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Útdráttur 

 

Dorothy Delay var einn frægasti fiðlukennari 20. aldarinnar. Hún kenndi lengi við Juliard 

skólann í New York en þar útskrifaði hún marga nemendur, þar á meðal þekktustu 

einleikara okkar tíma. Hún varð goðsögn innan hljóðfærakennsluheimsins og er áhrifa 

hennar að gæta um allan heim þar sem hún dró til sín nemendur víða að. Skoðað er hvað 

það var sem gerði Delay að góðum kennara og var stuðst aðallega við tvær heimildir. 

Barbara Lourie Sand fylgdist með Delay kenna yfir 10 ára tímabil og gaf út bók þar sem 

hún skrifar um kennlustundirnar sem hún fylgdist með auk samtala sem hún átti við Delay. 

Þessi bók er notuð til að öðlast innsýn inn í hvernig Delay kenndi og hvað dreif hana áfram 

en einnig var stuðst við meistara-ritgerð H.P. Koornhof sem rannsakaði kennsluaðferðir og 

samskipti Delay við nemendur útfrá NLP aðferðinni. Helstu niðurstöður voru að margir 

samverkandi þættir gerðu hana að góðum kennara, einna helst trúin á að ekkert sé 

ómögulegt, gagnkvæm virðing og sú mikla ánægja sem hún hlaut af því að vinna með 

nemendum, sjá framfarir þeirra og spilagleði. Hún notaðist eingöngu við jákvæða gagnrýni 

og kenndi nemendum sínum að hugsa sjálfstætt og kenna sér sjálfir. Hún trúði því að 

ekkert væri ómögulegt og það væri hægt að kenna nemenda hvað sem var ef nægur tími 

gæfist.  
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Inngangur  

Hljóðfærakennsla hefur breyst töluvert í gegnum áranna rás en nú á dögum er á flestum 

stöðum lagt áhersla á að það sé gaman að læra og að nemandanum líði vel. Í fiðlukennslu 

er Suzuki aðferðin einna vinsælust en hún byggir á þeirri hugmynd að öll börn geti lært 

tónlist, líkt og þau geta auðveldlega lært móðurmál sitt. Stofnandi aðferðarinnar, Shinichi 

Suzuki, trúði að hvetjandi umhverfi Suzuki aðferðarinnar myndi ekki aðeins skapa 

hæfileikaríka fiðluleikara heldur byggja upp góða einstaklinga. Tónlistarkennsla var ekki 

alltaf svona uppbyggileg en fiðlukennarinn Dorothy Delay deildi skoðunum Suzuki að 

hægt væri að kenna öllum börnum. Þegar hún byrjaði að kenna var tónlistarkennsla mjög 

ströng og öguð og hikuðu kennarar ekki við að vera harðir við nemendur sína. Delay líkaði 

ekki þessi kennsluaðferð en hún notaðist eingöngu við jákvæða gagnrýni og bar virðingu 

fyrir nemendum sínum. Delay varð með tímanum gríðarlega vinsæll kennari svo eitthvað 

var það sem virkaði í kennsluaðferðum hennar. Hún kenndi mörgum af frægustu 

einleikurum okkar tíma, líkt og Söruh Chang og Itzhak Perlman og var dáð og lofuð af 

nánast öllum sem hún þekkti. Áhrifum hennar gætir víða en hún kenndi nemendum 

allstaðar að úr heiminum. Guðný Guðmundsdóttir sem var lengi konsertmeistari við 

Sinfóníuhljómsveit Íslands lærði hjá Delay í meistaranámi sínu í fiðluleik við Juliard 

skólann og miðlar nú því sem hún lærði hjá henni til nemenda sinna á Íslandi, þar á meðal 

til höfundar þessarar ritgerðar. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvað það var sem gerði 

Dorothy Delay að góðum kennara og hvað það var sem hún gerði rétt sem varð til þess að 

ótalmargir nemendur hennar nutu velgengni í tónlistarbransanum.  Það er gert með því að 

rekja hvernig hún varð kennari og hvað kennsluaðferðir hún notaðist við. Kennsluaðferðir 

hennar auk samskipta og samband við nemendur og hvernig hún náði til þeirra er skoðað 

útfrá NLP aðferðinni en einnig er fjallað um hvað það var sem dreif Delay áfram, hvað 

veitti henni innblástur í kennslu og hvernig hún náði fram hámarksárangri í nemendum 

sínum. 

Leiðin til Juliard 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð eru 100 ár síðan Dorothy Delay fæddist. Það var þann 31. 

mars 1917 í Medicine Lodge Kansas sem er lítill bær í grennd við landamæri Oklahoma í 
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Bandaríkjunum. Delay fjölskyldan samanstóð aðallega af kennurum og predikurum en 

Dorothy sem var elst af þremur systrum þvertók lengi vel fyrir að hún ætlaði nokkurn tíma 

að verða kennari. Faðir hennar, Glenn Adney Delay, var forstöðumaður við skólann í 

hverfinu þeirra. Hann spilaði á selló og móðir hennar, Cecile Osborn Delay, spilaði á 

píanó. Bæði voru þau meðlimir í kirkju meþódista og var uppeldið á heimilinu trúarlegt og 

strangt. Þrátt fyrir það sýndi móðir hennar henni alltaf mikinn stuðning og hvatningu.1 

Dorothy var aðeins þriggja ára þegar hún byrjaði að lesa og fjögurra ára þegar hún 

byrjaði að læra á fiðlu. Ári síðar spilaði hún á sínum fyrstu tónleikum í kirkjunni í hverfinu 

þeirra. Það var henni ennþá minnisstætt á efri árum hve góð tilfinning það var að finna 

hvað móðir hennar var stolt af henni við tilefnið. Dorothy stóð sig ekki aðeins vel í 

tónlistinni því hún var einnig mjög góður námsmaður með hæstu einkunnir í öllum fögum 

og greindarvísitölu upp á 180. Vegna þessa forskots á samnemendur sína hóf hún nám í 

menntaskóla (e. high school) fjórtán ára en eftir útskrift þurfti hún að bíða í eitt og hálft ár 

áður en hún gat farið í háskóla vegna þess að foreldrum hennar þótti hún of ung til að flytja 

að heiman.2  

Delay hóf nám við Oberlin háskólann í Ohio sextán ára gömul og lærði á fiðlu hjá 

Raymond Cerf en í lok fyrsta ársins ákvað faðir hennar, sem var ekki jafn stuðningsríkur 

og móðir hennar, að nám við tónlistarskóla væri of takmarkandi. Hún var flutt yfir í 

Michigan State háskólann þar sem hún lærði á fiðlu hjá Michael Press þar til hún 

útskrifaðist tuttugu ára gömul. Þá ákvað Delay að fara gegn óskum foreldra sinna og sótti 

um í Juliard skólann í New York. Hún byrjaði í skólanum árið 1937 þar sem aðal kennarar 

hennar voru Hans Letz og Felix Salmond.3  

Delay þurfti að sjá fyrir sér sjálf þessi ár í Juliard og vann með skóla. Því gafst ekki 

alltaf mikill tími til æfinga og kom fyrir að hún kæmi óundirbúin í tíma. Hún kláraði þó 

listamanns diplómu og var fljótt farin að spila á tónleikum víða, bæði sem einleikari og 

sem meðlimur í tríói með systur sinni Nellis sem var sellóleikari og píanóleikaranum Helen 

Brainard. Nellis hafði fylgt í fótspor Dorothy og flutt til New York og bjuggu þær systur 

saman um tíma í íbúð þar sem þær lifðu á litlu öðru en kartöflum.4 

                                                 
1 Sand, Teaching Genius (Portland Oregon: Amadeus Press, 2000), 23-26 

2 Sand, Teaching Genius, 27-28 
3 Sand, Teaching Genius, 28 
4 Sand, Teaching Genius, 29 
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Fjölskylda stofnuð 

Árið 1940 fór Delay í tónleikaferðalag með Amerísku ungsveit Leopolds Stokowskis (e. 

Leopold Stokowski’s All-American Youth Orchestra). Þegar því lauk heimsótti Delay 

fjölskyldu sína í Kansas en í lestinni á leiðinni heim til New York hitti hún mann að nafni 

Edward Newhouse sem var þá rithöfundur og skrifaði fyrir dagblaðið The New Yorker. 

Newhouse settist hjá Dorothy í lestinni og spjölluðu þau saman alla ferðina. Newhouse 

lýsti því að vegna þess að hann var feiminn bað hann ekki um hönd Dorothy fyrr en lestin 

fór í gegnum Trenton. Hún samþykkti ekki fyrr en þau voru komin til New York en áður 

en þau komu að endastöð voru þau búin að ákveða að eignast einn son og eina dóttur. Þau 

giftu sig fjórum mánuðum síðar, 5.mars 1941 og stóðu við áætlanir sínar, þau eignuðust 

soninn Jeffrey og dótturina Allison.5  

Þegar seinni heimstyrjöldin hófst fór líf þeirra úr skorðum. Newhouse gekk í herinn og 

Dorothy gerði sitt besta til að fylgja honum þegar hann var sendur víðsvegar um landið. 

Þau áttu sitt fyrsta barn á meðan stríðinu stóð og þegar stríðinu lauk eignuðust þau það 

seinna. Delay komst að því á þessum tíma að hún vildi ekki vera einleikari. Henni leið ekki 

vel eftir tónleika af því henni fannst hún ekki hafa gert sitt besta auk þess sem hún þoldi 

ekki að vera í burtu frá börnunum sínum á tónleikaferðalögum. Á þessum tíma íhugaði hún 

að læra læknisfræði en hætti við það þegar Newhouse spurði hana hvort hún vildi virkilega 

eyða næstu fjórum árum í skóla að læra stærðfræði og raunvísindi.6  

Delay og Galamian 

Í byrjun árs 1946 eftir erfitt tímabil þar sem Delay efaðist um árangur sinn í tónlistinni og 

tilvist sína í þeim heimi hóf Delay að taka viðtöl við kennara í leit að innblæstri. Þar á 

meðal var hinn virti Ivan Galamian, sem þá var nýráðinn við Juliard. Hann hafði tekið við 

starfi Leopold Auer í Juliard, en þau þrjú, Delay, Galamian og Auer eru þekktustu 

fiðlukennarar 20 aldarinnar. Galamian kenndi allt til dauðadags í næstum 40 ár við Juliard 

og the Curtis Institute í Philadelfíu en hann kenndi og skrifaði kennslubækur í íbúðinni 

sinni á Manhattan.7  

Galamian fæddist í Persíu en fjölskylda hans sem var armensk fluttist til Moskvu í 

Rússlandi þegar hann var tveggja ára. Báðir foreldrar hans studdu fiðluáhuga hans sem 

hann fékk ungur að aldri. Galamian bjó í Rússlandi á umbrotatímum en Lenin færði 

ríkisstjórnina til Moskvu þegar Galamian var 15 ára og var kommúnistaveldið við stjórn. 

                                                 
5 Sand, Teaching Genius, 29-30 
6 Sand, Teaching Genius, 32 
7 Sand, Teaching Genius, 32-33 
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Fjölskylda Galamians sem var vel stæð var svipt öllum sínum eignum og mátti litlu muna 

að Galamian yrði hent í fangelsi. Því var ekki eftirsóknarvert að búa í Rússalandi lengur og 

flutti Galamian því til Parísar árið 1922 og hélt þar áfram fiðlunámi sínu. Eftir útskrift 

1924 hóf hann að kenna við Rússneska konservatoríið í París. Hann flutti svo til New York 

árið 1937 þar sem hann hóf fljótt að kenna við sitt eigið stúdíó sem fylltist hratt af 

hæfileikaríkum nemendum.8 

Galamian naut mikillar virðingar en margir nemendur hans unnu til verðlauna í 

alþjóðlegum einleikarakeppnum. Hann var kennari af gamla skólanum og var mjög 

strangur. Hann kenndi sjö daga vikunnar frá klukkan átta á morgnanna til sex á kvöldin 

með klukkutíma matarpásu og var hver kennslustund nákvæmlega 55 mínútur. Samkvæmt 

tímaritsgrein the Time átti hann engin önnur áhugamál og tók sér aldrei frí. Það var ekkert 

tæknilegt vandamál sem hann hafði ekki lausn á en hann hafði mjög ákveðnar skoðanir á 

hvernig ætti að spila á fiðluna og gaf út tvær kennslubækur með tónstigum og 

tækniæfingum.9 

Sama vor og Delay hóf að taka viðtölin við kennara fór hún í nokkar kennslustundir hjá 

Galamian yfir þriggja mánaða tímabil og leiddi það til vináttu þeirra. Delay varð tíður 

gestur í kvöldmat hjá Galamian hjónunum þar sam aðal umræðuefnin voru kennsluaðferðir 

og nemendur. Í kjölfarið fór hún á sumarnámskeið hjá Galamian sem haldið var ár hvert í 

Meadowmount. Á þessum tíma hafði henni ekki enn dottið í hug að byrja að kenna sjálf 

þar sem hún var svo einbeitt í því að vinna að sinni eigin spilamennsku. Hún leit þó mjög 

upp til Galamian og dáðist að allri vinnunni sem hann lagði í kennsluna.10  

Delay byrjar að kenna 

Haustið 1946 var Delay boðið að kenna einn dag í viku við skóla á Manhattan. Hún ákvað 

að taka boðinu til að athuga hvernig henni líkaði að kenna og uppgötvaði að kennsla átti 

mjög vel við hana. Naut hún þess svo að kenna að tveggja og hálfs tíma strætóferð til að 

komast í skólann var henni ekkert til ama. Annað tækifæri kom um þrem mánuðum síðar 

en þá var henni boðið hlutastarf við forskóla Juliard (e. The Preparatory Division). Á 

báðum stöðum kenndi hún börnum sem voru byrjendur í náminu og aðallega ískur kom úr 

fiðlunum. En Delay lýsti upplifun sinni þannig: „Skyndilega áttaði ég mig á því að ég var 

                                                 
8 Sand, Teaching Genius, 45-48 
9 Sand, Teaching Genius, 48 
10 Sand, Teaching Genius, 33 
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að skemmta mér vel, og að þau voru að skemmta sér vel, og að dagurinn þar sem ég sinnti 

þremur tímum af kennslu væri besti dagur vikunnar.“11 

Innan við ári seinna hafði hljómsveitarstjórinn Hugo Firato samband við Delay og 

systur hennar Nellis vegna þess að hann vantaði fiðlu- og sellóleikara í nokkra tíma á viku 

við Sarah Lawrence menntaskólann í Westchester, í New York þar sem hann kenndi 

kammertónlist. Þær þáðu starfið en Delay hóf í framhaldinu að kenna þar og gerði það frá 

1948 til 1987.12 

Árið 1948 bauð Galamian Delay að vera aðstoðarkennari hans við Juliard og 

Meadowmount. Hún vann með honum næstu 22 ár, öll sumur og vetur. Á þessum tíma 

byrjaði Delay að koma á fót sínu eigin kennslu stúdíói og kennsluaðferðir þeirra tveggja 

þróuðust í sitthvora áttina. Að lokum höfðu ólík sjónarmið þeirra og aðferðir þau áhrif að 

Delay hætti að aðstoða Galamian og hóf að kenna sjálf sínum nemendum. Samstarfi þeirra 

lauk endanlega haustið 1970 þegar Delay tjáði Galamian í síma að í stað þess að koma til 

Meadowmount að kenna á sumarnámskeiðinu hans hefði hún ákveðið að þiggja boð 

Gordon Hardy að kenna við námskeið í Aspen komandi sumar. Galamian er þá sagður hafa 

skellt á án þess að segja orð. Daginn eftir fór hann til skólameistara (e. President) Juliard, 

Peter Mennin og krafðist þess að Delay yrði rekin og hótaði að hann myndi sjá til þess að 

hún fengi ekki fleiri nemendur ef Mennin yrði ekki að kröfum hans. Mennin samþykkti 

þetta ekki og héldu Delay og Galamian bæði áfram að kenna við Juliard næstu tíu árin. 

Galamian talaði aldrei við hana aftur og lét nemendur sína velja á milli sín og Delay. 

Meirihlutinn valdi að vera hjá Delay. Þrátt fyrir ágreining þeirra talaði Delay ávallt um 

Galamian af mikilli virðingu en hann lést árið 1981.13 

Í tímum hjá Dorothy Delay 

Þegar Delay var spurð hvort hún hafi meðvitað sett upp kennsluplan og markmið þegar 

leiðir hennar skildu frá Galamian eða hvort það hafi smám saman þróast svaraði hún fyrst 

neitandi en eftir smá umhugsun svaraði hún: „Ætli ég hafi ekki gert áætlun, ég spurði mig 

spurningarinnar: Hvað vil ég að nemendurnir mínir geti gert? Og ég hugsaði með mér, ég 

vil að þeir geti unnið sjálfstætt og viti hvað þeir eru að gera. Svo ég hugsaði, til að geta gert 

                                                 
11 Mín þýðing á: „Suddenly I realized that I was having a good time, and that they were having a good time, 

and that the day I did my three hours of teaching was the nicest day of the week“. Aldís Bergsveinsdóttir,  

Sand, Teaching Genius, 34 
12 Sand, Teaching Genius, 34 
13 Sand, Teaching Genius, 51-52 
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það, hvað þarf ég vita?“14 Hún ímyndaði sér svo áheyrnarprufu hjá nemanda og hvað 

dómararnir sem allir væru virtir tónlistarmenn myndu segja eftir flutninginn. Það sem 

dómararnir myndu setja út á væri það sem nemendurnir hennar þyrftu að læra og bjó hún 

til æfingaáætlanir út frá því.15 

 Delay hafði mikinn áhuga á því hvernig við lærum og hvernig hægt er að þróa ákveðna 

hæfileika, en hún hafði fulla trú á því að umhverfi væri mikilvægara en meðfæddir 

eiginleikar fengnir í gegnum erfðir. Ef nemandi spilaði falska nótu var það vegna þess að 

hann hafði ekki lært að spila hana hreint. Delay prufaði svo mismunandi aðferðir til að fá 

nemandann til að spila hreint.16  

 Delay vann ekki samkvæmt neinni ákveðinni kennsluaðferð og vildi hún lýsa kennslu 

sinni sem nálgun frekar en aðferð (e.system) þar sem þarfir hvers nemanda eru 

mismunandi. Það var ekki þar með sagt að nemendur hennar þyrftu ekki að vinna vel og 

mikið en þeir þurftu allir að æfa tónstiga, arpeggíur, etíður, verk eftir Bach og konserta. 

Þegar nemendur voru komnir á unglingsaldur var ætlast til þess að þeir æfðu sig í að 

minnsta kosti fimm tíma á dag. Delay setti upp æfingatöflu sem skiptist eftirfarandi: 

• Fyrsti klukkutíminn fór í grunnatriðin. Áherslur (e.articulation), stillingaskipti, 

bogastrok og  víbratóæfingar. 

• Annar klukkutíminn fór í erfiða staði úr verkunum sem nemandinn er að læra, 

arpeggíur og tónstiga. 

• Þriðji klukkutíminn var fyrir etíður eða verk eftir Paganini. 

• Fjórði klukkutíminn var nýttur í að æfa konsert. 

• Fimmti klukkutíminn var fyrir Bach eða tónleikaprógram ef nemandi átti að koma 

fram á næstunni. 

Hún ráðlagði svo að æfa einungis það sem hún setti fyrir fyrsta, þriðja og fjórða 

klukkutímann á dögum sem væru hljómsveitaræfingar og að taka alltaf að minnsta kosti tíu 

mínútna pásu á hverjum klukkutíma.17  

 Þrátt fyrir að þessi tímatafla gæti gefið annað í skyn lagði Delay áherslu á að finna rót 

vandans frekar en að æfa endalaust og endurtaka. Hún var mjög fær í að finna út hvað 

                                                 
14 Mín þýðing á: „I guess I set a plan, I asked myself a question: What do I want my stundents to be able to 

do? And I thought, I want them to be able to work independently and know what they are doing. So I 

thought, Well in order to do that, what will I have to know.” Aldís Bergsveinsdóttir, Sand, Teaching Genius, 

53 
15 Sand, Teaching Genius, 53 
16 Sand, Teaching Genius, 54 
17 Sand, Teaching Genius, 53 
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nemanda skorti og að hjálpa honum á rétta braut til að uppgötva sjálfur hver lausn vandans 

væri. Þetta leiddi til aukinnar trúar nemandans á sjálfum sér og þróun á karakter.18 

Forverar Delay í hljóðfærakennslu, líkt og Galamian, notuðu kennsluaðferðir af gamla 

skólanum. Þar var lítið um hrós og nemendur óttuðust jafnvel kennarann. Því var nálgun 

Delay óvenjuleg þegar hún byrjaði að kenna en hún notaðist nánast eingöngu við jákvæða 

gagnrýni. Hún var líka mjög fær í að meta hvenær nemandinn væri móttækilegur og 

hvenær rétta augnablikið væri til að gefa ráðleggingar. Þetta varð stundum til þess að þeir 

sem voru illa undirbúnir fengu enga eða litla og nærgætna gagnrýni en þeir sem sköruðu 

fram úr og spiluðu mjög vel fengu mikla gagnrýni og ráðleggingar.19 

Delay ýtti ávallt undir að nemendur hugsuðu sjálfstætt og gaf lítið af beinum 

fyrirmælum. Hún spurði frekar spurninga líkt og „hvernig fannst þér þetta? Hvernig finnst 

þér þetta hér? Elskan mín, hver er þín túlkun á gís?“ Fyrrverandi nemandi Delay, Chee-

Yun, minntist þess að í stað þess að segja henni hvað hún ætti að gera, t.d. hvaða 

fingrasetningu ætti að nota og hvernig hún ætti að frasera ákveðinn kafla í verki spurði 

Delay hana hvað hún vildi gera og hver ástæðan fyrir því væri. Hún sá einnig til þess að 

hún kynnti sér verkin sem hún var að æfa, t.d. ævi tónskáldsins og hvað var að gerast í 

heiminum þegar verkið var samið. Hún kenndi nemendum að treysta á sjálfa sig en ekki að 

reiða sig á og herma eftir öðrum listamönnum.20 

Dorothy kenndi í Juliard sex daga vikunnar eða frá mánudegi til laugardags en á 

sunnudögum komu nokkrir efnilegir nemendur heim til hennar í tíma. Hún byrjaði 

venjulega að kenna klukkan þrjú og allt fram til sjötugs kenndi hún til miðnættis og keyrði 

svo heim til sín, en það tók um það bil klukkutíma. Á áttræðis aldri minnkaði hún aðeins 

við sig og kenndi til tíu á kvöldin. Kennslan virtist gefa henni kraft eftir því sem lengra leið 

á kvöldið því orkumeiri var hún og voru nemendurnir oft mun þreyttari en hún.21 

Nemendur hennar í forskóla Juliard (e. Pre-College Division) mættu til hennar á 

laugardögum. Þessir nemendur voru allt frá sex ára aldri og upp í átján ára. Til að komast í 

forskólann þurfti að fara í áheyrnarprufu og var ætlast til að nemendur væru hæfileikaríkt 

ungt fólk sem stefndi á að starfa í tónlist og sinnti náminu að fullri einbeitingu og 

alvarleika. Á laugardögum söfnuðust nemendur Delay og foreldrar þeirra saman á 

ganginum fyrir utan stofuna hennar í Juliard og biðu eftir sinni kennslustund. Þau biðu 

annaðhvort eftir að fara í hóptíma eða einkatíma en allir nemendur Delay fóru í hóptíma 

                                                 
18 Niles, „Dorothy Delay,“ úr The Strad 128, nr. 1529 (2017): 38   
19 Niles, „Dorothy Delay,“ 42 
20 Niles, „Dorothy Delay,“ 42 
21 Sand, Teaching Genius, 73 
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einu sinni í mánuði þar sem þau lærðu af hvert öðru með því að hlusta á hvert annað spila 

verkin sín og fá gagnrýni.22 

Í tímanum sat Delay við skrifborð sem á lágu þrjár stórar möppur sem geymdu 

upplýsingar hvað hver nemandi var að læra, taktmælir og nótur að verkinu sem nemandi 

var að fara að spila fyrir hana. Þegar nemandi var að byrja að læra nýtt verk fylgdi hún 

nótunum og skrifaði inn í þær athugasemdir og merkti inn hvar þurfti að athuga eitthvað, 

svo sem bogastrok eða fingrasetningu. Allar athugasemdir skrifaði hún létt inn með blýanti 

svo að hægt væri að stroka þær út þegar nemandi hafði lagað vandamálið. Þannig voru 

engar áminningar um fyrri mistök eða erfiða staði sem gætu skapað hindranir þegar 

nemandinn læsi nóturnar.23 

Á virkum dögum kenndi Delay lengra komnum nemendum sínum í Juliard en þeir 

höfðu allir þreytt próf til að fá inngöngu í skólann en mikil samkeppni var og er um pláss í 

þessum virta tónlistarskóla. Þeir sem sóttu um að læra hjá Delay höfðu þó flestir spilað 

fyrir hana áður en um 250 nemendur víða að úr heiminum börðust um pláss hjá henni á 

hverju ári. Delay gerði meiri kröfur til eldri nemenda sinna en þeirra yngri, hún ætlaðist til 

þess að þeir gætu greint vandamál og byrjað að taka á þeim sjálfir.24 Líkt og hjá yngri 

krökkunum var hóptími einu sinni í mánuði. En það sem var ólíkt hjá þessum tveim hópum 

var að eldri nemendurnir þurftu hver og einn að gefa stutta gagnrýni eftir flutning áður en 

Delay sagði nokkuð. Þetta fékk nemendurna til að einbeita sér vel að flutningnum og fyrir 

flytjandann var þetta gott tækifæri til að heyra hvað mismunandi fólki fannst um 

spilamennsku hans og góð æfing í að taka gagnrýni. Delay setti þó þá kröfu að öll gagnrýni 

væri uppbyggileg og jákvæð. Hóptímarnir voru því verndaðra umhverfi en 

tónlistarheimurinn utan skólans en þar hika gagnrýnendur ekki við að vera neikvæðir og 

óuppbyggilegir.25 

Í Juliard var Delay með yfir hundrað nemendur á sinni ábyrgð en þeir sóttu einnig tíma 

hjá öðrum kennurum í Juliard, t.d. tæknitíma. Þetta gerði það að verkum að stundatafla 

Delay var mjög þétt og hlaut hún það orðspor að fylgja henni illa. Nemandi sem mætti t.d. í 

sinn tíma klukkan tvö var beðinn um að koma aftur klukkan fimm. En foréttindin að fá að 

læra hjá Delay vógu á móti óánægjunni yfir að þurfa að bíða og var tíminn nýttur til að æfa 

sig betur sem sumum þótti blessun. Að sjálfsögðu voru einhverjir sem kvörtuðu yfir 

skipulagsleysi Delay og fannst hún sýna hroka og óvirðingu. Heidi Castleman sem var 

                                                 
22 Sand, Teaching Genius, 73-74 
23 Sand, Teaching Genius, 81 
24 Sand, Teaching Genius, 95 
25 Sand, Teaching Genius, 98 
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nemandi hjá Delay og síðar kennari trúði því að Delay hafi fylgt innsæi sínu frekar en 

klukkunni og gjarnan gleymt sér ef vel gekk. Þetta hafi síðar orðið að ávana og 

keðjuverkun sem erfitt var að stoppa. Annar fyrrum nemandi benti á að ef Delay hefði 

byrjað á þessari hegðun seint á kennsluferlinum hefði mátt kalla það hroka en hún var 

svona allt frá því að hún byrjaði að kenna með Galamian, löngu áður en hún varð 

eftirsóttur kennari.26 

Staðreyndin er sú að Delay var biðarinnar virði. Hún var frábær kennari og hugsaði vel 

um nemendur sína. Hún hafði marga mjög efnilega nemendur sem hún fylgdi vel eftir, 

samband hennar við þá einskorðaðist ekki aðeins við kennslustofuna. Hún reyndi að mæta 

á alla tónleika hjá nemendum sínum, bæði núverandi og fyrrverandi. Síminn heima hjá 

henni og eiginmanni hennar Newhouse byrjaði að hringja klukkan níu á morgnana og hélt 

því áfram fram á kvöld. Það voru nemendur með vandamál sem hringdu, bæði persónuleg 

og skólatengd, fyrrum nemendur á tónleikaferðalagi sem vildu skila kveðju, umboðsmenn, 

hljómsveitarstjórar og skólastjórar tónlistarskóla í starfsmannaleit auk alls konar fólks sem 

tengdist fiðluheiminum á einn eða annan hátt. Newhouse tók flest símtölin en hann fylgdist 

vel með nemendum Delay og var góður ráðgjafi. Sum símtöl lét hann þó Delay alveg um 

en hún var oft beðin um ráð varðandi hvern skyldi ráða, t.d. þegar strengjakvartett vantaði 

fiðluleikara í afleysingar eða hljómsveitarstjóra vantaði óvænt sólóista með stuttum 

fyrirvara. Delay gaf nemendum sínum líka ráð í tímum allt frá samningum við 

umboðsmenn og vali á verkum til hvaða kjól skyldi velja fyrir tónleika. Hún hafði 

samband við hljómsveitarstjóra og umboðsmenn þegar hún taldi efnilegan nemenda vera 

tilbúinn og vegna góðs orðspors hennar var alltaf tekið mark á ábendingum hennar.27 

Hvernig kenndi Delay?  

Erfitt er að skilgreina hvernig kennari sem notaðist ekki við neina kennsluaðferð kennir. 

H.P. Koornhof var nemandi hjá Delay og varð síðar sjálfur kennari. Hann fylgdist með 

kennslu hjá henni árin 1993, 1999 og 2000  og rannsakaði kennsluaðferðir hennar út frá 

NLP aðferðinni eða „Neurolinguistic Programming“.28 NLP er fræði hegðunarmynstra en 

aðferðin var þróuð af málvísindamanninum John Grinder og sálfræðingnum Richard 

                                                 
26 Sand, Teaching Genius, 128-130 
27 Sand, Teaching Genius, 38 
28 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay“ (M.Mus-ritgerð, 

Potchefstroom University for Christian Higher Education, 2001) iv, 

https://repository.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/2628/koornhof_piet%281%29.pdf?sequence=1. 
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Bindler. Rannsóknir þeirra leiddu til skilnings á mikilvægi tjáningar í mannlegum 

samskiptum en út frá því þróuðu þeir grunnlíkön að tveimur leiðbeinandi leiðum. Leið til 

að kanna hugsanaform afburða einstaklinga og áhrifaríka leið að hugsunum og 

samskiptaformi afburða einstaklinga29 

Auk þess að fylgjast með kennslu spurði hann Delay ýmissa spurninga til að reyna að fá 

svör við spurningunum „hvað gerir hún? Hvernig gerir hún það? Afhverju gerir hún það? 

Hver er hún þegar hún gerir það? Fyrir hvern gerir hún þetta?“ Þrír þættir stóðu upp úr sem 

hér verður fjallað nánar um. Það eru skoðanir hennar á lærdómi og kennslu, grunn 

kennsluaðferð hennar og hvernig samskipti hennar við nemendur fóru fram30 

Skoðanir 

Manneskjur geta lært nánast hvað sem er. Þú getur kennt hvað sem er ef þú finnur út 

hvernig fólk lærir það. Að kenna er að hjálpa fólki að læra. Að læra er að verða meðvitaðri. 

Það er alltaf til rétt aðferð, það er bara spurning um að finna hana. Fólk á skilið að borin sé 

virðing fyrir þeim. Það er gaman að læra. Það er nauðsynlegt að ég gefi nemendum allan 

þann stuðning sem ég get. Ég vil að þau hugsi um valmöguleikana sína. Börn verða það 

sem þú segir þeim að þau séu. Delay hafði sterkar skoðanir og trú á ákveðnum hlutum. Í 

kennslustundum og samræðum koma staðhæfingar líkt og þessar reglulega upp. Hæfileikar 

hennar og hegðun í kennslu byggjast á þessum skoðunum og móta kennsluaðferðina. Útfrá 

þeim staðhæfingum sem komu hér fram mætti skipta því sem skiptir hana máli og 

skoðunum hennar svona niður:  

• Ekkert er útilokað 

• Virðing 

• Skemmtun 

• Mælingar 

• Valmöguleikar 

• Tilraunastarfsemi 

• Sjálfstæð hugsun 

• Upplifun einstaklingsins 

• Stuðningur31 

                                                 
29 Kristjana Unnur Valdimarsdóttir, „NLP aðferðir“ (BA-ritgerð, Háskóli Íslands, 2013) 5-6 
30 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay“. 19 
31 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 30-31 
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Delay trúði að með nægum tíma væri hægt að læra nánast hvað sem er. Hún tjáði trú sína á 

að ekkert væri ómögulegt við ýmis tilefni, til dæmis þegar hún sat sem dómari í 

fiðlukeppni í Hannover þar sem hún sagði „Allir hafa hæfileika, en það eru mismunandi 

útgáfur af þeim.“32 Hún sagði líka frá því við annað tækifæri að Galamian hafi ekki trúað 

því að það væri hægt að kenna að spila hreint. Hún var þessu ósammála og sagði að að 

sjálfsögðu væri hægt að kenna það, það væri hægt að kenna hvað sem er ef maður finndi út 

hvernig manneskjan lærir það, þar sem að kenna væri að hjálpa fólki að læra.33 

 Þegar Koornhof spurði Delay hvað væri mikilvægasta ráð sem hún gæti gefið 

einhverjum sem vildi kenna á fiðlu gaf það góða hugmynd um hversu mikilvæg virðing var 

henni. Hún svaraði „aldrei reyna að kenna nemenda sem þú berð ekki virðingu fyrir og 

aldrei nokkurn tíma gera eitthvað sem fær hann til að halda að þú berir ekki virðingu fyrir 

honum.“34 Henni fannst mikilvægt að nemendum fyndist þeir ekki vera óæðri henni og 

lýsti sjálfri sér sem aðstoðarmanni frekar en kennara í valdastöðu sem segir nemandanum í 

sífellu að hann sé að gera hlutina vitlaust.35 

 Delay fannst gaman að kenna og það var gaman í kennslustundum hjá henni. Henni 

fannst skemmtilegt þegar nemandi lærði að gera eitthvað sem hann gat ekki gert áður og 

hún lærði sjálf eitthvað nýtt. Faðir Söruh Chang, sem var einn af nemendum Delay sem 

náði langt sem einleikari, lýsti því í viðtali við tímaritið The Strad að auk þess að kenna 

dóttur sinni á fiðluna hafi Delay kennt henni að hafa gaman að og njóta tónlistarinnar og að 

Sarah væri alltaf glöð eftir tíma. Þegar Delay var á áttræðis aldri var hún spurð hvort hún 

væri ekkert farin að hugsa um að fara á eftirlaun. Hún svaraði því neitandi, hún væri að 

skemmta sér alltof vel til að hætta.36 

 Delay kvartaði undan kennurum sem notuðu óljós orð í kennslu. Í stað þess að tala um 

til dæmis himneskan tón notaði hún mælanlega hluti eins og þunga bogans, bogahraða og 

hversu mikil bogahár ætti að nota.  Hún spurði oft nemendur spurninga eins og „á 

skalanum einn til tíu hversu mikinn þunga notaðir þú?“ Hún lét nemendur sína líka hlusta á 

margar mismunandi upptökur af verkunum sem þau voru að æfa og mæla með taktmæli og 

skrifa niður hvað hver spilaði verkið hratt. Með því að nota hugtök sem eru mælanleg lærir 

                                                 
32 Mín þýðing á: „Everyone has talent, but there are different types of it.“ Aldís Bergsveinsdóttir, Chadwick, 

„Delayed learning,“ úr The Strad, 106, nr. 1259 (1995): 251. 
33 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 34 
34 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 34 
35 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 35 
36 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 37 
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nemandinn að þekkja hvaða aðferðir er hægt að nota til að ná fram tóninum sem þau 

vilja.37 

 Að nemendur hugsuðu sjálfstætt fannst Delay mjög mikilvægt og í því fólst að hugsa 

um alla valmöguleika, til dæmis þegar nemandi var að móta frasa í verki. Þá sýndi hún 

nemandanum nokkrar leiðir og sagði honum svo að hann gæti notað það sem hann vildi af 

hugmyndunum. Hann gæti notað allar hugmyndirnar, bara tvær eða blandað þeim saman á 

nýjan hátt auk þess sem hann gæti breytt dýnamíkinni eða rytmanum. Fyrir henni var engin 

ein rétt aðferð að einhverju heldur margar.38 

 Delay bað nemendur oft að prófa margar mismunandi aðferðir til að ná fram tóninum 

sem þau vildu. Það gæti til dæmis verið meiri bogahraði eða minna vibrato. Hún gaf  ekki 

stutt og einfalt svar þegar nemandi spurði um tæknilegt vandamál heldur fór með honum í 

tilraunastarfsemi þar sem þau prófuðu margar mismunandi aðferðir þangað til að fundin 

var lausn sem var þægileg fyrir nemandann og gaf fallegan tón. Robert McDuffy sem var 

nemandi hjá Delay sagði að hún hafi verið með mjög opinn hug og það sé þess vegna sem 

nemendur hennar sem gengur nú vel í tónlistarbransanum hafi ímyndunarafl og sinn eigin 

persónulega stíl. „Gerðu þetta á minn hátt“ eða „gerðu þetta svona“ var ekki til í orðaforða 

hennar, hún krafðist þess að nemendur hugsuðu sjálfstætt.39 

 Hún trúði því líka að kennarinn ætti að setja sig inn í mál nemandans, taka tillit til 

tilfinninga hans, markmiða og skoðana. Hún spurði nemandann mikið af spurningum til að 

öðlast skilning á þeim og þeirra reynslu. Auk spurninganna tók hún líka vel eftir 

líkamstjáningu og svipbrigðum til að lesa viðbrögð nemandans. Hún setti sig í spor 

nemandans og ímyndaði sér hvernig það væri að hugsa og skynja eins og hann þegar spilað 

var á fiðluna. Hún tók ávallt menningarlegan bakgrunn nemandans einnig með í 

reikninginn þegar hún átti samskipti við hann vegna áhrifa sem mismunandi bakgrunnur 

getur haft á túlkun orða og viðbrögð.40 

 Delay veitti nemendum sínum allan þann stuðning sem hún gat og var ávallt í þeirra 

liði. Sara Chang lýsti því að Delay hefði hundruði nemenda en henni þætti vænt um þá alla. 

Arturo Delmoni sagði að þegar nemandi þyrfti á vini eða sálfræðing að halda væri hún 

ávallt til staðar. Midori sagði að hún væri ekki aðeins kennari heldur einnig móðir og 

ráðgjafi.41 

                                                 
37 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 39-40 
38 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 40-41 
39 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 42-44 
40 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 47-52 
41 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 52-53 
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Grunn kennsluaðferð 

Það sem var Delay mikilvægast í kennslu og færði henni mesta gleði var að sjá nemendur 

sína ánægða vegna þess að þeir gætu nú gert eitthvað sem þeir gátu ekki áður. Til að koma 

nemandanum á þennan stað voru þrír hlutir mikilvægir: 

• Finna hvað þau geta bætt sig í. 

• Finna út hvernig skal þróa hæfileikann. 

• Hafa tímann til að gera það almennilega. 

Delay lagði áherslu á þrjá hluti í spilamennsku; intónasjón, tónmyndun og fraseringu og 

vann fyrst í þeim þætti sem nemandinn var lakastur í. Hún bar flutning nemandans saman 

við besta flutning sem hún gæti ímyndað sér, góðan flutning sem hún hafði heyrt eða við 

aðra nemendur á svipuðu stigi til að finna út hvaða þátt þyrfti að þróa betur. Næst 

einangraði hún atriðið og fór aftur í grunn fræðina bakvið hann, hún vann hægt með 

nemandanum í litlum skrefum en reyndi þó að auka áhuga hans á verkefninu með því að 

hrósa fyrir framfarir eða búa til leik úr því. Þegar illa gekk og nemandi náði ekki bæta það 

sem unnið var að fór Delay í enn meiri smáatriði ennþá hægar og reyndi að fá nemandann 

til að vera enn meðvitaðri um hvað hann var að gera. Ef ekkert gekk enn myndi hún prófa 

nýja aðferð þar sem eitthvað var ekki að virka við fyrstu aðferðina. Næst reyndi hún að 

finna út hver ástæðan var fyrir því að nemandinn náði ekki tökum á vandamálinu. Það 

gerði hún með að setja sig í þeirra spor og hélt hún svo áfram að leita þangað til að hún 

fann aðferð sem bæri árangur. Lokaúrræði ef ekkert gekk var að bíða í ár og vona að með 

tíma myndi möguleikinn opnast fyrir nemandann að bæta sig á þessu tiltekna sviði.42 

 

Samskipti við nemendur 

Delay bjó yfir sérstökum hæfileika til að ná fram framförum og þróun hjá nemendum 

sínum. Hún var mjög lausnamiðuð og hvatti nemendur sína til að einbeita sér að því sem 

þeir vildu ná fram frekar en að því sem þyrfti að forðast. Hún skrifaði eitt sinn: „Án skýrra 

markmiða og sannfæringarinnar að þeim sé hægt að ná á einn eða annan hátt æfa nemendur 

sig ekki vel.“43 Dæmi um þetta er að hún myndi biðja nemanda að „spila með léttari boga“ 

                                                 
42 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 53-62 
43 Mín þýðing á: „without clearly defined goals and the conviction that these are in one way or another 

attainable, students will not practise well.“ Aldís Bergsveinsdóttir, Koornhof, „Sweet Teaching Genius“ úr 

Musicus, 2.árgangur, nr. 29 (2001): 82 
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frekar en að segja „þú ættir ekki að nota svona mikinn þunga.“ Fyrir henni var agi að setja 

sér markmið, búa til áætlun hvernig maður ætlar að ná því og fylgja svo áætluninni.44 

 Vegna sannfæringar Delay að hver sem er geti lært hvað sem er ætlaðist hún til þess að 

nemendur sínir tækju framförum. Þannig sagði hún við nemanda að í næsta tíma yrði hann 

búinn að læra verkið sem hann væri að æfa utan að svo þá gætu þau unnið næst í 

fraseringu. Hún ákvað og hafði fulla trú á að nemandinn gæti lært verkið á stuttum tíma og 

gerði ekki mál úr því. Hún trúði því að börn yrðu það sem þeim var sagt og því þyrftu 

kennarar að vanda orðaval sitt.45 

Delay notaðist mikið við sögur af frægum fiðluleikurum til að koma leiðbeiningum til 

skila. Oft gerði hún það á lúmskan hátt til að gefa nemandanum ekki beinar leiðbeiningar, 

líkt og þegar hún sagði frá því að fyrrum nemandi sinn og nú frægur einleikari, Itzhak 

Perlman hafi einu sinni ráðið píanóleikara til að æfa með honum í fjóra klukkutíma á dag. 

Hún spurði svo nemandann hvað hann héldi að myndi gerast ef hann myndi æfa með 

píanói líkt og Perlman og leyfði honum að sjá það fyrir sér en hún vildi að hann myndi æfa 

með píanói til að bæta rytmann hjá sér. Með því að segja sögur af atvinnutónlistarfólki og 

þeirra aðferðum og erfiðleikum í námi gerði hún það að raunverulegu fólki sem nemendur 

hennar gátu tengt við.46  

Delay var líka góð í að hjálpa nemendum að fá nýja og jákvæða sýn á hlutina. Hún snéri 

hlutum við svo þeir hættu að vera neikvæðir. Dæmi um þetta er þegar hún benti nemanda á 

eftir flutning sem hann var ekki ánægður með að því betri sem hann yrði því dómharðari 

yrði hann þar sem með framförum færi hann að taka meira eftir smáatriðum. Þannig fékk 

nemandinn trú á sjálfum sér og hlustaði enn betur. Annað dæmi er þegar að nemandi missti 

bogann sinn í miðjum flutningi. Delay tók eftir að honum leið illa yfir þessu og sagði við 

hann „frábært! Þetta þýðir að þú heldur ekki of fast um bogann!“47 

Hún notaðist við allskonar aðrar aðferðir og orðalag til að láta nemanda líða vel og auka 

öryggi hans. Til dæmis með að segja „við“ í stað „þú“ þegar hún gaf leiðbeiningar eins og 

“við ætlum að æfa bogagripið þitt mikið” eða “ég held að við séum ekki með réttu 

fingrasetningarnar.“ Þegar hún notaði fyrstu persónu notaði hún önnur orð eins og 

„kannski“ eða „mögulega“ til að vera nærgætnari. Þá hljómuðu setningarnar t.d. svona: 

„Þú gætir prófað að spila þetta svona ef þú vilt“ og „kannski gætir þú prófað að hugsa þetta 

                                                 
44 Sand, Teaching Genius, 70 
45 Koornhof, „Sweet Teaching Genius,“ 82-83 
46 Koornhof, „Sweet Teaching Genius,“ 84 
47 Koornhof, „Sweet Teaching Genius,“ 84-85 
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svona.48 Þetta eru aðeins nokkur dæmi en þau gefa góða hugmynd um hvernig Delay 

orðaði leiðbeiningar sínar til að ná hámarks árangri í samskiptum við nemendur sína.  

Þegar Delay var spurð hvernig henni liði þegar nemandi náði framförum í því sem þau 

höfðu unnið að svaraði hún að henni liði mjög vel, hún yrði vongóð og glöð að nemandinn 

sæi að hann væri að bæta sig.49 

 

 

  

  

                                                 
48 Koornhof, „Sweet Teaching Genius,“ 85 
49 Koornhof, „The Basic Teching Strategy of Master Violin Teacher Dorothy Delay,“ 63 
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Lokaorð 

Dorothy Delay er einn frægasti fiðlukennari 20. aldarinnar en á áttræðisaldri var hún ekki 

enn hætt að kenna af því að henni fannst það svo skemmtilegt. Hún ætlaði þó ekki alltaf að 

vera kennari en eins og margir tónlistarmenn vann hún fyrst sem einleikari en leiddist út í 

kennsluna smám saman. Hún var aðstoðarkennari Ivan Galamian um tíma en byrjaði fljótt 

að þróa sína eigin kennsluhætti sem voru frábrugðnir þeirri nálgun sem flestir kennar á 

þessum tíma unnu með. Delay notaðist eingöngu við jákvæða gagnrýni og kenndi 

nemendum sínum að hugsa sjálfstætt og kenna sér sjálfir. Hún trúði því að ekkert væri 

ómögulegt og það væri hægt að kenna nemanda hvað sem var ef nægur tími gæfist. Hún 

var ávallt til staðar, sem kennari, ráðgjafi og vinur og notaði allskonar aðferðir til að ná til 

nemenda. Hún vann útfrá þremur grunnatriðum til að bæta spilamensku nemenda, 

intónasjón, tónmyndum og fraseringu og vann systematískt í þessum hlutum með 

nemandanum, hægt og í litlum skrefum. Hún prófaði alltaf mismunandi aðferðir til að 

finna út hvað hentaði hverjum nemanda út af fyrir sig. Margir samverkandi þættir gerðu 

hana að góðum kennara, einna helst trúin á að ekkert sé ómögulegt, gagnkvæm virðing og 

sú mikla ánægja sem hún hlaut af því að vinna með nemendum, sjá framfarir þeirra og 

spilagleði.  Hún var á undan sínum samtíma og hafði því í gegnum störf sín áhrif á hvernig 

fiðlukennsla okkar tíma þróaðist. Hún kenndi miklum fjölda nemenda frá ólíkum löndum 

sem síðar urðu kennarar, þeir miðla hugmyndum hennar og aðferðum og gætir því áhrifa 

hennar um allan heim í dag. 
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