sem voru búnir að læra meira voru ekki í vafa.  

Hákon: Já, alveg svakalega mikið! Sérstaklega svona í seinni tíð er ég búinn að 

þjálfa tóneyrað mjög mikið, sem mér finnst alveg ótrúlega skemmtilegt… […] .. 

þegar ég var yngri þá byrjaði ég alltaf að fara inn á netið og fletta upp hljómunum 

en núna geri ég það ef ég næ ekki að spila lagið beint upp frá eyranu…og það er 

náttúrulega skilningur á hljómum og hvernig hljómar virka sem skiptir rosalega 

miklu máli ef maður ætlar að geta pikkað upp lög. 

Bæði Hákon og Lilja ræddu um mikilvægi þess að læra hljómana eftir sætum. Það þýðir 

að frumhljómurinn er alltaf fyrsta sætið t.d. ef lag er í C dúr, þá er C hljómurinn 1. sætið, 

F hljómurinn 4. sætið og G hljómurinn 5. sætið. Að leika eftir bókstafshljómum þjálfar 

tóneyrað en skilningurinn á sætunum virðist gera gæfumuninn.   

Lilja: Já, eftir sætum. Ef ég heyri popplag eða eitthvað lag með einföldum 

hljómagangi þá get ég sest niður og spilað það, næstum því, þegar ég bara búin að 

heyra það einu sinni. .. bara af því ég greini.. ég held að það sé af því ég byrjaði 

strax að læra tónlistina svona, þá greini ég lög.. ég hljómagreini þau bara alltaf, í 

raun og veru, um leið og ég heyri þau. 

 

Hákon: Ég lærði í hljómfræðinni í FÍH, að hugsa hljóma í sætum en ekki endilega 

bara í hljómum, þannig að það hjálpar mér mjög mikið. Þá get ég flett upp í 

símanum, rennt yfir lagið og þá svona yfirleitt hef ég skilning á því. 

Að lokum voru viðmælendur spurðir að því hvort þeim lægi eitthvað á hjarta í sambandi 

við píanóið eða vildu koma á framfæri.  

Birta: Mér finnst píanókennarar vera mjög misjafnir. Eins og ég sagði þá er ég 

núna hjá fjórða kennaranum mínum og fyrir utan það þá hef ég hef verið hjá 

tveimur afleysingakennurum. Mér finnst mjög misjafnar áherslur hjá hverjum og 
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einum og það er oft erfitt að kastast svona á milli. Fyrst er ég bara að læra nótur, 

bara Beethoven og Mozart, síðan fer ég í það að læra bæði nótur og hljóma. Síðan 

fer ég bara í hljóma og síðan fer ég aftur bara í nótur og síðan fer ég til einhvers 

kennara í tvo mánuði, sem ákveður að kenna mér bara nótur... og mér finnst 

einhvern veginn eins og maður sé nánast alltaf eins og í sitthvoru náminu. 

Hvernig myndir þú vilja að þetta væri? 

Birta: … ef að kennarar væru með.. ef það væru reglur um hvernig námið ætti að 

vera... að það væri kennt svona mikið af nótum á móti svona mikið af hljómum. 

Ekkert sem þarf að vera, þannig séð, neglt í stein. Bara svona eitthvað líkan til að 

fara eftir, þannig að þú sért ekki að missa úr í öðrum hvorum þættinum... að þú sért 

ekki annað hvort bara í hljómum eða bara nótum. 

 

Hákon: Eins og ég sagði þá er ég ægilega stoltur af því að spila á píanó og það er 

náttúrulega þessi skilningur á hljómum sem hjálpaði mér svakalega mikið þegar ég 

fór að glamra á gítar. Það er miklu meiri áhersla lögð á að krakkar læri grip á gítar 

[…] það gleymist oft þegar verið er að kenna á píanó sem mér finnst svakalega 

skrítið. 

 

Jakob: … ég hef það á tilfinningunni að flestir krakkar sem eru sendir í tónlistarnám 

öðlast engan raunverulegan áhuga á því í gegnum tónlistarskólana og hætta síðan 

bara. Ég veit ekki hvað ég hitti oft fólk sem segir mér að það hafi lært á píanó í svo 

og svo mörg ár en að það hafi síðan ekki snert píanóið undanfarin þrjátíu ár. 

 

5.4.4 SAMANTEKT 

Það er augljóst að nær öllum viðmælendunum finnst erfitt að lesa eftir nótum og tveimur 

er fyrirmunað að skilja þær yfirhöfuð. Aðeins einn nemandi er góður í nótnalestri og samt 

finnst honum hann hafa verið sín veikasta hlið. Enginn viðmælendanna er lesblindur en 

samt er þetta niðurstaðan. Það sem hjálpar nemendum við nótnalesturinn virðist fyrst og 

fremst getan til að leika eftir eyranu. Þrátt fyrir neikvætt viðhorf nokkurra gagnvart 

nótnalestrinum þá finnst þeim að allir eigi að fá tækifæri til að kynnast honum. Það kemur 

líka fram að nemendur haldast lengur í námi. Jafnvel þeir sem hallast mest að rytmískri 

tónlist og hafa náð hvað lengst í píanónáminu hafa tekið áfangapróf í klassískum 

píanóleik. Það bendir til þess að hljómaleikur minnki ekki áhuga nemenda á nótnalestri 

heldur miklu frekar örvi þá til að halda áfram í tónlistarnámi og takast á við krefjandi 

verkefni af öðrum toga.  
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Allir viðmælendurnir voru sammála um að allir sem fara í píanónám eigi að læra að 

leika eftir bókstafshljómum. Með þeim opnast ótal möguleikar til samspils því þeir geta 

sjálfir náð í lög af netinu, í gegnum tölvu eða síma. Þeir geta leikið undir fjöldasöng, með 

öðrum söngvurum og hljóðfæraleikurum eða í popphljómsveitum svo eitthvað sé nefnt.  

Mesti ávinningur píanónámsins var að læra að leika eftir hljómum. Bæði Jakob og 

Lilja náðu sjálf tökum á því að leika eftir hljómum en aðrir nemendur þurftu að fá kennslu 

til að átta sig á því hvernig hægt er að leika undir eftir bókstafshljómum. 

Þrír nemendanna, Birta, Hákon og Lilja hafa notað kunnáttu sína í hljómalestri til að 

semja lög sem hafa verið hljóðrituð og flutt bæði í útvarpi og sjónvarpi. Það er alveg ljóst 

að hljómaleikur ýtir undir sköpun og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Þau orð sem oftast komu fram í rannsókninni voru „gaman“ og „skemmtilegt“ . Þau 

voru eins og rauður þráður þegar talað var um leik eftir bókstafshljómum. Þemað eða 

stefið er því gleðin sem nemendur öðlast við að ná færni í hljómaleik. Ætla má að það 

styðji við þau markmið aðalnámskrár að finna viðfangsefni við hæfi og, svo eitthvað sé 

nefnt, efla með þeim námfýsi og vinnugleði. 
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6 HUGMYND AÐ PÍANÓBÓK 

Miðlunarverkefni þessa lokaverkefnis er píanóbók sem hugsuð er fyrir fólk sem kann 

nótur en hefur ekki lært að leika undir eftir bókstafshljómum. Þó að klassískt menntaðir 

píanókennarar læri hljómfræði þá er ekki þar með sagt að þeir kunni undirleik. Það er hins 

vegar lítill vandi að læra undirstöðuatriðin með hjálp bókarinnar. Sýnt er hvernig hægt er 

að leika undir vel þekkt, vinsæl lög, á einfaldan hátt. Þegar grunnurinn er lagður þá verður 

hægt að velja úr ótrúlegum fjölda laga og alltaf hægt að finna viðfangsefni sem viðhalda 

áhuga nemenda og stuðla að stöðugum framförum. Það er einlæg von höfundar að bókin 

verði kennurum hvatning til að kenna nemendum sínum undirleik eftir bókstafshljómum.  

6.1 BYRJENDUR Á PÍANÓ  

Þegar barn byrjar að læra á píanó fær það yfirleitt fallega byrjendabók með litlum lögum 

og fallegum myndum. Misjafnt er eftir kennurum hvernig þeir byrja kennsluna en yfirleitt 

er farið hægt af stað enda margt nýtt sem þarf að læra. Flest börn eru spennt og finnst 

gaman að leika lítil lög eins og Góða mamma og Göngum, göngum en þau eru bæði í 

vinsælustu íslensku píanóbókinni, Píanóleik 1 eftir Björgvin Þ. Valdimarsson.75 Þegar 

unglingur byrjar að læra á píanó er hann tæpast eins spenntur fyrir byrjendabók eins og 

lítill krakki. Jafnvel erlendar bækur sem ætlaðar eru fyrir eldri byrjendur kveikja ekki 

áhuga einar og sér. Lögin í þeim eru erlend og mörg þeirra eru ekki þekkt hér á landi. 

Allir unglingar vilja geta spilað almennileg lög og það fljótlega. Það getur því reynst 

þrautin þyngri að finna lög sem þeim finnst spennandi að æfa. Það tekur tíma og 

þolinmæði að æfa eftir nótum og óþolinmóðir unglingar hafa hann oft ekki. Þeir vilja læra 

að spila á píanó sér til gagns og gleði, bæði einir og með vinum sínum, í hljómsveit og/eða 

undir fjöldasöng.  

Það besta við undirleik eftir bókstafshljómum er að nemendur geta alltaf fundið 

einhver lög sem þeim finnst skemmtileg. Þannig aukast líkurnar á að þeir hafi gaman að 

því að sitja við píanóið og prufa sig áfram í hljómaleik. Þeir æfast í því að hlusta eftir 

tóntegundum til að geta leikið undir með lögum á YouTube og þannig þjálfað 

tónheyrnina.76 Það er margt sem kemur til greina en aðalatriðið er að finna viðfangsefni 

sem kveikja áhuga. Það skiptir öllu máli að nemendur læri að leika á píanó sér til gagns 

og gleði. Hér á eftir er fjallað um fyrsta lag bókarinnar og nokkur sýnishorn úr henni.   

                                                           
75 Björgvin Þ. Valdimarsson. Píanó-leikur, 1. hefti, 20-21 
76 Gyða Margrét Kristjánsdóttir skaut þessari hugmynd að mér. 
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6.2 SÝNISHORN ÚR PÍANÓBÓK 

 

Stúlkan sem starir á hafið eftir Bubba 

Morthens er ákaflega heppilegt til að kenna 

byrjendum undireik. Það er aðeins tveggja 

hljóma og því auðvelt að læra utanbókar. 

Hljómarnarnir eru brotnir og því þarf 

byrjandi að æfa af kappi, því það tekur 

yfirleitt nokkurn tíma fyrir vöðvaminnið í 

fingrunum að ná áttum. Nemendur eiga að 

læra lagið eftir hljómunum sem hér eru til 

vinstri en ef hann kann nótur þá getur hann 

skoðað þær og séð hvernig hann á að spila 

eða kennarinn aðstoðað hann. Hugmyndin er 

að öll lögin verði kennd á þennan hátt.  

Mynd 15. Stúlkan sem starir á hafið – skjámynd af guitarparty.com 

 

 

Mynd 16. Sýnishorn úr píanóbók – Stúlkan sem starir á hafið. 
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Mynd 17. Sýnishorn úr píanóbók – Make You Feel My Love. 

 

 

Það er smekksatriði hvort hljómar eru leiknir heilir eða brotnir. Flestir hafa sterkar 

skoðanir á því hvernig best er að leika undir lög. Þetta fallega lag er vel þekkt með 

söngkonunni Adele. Í hennar útgáfu er píanóið í aðalhlutverki og einfaldir hljómarnir 

koma vel út. Nemendur geta leikið sér með taktinn og bætt inn nótum sem þeim finnst 

passa vel við. Frelsið er ótakmarkað.    
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Mynd 18. Sýnishorn úr píanóbók – Kveðja. 

 

Flestum nemendum finnst gaman að fá tækifæri til að leika forspil og millispil eftir 

nótum. Það gefur laginu ákveðinn glæsileika. Þessi fallegi forleikur í Kveðju eftir Bubba 

sýnir nemendum hvernig hægt er að brjóta hljómana til að búa til forspil. Það er frekar 

auðvelt að læra það utanbókar og því njóta nemendur þess að leika það.   
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Mynd 19. Sýnishorn úr píanóbók – Líttu sérhvert sólarlag. 

 

Forspilið í þessu fallega lagið er frekar flókið fyrir nemendur. Það þarf að gæta þess að 

þeir noti alltaf sömu fingrasetningu og þá er þetta góð fingraæfing í leiðinni. Þetta lag 

hefur náð miklum vinsældum og sem betur fer koma alltaf öðru hvoru ný lög sem kynda 

undir áhuga og metnað nemenda   
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Mynd 20. Sýnishorn úr píanóbók – Someone Like You. 

 

Someone Like You er eiginlega dulbúin fingraæfing. Það væri erfitt að fá nemendur til að 

æfa Czerny æfingu með endalausum brotnum hljómum en þetta fallega lag gerir 

kraftaverk. Það þarf aðeins að gæta þess að nemendur fari ekki að pota í nótnaborðið. Ef 

þeir leika með bognum fingrum og lyfta þeim, geta þeir leikið þetta lag jafnt og léttilega 

eins og atvinnutónlistarmenn.   
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Mynd 21. Sýnishorn úr píanóbók – Afmælissöngurinn 

 

Það er ekki hægt að koma með sýnishorn án þess að hafa afmælissönginn með. Hann er 

oft sunginn í C- eða D-dúr og það er einfaldast fyrir byrjendur að leika hann í C-dúr, með 

C-hljóm í grunnstöðu. Mörgum finnst það nokkuð há tónhæð og það er ágætt að syngja 

hann í F-dúr eins og sýnt er í dæminu hér að ofan. Það þarf enginn píanónemandi að 

standa á gati ef hann er beðinn um að leika Afmælissönginn!  
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6.3 PRENTKOSTNAÐUR 

Það er að mörgu að huga þegar gefa á út píanóbók og gera þarf áætlun um alla þá þætti 

er lúta að útgáfunni. Ekki verður það gert að sinni en til að hafa hugmynd um prentkostnað 

hafði ég samband við tvær prentverksmiðjur sem gerðu tilboð í prentun á píanóbók. 

Annars vegar í 50 blaðsíðna bók í 100 og 250 eintökum og hins vegar 100 blaðsíðna bók 

í 100 og 250 eintökum. Ástæðan fyrir 100 eintaka upplagi er sú að það nægir til að allir 

tónlistarskólarnir 88 eignist eitt eintak. Markmiðið er að nemendur læri eftir textablöðum 

með bókstafshljómum og því eðlilegast að þeir prenti þau sjálfir út eða fái ljósrit hjá 

kennara. Nemendur eiga alls ekki að æfa hljómana eftir nótum og því er nóg að kennarinn 

geti flett upp í bókinni til að fá hugmyndir.  

 

Tafla 2. Prentkostnaður við píanóbók. 

 
 

Að gefa út bók í 100 eintökum er líklega fulllítið, því þó bókin sé fyrst og fremst hugsuð 

fyrir píanókennara þá getur hún gagnast fleirum. Margir hafa farið í tónlistarskóla og geta 

lært lög eftir nótum. Eflaust langar einhverja að rifja upp kynni sín við píanóið og spreyta 

sig á undirleik eftir hljómum. Ef ætlunin er að ná til þess markhóps þarf að auglýsa bókina, 

en það er annar kapítuli í útgáfuferlinu.  

Samkvæmt upplýsingum frá STEF (Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar) 

ber að greiða stefgjöld af bók sem þessari, því í henni verða bæði lög og textar. Hún 

flokkast því sem sönghefti og er gjaldið 124. 792 kr. fyrir allt að 240 blaðsíður í allt að 
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250 eintökum, eins og segir á heimasíðu þeirra.77 Ekki eru allir sammála um hvort greiða 

beri þetta gjald eður ei, ef um kennslubók er að ræða. Heyrst hefur að þá gildi aðrar reglur 

en það er túlkunaratriði og þarf að sannreyna áður en lagt er af stað fyrir alvöru í 

framleiðsluferli.  

Mikill munur er á tilboðunum frá prentverksmiðjunum og það sýnir enn frekar 

nauðsyn þess að kanna alla möguleika til að halda kostnaði í lágmarki. Enn einn 

kostnaðarliðurinn sem er óráðinn er laun starfsmanns. Það er útilokað að ætla sér að reikna 

út fyrir fram hversu margar klukkustundir það tekur að skrifa lög. Oft koma upp óvænt 

vandamál sem erfitt getur verið að leysa ef nótnaskrifarinn er ekki atvinnumaður. Í þessu 

verkefni var Sibelius notað til að skrifa lögin og ætlunin er að halda því verki áfram og 

klára um 20 lög. Það er einlæg von mín að umrædd píanóbók verði að veruleika því, eins 

og áður hefur komið fram, þá er það brýnt verkefni að píanóleikarar þessa lands læri að 

leika undir eftir bókstafshljómum.  

                                                           
77 STEF: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar., 2018. 



62 

7 LOKAORÐ 

Íslendingar eru tónlistarþjóð, á því leikur enginn vafi. Tónlistarhefðin stendur á sterkum 

grunni og mannauðurinn, vel menntaðir kennarar og músíkalskir nemendur, er til staðar. 

Þar af leiðandi höfum við alla burði til að ná enn betri árangri í tónlistarmenntun. Það er 

hægt með því að gefa fleiri nemendum tækifæri til að rækta tónlistarhæfileika sína. En til 

að svo megi verða þarf að breyta áherslum.  

Kennarar eiga að starfa eftir fyrirmælum aðalnámskrár og því er það keppikefli þeirra 

að koma nemendum í gegnum áfangapróf. Hingað til hefur það ekki gengið nógu vel. Það 

sannar 87% brottfall nemenda úr tónlistarskólum landsins. Því er það því 

forgangsverkefni að breyta aðalnámskrá vegna þess reglur hennar um námsmat ganga í 

berhögg við háleit markmið um fjölbreytta kennsluhætti út frá þörfum hvers og eins 

nemanda. Fram að þessu hefur höfuðáhersla verið lögð á nótnalestur en rannsóknir sanna 

að hann er erfiður og ekki öllum gefið að læra hann. Eins og aðalnámskrá er núna virðist 

aðalmarkmiðið vera að framleiða atvinnumenn. Fyrsta rannsóknarspurningin í þessu 

verkefni var hvort píanóbók sem kennir undirleik eftir bókstafshljómum sé svar við 

kröfum og markmiðum sem gerð eru í aðalnámskrá. Út frá rytmísku námskránni er svarið 

játandi því í henni má finna þrjú þrepamarkmið þar að lútandi. Þar segir að nemendur eigi 

að geta „leikið hljóma í undirleik af öryggi og smekkvísi“, „hafi fengið tækifæri til að 

leika í hljómsveit“, þá er væntanlega átt við popphljómsveit og „hafi þjálfast reglulega í 

óundirbúnum lestri bókstafshljóma til undirleiks og spuna“78 Hins vegar er ekkert þessara 

mikilvægu markmiða í almennu námskránni fyrir hljómborðshljóðfæri. Samkvæmt því er 

langflestum píanónemendum landsins ekki ætlað að læra undirleik eftir bókstafshljómum.  

Nemendur sem læra á strengja- eða blásturshljóðfæri geta farið í samspil með 

strengja- og lúðrasveitum. Píanónemendur fá hins vegar takmörkuð tækifæri til að leika 

með öðrum þó að þeir séu að læra á stórkostlegasta samspilshljóðfærið, að öðrum 

hljóðfærum ólöstuðum Að kenna nemendum að leika undir eftir bókstafshljómum opnar 

ótal möguleika til samspils en samkvæmt rannsókninni á kennsluháttum píanókennara þá 

kennir eingöngu fimmtungur þeirra þá aðferð með markvissum hætti. Það er lágt hlutfall 

en miðað við það hversu margir þeirra þeir vilja gjarnan kenna nemendum bendir til þess 

að þá vanti kennsluefni. Þetta eru afgerandi niðurstöður og svara rannsóknarspurningunni, 

um hvort píanókennarar hafi þörf fyrir píanóbók sem kennir undileik, játandi.  

                                                           
78 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Rytmísk tónlist, 37 
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Síðari rannsóknin svarar þriðju rannsóknarspurningunni svo ekki fer milli mála að 

nemendur vilja læra undirleik eftir bókstafshljómum. Áhersla á þann þátt minnkar ekki 

áhuga þeirra á nótnalestri. Þvert á móti glæðist áhuginn á tónlistariðkun sem kallar eftir 

meira krefjandi verkefnum og að spreyta sig á nótnalestri er sannarlega verðug áskorun 

að takast á við. Þetta tvennt, að leika eftir bókstafshljómum og nótum, helst nefnilega í 

hendur og hefur gagnverkandi áhrif sem glæðir bæði námfýsi og vinnugleði.  

Sú stefna að láta nemendur stunda annað hvort hefðbundið eða rytmískt nám kann 

ekki góðri lukku að stýra. Hættan er sú að nemendur vilji ekki hefðbundið nám en flykkist 

í hið rytmíska því þar er popptónlistin, rokkið, hljómsveitirnar og allt stuðið. Nær væri að 

gefa öllum tækifæri til að læra undirstöðuatriðin í nótnalestri sem og leik eftir 

bókstafshljómum. Þegar ungt fólk fer í tónlistarnám er það tæpast búið að gera það upp 

við sig hvernig tónlistarmenn það ætlar að verða, hvaða tegund af tónlist það ætlar að 

leika eða hvort það ætlar að verða atvinnumenn eða læra að leika sér og sínum til ánægju. 

Heillavænlegra er að gefa öllum nemendum tækifæri til að kynnast fjölbreyttri tónlist, 

bæði klassískri og rytmískri. Þegar þeir eru komnir með góða undirstöðu þá geta þeir velt 

því fyrir sér hvort þeir vilji verða einleikarar, undirleikarar, popptónlistarmenn, tónskáld 

eða eitthvað annað.  

Allir píanónemendur ættu að læra undirleik eftir bókstöfum. Hann er einfaldari en 

nótnalesturinn og gefur fleirum tækifæri til að ná ásættanlegum árangri í píanóleik. 

Afburðanótnalesarar eiga líka að ná tökum á honum því hann þjálfar tóneyrað og hjálpar 

þeim að læra að leika eftir eyranu. Í dag ætti enginn píanóleikari að standa á gati þegar 

hann er beðinn um að leika einfalt lag. Hann getur náð í hljómana á netinu og prentað þá 

út eða skellt símanum á píanóið. Með nútímatækni er alltaf hægt að bjarga sér ef 

kunnáttan er til staðar. 

Niðurstaða þessa verkefnis er sú að breyta þurfi námskrá hljómborðshljóðfæra. Auka 

þarf kröfur um fjölbreytta kennsluhætti og góð undirstaða er meðleikur eftir 

bókstafshljómum. Píanókennarar og nemendur þeirra geta unnið saman að því að finna 

viðfangsefni sem glæða áhugann. Síðast en ekki síst þurfa allir píanóleikarar að geta sest 

við hljóðfærið og leikið lög án nótna. Það er því von mín að þessi hugmynd að kennslubók 

sem sýnir hvernig hægt er á einfaldan hátt að leika undir eftir bókstafshljómum verði að 

veruleika og stuðli að því að þessum markmiðum verði náð. 
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