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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf píanókennara og fullorðinna byrjenda 

til náms þeirra síðarnefndu í píanóleik. Aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast og 

með hækkandi lífaldri og væntingum um betra og innihaldsríkara líf eldra fólks gæti verið 

kostur að tónlistin og hljóðfæranám fullorðinna fái aukinn sess. Að mati höfundar er 

mikilvægt að rannsaka hvort tónlistarkennarar og tónlistarskólar séu tilbúnir að mæta 

þessum aðstæðum. Í rannsókninni er kannað bæði viðhorf píanókennara til fullorðinna 

byrjenda í píanóleik sem og viðhorf hinna síðarnefndu til námsins og spurt um 

framkvæmd, viðmið og væntingar þeirra til kennslunnar. Það er mikilvægt fyrir þróun 

tónlistarkennslu til framtíðar að gera sér grein fyrir væntingum fullorðinna nemenda og 

hvort og þá hvernig tónlistarkennarar eru tilbúnir að mæta þeim væntingum. Rannsóknin 

byggir á eigindlegri aðferðafræði og er rannsóknarsniðið viðtalsrannsókn. Þátttakendur 

voru valdir með markmiðsúrtaki/ tilgangsúrtaki. Gögnunum var safnað með hálfstöðluðum 

viðtölum sem voru hljóðrituð, afrituð, greind og fundin meginþemu. Tekin voru viðtöl við 

fjóra píanókennara og fjóra fullorðna byrjendur í píanóleik. Meginniðurstöður benda til 

þess að bæði kennarar og nemendur séu jákvæðir gagnvart náminu og að þeir telji 

mikilvægt að fullorðnir hafi tækifæri til að hefja nám í píanóleik. Fullorðnu byrjendurnir 

töluðu um að námið hefði stundum reynst þeim erfitt en það hafi gefið náminu gildi og 

veitt þeim innri gleði að sigrast á hindrunum og reyna á sjálfan sig enda væru þeir drifnir 

áfram af innri áhugahvöt. Þeir töluðu um mikilvægi kennarans og hvað hann skipti miklu 

máli faglega, en einnig félagslega. Flestir nemendurnir töldu að námið hefði mátt vera 

markvissara og hagnýtara. Í niðurstöðunum kemur fram að kennararnir telji að fullorðna 

byrjendur skorti oft úthald og þeim reynist námið oft erfitt. Kennararnir töldu að 

nemendurnir væru í náminu sér eingöngu til ánægju en stefndu ekki að lokamarkmiði, eins 

og til dæmis próftöku. Niðurstöðurnar gefa til kynna að það skipti máli að kennsluaðferðir 

kennaranna séu fjölbreyttar og taki mið af áhuga nemendanna. Af niðurstöðum má álykta 

að  nemendur og kennarar séu  almennt hlynntir því að fullorðnir byrjendur fái greiðari 

aðgang að tónlistarskólum. Það er hins vegar sveitarfélaga, tónlistarskóla og 

tónlistarkennara að skapa aðstæður til að svo geti orðið. Þessi ritgerð getur að einhverju 

leyti gagnast í þeirri vinnu. 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the attitudes of piano teachers and adult beginners 

towards the latter mentioned group learning to play the piano. The age composition of the 

nation is changing. With increasing life expectancy and expectations of a better and more 

fulfilling life for adults, it could be of great benefit if music and learning to play an 

instrument would be an option for all adults. It is important to find out whether music 

teachers and music schools as institutions are willing to meet such wishes. In this study 

both the attitudes of piano teachers and students towards adult beginners in piano playing 

are examined, and questions are asked about practice, norms and expectations in the 

teaching. It is important for the development of music education in the future to be aware 

of the expectations of adult students and whether and how music teachers are prepared to 

meet those expectations. The study is based on a qualitative methodology and is a 

research-based interview study. Participants were selected with a target sample / purpose 

sample. The data were collected through semi-structured interviews that were recorded, 

transcribed, analyzed, and major themes were identified. Interviews were conducted with 

four piano teachers and four adult beginners in piano playing. The main results indicate 

that both teachers and students are positive to the teaching and learning and they consider 

it important that adults have the opportunity to start studying piano playing. Adult 

beginners talked about that the study was sometimes difficult for them, but it was of value 

to them and inner joy to overcome obstacles, as they were driven by inner motivation. 

They talked about the importance of the teacher and how important he is professionally, 

but also socially. Most of the students thought that the teaching could have been more 

purposeful and practical. The results show that the teachers believe that adult beginners 

often lack endurance and the studies often proved difficult for them. The teachers felt that 

the students were studying only for pleasure and did not want a final goal like an exam. 

The results indicate that it is important that the teaching methods are varied and take into 

account the students' interests. The results show that students and teachers are generally in 

favor of adult beginners having easier access to music schools. However, it is up to local 

authorities, music schools and music teachers to create the conditions for this to happen. 

This thesis can to some extent be useful in that work. 
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1. Inngangur  

Ég hef tæplega 40 ára reynslu úr tónlistarskólakerfinu. Fyrst sem nemandi í píanóleik en 

síðar sem píanókennari og söngnemandi. Tónlistarnám hefur haft mikið gildi fyrir mig sem 

einstakling og ég gleymi því aldrei hversu heilluð ég varð þegar ég sló fyrst fingri á 

píanóið. Ég hef mikla ástríðu fyrir að miðla tónlist til annarra, bæði í formi flutnings og í 

kennslu. Það má segja að ég hafi að miklu leyti helgað líf mitt þessari ástríðu. Ég hef þá trú 

að tónlist sé fyrir alla og mig langar að sem flestir, óháð aldri eða félagslegum bakgrunni, 

hafi tækifæri á að upplifa galdur tónlistarinnar. Margir fullorðnir hafa í gegnum tíðina 

komið að máli við mig og spurt mig hvort það sé of seint að hefja píanónám. Þeir tjá sig 

um mikinn áhuga á að læra píanóleik og telja að það gæti gefið þeim aukna lífsfyllingu. 

Við lifum á tímum stöðugra samfélagsbreytinga. Píanónám hefur í gegnum tíðina verið 

mjög íhaldssamt og byggst upp á föstum hefðum. Algengast er að námið einkennist af 

þjálfun og uppbyggingu tæknilegar færni nemenda frá unga aldri. Aðalnámskrá 

tónlistarskóla virðist byggð á þeirri hugmynd að ef henni sé fylgt geti nemendur orðið 

atvinnumenn í tónlist. Byrjendur í hljóðfæranámi í tónlistarskóla eru flestir í yngstu 

bekkjum grunnskóla og komast gjarnan færri að en vilja.Margir heltast úr lestinni fram að 

unglingsárum og aðeins örfáir ljúka framhaldsnámi og helga sig tónlist á fullorðinsárum. 

Fullorðnir hafa ekki haft sama aðgang og börn að tónlistarskólum og margir þeirra sjá eftir 

að hafa annað hvort ekki hafið nám í æsku eða hætt námi of snemma. Með hækkandi 

meðalaldri þjóðarinnar og kröfum um innihaldsríkara líf eldra fólks gæti verið kostur að 

tónlistarnám fullorðinna fái aukinn sess. Það er því mikilvægt að rannsaka hvort 

tónlistarkennarar og tónlistarskólar sem stofnanir séu tilbúnir að þjóna fullorðnu fólki í 

ríkari mæli. Í þessari rannsókn er kannað viðhorf píanókennara til þessa hóps og viðhorf 

fullorðinna byrjenda í píanóleik og spurt um framkvæmd, viðmið og væntingar í 

kennslunni. Mikilvægt er að hlusta eftir reynslu píanókennara; að hvaða marki álíta þeir að 

fullorðnir geti lært píanóleik? Svar við þessari spurningu gæti varpað ljósi á hvernig 

tónlistarkennarar kenna fullorðnum byrjendum og hvaða væntingar þeir hafa til náms 

þeirra. Þá er mikilvægt að fá fram mat þeirra á því að hvaða marki námskrá og 

námsmatskerfi tónlistarskólanna hentar til fullorðinsfræðslu. Viðhorf fullorðinna byrjenda 

skiptir einnig máli, hver er reynsla þeirra, hver eru viðhorf þeirra, vonir og væntingar til 

námsins? Þarf að beita öðrum aðferðum í píanókennslu í ljósi þeirra væntinga? Ef 

píanókennarar og fullorðnir nemendur hafa jákvæða upplifun af hljóðfæranámi gæti það 

skipt máli fyrir þróun tónlistarkennslu til framtíðar.  
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Í þessari ritgerð er greint nánar frá rannsókninni. Í næsta kafla er fjallað um fræðilegan 

bakgrunn og þá orðræðu sem hefur átt sér stað um fullorðinsfræðslu og málefni 

tónlistarkennslu á liðnum árum. Þá er kafli um aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnaöflun, 

úrvinnslu og fleira. Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar á eftir eru 

teknar saman helstu niðurstöður sem varða rannsóknarspurninguna, þær ræddar og dregnar 

af þeim nokkrar ályktanir. Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar eru lokaorð höfundar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er leitast við að gefa yfirlit um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Kaflinn skiptist í tvo meginhluta. Í fyrsta hluta er viðfangsefnið skoðað í ljósi rannsókna og 

kenninga nokkurra fræðimanna um fullorðinsfræðslu og hvað það er sem einkennir 

fullorðna námsmenn og aðgreinir þá frá ungum námsmönnum. Fjallað verður um 

reynsluna og hvernig hún hefur áhrif á nám og einnig hvernig áhugahvöt tengist námi 

fullorðinna. Í seinni hluta kaflans er sjónum beint að tónlistarskólanum. Greint er frá 

hlutverki og meginmarkmiðum tónlistarskóla og uppbyggingu hljóðfæranáms/píanónáms 

samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. Í lok kaflans er fjallað um námsmenningu innan 

tónlistarskóla og einnig stuttlega um tónlistarkennslu fullorðinna á Íslandi.  

2.1 Fullorðinsfræðsla 
Í þessum fyrsta meginhluta kaflans er sjónum beint að fullorðinsfræðslu og helstu 

kenningum sem hana varða. Fjallað er um bandaríska menntafrömuðinn Malcolm S. 

Knowles (1913-1997) sem var brautryðjandi á sviði fullorðinsfræðslu og oft nefndur faðir 

fullorðinsfræðslunnar. Hann setti fram kenningu sem hann nefndi andragogy líkanið 

(Andragogy Model) og mikið hefur verið stuðst við í fræðum um fullorðinsfræðslu. Það 

sem einkennir fullorðinn einstakling öðru fremur er reynslan sem hann býr að sem getur 

bæði verið fjölbreytt og bæði jákvæð og neikvæð. Fjallað er um reynsluna og hvenær hún 

verður menntandi. Fræðikenningar John Dewey (1859-1952) og David Kolb (1939-) eru 

sérstaklega skoðaðir í því samhengi til að varpa ljósi á hvernig reynsla hefur áhrif á nám. 

Áhugahvöt er grunnforsenda fyrir námi og er í kaflanum fjallað umhvað einkennir og hefur 

áhrif á áhugahvöt fullorðinna námsmanna. Skoðaðar eru kenningar Cyril O. Houle (1913-

1998), sem var frumkvöðull í að rannsaka áhugahvöt fullorðinna námsmanna, og einnig 

Howard Y. McClusky (1900-1982), sem hefur mikið fjallað um fullorðinsfræðslu og setti 

fram athyglisverða kenningu sem hann nefndi Theory of Margin. Að síðustu er greint frá 

kenningu Erik Erikson (1904-1994) í uppeldis- og sálarfræði um þroska einstaklinga eftir 

lífsskeiðum.  

2.1.1 Almennt um fullorðinsfræðslu 

Þegar fjallað er um fullorðinsfræðslu er mikilvægt að skilgreina hvenær einstaklingur telst 

fullorðinn. Hægt er að skilgreina það eftir: 

1. Líffræðilegu sjónarhorni, þ.e. hvenær einstaklingur er tilbúinn til að geta afkvæmi og 
annast það;   
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2. lagalegu sjónarhorni, þ.e. hvenær sjálfræði er náð samkvæmt reglum þess samfélags 
sem einstaklingur er þátttakandi í;  

3. félagslegu sjónarhorni, þ.e. hvenær einstaklingur er farinn að gegna félagslegu 
hlutverki sem fullorðinn; og 

4. sálfræðilegu sjónarhorni, þ.e. hvenær einstaklingur öðlast þá sjálfsmynd að vera 
fullorðinn og axlar þá ábyrgð sem því hlutverki fylgir og einnig á eigin vegferð. 

             (Knowles, Holton III og Swanson, 2015).  

Í þessari ritgerð eru fullorðnir byrjendur í píanóleik skilgreindir út frá hinu lagalega 

sjónarmiði sem þeir einstaklingar sem hafa náð 18 ára aldri (sbr. lögræðislög nr. 71/1997). 

Aðrar skilgreiningar koma vissulega vel til greina en til skýrrar afmörkunar þýðis og úrtaks 

var þessi skilgreining valin.  

Sögulega séð hefur verið lítið um rannsóknir og umfjöllun um fullorðinsfræðslu. Það er 

undrunarefni því margir af merkustu fræðimönnum á fornsögulegum tíma kenndu 

fullorðnum, svo sem Konfúsíus, Jesú, Aristóteles, Sókrates og Plató. Þetta má þó einkum 

rekja til þess að fyrstu skólarnir í Evrópu á sjöundu öld voru settir á stofn til að kenna 

börnum, einkum drengjum, til að undirbúa þá fyrir prestskap og voru skólarnir starfræktir 

af kirkjum og klaustrum. Hefðin hefur verið sú að kennslufræði miðast mest við kennslu 

ungmenna og barna. Það var ekki fyrr en upp úr fyrri heimstyrjöldinni að það fór að þróast 

meiri vitneskja um hvað það er sem einkennir nám fullorðinna. Rannsóknir sýndu fram á 

að fullorðnir gætu lært nýja hluti og þeir höfðu mikinn áhuga og hæfileika sem væru aðrir 

og ólíkir hæfileikum barna (Knowles, Holton III og Swanson, 2015). 

2.1.2 Kenningar Malcolm S. Knowles 

Bandaríski menntafrömuðurinn Malcolm S. Knowles (1913-1997) var brautryðjandi á sviði 

fullorðinsfræðslu. Kenningar hans birtust fyrst á sjöunda áratugnum og nefnast andragogy 

og fjalla um nám fullorðinna. Andragogy er andheiti við pedagogy sem hins vegar fjallar 

um nám barna. Bæði eiga orðin uppruna sinn í grísku. Pedagogy er dregið af orðinu paid 

sem merkir barn og orðinu agogus sem merkir leiðtogi. Sem merkir þá, listin og vísindin 

við að kenna börnum. Andragogy er dregið af orðinu aner sem merkir maður og agogus, 

og merkir því listin og vísindin við að kenna fullorðnum. Hugsjón Knowles var að hjálpa 

fullorðnum að hámarka lærdómsreynslu sína. Í gegnum reynslu hans við að leiðbeina 

fullorðnum gerði hann sér grein fyrir að hefðbundin kennslufræði (Pedagogical Model) 

hentaði illa fullorðnum. Hann þróaði því líkan sem hann nefndi andragogy. Þótt hann eigi 
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ekki hugmyndina að orðinu andragogy,  þá er hann sannanlega höfundur kenningarinnar 

(Knowles, Holton III og Swanson, 2015). 

Andragogy líkanið  

Andragogy líkanið byggir á sex fullyrðingum sem lýsa því sem einkennir fullorðna 

námsmenn í samanburði við nám barna og ungmenna samkvæmt hefðbundnu sjónarhorni.   

• Þörf fyrir þekkingu (need to know). Fullorðnir hafa sterka þörf fyrir að skilja 
tilganginn með náminu áður en það hefst. Í upphafi náms er því mikilvægt að 
kennarinn geri grein fyrir tilgangi, gagnsemi og framkvæmd námsferilsins. 
Fullorðnir vilja meta stöðuna hvar þeir standa við upphaf náms og hvar þeir standa 
við lok náms. Yngri nemendur læra í ríkara mæli það sem þeir þurfa að læra 
samkvæmt fyrirmælum kennara til að ná ákveðnu prófi. Þeir hafa ekki í eins 
miklum mæli áhuga á að skilja hvernig námið hefur áhrif á líf þeirra. Þeir læra af 
því að þeir eiga að læra. 

• Sjálfsmynd fullorðinna nemenda (self-concept). Fullorðnir hafa almennt ríka 
ábyrgðarkennd og eru meðvitaðir um að þeir bera ábyrgð á eigin ákvörðunum og 
stjórna eigin lífi. Þeir vilja að komið sé fram við þá af virðingu og vilja að tekið sé 
tillit til viðhorfa þeirra og tilfinninga. Þeir forðast aðstæður þar sem vilji annarra er 
þröngvað upp á þá. Yngri nemendur eru á hinn bóginn mun móttækilegri fyrir að 
láta kennarann mata sig á upplýsingum og fylgja fyrirmælum hans. 

• Mikilvægi reynslunnar (role of experience). Fullorðnir hafa í gegnum líf sitt öðlast 
mikla reynslu bæði að gæðum og fjölbreytileika á meðan börn hafa flest litla og 
einhæfa reynslu. Fullorðnir námsmenn hafa einnig ólíka reynslu innbyrðis. Þeir 
hafa ólíkan bakgrunn, áhuga, námsstíl, ólíkar þarfir og væntingar og 
reynsluheimurinn er mun fjölbreyttari og stærri en hjá yngri nemendum. Þessi 
reynsla mótar sjálfsmynd fullorðinna einstaklinga og hvaða augum þeir líta á nám.  

• Viljinn til að læra (readiness to learn). Fullorðnir eru fúsir til að læra það sem er 
hagnýtt fyrir þá á hverjum tíma til að hámarka frammistöðu sína og finna að þeir 
geta tengt við raunverulegar aðstæður sínar. Yngri námsmenn læra frekar það sem 
þeim er sagt að læra eða þá að þeir læra ekki. 

• Afstaða til náms (orientation for learning). Fullorðnir eru tilbúnir að læra þegar 
þeir upplifa þörf fyrir að leysa úr einhverjum vanda sem þeir standa frammi fyrir 
eða raunverulegu viðfangsefni sem þeir vilja takast á við en hafa ekki þekkingu til 
eða færni. 

• Innri áhugahvöt (internal motivation). Fullorðnir hafa mjög sterka innri 
áhugahvöt, svo sem löngun á meiri hæfni í starfi, aukið sjálfstraust, sjálfsálit og 
aukna lífsfyllingu. Yngri nemendur eru uppteknari af ytri áhugahvöt svo sem 
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prófgráðum, að koma til móts við vilja foreldra og væntingar kennara (Aubrey og 
Riley, 2016; Knowles, Holton III og Swanson, 2015). 

Megininntak þessarar kenningar Knowles er að fullorðnir læri öðruvísi en börn. Þeir vilja 

sjá tilgang og gagnsemi með námi sínu. Þeir vilja taka stjórn á náminu og sýna mikla 

ábyrgð. Þeir hafa fjölbreytta reynslu sem mótar námið. Fullorðnir tengja námið við 

raunverulegar aðstæður sínar og læra það sem er hagnýtt fyrir þá hverju sinni og einnig til 

að leysa ákveðin vandamál. Þeir hafa mjög sterka innri áhugahvöt. Hróbjartur Árnason 

(2005) nefnir að þessi kenning hafi verið mótandi fyrir fræðimenn síðan hún birtist og 

hefur haft mikil áhrif fyrir þróun fullorðinsfræðslu. Ýmislegt hefur verið gagnrýnt við 

kenninguna í gegnum tíðina en flestar seinni tíma rannsóknir renna stoðum undir 

fullyrðingar Knowles. Merriam og Bierema (2014) nefna að helsta gagnrýnin snúi að því 

hvort fullyrðingar hans séu raunveruleg kenning eða almennar hugmyndir. Einnig að sumt 

í þessum fullyrðingum mætti einnig tengja við börn. Hvað sem þessari gagnrýni líður þá er 

Knowles frumkvöðull þegar kemur að því að skilja og greina hvernig fullorðnir læra og 

hefur hann átt mikinn þátt í því að menntafólk víða um heim fór að beina sjónum sínum að 

fullorðnum námsmönnum, þörfum þeirra og væntingum.  

2.1.3 Hvað er reynsla og hvenær verður hún menntandi? 

Í fullorðinsfræðslu er reynsla og samspil reynslunnar við nám sérstaklega áberandi. 

Samkvæmt kenningu Knowles er nauðsynlegt að setja reynsluna í öndvegi til að skilja eðli 

náms fullorðinna. Margir aðrir fræðimenn hafa fjallað um tengsl reynslunnar við nám og 

má þá helst nefna John Dewey sem er sá fræðimaður sem hefur haft hvað mest áhrif á 

skilning okkar á hlutverki reynslunnar í námi. Annar mikilsvirtur fræðimaður, David Kolb, 

setti einnig fram kenningu um reynslumiðað nám (Experiential Learning Theory). 

John Dewey  

Bandaríkjamaðurinn John Dewey (1859-1952) var einn áhrifamesti hugsuður á sviði 

heimspeki og menntunar á fyrri hluta 20. aldar. Hann fullyrti að nám ætti að miðast við 

hagnýta lífsreynslu hvers einstaklings í félagslegu samhengi. Nemandinn ætti að vera í 

forgrunni og allt nám miðast við hann. Nemendur ættu að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

byggðar á áhuga þeirra og skólinn ætti að skapa aðstæður til að mæta þessum þörfum, tefla 

fram áskorunum og leita lausna (Aubrey og Riley, 2016).  

Dewey er einn af frumkvöðlum verkhyggju (pragmatisma), ásamt William James og 

Charles Sanders Peirce. Verkhyggja er einskonar hugmyndafræði í anda raunhyggju sem 

leggur áherslu á að uppspretta þekkingar byggist á skynjun eða reynslu. Manneskjan er 



 

 9 

skynjandi vera og skynhæfni manneskjunnar er forsenda þekkingar. Verkhyggjan tekur 

undir þessa sýn raunhyggjunar, en leggur áherslu á að manneskjan er gerandi og virk, ekki 

síður en þiggjandi og óvirk. Nám er nátengt því að gera eitthvað og læra af þeirri athöfn 

(„learning by doing”). Dewey lagði mikla áherslu á gagnsemi þekkingarinnar frekar en 

algildan sannleika og nákvæmni. Þekking er ekki bara útkoma heldur hluti af virku ferli 

þar sem þekkingaröflunin byggist á rannsókn sem við tengjum við reynslu okkar. Þar er 

hugtakið menntun meginhugtak (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Dewey taldi að reynsla væri grundvallarhugtak í heimspeki og einnig í umjöllun um inntak, 

eðli og markmið menntunar. Hann lagði áherslu á að reynsla væri menntandi og gera yrði 

greinamun á jákvæðri og neikvæðri reynslu. Tiltekin reynsla þyrfti að hafa langtímaáhrif 

og hafa jákvæð áhrif á frekari reynslu því þannig verður reynsla menntandi (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010). Reynsla og menntun eru því ekki lagðar að jöfnu því neikvæð reynsla 

getur haft þau áhrif að koma í veg fyrir auðugri reynslu síðar, það er allt undir því komið 

hvers eðlis reynslan er. Reynsla er hreyfiafl og er gildi hennar metið út frá því hvert og að 

hverju hún stefnir. Hlutverk kennarans er að virkja þær athafnir sem hvetja nemandann til 

þátttöku og móta áætlun um námsefni, kennsluaðferðir og námsgögn sem stuðla að 

menntandi reynslu. Kennarar þurfa í gegnum samskipti að skapa þessi reynsluskilyrði og 

vera meðvitaðir um hvert reynslan stefnir og byggja þannig upp reynslu sem er einhvers 

virði og hefur dýpri og víðtækari áhrif á reynslu síðar (Dewey, 2000). Menntunarferlið er 

bæði sálfræðilegt og félagsfræðilegt og verður að tengjast lífsreynslu nemandans. Hin 

sanna menntun verður til þegar hæfileikar nemandans eru örvaðir með kröfum þeirra 

félagslegu aðstæðna sem hann er í. Kennarinn verður að beita sálrænu innsæi til að greina 

hæfileika, áhugamál og venjur nemandans (Dewey, 2010). 

Í námi fullorðinna er þessi skilningur Dewey á nám sérlega viðeigandi því það sem 

einkennir einna helst fullorðin námsmann er sú víðtæka og margbreytilega reynsla sem 

hann hefur öðlast í gegnum lífið. Hinn fullorðni námsmaður leitar sér þekkingar sem er 

gagnleg fyrir hann og hann tengir við fyrri jákvæða reynslu sína. Fræðimaðurinn David 

Kolb var einnig mikill frumkvöðull þegar kemur að tengslum reynslu og náms.   

David Kolb  

David Kolb (1939-) er bandarískur fræðimaður og brautryðjandi á sviði reynslumiðaðs 

náms (Experiential Learning Theory). Hann hannaði líkan árið 1984 um reynslunám sem 

samanstendur af fjórum þáttum. Líkanið myndar hringferli og einskonar spíral þar sem 

þættirnir flæða á milli hvers annars. 
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• Fyrsti þátturinn er bein reynsla/upplifun (concrete experience) sem má líkja við að 
námsmaðurinn hafi fulla meðvitund á stund og stað.  

• Annar þátturinn er athugun og ígrundun (observation and reflection). 
Námsmaðurinn ígrundar út frá reynslu sinni og frá ólíkum sjónarhornum.  

• Þriðji þátturinn sem Kolb nefnir er myndun hugtaka og alhæfing (formation of 
abstract concepts and generalization). Námsmaðurinn myndar hugtök og sýn.  

• Að síðustu er það beiting/prófun (testing implication of new concepts in new 
situation). Námsmaðurinn notar vitneskju sína til að taka ákvarðanir og leysa 
vandamál í nýjum aðstæðum.  

Þessi námshringur hefur haft mikil áhrif á skilning manna á samband reynslu og náms 

(Knowles, Holton III og Swanson, 2015; Merriam og Bierema, 2014). Hann skýrir vel 

hvernig þættirnir vefast saman í skapandi lærdómsferli þar sem reynslan er grunnþáttur. 

2.1.4 Áhugahvöt fullorðinna námsmanna  

Það má segja að áhugahvöt einstaklinga sé ein af grunnforsendum náms. Áhugahvöt lýsir 

sér þannig að vilji sé til að reyna á sig og til að ná tilteknu markmiði. Í gegnum reynslu 

okkar og ígrundun vitum við að áhugahvöt er einn meginþáttur þess að ná árangri. Við 

notum athygli okkar, einbeitingu, ástríðu og hugmyndaflug til að ná fram ákveðnum 

markmiðum. Það sem gerir áhugahvöt flókna er að það er ekki hægt að sjá hana eða snerta 

heldur verðum við að álykta um hana eftir því hvað fólk segir og gerir. Einn megin þáttur í 

kenningu Knowles um fullorðna námsmenn er að þeir hafa mjög sterka innri áhugahvöt 

sem er frábrugðið því sem á við um yngri námsmenn. Þeir eru mjög ábyrgðarfullir,  hafa 

mikla sjálfstjórn og eru tilbúnir að læra það sem þeir álíta mikilvægt fyrir sig á hverjum 

tíma. Námið þarf að hafa hagnýtt og persónulegt gildi fyrir þá. Þeir eru því afar praktískir 

námsmenn og meðvitaðir um markmið sín. Þessir þættir hafa mikil áhrif á áhugahvöt. 

Forþekking og fyrri reynsla ræður miklu um áhuga barna og fullorðinna á námi. 

Heilafræðin bendir hins vegar til þess að áhrif þessara atriða séu ólík milli barna og 

fullorðinna á áhugahvöt. Framheili mannsins nær ekki fullum þroska fyrr en eftir tvítugt en 

þar er meðal annars miðstöð tilfinningalegs stöðugleika, siðferðiskenndar, dómgreindar og  

sjálfsstjórnar. Þannig hafi nám á fullorðinsárum möguleika á að gera einstakling 

meðvitaðri og gefa honum tilfinningalegri dýpt. Fullorðnir vilja ná árangri, vilja njóta 

velgengni, þeir hafa mikla löngun, þeir vilja að námið hafi gildi en einnig að þeir upplifi 

ánægju af því. Þá má segja að hámarks lífsfyllingu hafi verið fullnægt og þeir upplifi 

einskonar flæði (Wlodkowski og Ginsberg, 2017). Margir fræðimenn á ýmsum sviðum 
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hafa rannsakað áhugahvöt en frumkvöðull af að rannsaka áhugahvöt fullorðinna 

námsmanna var  Cyril O. Houle.  

Cyril O. Houle 

Cyril O. Houle (1913-1998) var bandarískur prófessor og sérfræðingur í fullorðinsfræðslu. 

Hann byrjaði að rannsaka áhugahvöt fullorðinna á sjötta áratug síðustu aldar. Rannsóknir 

hans gáfu einnig vísbendingar um hvernig fullorðnir læra. Í bókinni The Inquiring Mind 

sem kom út árið 1961 setti hann fram þrjár megin birtingarmyndir áhugahvatar hjá 

fullorðnum námsmönnum.  

• Í fyrsta lagi er það markmiðadrifin áhugahvöt (goal-oriented learners), þ.e. 
námsmaður sem fer í nám til að ná settum markmiðum og öðlast réttindi. Hann 
lýkur til dæmis námi til að fá stöðuhækkun eða eiga kost á tilteknu starfi. 

• Í öðru lagi er það verkdrifin áhugahvöt (activity-oriented learners) sem stýrist af því 
að læra eitthvað með það að meginmarkmiði að kynnast öðrum með svipuð 
áhugamál. Það er félagsþörfin sem drífur námsmanninn til náms. Hann fer sem 
dæmi að læra ljósmyndun til að kynnast nýju fólki og eiga við það samtal um 
ljósmyndun.  

• Loks er það svo námsdrifin áhugahvöt (learning-oriented learners) sem felur í sér 
að að það sem ræður för er áhuginn á þekkingunni/hæfninni sem slíkri og á 
námsferlinu sjálfu. Til dæmis getur námsmaður sökkt sér ofan í þekkingu um allt 
sem snýr að seinni heimstyrjöldinni vegna ástríðu fyrir viðfangsefninu.  

Þessir hvatar þurfa ekki að vera ríkjandi einir og sér og þeir geta einnig samtvinnast. 

Tökum sem dæmi fullorðinn einstakling sem fer að læra vatnslitamálun af innri áhuga. 

Hann öðlast mikla færni, fær lof fyrir og nær að selja myndirnar sínar og fer að mála til að 

afla sér tekna. Þannig verður námsdrifin áhugahvöt að markmiðadrifinni áhugahvöt. Annar 

fullorðinn einstaklingur hefur ánægju af því að læra á gítar en gengur síðan til liðs við 

„bílskúrsband“ til þess að deila tónlist sinni með öðrum og kynnast öðrum með sambærileg 

áhugamál. Þannig verður námsdrifin áhugahvöt að verkdrifinni áhugahvöt (Merriam og 

Bierema, 2014; Knowles, Holton III og Swanson, 2015). Annar bandarískur fræðimaður, 

Howard Y. McClusky sem hefur fjallað mikið um fullorðinsfræðslu setti fram 

athyglisverða kenningu sem ber heitið Theory of Margin. 

Howard Y. McClusky 

Howard Y. McClusky (1900-1982) var doktor í sálfræði og setti fram kenningu sína 

Theory of Margin árið 1963. Hún er einnig þekkt sem Power-Load-Margin, PLM. Hann 

taldi að áhugahvöt tæki mið af hvað fullorðnir hefðu mikið lífsþrek (power) á móti 
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lífsbyrðum (load). Svigrúmið (margin) sem fullorðnir hafa til náms mótast af þessu 

sambandi lífsbyrðar og lífsþreks. McClusky setti þetta samband upp í jöfnu þar sem 

lífssvigrúmið er  jafnt og lífsbyrðin deilt með lífsþrekinu (lífssvigrúm = lífsbyrði/ lífsþrek). 

Lífsbyrði  getur verið skyldur gagnvart fjölskyldu, atvinnu, eða öðrum skuldbindingum. 

Fullorðnir námsmenn geta haft mikla lífsbyrði. Margir eru í fullri vinnu, eiga heimili og 

sinna börnum og fjölskyldu. Lífsþrekið er svo hvernig einstaklingur tekst á við þessar 

byrðar. Lífsþrekið getur verið andleg heilsa, fjárhagsleg staða, félagsleg staða eða hæfni 

einstaklingsins. Til að minnka áhrif lífsbyrða á nám er mikilvægt að það komi á móti þættir 

eins og stuðningur maka, innri kraftur, þrautseigja, aukið heilbrigði, sveigjanlegt 

vinnuumhverfi og jöfn fjárhagsleg innkoma. Með því að auka lífsþrekið og minnka 

lífsbyrðina er einstaklingur að auka svigrúm sitt og er þannig betur í stakk búinn til að 

mæta þeirri áskorun sem nám er. Hann er líklegri til að ná góðri frammistöðu, uppfylla 

þarfir sínar og halda áfram námi. Því meira lífssvigrúm, því meiri líkur á góðum árangri 

(Merriam og Bierema, 2014). 

Lífssvigrúmið sem myndast er þá sá tími og orka sem fullorðnir hafa til að geta sinnt 

áhugamálum og hugðarefnum sínum. Ef einstaklingur ber miklar lífsbyrðar minnka líkur á 

að hann sæki nám eða sinni hugarefnum sínum. Það má því leiða af því líkum að með 

hækkandi aldri, þegar fólk hefur komið sér upp fjölskyldu og er að öllum líkindum í 

fjárhagslega betri stöðu en á yngri árum, að svigrúm myndist og þeir fari að leita sér að 

námi eða námskeiði sér til lífsfyllingar. Í þessu samhengi er áhugavert að líta á kenningu 

Erik Erikson í uppeldis- og sálarfræði sem fjallar um þroska einstaklingsins eftir 

mismunandi æviskeiðum. 

2.1.5 Kenningar Erik Erikson í uppeldis- og sálarfræði 

Erik Erikson (1904-1994) var þroskasálfræðingur, sálgreinir og fræðimaður. Hann kom 

fram með kenningu um þroska fólks frá vöggu til grafar sem hann setti fram í bókinni 

Childhood and Society (1963) um sálfélagslegan þroska sem á sér stað frá fæðingu til 

elliáranna. Samkvæmt kenningu hans takast allir einstaklingar á við sambærileg verkefni á 

hverju æviskeiði. Erikson vildi nefna þessa áskorun eða viðfangsefni, sem hver 

einstaklingur stendur frammi fyrir, sálfélagslega kreppu (Psychosocial Crisis). Hann 

heldur því fram að hver einstaklingur upplifi bæði neikvæða og jákvæða mynd hvers 

skeiðs til að ná almennum þroska þann hann að rækta með sér jákvæða þáttinn. Erikson 

skipti þessum sálrænu þroskaskeiðum í nokkur þrep. Þau eru:  

Þrep 1: Traust-vantraust (Trust vs. Mistrust). Aldur 0-1 ára.  
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Þrep 2: Sjálfstæði-skömm og efi (Autonomy vs. Shame and Doubt). Aldur 1-3 ára.  

Þrep 3: Frumkvæði-sektarkennd (Initiative vs. Guilt). Aldur 4-5 ára.  

Þrep 4: Iðjusemi-vanmáttarkennd (Industry vs. Inferiority). Aldur 6-11 ára. 

Þrep 5: Sjálfskennd-sundrað sjálf (Identity vs. Role Confusion). Aldur 12-18 ára.  

Þrep 6: Nánd-einangrun (Intimacy vs. Isolation). Aldur 18-35 ára.  

Þrep 7: Gjöfulleiki-stöðnun (Generativity vs. Stagnation). Miður aldur.  

Þrep 8: Heilindi-örvænting (Integrity vs. Despair). Efri ár.  
(Snowman og McCown, 2015). 

Þessi skilgreining á þroska einstaklings eftir æviskeiðum og þau sambærilegu viðfangsefni 

sem hver og einn er að glíma við á hverjum tíma getur haft áhrif á hvað fullorðnir 

nemendur vilja fá út úr námi sínu og hvernig kennarar nálgast nemendur sína. Styrkleikar í 

þrepum 6-8 (nánd, gjöfulleiki og heilindi) er þá meginútgangspunkturinn við nám og 

kennslu fullorðinna einstaklinga og getur varpað ljósi á innri markmið fullorðinna 

námsmanna. Það sem myndi gefa tónlistarnáminu gildi fyrir fullorðinn einstakling væri þá 

nánd við aðra manneskju, vilji til að láta gott af sé leiða og lifa í sátt við sjálfan sig. 

2.2 Tónlistarskólinn og uppbygging hljóðfæranáms  
Í þessum öðrum meginhluta kaflans er sjónum beint að tónlistarskólanum. Fjallað er um 

mikilvægi löggjafans og löggjöf um tónlistarfræðslu. Gert er grein fyrir uppbyggingu 

tónlistarnáms, hlutverki og meginmarkmiðum tónlistarskóla samkvæmt aðalnámskrá. 

Einnig er fjallað um námsmenningu innan tónlistarskóla og tónlistarnám fullorðinna á 

Íslandi. 

2.2.1 Tónlistarskólar  

Á Íslandi er umfangsmikið og blómlegt tónlistarskólakerfi sem rekið er af sveitafélögum 

og á upphaf sitt að rekja til ársins 1911 þegar fyrsti vísir að tónlistarskóla varð til á Ísafirði. 

Sá skóli sem starfað hefur lengst samfellt er Tónlistarskólinn í Reykjavík, stofnaður 1930 

(Bamford, 2011). Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 12/1963), voru 

fyrst sett að frumkvæði Gylfa Þ. Gíslasonar þáverandi menntamálaráðherra og hafa 

nokkrum sinnum verið endurskoðuð. Lögin styrktu stöðu tónlistarskólanna og hafa haft 

mikinn þátt í því öfluga tónlistarlífi sem er í landinu (Anna Sigurbjörnsdóttir, 2013). 

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum starfa 

nú rúmlega 80 tónlistarskólar á Íslandi (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, e.d).  
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Nám í  tónlistarskólum er valkvætt og er rík hefð fyrir einstaklingskennslu og kennslu með 

hefðbundinni klassískri nálgun samkvæmt úttekt sem Ann Bamford, prófessor og 

yfirmaður Engine Room við University of the Arts í London gerði á árunum 2008-2009 á 

umfangi og gæðum list- og menningarfræðslu á Íslandi. Tónlistarskólar starfa eftir 

aðalnámskrá tónlistarskóla auk samræmds matskerfis sem framfylgt er af prófanefnd 

tónlistarskóla. Flestir skólanna hafa auk þess gert skólanámskrá. Kennsla fer að mestu leyti 

fram með hefðbundinni hljóðfærakennslu og á grundvelli klassískrar tónlistarhefðar þar 

sem kjarni kennslunnar byggist á „meistari/nemandi“ fyrirkomulagi. Kennararnir eru 

almennt vel menntaðir og hafa öðlast menntun í tónlistarskólum bæði hérlendis og 

erlendis. Fjölmargir tónlistarkennarar eru af erlendum uppruna. Samkvæmt úttekt Bamford 

segjast tónlistarkennarar taka tillit til tónlistarsmekks nemenda sinna í kennslu sinni en 

raunin virðist sú að það séu kennararnir sem velja þá tónlist sem nemendur leika og taka þá 

mið af hefðbundnum færni og verkalistum. Megináhersla tónlistarskólanna er á vestræna 

klassíska tónlist (Bamford, 2011). 

Í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 75/1985) er tekið fram að þau 

sveitarfélög sem reka tónlistarskóla skuli greiða launakostnað kennara og skólastjóra en 

með skólagjöldum sem nemendur greiða, sé staðið undir öðrum rekstrarkostnaði skólans. 

2.2.2 Uppbygging náms í tónlistarskólum, hlutverk og markmið 

Aðalnámskrá tónlistarskóla var gefin út árið 2000 í samræmi við ákvæði 3. töluliðar 1. 

greinar laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 75/1985). Hún skiptist í 

almennan hluta og níu sértækar greinanámskrár. Í henni má finna hlutverk og 

meginmarkmið tónlistarskóla. Lykilhlutverk tónlistarskóla er að miðla tónlistarþekkingu 

og örva tónlistarlíf. Þá er tilgangurinn að auka hæfni nemenda, undirbúa nemendur til að 

iðka tónlist, búa þá undir nám á háskólastigi og stuðla að auknu tónlistarlífi. 

Meginmarkmiðin eru þrjú: Uppeldisleg markmið, leikni- og skilningsmarkmið og 

samfélagsleg markmið. Samkvæmt námskránni eykur markvisst tónlistarnám þroska, 

þjálfar huga, örvar tjáningarhæfni, gefur lífsfyllingu og hefur félagslegt gildi. Námið 

skiptist í þrjá áfanga. Grunnnám, miðnám og framhaldsnám og líkur hverjum áfanga með 

áfangaprófi. Tónlistarskólum ber að sinna fjölbreyttu áhugasviði, getu og þroska nemenda 

á ýmsum aldri og þjóna jafnt þeim sem stunda námið sér til ánægju eða stefna á 

atvinnumennsku í tónlist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2000). Í greinaskrá fyrir 

hljómborðshljóðfæri segir um píanónám að það mótist mikið af rótgrónu einleikshlutverki 

hljóðfærisins. Það sé vinsælt hljóðfæri og einstaklingar á öllum aldri sækist eftir að nema 
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píanóleik, en algengast sé að byrja um 8 ára aldurinn. Þá eru þar skilgreind þau leikni- og 

skilningsmarkmið sem nemendur þurfa að hafa náð við lok hvers áfanga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2002). Það má því segja að námskráin leggi áherslu bæði á 

almenna tónlistarmenntun og einnig á undirbúning fyrir háskólanám og atvinnumennsku í 

tónlist.  

2.2.3 Námsmenning í tónlistarskólum 

Athyglisvert er að rýna í grein Kristínar Valsdóttur (2018) um námsmenningu innan 

tónlistarskóla sem birtist í bókinni Framtíðarmúsik. Þar segir að nám í tónlistarskólum 

byggist upp á sterkri klassískri hefð, jafnt kennsluhættir, námsmat og verkefnaval. Það 

mótast af frekar þröngt skilgreindri námskrá og er markað af áfangaprófum. Kennarar og 

menntayfirvöld hafa þekkingu á og skipuleggja hvaða þættir það eru sem liggja til 

grundvallar í námsskipulagi. Fram kemur að mikilvægt sé að bjóða upp á nám sem kemur 

til móts við þarfir þeirra nemanda sem námið sækja. Bjóða þarf upp á nám sem byggir á 

áhuga þeirra og reynslu, þó það gæti leitt til þess að það séu ekki allir með nákvæmlega 

sömu menntun. Kristín segir að nemendur hafi til þessa verið í litlum mæli þátttakendur og 

mótendur í náminu. Miklar breytingar hafa orðið á afstöðu skólafólks á námi og kennslu á 

undanförum árum þar sem ríkari áhersla er lögð á hæfni og ábyrgð nemenda á eigin námi 

og eiga þessar hræringar einnig við um tónlistarkennara sem leita nýrra leiða til að bæta 

nám og kennslu. Við endurskoðun námskrár sem er frá árinu 2000 er mikilvægt að horfa til 

þessara þátta, þ.e. til fyrri reynslu, áhuga og virkari þátttöku nemenda.  

Kristín fjallar almennt um tónlistarskólann í grein sinni og á þar af leiðandi að mestu við 

kennslu yngri nemenda. Það er því mikilvægt að spyrja sig hvernig fullorðnir byrjendur í 

píanóleik falla inn í þessa  námsmenningu og uppbyggingu hljóðfæranáms í 

tónlistarskólum. 

2.2.4 Tónlistarkennsla fullorðinna á Íslandi 

Ekki er til mikið af heimildum um tónlistarkennslu fyrir fullorðna á Íslandi. Aðgengi 

fullorðinna byrjenda að tónlistarskólum á höfuðborgarsvæðinu er fljótt á litið takmarkað 

þar sem margir sækja um hvert pláss og börnin eru almennt látin ganga fyrir. Vitað er til 

þess að það séu starfandi aðilar sem sinna tónlistarkennslu en njóta ekki fjárhagslegs 

stuðnings sveitarfélaga. Nemendur bera í þeim tilvikum allan kostnað af náminu. Þetta geta 

ýmist verið tónlistarkennarar sem starfa í tónlistarskóla og taka að sér einkakennslu utan 

tónlistarskólans eða einstaklingar sem reka fyrirtæki alfarið á þeim grunni. Ekki eru til nein 
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gögn um umfang þessarar tónlistarkennslu. Þannig liggja hvorki fyrir nákvæmar 

upplýsingar um fjölda þeirra sem stunda árlega tónlistarnám á Íslandi né um skiptingu 

nemenda eftir aldri eða stöðu í námi.  

Samkvæmt skýrslu sem unnin var af Félagi tónlistarskólakennara (2009) kemur fram að 

7% nemenda tónlistarskóla á landinu voru 21 árs eða eldri. Þó þetta sé gömul könnun þá 

gefur hún vísbendingu um að hlutfallslega fáir fullorðnir stundi nám í tónlistarskólum á 

landsvísu á þessum tíma.  

Samkvæmt upplýsingum frá Skóla- og frístundarsviði Reykjavíkurborgar er heildarfjöldi 

nemenda í tónlistarnámi í tónlistarskólum í Reykjavík sem njóta fjárhagslegs stuðnings 

sveitarfélagsins samtals 2447 skólaárið 2019-2020. Af þessum hópi eru samtals 494 

nemendur 18 ára eða eldri eða 20% af heildarfjölda nemenda. Hér er átt við nemendur á 

öllum stigum, bæði í söng- og hljóðfæranámi. Nemendur í grunnnámi í hljóðfæraleik eru 

lítill hluti þessa hóps eða samtals 171. Þessi tölfræði tekur til allra nemenda sem eru í 

grunnnámi en ekki er tiltekið hvort að þeir séu byrjendur í hljóðfæraleik (Haukur Þór 

Haraldsson, sérfræðingur á fjármálaskrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 29. apríl 2020). 

Þrátt fyrir takmarkaðar upplýsingar má ætla að fáir fullorðnir einstaklingar hefji nám í 

hljóðfæraleik í tónlistarskóla þegar að 18 ára aldri er náð. Þá er einnig óljóst hversu margir 

fullorðnir byrja hljóðfæraleik í einkakennslu utan tónlistarskóla. 

2.3. Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um kenningar og rannsóknir fræðimanna sem geta nýst 

bæði kennurum, nemendum og stjórnendum í tónlistarskólum ef fullorðnir byrjendur yrðu í 

framtíðinni stærri hluti af nemendahópi tónlistarskólanna. Tilteknir eru þættir eins og 

reynsla og innri áhugahvöt  hafa verið dregnir fram, en þessir þættir einkenna fullorðna 

nemendur öðru fremur en yngri nemendur. Mikilvægt er að rýna í þær rannsóknir og 

kenningar sem komið hafa fram um fullorðinsfræðslu til að skilja hvernig koma megi til 

móts við væntingar og þarfir fullorðinna byrjenda í píanóleik. Fjallað hefur verið um 

tónlistarskólann, uppbyggingu náms, hlutverk og markmið, auk námsmenningar og 

aðgengi fullorðinna til náms í tónlist. Til að varpa enn skýrara ljósi á hvernig nýta megi 

þessa þekkingu og kafa enn dýpra er mikilvægt að rannsaka vettvanginn og fá fram 

raunveruleg viðhorf og reynslu píanókennara og fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik. 
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3. Aðferðafræði 

Í  þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni og einnig þeim aðferðum sem 

notaðar voru við gagnaöflun og við greiningu gagna. Fjallað er um val á þátttakendum og 

framkvæmd rannsóknarinnar er lýst. Þá er greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við 

skráningu og úrvinnslu gagna. Einnig er greint frá þeim siðferðilegu álitamálum sem gætu 

komið upp. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 
Rannsóknaraðferðin er eigindleg rannsókn (e. qualitative research). Í eigindlegri rannsókn 

er leitast við í sem víðustum skilningi að rannsaka lýsandi gögn, byggð á orðum fólks bæði 

töluðum og skrifuðum, sem og á atferli þeirra (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). 

Eigindlegar aðferðir eru þess eðlis að rannsóknarefnið er skoðað ofan í kjölinn og þannig 

farið á dýptina. (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Eigindlegar aðferðir leitast við að lýsa og 

skilja tiltekin mannleg fyrirbæri  hvers eðlis sem þau eru. Áherslan er á tungumálið sem 

tjáningarmiðil (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknarsniðið er viðtalsrannsókn (e. 

interview research). Í viðtalsrannsóknum er leitast við að varpa ljósi á reynslu fólks og 

öðlast skilning á ástæðum athafna þeirra (Kvale og Brinkmann, 2015). 

3.2 Rannsóknarspurningin og gagnasöfnunaraðferð 
Til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna: Hvert er viðhorf píanókennara og fullorðinna 

byrjenda til náms í píanóleik? var ákveðið að nota óstöðluð hálfopin (e. semi-structured) 

einstaklingsviðtöl sem gagnasöfnunaraðferð.  

3.2.1 Viðtöl 

Viðtöl sem rannsóknargögn eiga vel við þegar skoða á reynslu fólks, viðhorf, þekkingu, 

væntingar og gildismat. Óstöðluð viðtöl snúast um að ná fram lýsingu og þekkingu á 

reynsluheimi fólks. Viðtalsramminn er ekki með föstum spurningum með ákveðnum 

svarkostum heldur er aflað gagna með beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda 

og leitast eftir að skilja reynslu viðmælanda út frá hans sjónarhorni. Þetta form felur í sér 

bæði persónulega og félagslega athöfn. Umræðuefnið er fyrirframákveðið af rannsakanda 

en innihald samræðnanna ekki. Viðtalsramminn er ekki í föstum skorðum og er því opinn. 

Það merkir að rannsakandinn er eins lítið stýrandi eins og kostur er. Ákveðin ramma þarf 

þó að setja, en hversu nákvæmur hann er og hvernig honum er fylgt eftir er ákvörðun 

rannsakandans (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandinn hlustar af athygli á það hvað 

viðmælandinn hefur að segja út frá sinni eigin reynslu og gildum og að því loknu túlkar 
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rannsakandinn, greinir og endursegir. Með myndlíkingu má líkja þessu ferli við ferðalag 

þar sem ferðalangurinn fer til ókunnra landa og ræðir við fólk. Þegar heim kemur 

endursegir hann það sem fyrir augu og eyru bar. Ný þekking hefur orðið til og 

ferðalangurinn jafnvel sjálfur breyst (Kvale og Brinkmann, 2015).  

3.2.2 Þátttakendur og val á þeim 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki/tilgangsúrtaki (e. purposive sampling). 

Markmiðsúrtaki er beitt þegar rannsakandi beitir dómgreind sinni við að velja úrtak sem 

hæfir best markmiði rannsóknarinnar. Það er mikilvægt að rannsakandinn íhugi vel fyrir 

gagnasöfnunina hverjir henta best til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. Viðmælendur 

þurfa að hafa persónulega reynslu og þekkingu af viðfangsefninu, bæði almenna en einnig 

sértæka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013; Morse, 1991). 

Við val á þátttakendum var tekið mið af því hvort þeir hefðu annars vegar mikla reynslu af 

kennslu í tónlistarskólum auk reynslu í kennslu fullorðinna byrjenda. Hins vegar var tekið 

mið af því hvort þátttakendur höfðu reynslu af námi sem byrjendur í píanóleik á 

fullorðinsárum. Þessir viðmælendur voru fundnir gegnum tengslanet rannsakanda. 

Fyrri hópurinn – píanókennarar 

Valdir voru fjórir píanókennarar sem hafa mikla kennslureynslu. Þeir voru klassískt 

menntaðir í píanóleik og fulltrúar a.m.k þriggja tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þeir 

voru af ólíku kyni. 

Seinni hópurinn – fullorðnir byrjendur  

Valdir voru fjórir fullorðnir nemendur sem höfðu byrjað í píanónámi á fullorðinsaldri. Þeir 

voru annaðhvort algjörir byrjendur eða höfðu einhverja reynslu af píanónámi en ekki meira 

en því sem samsvarar grunnprófi samkvæmt áfangakerfi aðalnámskrár tónlistarskóla.  

3.3 Framkvæmd 

3.3.1. Gagnaöflun 

Haft var samband við viðmælendur, rannsóknarviðfangsefni kynnt, spurt hvort þeir hefðu 

annars vegar reynslu af kennslu fullorðinna byrjenda og hins vegar reynslu af námi á 

fullorðinsárum. Óskað var eftir þátttöku þeirra þegar það lá fyrir. Viðmælendur samþykktu 

þátttöku og var leitað eftir hugmundum þeirra um stað þar sem viðtalið gæti farið fram. 

Viðtölin fóru fram annaðhvort heimili viðmælenda eða á vinnustað rannsakanda. Eitt 

viðtalið fór þó fram á samskiptamiðli þar sem samgöngubann ríkti í þjóðfélaginu á þeim 
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tíma sem viðtalið fór fram. Viðtölin fóru fram fyrri hluta árs 2020 og var fengið leyfi hjá 

viðmælendum að gera hljóðupptöku af þeim. Fyrirframákveðinn viðtalsrammi var notaður 

til undirbúnings. Þar sem áhugi var á að spyrja afmarkaðra spurninga sem grunn var notast 

við hálfopin óstöðluð viðtöl (sjá fylgiskjal 1). Þess var gætt að hlusta með virkri hlustun á 

viðmælandann og leyfa honum að eiga orðið svo að sýn rannsakanda á viðfangsefnið 

myndi ekki trufla gagnasöfnunina. Spurt var nánar ef svar var óljóst eða ef svarið bauð upp 

á nýja sýn á viðfangsefnið sem þarfnaðist frekari spurninga við. Eftir viðtalið skráði 

rannsakandi hjá sér hugrenningar sem vöknuðu. Þar næst voru viðtölin afrituð frá orði til 

orðs til að undirbúa gögnin til úrvinnslu og gagnagreiningar. 

3.3.2 Úrvinnsla gagna og greining     

Við úrvinnslu gagna var áherslan lögð á samfellur til að koma auga á  mynstur í hugsun og 

frásögn og flokka þau næst í þemu til að lýsa sem best fyrirbærum/reynslu fólks, túlka þau, 

greina og skilja merkingu þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Við úrvinnslu gagna og greiningu þeirra var beitt þemagreiningu (e. thematic analysis). 

Þemagreining er grunnaðferð í greiningu eigindlegra rannsókna en aðalkostur hennar er 

hvað hún sveigjanleg. Í þemagreiningu eru greind þemu sem birtast rannsakanda í 

gögnunum. Það má skipta greiningunni upp í nokkur stig. Fyrsta stigið er að kynna sér vel 

gögnin. Það er gert með því að afrita viðtölin og lesa nokkru sinnum yfir textann. Þá fær 

rannsakandinn bæði heildarsýn og nákvæma sýn á innihald textans. Þá er að búa til kóða 

sem er grunnundirbúningur til þess að finna þemu. Mikilvægt er að skrifa allt niður sem 

vekur áhuga og finna sameiginlega þræði. Næst er að finna þemun en þau eru fundin út frá 

kóðunum. Kóðunin getur átt við ákveðið þema eða mismunandi þemu. Þegar búið að 

öðlast yfirsýn yfir alla kóðunina og öll þemun þá er að endurskoða þemun og skerpa þau. 

Þau þurfa að vera skýr og studd af nægum gögnum. Í lokin þarf að skilgreina og ákveða 

heiti lokaþemanna en þarna er kjarninn í viðtölunum fundinn og um leið rannsóknarinnar. 

Að síðustu er að birta lokaskýrsluna. Hún er ekki eingöngu lýsandi fyrir gögnin og tengd 

við rannsóknarspurninguna heldur þarf hún á greinandi hátt að veita hnitmiðaða og 

heildstæða túlkun eða frásögn af flókinni sögu gagnanna sem sannfærir lesandann um gildi 

og réttmæti greiningarinnar (Braun og Clarke, 2006).  

Við úrvinnslu gagna var leitast eftir að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna: Hvert er 

viðhorf píanókennara og fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik? Leitast var eftir að 

greina ákveðna þætti sem gætu speglað viðhorf viðmælenda til náms fullorðinna byrjenda í 

píanóleik. Hjá píanókennurunum voru það þættir eins og almennt viðhorf og reynsla þeirra 
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af kennslu fullorðinna byrjenda. Hverjar væru kennsluaðferðir þeirra og námsefni. Hvert 

væri viðhorf þeirra til gildi námskrár, áfangaprófa og námsmats fyrir fullorðna byrjendur. 

Hver væri reynsla þeirra af áhugahvöt og heimaæfingum fullorðinna byrjenda. Að lokum 

hvert væri viðhorf þeirra til greiðari aðgangs fullorðinna byrjenda að tónlistarskólum og 

tónlistarnámi. Hjá fullorðnum byrjendum var leitast eftir að greina þætti eins og ástæða 

þeirra fyrir að hefja nám og hvert væri viðhorf, reynsla og gildi námsins fyrir þá. Spurt var 

um reynsla þeirra af viðmóti kennarans, kennsluaðferðum og námsefni. Þá var kallað eftir 

viðhorfi þeirra til prófa/áfangaprófa og spurt um áhugahvöt þeirra og heimaæfingar. Að 

lokum var spurt hvert væri viðhorf þeirra til greiðari aðgangs fullorðinna byrjenda að 

tónlistarskólum og tónlistarnámi. Við úrvinnslu gagna var beitt þemagreiningu. Leitast var 

eftir að koma auga á mynstur og flokka svör eftir þeim. Leitað var samsvörunar hjá öðrum 

viðmælendum innan hvers hóps en einnig að tilsvörum sem skáru sig úr. Að lokum voru 

greind ákveðin meginþemu sem einkenndu svör viðmælendanna.   

3.4 Siðferðileg álitamál 
Í vísindarannsóknum er ekki síður mikilvægt að uppfylla siðferðilegar kröfur en 

aðferðafræðilegar. Hver manneskja er mikilvæg og bera þarf virðingu fyrir henni og 

sjálfræði hennar. Því er mikilvægt í vísindarannsóknum að veita nægilega vitneskju um 

eðli rannsóknarinnar til að hver og ein manneskja geti tekið upplýsta ákvörðun um 

þátttöku. Taka þarf fram að þátttakandi hafi fullt frelsi til að hafna þátttöku hvenær sem er í 

ferlinu án þess að þurfa að tilgreina ástæðu. Vísindarannsóknir mega heldur ekki valda 

ónauðsynlegri áhættu fyrir þátttakendur. Þær bera í sér skyldu til að láta gott af sér leiða 

fyrir mannkynið og gæta þarf sanngirnis í dreifingu gæða fyrir ólíka þjóðfélagshópa 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Siðferðileg álitamál vakna upp í gegnum allt ferlið í 

viðtalsrannsóknum, alveg frá byrjun til loka skýrslu. Tilgangur viðtals hefur ekki eingöngu 

vísindalegt gildi heldur þarf að taka tillit til fólks. Það þarf að fá upplýst samþykki frá 

þátttakendum, tryggja trúnað og huga að mögulegum afleiðingum fyrir þátttakendur. Það 

þarf að vera meðvitund um að viðtalið geti haft neikvæð áhrif á viðmælandann. Umritunin 

þarf að vera skýr og nákvæmlega eftir hinu talaða máli. Siðferðileg álitamál geta komið 

upp við greiningu, þá hversu örugg og trú hún er og hvort viðmælandinn ætti að hafa áhrif 

á hvernig hans staðhæfingar eru túlkaðar. Það er hlutverk rannsakandans að birta 

niðurstöður með eins öruggum hætti og kostur er. Þegar niðurstöður hafa birst fyrir 

almenning er mikilvægt að halda trúnað við þátttakendur. Þar reynir á trúnað og 

þagmælsku (Kvale og Brinkmann, 2015). 
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3.4.1 Trúverðugleiki  

Við rannsóknina var rannsakandi mjög meðvitaður um þessi siðferðilegu álitamál. 

Þátttakendur undirrituðu skriflegt samþykki sitt fyrir þátttöku (fylgiskjal 2). Rannsakandi 

kynnti sig og markmið rannsóknar sinnar. Óskað var eftir leyfi til að nota niðurstöður úr 

viðtalinu. Brýnt var fyrir þátttakendum að viðtalið, upptökur og afrit væru trúnaðarmál sem 

yrðu eingöngu notuð í þessa rannsókn. Upplýst var að allar tilvísanir í viðmælanda væru 

undir dulnefni og rétt nafn myndi ekki koma fram. Einnig var viðmælandi upplýstur að 

hann gæti hvenær sem er afturkallað samþykki sitt og/eða hafnað að svara ákveðnum 

spurningum án þess að tilgreina ástæðu þess. Rannsakandi gerði sér grein fyrir að 

persónuleg tenging hans við viðmælendur bæði í hópi píanókennara og fullorðinna 

byrjenda gæti falið í sér siðferðileg álitamál. Rannsakandi starfar sem píanókennari og svör 

viðmælenda gætu tekið mið af því sem þeir héldu að rannsakandi væri að leitast eftir að 

heyra. Erfitt var að finna viðmælendur með þessa reynslu sem ekki könnuðust eitthvað við 

rannsakandann þó það ætti ekki við í öllum tilfellum. Rannsakandi var því meðvitaður um 

stöðu sína við gagnasöfnuna og reyndi að draga úr þessum áhrifum og tók með opnum 

huga við því sem viðmælendur hans höfðu að segja. Þessi tenging hafði þó einnig jákvæð 

áhrif þar sem viðmælendur upplifðu að rannsakandi hefði skilning á viðfangsefninu. 

Rannsakandi beitti virkri hlustun og það skapaðist traust og jafnvel dýpri frásögn af 

reynslu viðmælenda og viðhorfum við það. 

3.5 Takmarkanir  

Það sem gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og gildi hennar er að úrtak 

rannsóknarinnar er lítið og því erfitt að alhæfa um píanókennslu og nám fullorðinna 

byrjenda út frá því. Það styrkir niðurstöður ef sameiginleg þemu birtast í viðtölunum. 

Niðurstöðurnar geta þannig nýst ef gera á stærri rannsókn með öðru rannsóknarsniði t.d. ef 

megindlegri aðferð yrði beitt hjá stærri hópi tónlistarkennara og fullorðinna byrjenda í 

hljóðfæraleik. 
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4. Niðurstöður  

Í þessum kafla er fjallað um það sem kom fram í gögnunum varðandi viðhorf píanókennara 

og fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik. Kaflanum er skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn 

snýr að reynslu og viðhorfi píanókennara til kennslu fullorðinna byrjenda í píanónámi. 

Fjallað er annars vegar um ákveðna þætti sem snúa að framkvæmd kennslunnar og hins 

vegar er greint frá þeim meginþemum sem birtust í viðtölunum. Í síðari hluta er varpað 

ljósi á reynslu og viðhorf fullorðinna byrjenda í píanónámi til námsins. Fjallað er um þætti 

sem tengjast náminu  og gerð er grein fyrir þeim meginþemum sem komu fram í 

viðtölunum. 

4.1 Píanókennarar sem viðmælendur 
Í viðtölunum kom í ljós að píanókennararnir höfðu allir mikla og víðtæka menntun í 

klassískum píanóleik. Þrír af fjórum höfðu lokið píanókennaraprófi frá Tónlistarskólanum í 

Reykjavík. Þá höfðu þrír af fjórum einnig framhaldsmenntun erlendis frá og allir höfðu 

þeir gríðarlega kennslureynslu, allt frá 20 árum upp í 55 ár. Þeir eru fulltrúar fjögurra 

tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu, en tveir þeirra hafa einnig reynslu af því að kenna úti 

á landsbyggðinni. Þá eru þeir af ólíku kyni. Til að gæta nafnleyndar eru þeir nefndir 

Garpur, Óma, Bliki og Sæla. 

Leitast var við að fá fram viðhorf þeirra til ákveðinna þátta er snúa að tónlistarkennslu. 

Spurt var almennt um reynslu og viðhorf píanókennaranna til fullorðinna byrjenda í 

píanónámi. Einnig var spurt að því hvort það væri munur á hvernig píanókennararnir 

kenndu börnum eða fullorðnum og þá sérstaklega hvað varðar kennsluaðferðir og 

námsefni. Spurt var um hvernig þeir telji að námskrá og samræmt áfangaprófskerfi 

tónlistarskólanna henti kennslu fullorðinna og hvernig haga þeir námsmati. Telja þeir mun 

á áhugahvöt og heimaæfingum barna og fullorðinna? Telja þeir að fullorðnir byrjendur 

ættu að fá greiðari aðgang að tónlistarskólum og ef svo er hafa þeir hugmyndir um hvernig 

þeirri kennslu sé best háttað? 

Píanókennararnir höfðu margir sambærilega reynslu og var tíðrætt um svipuð atriði, þó í 

sumum tilvikum hafi komið fram ólík sjónarhorn. Við greiningu gagna komu fram 

eftirfarandi meginþemu sem snúa að reynslu og viðhorfi píanókennaranna:  

• Úthald  
• Erfitt  
• Praktískt - hagnýtt  
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• Reynsla  - einföldun 
• Mikil ánægja og áhugi 

Gerð er frekari grein fyrir hverju og einu þema hér á eftir í samhengi við þau efnisatriði 

viðtalanna sem þau tengjast. 

4.1.1. Almennt um viðhorf og reynslu 

Þegar spurt var almennt um reynslu og viðhorf viðmælendanna til kennslu fullorðinna 

byrjenda kom fram að þeir voru allir mjög jákvæðir gagnvart kennslunni. Þeir höfðu það 

sameiginlegt að hafa ekki kennt fullorðnum byrjendum í miklum mæli, en þó alltaf 

eitthvað í gegnum tíðina. Tveir viðmælendanna nefndu að það væri aldrei of seint að byrja 

að læra. Annar þeirra hafði reynslu af því að kenna fullorðnum nemanda sem var 89 ára. 

Einn viðmælendanna nefndi nemanda sem hafði byrjað 82 ára gamall, sem hann taldi bera 

merki um að áhuginn á að byrja að læra lifði lengi með fólki. Reynsla viðmælendanna af 

því að kenna fullorðnum byrjendum píanóleik var sú að þeim þótti fullorðna byrjendur 

skorta oft úthald til námsins og að þeir gerðu sér ekki alltaf grein fyrir því hvað það þyrfti 

mikla færni og þjálfun til að ná tökum á ákveðnum viðfangsefnum. Þá reyndist þeim námið 

oft mjög erfitt. Það var einnig þeirra reynsla að fullorðnir byrjendur vildu læra viðfangsefni 

sem þeir þekktu og oft þyrfti að einfalda og aðlaga viðfangsefnin til að þau hentuðu til 

kennslu. Viðmælendurnir notuðu fjölbreyttar kennsluaðferðir og voru meðvitaðir um að 

reyna að finna út hvað henti hverjum og einum nemanda þannig að nemandinn fengi það 

sem hann vildi út úr náminu og það nýttist honum sem best.  

Úthald 

Garpur segir:  

Við þekkjum það öll að okkur langar að gera svo margt í lífinu og svo ætlum 
við að fara allt í einu að að vera rosa góð í golfi eða góð í hinu og þessu og 
bókum einhvern þjálfara. Svo hefur maður aldrei úthald í þennan pakka, 
eitthvað, einhverja 10 tíma eða eitthvað svo er þetta bara næsta fluga sko. 

Óma segir: „Þetta er eins og fullorðnir sem ákveða að nú ætla ég að fara í leikfimi og koma 

mér í gott form. Þetta er svipað og að fara í ræktina. Þau gefast yfirleitt upp þó þau séu 

með einkaþjálfara.“ Einnig nefnir hún að oft detti út tímar því þeir vilja bara mæta þegar 

þeir eru stemmdir fyrir því að koma.  

Erfitt  

Óma segir: 
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Ég segi alltaf að það er aldrei of seint. En þetta eru stór orð vegna þess að 
þeim reynist þetta mjög erfitt. Þau halda að þau geti bara tekið nokkra tíma 
og spilað svo hvað sem er. Hins vegar eru þau að koma full af áhuga sem 
börnin eru kannski ekki alltaf. En þeim reynist þetta erfiðara heldur en 
börnum. ... Eiga mjög erfitt með að spila með báðum höndum jafnt. Saman. 
... Þetta verður alltaf erfiðara með aldrinum. ... Kemur þeim á óvart hvað 
þetta er flókið. Það er svolítið þannig. ... Á heildina. Þeim finnst þetta erfitt. 
Það er mín reynsla. Þeim finnst þetta erfiðara en þau héldu. ... Þetta er erfitt 
ég myndi aldrei draga úr því. ... Flest segjast þau vilja spila Fúsa lögin og 
svoleiðis og það er skiljanlegt. En það er bara of erfitt fyrir þau. Þau geta það 
ekki. ... Sumir vilja spila sálma. Það er náttúrulega fjórar raddir og bara mjög 
erfitt. 

Sæla nefnir: „Það er dálítið mál fyrir fullorðna að ná valdi á samhæfingu handanna, 

auðvitað misjafnt eftir persónum.“ Bliki tekur í sama streng:  

Þeir eru náttúrulega mjög misjafnir. Sumir eru fljótir að tileinka sér að lesa 
nótur en eru kannski ekki mjög fimir í fingrunum, höndunum. Af því að 
hreyfiþroskinn hann sko, hann er kannski stoppaður og þá er svo erfitt með 
samþættingu handanna. ...og hafa nú stundum svona meiri væntingar heldur 
en getu. ... Já, það getur verið erfitt. ... Hún gat ekki spilað með báðum 
höndum í einu. Þannig að þetta er svona allavega. ... Gat bara spilað svolítið, 
með hægri hendinni sérstaklega.  

4.1.2. Kennsluaðferðir og námsefni 

Flestir viðmælendanna töldu að það þyrfti að nálgast kennsluna á ákveðinn hátt. Garpur 

bendir á að í langflestum tilfellum sé fullorðið fólk að koma sér til ánægju svo hann reynir 

að miða kennsluna við nemandann og það sem hann vill fá út úr náminu. Það þurfi að 

byggja upp eitthvað sem nemandinn getur notað. Hans reynsla er sú að flestir sem komi 

séu gamlir nemendur úr tónlistarskólum sem hafi hætt sem unglingar og vilji núna læra að 

spila hljóma til að spila undir lög. Síðan eru örfáir sem vilja læra meiri klassík og þá fá þeir 

heilmikið út úr því að reyna við það. Hann telur hins vegar að ef einstaklingurinn er algjör 

byrjandi þá sé alveg vonlaust fyrir hann að reyna að læra eitthvað úr 48 prelúdíum eftir 

Bach. Garpur segir: 

Ég held að það sé kannski ekkert mikið öðruvísi að kenna fullorðnum heldur 
en krökkum það er bara að fullorðna fólkið er stirðara. ... Maður veit 
hinsvegar ef það kemur einhver 43 ára í píanó, hann er ekkert að fara að vera 
í þessu í sjö, átta ár sko. Þannig maður þarf að hugsa þetta svolítið þannig, 
hvað fær hann út úr þessu núna og ef hann tekur bara 10 tíma hvað skilur 
þetta eftir sig. ... Ég myndi aldrei nota langtímahugsun með fullorðið fólk. 
Það byggi ég bara svona á reynslu frekar heldur en einhverri hugmyndafræði 
sko. ... Þá hef ég alltaf nálgst þetta þannig að, að ég hef eiginlega ekki reynt 
að kenna þeim neitt annað en bara að spila eftir hljómum. 
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Bliki telur að kennsluaðferðirnar séu svipaðar fyrir börn og fullorðna. Hann kennir það 

sama en getur stundum hoppað yfir svo það er ekki jafn mikil samfella og hjá börnum. 

Einnig notar hann bækur sem eru fyrir fullorðna byrjendur. Hann leggur mikla áherslu á 

tækni, að það séu skemmtileg lög og að það sé gaman. Sæla nefnir að hún taki meira 

vitræna nálgun við kennslu fullorðinna og tengi við fræðilega undirstöðu. Þannig komi 

fram stór músikmynd í stað þess að vera bara að stríða við fingurna. Hún reynir eins og 

hún getur að sníða kennsluna eftir hverjum einstaklingi og á það jafnt á við börn sem 

fullorðna. Sæla segir:  

Ég reyni að finna svo mikið hvernig persónan er orienteruð. ... Svo finn ég 
að það er eitthvað sem höfðar meira til og þá ... reyni ég að ganga út frá 
styrkleikum nemandans, hvar sem þeir eru, og til þess þarf maður að reyna 
að kynnast því hvernig hann hugsar, hvernig hann lærir. ... Mér finnst alveg 
nauðsynlegt að maður geri sér grein fyrir því hvernig nemandinn hugsar. 

Óma segist notast mikið við að hlusta á tónlist og þjálfar fullorðna byrjendur í virkri 

hlustun. Hún vill að námið sé ekki bara að læra á píanó heldur að þau fái einnig innsýn í 

listaheiminn. Hún talar um myndlist og dans og hvetur nemendur til að sækja tónleika.  

Praktískt - hagnýtt  

Reynsla viðmælendanna er sú að fullorðnir vilji læra það sem er hagnýtt fyrir þá hverju 

sinni. Óma segir: „Ég hef svolítið verið með kórfélaga sem að vilja læra. Sem hafa hlotnast 

píanó og vilja geta spilað rulluna sína í kórnum.“ Garpur segir: „Það er náttúrulega mjög 

gott að sko, áður en maður byrjar að kenna fullorðnum að svona virkilega að greina hvað 

það vill út úr þessu.“ Hann miðar kennsluna við hvað nemandinn vill fá út úr náminu. Það 

gæti verið markmið að búa til „partýmöppu“. Svo þegar nemandinn klárar kannski 10 tíma 

námskeið þá á hann þessa möppu og getur alltaf komið aftur og bætt við. Hann telur að það 

sé sú nálgun sem hentar best, að hjálpa fólki að byggja upp eitthvað sem það getur notað, 

en svo sé þetta alls konar. Ef það kemur nemandi sem hefur alltaf dreymt um að spila 

Chopin preludíu, þá verði bara að reyna að „græja“  það, en það er þá fólk sem hefur 

einhverja undirstöðu.  

Reynsla - einföldun 

Viðmælendur álíta að fullorðnum finnist gaman spila það sem þeir þekkja. Þeir nota því oft 

námsefni sem búið er að einfalda ef lagið er flókið í upprunalegri útgáfu. Óma segir að hún 

spili þetta eftir hendinni fyrir hvern og einn. Það geti oft tekið mikinn tíma að finna réttu 

verkefnin því fullorðnum byrjendum reynist þetta miklu erfiðara en þau héldu og oft hafi 

þau meiri væntingar en getu. Hún notar ekki hefðbundnar píanókennslubækur sem notaðar 
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eru til að byggja upp færni heldur notar hún námsefni með lögum sem nemendur þekkja. 

Hún notar oft gömul þekkt lög sem búið er að einfalda og það finnst nemendum æðislegt. 

Hennar reynsla er sú að þau vilji spila það sem þau þekkja. Óma segir:  

...og ég hef fundið til dæmis eins og Rachmaninoff píanókonsert í einfaldri 
útsetningu ... þá finnst þeim þetta svo æðislegt ... og við höfum tekið 
Yesterday. Það hérna er búið að útsetja svo mikið núna. Þetta er miklu 
auðveldara núna en var fyrir 30 árum. 

Hún heldur áfram:  

Fullorðnir vilja samt læra meira um þetta allt. Þau vilja læra meira. Þau 
nálgast námið út frá svona lífsreynslu, og hérna vinnunni þeirra, og 
lífsmynstrinu, fjölskyldumynstrinu og hvernig þau hafa alist upp. Hvað hefur 
mótað þau. Þau nálgast þetta þannig. Ef þau hafa hlotið menntauppeldi að þá 
er miklu meira svona vitneskja um tónskáld og þannig áhugi, en ef þau eru 
kannski bara að byrja í kór og langar að læra eitthvað þá eru þau alveg eins 
og óskrifað blað.  

Sæla hefur reynslu af því að fullorðinn byrjandi vildi læra lag sem var í framhaldsáfanga 

samkvæmt námskrá og því var afar erfitt að verða við því. Sæla segir: „Hún ætlaði að biðja 

mig um að kenna sér uppáhalds lagið sitt.“ Garpur hefur þróað sitt eigið námsefni fyrir 

hljómaleikinn. Hann segir:  

Ég hef eiginlega þróað bara alveg mitt eigið námsefni fyrir hljómaleikinn. Ég 
nota svona mjög einfaldar reglur. ... Og þessi einfalda regla, þú kemst alveg 
býsna langt á þessu. ... Svona einfalt system. Það er miklu fljótlegra til þess 
að fólk nái tökum á þessu. 

4.1.3 Námskrá, áfangapróf og námsmat 

Viðmælendur voru spurðir um hversu vel námskrá tónlistarskóla hæfði fullorðnum 

byrjendum, hvort viðmælendurnir teldu að áfangprófskerfið samkvæmt aðalnámskrá 

tónlistarskóla hentaði fullorðnum og hvernig þeir höguðu námsmati. Skiptar skoðanir voru 

meðal viðmælenda varðandi þessi atriði. Óma segir: 

Auðvitað nota ég hana [námskrána]. Vegna þess að ég kenni samkvæmt 
henni og hún er svo ofarlega í huganum. En hérna við stefnum náttúrulega 
ekki á próf. Við erum ekki að fara eins mikið í tónstiga. Þannig að hérna, jú, 
ég myndi segja að námskráin hún ætti alveg að geta gengið jafnt fyrir 
fullorðna sem unga nemendur. 

Bliki segist ekki hafa mikið hugsað um hversu vel námskráin hæfi fullorðnum byrjendum. 

Hann kenni samkvæmt námskránni en fullorðnir haldi aldrei neitt áfram í einhvers konar 

framhaldsnám vegna þess að þeir eru í náminu meira sér til ánægju og þá hefur hann 

kannski farið út fyrir hana. Þegar hann er spurður hvort að hann telji að áfangapróf henti 

fullorðnum byrjendum segir hann: „Sko, fullorðnir sem koma, þeir eru að koma sér til 
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ánægju en ekki undir neinni pressu, ekki neinni prófpressu. Nei. Ég hef aldrei haft próf 

með þeim, nei.“ Sæla nefnir: „Ef að fullorðinn ætlaði að mennta sig eftir námskránni það 

er auðvitað dálítið miklar og víðtækar kröfur.“ Garpur hefur enga sérstaka skoðun á því 

hvort áfangaprófskerfið henti fullorðnum eða ekki, en þeir hafi yfirleitt engan áhuga á því 

nema í örfáum tilfellum. Hann telur að námskrá tónlistarskóla henti alls ekki fyrir fullorðna 

byrjendur í hljóðfæraleik: „Alveg skelfilega sko, hún bara virkar ekkert fyrir fullorðið 

fólk.“ Allir viðmælendur voru sammála um að ekki sé þörf á námsmati. Garpur bætir við: 

„Fullorðinskennsla er náttúrulega 95% tilvika bara þér til ánægju. Maður er að reyna að 

gera það fyrir fólkið eins og það vill fá út úr þessu, þannig að þú ert ekki með námsmat.“ 

4.1.4 Áhugahvöt og heimaæfingar 

Þegar spurt var um hvort munur væri á áhugahvöt og hversu mikið fullorðnir byrjendur eða 

börn æfðu sig fyrir tímana voru allir viðmælendur sammála um að áhugahvöt væri mjög 

mikil meðal fullorðinna nemenda sem væri ekki alltaf hjá yngri nemendum. Þeir voru ekki 

allir á sama máli um hvort fullorðnir byrjendur æfðu sig meira eða börn. 

Mikil ánægja og áhugi  

Viðmælendur upplifa að fullorðnir hafi mikla ánægju af náminu. Þeir hafi mikinn áhuga og 

fá mikið út úr því að vera í píanónámi. Þeir telja að fullorðnir byrjendur sækist ekki eftir 

því að taka próf og séu að gera þetta ánægjunnar vegna. Þeir eru ekki að stefna á að verða 

atvinnumenn í tónlist. Óma segir: „Hins vegar koma þau full af áhuga ... þau verða að 

skilja þetta, hvað þetta er tónfræðilega og svoleiðis og spyrja mikils og vilja vita allt á 

blaðsíðunni.“ Garpur segir:  

... hann hafði mikla ánægju af því þó hann næði kannski aldrei góðu valdi á 
þessu ... Fólk fær oft eitthvað úr því bara svona að reyna við þetta og finnast 
svona, að nálgast tónlistina á annan hátt þegar það er að reyna að spila þetta 
frekar en að bara hlusta. 

Sæla segir: „Áhuginn og viljinn svo mikill.“  Bliki segir:  

Fullorðnir koma til manns af því að þá langar svo til að læra ... en börnin eru 
nú bara send í spilatíma. Sum eru send þannig að þau langar ekki. En aðrir 
hafa áhuga á, langar, biðja um að fá að læra. Þannig svoleiðis að, já, 
fullorðnir koma af því að þá langar. Það er enginn sem ýtir þeim áfram.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort það væri munur á hversu mikið fullorðnir eða 

börn æfðu sig fyrir píanótímana voru þeir ekki á sama máli. Bliki hugsar að fullorðnir æfi 

sig meira en þetta sé svo misjafnt. Óma telur að börn æfi sig meira vegna þess að þau hafi 

meira aðhald heima. Garpur nefnir að það sé enginn að borga fyrir einkakennslu sem hefur 
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ekki áhuga á þessu. Börn eru hins vegar oft í náminu á alls konar forsendum og oft eru 

foreldranir mikið á bak við það. Hann telur að þessir hópar æfi sig bara svipað. Hann segir:  

Nei, veistu það er nú eiginlega bara svolítið svipað vegna þess að fullorðna 
fólkið er ekkert ábyrgðarfyllra. Þú veist það er bara bissí eins og krakkarnir 
og svo er lífið, það gerist og þannig að ég pirra mig, ég pirra mig aldrei á því 
sko.  

Sæla nefnir að fullorðnir viti oft ekki hvernig eigi að læra. Þeir hafi kannski takmarkaða 

reynslu af námi. Þeir vilji æfa sig en þegar þeir setjist við hljóðfærið viti þeir ekki alveg 

hvað þeir eiga að gera. Það vanti færnina að kunna að æfa sig og þeir verða oft mjög 

hjálparlausir án kennara. Hennar reynsla er að það þurfi að halda fullorðnum vel við efnið 

og veita þeim aðhald. Sæla segir:  

... Svona bara hægt og rólega finnst mér ég vera að kenna þeim að æfa sig. ... 
Það kemur náttúrulega engin fullorðinn í hljóðfæratíma nema hann langi að 
spila. En svo hefur mér fundist einmitt og það er eiginlega það sem strandar 
á með flesta. Þeir vita eiginlega, vita ekki hvað þeir eiga að gera þegar þeir 
eru farnir að æfa sig. 

4.1.5 Greiðari aðgangur að tónlistarskólum og námsskipulag 

Spurt var hvort viðmælendur teldu að fullorðnir ættu að fá greiðari aðgang að 

tónlistarskólum, til dæmis til jafns á við börn og ef svo væri hvernig þeir teldu að best væri 

að skipuleggja það nám. Bliki segir:  

Nei, ... nei ég held ekki. Af því það er svo lítið pláss í tónlistarskólunum að 
mér finnst að börnin eigi að fá tækifæri. Þegar þau eru færari um að ná 
árangri heldur en fullorðnir byrjendur. Já, svo mér finnst það. ... Og ég held 
að fullorðnir sem vilja læra að þeir myndu frekar fara í einkakennslu heldur 
en að fara í skóla. ... Það er svona þyngri kvöð að vera í skóla heldur en að 
vera í einkatímum ... af því að það er þá gerð meiri krafa um að fara í próf og 
það er svona meiri pressa sko. Já, af því að þetta er bara eins og er ekki í 
skólanum, hobbý. Af því að vera í skóla er ekki hobbý. 

Garpur telur að þeir eigi ekki að fá aðgang til jafns á við börn en hann telur að það gæti vel 

átt við upp á nýtingu húsnæðisins, en þá þegar skólinn er ekki í notkun á kvöldin. Skólarnir 

séu reknir úr sameiginlegum sjóðum sveitarfélagsins og hann telur ekkert óeðlilegt að ef 

skólinn er ekki í notkun að nýta húsnæðið fyrir samfélagslega þjónustu. Hann telur að nám 

í formi námskeiðs ætti þá vel við: „Ég held að það sé alltaf farsælast sko það er allavega 

mjög farsæl leið fyrir mjög marga að geta tekið bara þátt í einhverju afmörkuðu 

námskeiði.“ Óma og Sæla telja báðar að það væri mjög jákvætt að veita fullorðnum 

greiðari aðgang að tónlistarskólum. Sæla segir:  
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Já, ég myndi vera mjög hlynnt því að fá aukið aðgengi fullorðinna inn í 
skóla. En á hvaða formi veit ég ekki. En ég hugsa að það væri, að það myndi 
líka vera meiri hvatning fyrir fullorðna ef að það væru lotur. Kannski svona 
einhverjar átta vikna lotur og þannig að fólk væri ekki að skuldbinda sig fyrir 
allan veturinn. ... Ég var mjög hlynnt því eins og þetta var í sveitinni ... þá 
áttu fullorðnir alveg sama rétt, en þeir þurftu að borga hærri skólagjöld. Þeir 
fengu ekki sömu niðurgreiðslurnar. ... Auðvitað getur fólk, ef það finnur 
einhvern einkakennara, farið í einkatíma en mér finnst þetta vera dálítill 
menningarauki og vera hérna [í tónlistarskólanum], ef að fólk hefði meiri 
aðgang. 

Hún nefnir að meira svigrúm gæti myndast ef vinnuvikan verði stytt og jafnframt að alltaf 

sé algengara að fjölskyldur séu mjög litlar eða að fólk búi eitt og þá verði meiri eftirspurn 

eftir alls konar afþreyingu eða námi og að fólk geti gert eitthvað við tímann sinn. Hún gæti 

trúað því að ef það væri markvisst framboð fyrir fullorðna sem væri samt ekki of dýrt þá 

væri aðsókn í það. Hún hefur reynslu af því að kenna úti á landi og þar kom fólk alveg í 

stríðum straumum. Óma hefur einnig reynslu af því að kenna úti á landi þar sem töluvert 

var um fullorðna í námi. Hún nefnir að það hafi allt verið niðurgreitt og að þau gátu fengið 

styrki frá sínum vinnustað eða stéttarfélagi. Hún telur að einkakennsla henti best því að 

fullorðnir hafa tilhneigingu til að hugsa námið á félagslegan hátt. Þeir vilja vera með 

kennara að gera eitthvað, að sinna áhugamáli. Óma segir jafnframt: 

Já, ég er á því. ... En mér finnst að allir eiga að fá sama, að njóta sama 
aðgangs að tónlistarskólum. Ég er algjörlega á því. ... Ég skil vel að eins og 
sveitafélög, eða tónlistarskólar vilji hafa svolítinn aga í þessu. Ég er ekki 
hlynnt því að allir geti bara verið á niðurgreiddu námi bara án þess að gera 
nokkuð úr því. Ég er ekki hlynnt því. Mér finnst að það eigi að vera einhver 
smá agi alltaf og utanumhald. Smá kröfur. En ég held að fullorðnir eigi alveg 
fullt erindi í tónlistarnám það gerir þessi samhæfing og þetta svona lyftir, 
opnar, opnar einhverjar, einhvern heim, einhverjar víddir. Ég held að þetta 
nýtist bara öllum listaheiminum í heild að hafa sem flesta inn í þessu. Þau 
sækja fleiri tónleika og fara kannski frekar á leiksýningar og þannig græða 
allir. Bara upp með listamanninn! 

4.1.6 Samantekt  

Það sem einkenndi svör píanókennara var hvað þeir litu á kennslu fullorðinna byrjenda 

jákvæðum augum. Þeir voru allir tilbúnir að koma til móts við það sem þeir töldu vera 

þarfir þeirra og lögðu sig fram við að aðlaga kennsluhætti sína og námsefni að því sem þeir 

töldu að hentaði best fyrir hvern og einn nemanda. Þeirra reynsla var að fullorðnum 

byrjendum reyndist námið oft erfitt og þeir gerðu sér ekki alltaf grein fyrir hversu mikla 

færni og þjálfun þyrfti til að ná tökum á ákveðnum viðfangsefnum. Einnig upplifðu þeir að 

fullorðna skorti oft úthald. Þegar kemur að kennsluaðferðum og námsefni telja þeir að það 

þurfi ákveðna nálgun við kennsluna. Þeir móti kennsluna þannig að hún hafi notagildi fyrir 
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nemandann og einbeita sér að finna hvað það er sem nemandinn vill læra. Þeirra reynsla er 

að fullorðnir byrjendur vilji helst læra það sem þeir þekkja og oft fari mikill tími í að finna 

og einfalda viðfangsefni sem henti til kennslunnar og hæfi áhuga nemendanna. Námskráin 

er sterk í huga þriggja kennara af fjórum. Þeir nota námskrána en gera ekki ráð fyrir að 

fullorðnir nemendur fari í próf/áfangapróf, þó það séu vissulega dæmi um það. Þeir sjá 

ekki ástæðu til að gefa námsmat sem gæti gefið til kynna að þeir líta á að fullorðnir 

byrjendur í píanóleik sæki námið meira sem áhugamál en nám með námsframvindu. Þeir 

hafa allir orðið varir við mikinn áhuga hjá fullorðnum nemendum en það skili sér ekki 

endilega í meiri heimaæfingum. Einn nefndi að ástæðan væri jafnvel að þeir kynnu ekki að 

æfa sig frekar en að þeir hefðu ekki áhuga á því. Annar taldi að þeir væru einfaldlega 

„bissí“. Varðandi hvort fullorðnir byrjendur ættu að fá greiðari aðgang að tónlistarskólum 

komu fram skiptar skoðanir. Einn kennari taldi að fullorðnir nemendur ættu ekki að fá 

greiðari aðgang þar sem yngri nemendur ættu að ganga fyrir. Annar kennari taldi það 

rekstrarlega hagkvæmt fyrir skólana ef fullorðnir nemendur fengju aðgang, en þá eftir að 

hefðbundu skólastarfi lyki á daginn. Tveir kennarar sem einnig höfðu reynslu af því að 

kenna úti á landi voru mjög hlynntir því fullorðnir fengju greiðari aðgang en nefndu að þeir 

gætu þá greitt hærri skólagjöld en yngri nemendur og gætu jafnvel fengið styrk frá 

stéttarfélagi sínu til að niðurgreiða tónlistarnámið sitt. Annar þeirra nefndi að það væri 

menningarauki fyrir skólana og hinn nefndi að það gæti verið ávinningur fyrir listalífið í 

heild sinni að fjölga fullorðnum nemendum í tónlistarnámi. Viðtölin bera því vott um 

mikla ástríðu og vilja viðmælendanna til að styðja sem best við nám fullorðinna byrjanda í 

píanóleik. 

4.2 Fullorðnir byrjendur sem viðmælendur 
Af þeim fjórum viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni kom í ljós að tveir af þeim 

höfðu þurft að læra píanóleik af nauðsyn sem hluta af söngnámi sem þeir voru í. Þeir höfðu 

enga forþekkingu á píanóleik áður en þeir hófu nám en reynslu af söngnámi. Annar 

viðmælandinn hafði einnig reynslu af gítarnámi í stuttan tíma sem barn. Þeir voru báðir 

nemendur í píanóleik í tónlistarskólum og reyndust hafa hafið nám á fyrri hluta tíunda 

áratugarins og stóð það yfir í nokkur ár.  

Hinir tveir viðmælendurnir byrjuðu hins vegar að læra á fullorðinsárum vegna áhuga á 

píanóleik. Annar þeirra hafði reynslu af píanónámi sem barn en hinn hafði reynslu af námi 

á þverflautu í æsku. Þeir hófu píanónámið á öðrum áratug þessarar aldar en stunduðu báðir 

námið í skamman tíma. Það eru því um 25 ár sem greinir á milli þessara viðmælendahópa, 
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þ.e. hvenær þeir hófu nám við píanóleik. Þá greinir einnig á milli viðmælendanna hvar þeir 

stunduðu nám sitt, þ.e. þeir voru annars vegar nemendur í tónlistarskóla og hins vegar hjá 

einkaaðila. Viðmælendur voru á aldrinum um tvítugt og til rúmlega fimmtugs þegar þeir 

hófu nám, en enginn þeirra stundar nám í dag. Þeir eru af sama kyni og til að gæta 

nafnleyndar voru þeir nefndir Blóma, Ljósa, Gerpla og Bjarmi. 

Leitast var við að greina ákveðna þætti sem gætu speglað viðhorf fullorðinna byrjenda til 

náms í píanóleik. Spurt var um þætti eins og hvað leiddi til þess að þeir hófu nám. Einnig 

var kannað hvert væri viðhorf þeirra og reynsla af náminu. Spurt var út í reynslu þeirra og 

upplifun af viðmóti kennarans, kennsluaðferðum og námsefni. Þá var spurt um áhugahvöt, 

heimaæfingar, reynslu þeirra og viðhorf til prófa og til tónlistarskólans. Að lokum var spurt 

um hvaða gildi námið hafði fyrir þá og hvort þeir hefðu viljað breyta einhverju.  

Við greiningu gagna komu fram eftirfarandi meginþemu sem snúa að reynslu og viðhorfi 

fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik:  

• Aldrei of seint 
• Heilandi 
• Reyna á sig – sigrast á sjálfum sér 
• Kennarinn skiptir máli 
• Markvissara - hagnýtt 
• Meiri gleði  
• Innri áhugi. 

Gerð er frekari grein fyrir hverju og einu þema hér á eftir í samhengi við þau efnisatriði 

viðtalanna sem þau tengjast. 

4.2.1 Almennt um viðhorf, reynslu og gildi námsins  

Þegar spurt var um viðhorf viðmælendanna til píanónámi fyrir fullorðna kom fram að allir 

viðmælendur voru mjög jákvæðir fyrir píanónáminu. Viðmælendur nefndu þætti eins og að 

það væri aldrei of seint að byrja og það gerði öllum gott að læra. Það ættu allir að rækta 

tónlistina og það auðgaði lífið. Reynsla þeirra af náminu var almennt góð og þeir hefðu 

öðlast skilning á píanóleik og hvað til þyrfti til að verða píanóleikari. Þeir töldu að 

kennarinn skipti mjög miklu máli, hans framkoma og viðhorf. Þeir töldu að námið gæti 

verið markvissara og meira hagnýtt og einnig að það hafi vantað meiri gleði. Varðandi 

gildi námsins þá nefndu þeir þætti eins og að námið hafi verið heilandi og að þeir hafi 

upplifað gleði. Námið hafi verið hagnýtt og það hafi verið spennandi að reyna á sig og 

sigrast á sjálfum sér.  
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Aldrei of seint     

Viðhorf viðmælenda til píanónáms fyrir fullorðna byrjendur var áþekkt. Þeir töldu það 

aldrei vera of seint að byrja að læra og að fullorðnir ættu ekki að veigra sér við að hefja 

nám. Gerpla segir: „Allir að rækta tónlistina. Aldrei of seint ... ekki það að ég sé eitthvað 

háöldruð en það stoppar mann samt oft að vera fullorðin.“ Blóma segir:  

Ef að fólk hefði ánægju af og langaði að fara að læra á píanó þá er það aldrei 
of seint. Þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt og ég myndi hvetja fólk til að gera 
það. Því að ég held að það séu mjög marga sem hefur langað að fara í 
píanónám en þora ekki af því að þeir, og þar komum við aftur að, að þessu 
vandamáli í tónlistarkennslu á Íslandi og kannski á fleiri stöðum, það er 
alltaf verið að búa til tónlistarmenn til þess að verða frægir en ekki til þess að 
auka skilning og spila sér til ánægju og færni. Bara til að fólk sé að bæta við 
sig þekkingu og það, ég held að það sé svolítið að þvælast fyrir fólki. Það 
þorir ekki að fara í söngnám eða í hljóðfæranám af því það getur ekki orðið, 
þú veist það er orðið of seint og þar er svolítið svona fókuserað á það að 
maður þarf að vera ungur þegar maður byrjar þannig að, og ég held að það 
mætti taka fókusinn af því og yfir á það að tónlist sé eitthvað sem allir geta 
notið og það að kunna og læra að spila á hljóðfæri það gerir ekkert annað en 
að stækka mann. Þú veist hversu lítið sem maður er að læra.  

Ljósa segir: „Ég held þetta sé bara rosa gott fyrir fólk á öllum aldri.“ Bjarmi setti fram 

athyglisverðan punkt varðandi tónlistarnám og alzheimer:  

Mér finnst þetta kannski áhugavert vegna þess að það er, það er meðal 
annars talað um það þegar maður hugsar um alzheimer þá er hérna, það er 
svona ákveðnir hlutir sem að menn geta nýtt sér til að sporna gegn því og 
það er meðal annars tónlistarnám og eða tungumál sem er talað um að 
fyrirbyggi. ... Kannski tímabært að maður fari að huga að því að sporna 
gegn. ... Þannig að ég held að þetta sé, gæti alveg verið góð viðbót. 

Heilandi 

Tveir af viðmælendunum töluðu um að námið hafi verið heilandi fyrir þá og þeir hafi getað 

gleymt sér tímunum saman við að spila á píanóið. Þeir hafi upplifað innri gleði og 

lífsfyllingu. Gerpla segir:  

Mér finnst hún frábær. Mér finnst það. Hún er svo heilandi. ... Þetta gaf mér 
mjög mjög mikið. Þetta var svona ákveðin hugleiðsla og ákveðin heilun 
fannst mér bara að setjast niður og æfa mig og mér fannst eins og einhvern 
veginn allt annað hyrfi og allt í einu voru bara horfnir klukkutími - tveir 
tímar af tímanum mínum. Þannig að manni leið einhvern veginn miklu betur. 
Þetta er alveg, já, heilandi eins og ég segi fyrir mig. Bara vekur upp gleði, og 
svo er bara gaman að gera eitthvað fyrir sjálfan sig þegar maður er orðinn 
fullorðinn. Setja sjálfan sig svona í fyrsta sæti.  

Ljósa segir:  
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Mér fannst það bara gaman. Þetta var svona heilandi og ég gat, var alveg 
komin í það að bara sitja við píanóið sko tímunum saman að reyna að koma 
mér í gegnum eitthvað svona og bara fannst það bara skemmtilegt sko. 

 

Reyna á sig – sigrast á sjálfum sér 

Það kemur fram að eitt af gildum námsins fyrir nemendurna sé að reyna á sig og sigrast á 

hindrunum. Einn nefndi að námið hafi í fyrstu verið mjög erfitt fyrir hann en það hafi gefið 

honum mikið að takast á við áskoranirnar. Tveir viðmælendanna höfðu upplifað mikið 

stress við iðkun námsins.  

Gerpla segir:  „Maður getur líka orðið hundpirraður ef maður nær ekki samhæfingunni 

alveg.“ Ljósa segir:  

Þetta var mjög erfitt fyrir mig að byrja á þessu eða mér fannst þetta mjög 
erfitt og hérna ... svona alveg fyrst þegar ég var að byrja að ég var rosalega 
svona klunnaleg í þessu, þetta bara var bara mjög erfitt að hérna, vera allt í 
einu bara farinn að færa hendurnar í sitthvora áttina og svo fæturna og horfa 
og skilja nóturnar og allt þetta. ... Mér fannst þetta algjör martröð þarna fyrst. 
... Mér fannst þetta bara óþægilegt og ekkert gaman ... og ég var alltaf svona 
mjög stressuð.  

Hún heldur áfram og segir:  

... Þá bara fór mér að finnast þetta mjög skemmtilegt. Þetta var svona gaman 
að takast á við þetta. Þetta var eitthvað svona, þetta var bara eins og ég segi 
svona þraut sem að hérna og bara erfið þraut fyrir mig en það var spennandi 
að leysa þrautir og ná svona ákveðnum árangri, og hérna og bara kynnast 
tónlistinni og ná svona einhvers konar færni í þessu. ... Mér finnst allavega 
alveg frábært að hafa farið í gegnum þetta, og hérna þetta er svona maður er 
að sigrast á sjálfum sér og það er auðvitað stundum gott þegar það er 
eitthvað sem er erfitt að hérna, að komast í gegnum það, að einhverju leyti 
og hérna þannig að ég er allavega mjög, mér finnst bara frábært að hafa 
einhvern veginn neyðst til þess að gera þetta af því að ég var í þessum söng. 

Blóma hefur frá þessari reynslu að segja: „Ég hef aldrei upplifað að hendurnar geti skolfið 

svona mikið og að þær geti samt unnið og verið í svona miklum skjálfta. Ég var greinilega 

mjög stressuð fyrir það próf.“ 

Kennarinn skiptir máli 

Viðmælendur nefndu að kennarinn skipti mjög miklu máli. Bjarmi og Gerpla sem höfðu 

verið nýlega í námi og í einkakennslu töluðu um að kennarinn hafi verið þægilegur, 

hvetjandi, hafi veitt þeim aðhald og sýnt þeim áhuga. Bjarmi segir:   

Þú ert líka alltaf maður á mann í svona kennslu þannig að það skiptir máli að 
þú hittir á manneskju sem að hentar þér. ... Og hún var einstaklega þægileg 
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og ég hefði haldið áfram ef hún hefði ekki farið ... Hún var hvetjandi. 
Kannski það sem það snýst um þegar þú tekur svona fullorðna í kennslu að 
vera hvetjandi. En ekki það. Það snýst náttúrulega líka um það þegar þú ert 
með krakkana. 

Gerpla segir: „Hann var bara mjög spenntur að fá mig og hrósaði mér fyrir æfingar og 

þannig.“  

Viðmælendurnir Ljósa og Blóma sem höfðu verið í námi fyrir um það bil 25 árum í 

tónlistarskóla höfðu aðra reynslu af kennurum sínum. Þeir upplifðu mjög mikla 

óþolinmæði hjá nokkrum af kennurunum og mikið stress, en einnig þolinmæði frá öðrum 

kennurum og þá hafi námið farið að ganga betur. Ljósa segir:  

... þetta fer náttúrulega rosalega eftir kennaranum. ... Einn þarna var mjög 
óþolinmóður við mig og hérna ég var alltaf svona mjög stressuð yfir þessu. 
... Hún sagði eitthvað, já ég get, ég er nú ekki. ... Hún myndi ekki nú ekki 
fara í prófið fyrir mig og svona þannig að hún var orðin eitthvað stressuð 
hérna, ég myndi bara aldrei komast í gegnum þetta. ... Það var önnur 
sérstaklega sem var þarna var mjög svona stressuð bara týpa og þarna 
stressaði mig upp og mér fannst þetta alltaf kvíðvænlegt að mæta í þessa 
tíma. ... Örugglega margir í svona svipuðum sporum ... Ungt fólk sem var að 
læra söng og kannski ekki með mikið svona hljóðfærabakgrunn þannig að 
kannski voru þær frekar bara pirraðar yfir því hvað allir voru ógeðslega 
glataði þarna, ég veit það ekki, vera með svona samansafn af einhverju, þú 
veist, allir með þumalputta. Ég gæti trúað því, það væri nú kannski eitthvað 
svoleiðis. Fyrst var ég bara stressuð og mér fannst þetta óþægilegt og ég 
stífnaði upp og svona. ... Þá fékk ég annan kennara ... var bara svona 
eiginlega lykillinn að því að ég einhvern veginn hélt þetta út, að hérna. Hann 
var svo ótrúlega þolinmóður. ... En örugglega tekið mig sko miklu lengri 
tíma heldur en, heldur en börnin en svona lykillinn var bara hvað hann var 
þolinmóður þá fór ég að ná að slaka betur á. Þetta fór bara að ganga ágætlega 
sko.  

Blóma segir:  

Hann var svo óþolinmóður. Hann bara sló á hendurnar á mér. Hann bara 
lamdi mig á hendurnar ef að ég gerði eitthvað vitlaust. ... Hann hafði bara 
svo litla stjórn á sér og en hin var bara mjög fín ... og ég var bara ánægð með 
hana og hún var meira svona, þú veist hugsaði, hvernig námið nýttist mér. 

4.2.2 Kennsluaðferðir og námsefni   

Þegar viðmælendur voru spurðir um kennsluaðferðir og námsefni nefndu þeir helst að þeir 

vildu að námið nýttist sér. Það skipti máli að námið væri bæði markvisst og hagnýtt, en 

einnig þyrfti það að veita gleði. Þeirra reynsla var að á þessa þætti hefði skort eða hefðu 

mátt vera í ríkara mæli.  
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Markvissara – hagnýtt  

Blóma segir: „Hann hafði greinilega ekki svona einhvern veginn markvissa kennslu. Hann 

átti erfitt með að kenna markvisst. Þetta var, eftir á að hyggja fannst mér þetta óttalegt 

svona hrærigutl.“ Gerpla segir:  

Ég fór sem sagt ekki í svona tónlistarskóla. Ég fór til einkaaðila sem kennir á 
píanó og fyrir mitt leyti hefði ég viljað hafa þetta aðeins formfastara. En ég 
held að það henti samt mörgum eins og hann kennir þetta. Þannig að þú sért 
að læra þetta fyrir gleðina. Sem er örugglega svolítið það sem fólk er að leita 
að þegar það er fullorðið. Ég ... hefði viljað taka þú veist skrefin í réttri röð. 
... Ég hefði viljað hafa hana markvissari. ... Meira kannski svona færnimiðað. 
Mér fannst ég svolítið læra kannski, þú veist, eitt og eitt lag í einu, svo var ég 
bara búin að gleyma laginu sem ég lærði fyrst. Þannig að ég kunni alltaf bara 
þrjú lög á píanó. Það vantaði einhverja svona færni. Grunnfærni. En svo 
getur vel verið að það hefði komið með tímanum. 

Ljósa segir: „Sumir sko, komnir með ég veit ekki hvað mörg stig á píanó, geta varla spilað 

afmælissönginn og svona, eða undir. Þannig að það sé svona meira hagnýtt.“ 

Meiri gleði  

Viðmælendur sem höfðu verið í námi fyrir 25 árum, í tónlistarskóla og sem hluti af 

söngnámi töldu að það vantaði meiri gleði í námið. Blóma segir:   

Mér finnst í rauninni mætti kannski fara út í svona nám af meiri gleði en þú 
veist, ef það væri hægt að að búa til sko píanónám þar sem þú fengir kannski 
svona víðtækari reynslu af því hvernig þú getur notað það. Segjum bara sem 
skemmti eða bara hvernig á ég að orða það ... já, bara möguleika til gleði 
líka. Til ánægju til þess að auðga líf þitt hvort sem þú ert að hugsa um bara í 
daglega lífinu eða sem listamaður. 

Ljósa segir:  

Bara að leika sér aðeins meira. ... Má kannski vera einmitt meiri leikur í 
þessu og meiri gleði ... kannski ekki alltaf alveg hérna þessi fókus á hérna, á 
þessi próf. ... Reyna að láta mann slaka aðeins meira á. ... Þetta er ekki gott 
ef maður er stífur og stressaður, að þá verður þetta allt miklu erfiðara. Þannig 
að það hefði kannski mátt, að taka svona nokkrar einhverjar svona 
slökunaræfingar og aðeins svona og bara láta, þannig að andrúmsloftið væri 
svona, kannski aðeins betra. Og eins og ég segi þetta er svona, er eflaust 
aðeins öðruvísi heldur en með ung börn sko. Fólk eins og ég sem er bara 
dugleg að æfa mig svona þannig að þetta snerist ekki um það, þetta meira 
bara það að ég var bara klunnaleg ... já, það var svona full mikil spenna og 
pressa. Þannig að, en eins og ég segi, ég er alveg með svona tvær sögur. Það 
var annars vegar hérna kennarar sem voru stressaðir sjálfir, og svo var svona 
meiri slökun þarna og það hafði bara góð áhrif ... ég held að það sé alveg 
alveg rosalega mikill lykill í þessu að vera slakur. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hver hefði valið viðfangsefnin, þ.e. þeir eða 

kennarinn, þá nefndu þeir tveir viðmælendanna sem höfðu verið nýlega í námi og í 
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einkakennslu, að þeir og kennarinn hafi valið verkefnin í sameiningu. Bjarmi segir „það 

var bara bæði“ Gerpla segir:  

Við gerðum það eiginlega í sameiningu. Já það var, gerðist í samtali en hann 
lét mig hafa tónstigana og brotna hljóma og þessar æfingar sem ég átti að 
gera. Það var alltaf svona með. Svo fékk ég einhver skemmtileg lög til að 
æfa sem við völdum saman. 

Þeir tveir viðmælendanna sem höfðu verið í námi fyrir 25 árum, í tónlistarskóla sem hluta 

af söngnámi höfðu aðra sögu að segja. Blóma segir: „Það var hann sko. ... Ég hafði 

einhvern veginn ekki forsendur þá til að velja námsefni, eða ég upplifði það þannig.“ Ljósa 

segir: „Það var alltaf kennarinn,  algjörlega. Ég veit það ekki kannski var einhver smá 

umræða um það en mér fannst nú svona eins og það væri nú eitthvað alveg 

fyrirframákveðið.“ 

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að hafa ekki verið með hefðbundnar 

píanókennslubækur til að byggja upp færni heldur hafi námsefnið verið frekar 

handahófskennt. Allir lærðu þeir að spila eftir nótum. Sumir lærðu einnig að spila eftir 

hljómum og eftir eyra. Það fór ekki eftir hvenær þeir voru í náminu eða hvort þeir voru í 

einkakennslu eða í tónlistarskóla. Ljósa segir: „Ég lærði ekkert mikið að spila eftir eyranu 

eða þetta var bara svona þetta technic, sko að hérna, spila svona klassískt.“  Blóma hafði 

þetta að segja:  

... og hún var meira svona, þú veist, hugsaði hvernig námið nýtist mér. 
Hvernig, hvað sé gott fyrir mig að hafa við þessar aðstæður. Talaði svolítið 
um hljóma og svona var að, það þarf auðvitað að æfa einhver grunnatriði. ... 
En við vorum samt líka að tala um svona þetta að geta hljómsett eða skipt 
um tóntegund eða fært sig svona, meira praktískar í bland við hérna, í bland 
við hefðbundnar æfingar. 

Gerpla segir: „ Hann leggur mikið uppúr hljómunum. Hann var rosa mikið að æfa mig í því 

að kunna hljómagrunninn og svo bara spinna með hægri. Reyna að pikka svona upp lög.“  

Bjarmi lærði ekki hljóma. Hann segir: „Nei, [ég lærði] eftir nótum. Ég hérna les nótur frá 

því ég var í píanónámi sem krakki.“ 

4.2.3 Námskrá, áfangapróf og námsmat 

Einn viðmælandi nefndi sérstaklega námskrána og talaði þá meira út frá reynslu sinni að 

hafa átt börn í tónlistarskóla heldur en sem fullorðinn nemandi. Hann hafði stundaði nám á 

fullorðinsárum í einkakennslu en ekki í tónlistarskóla.   

Bjarmi segir:  
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Ég veit alveg að tónlistarskólar starfa eftir ákveðinni námskrá og þeim ber að 
framfylgja henni. En ég myndi svo gjarnan vilja sjá samt meira 
einstaklingsmiðað nám. Ég veit það er krefjandi að ætlast til þess að að 
kennarinn móti þá, hérna grípi nemandann sem er kannski pínu lost. Ég held 
að það sé hægt að halda krökkum miklu lengur í tónlistarnámi ef að, ef að þú 
nærð að grípa bara í rauninni, þróa kennsluna meira eftir nemandanum og 
horfa framhjá námsskránni. En ég veit það, það er líka svona kannski annars 
konar tónlistarskólar sem eru kannski meira að sinna því. En samt myndi ég 
alveg vilja sjá þetta líka inn í hefðbundnu skólunum. 

Viðmælendur fengu ekki annað námsmat en prófanámsmat og þá þeir sem höfðu verið í 

tónlistarskóla sem hluta af söngnámi. Afstaða viðmælenda til prófa/áfangaprófa var ekki 

samhljóða þegar þeir voru spurðir um mikilvægi þess að taka próf/áfangapróf í 

hljóðfæraleik. Tveir viðmælendanna voru hlynntir prófum en hinir tveir voru ekki eins 

vissir um ágæti þeirra. Blóma segir:  

Já, já mér finnst það. Mér finnst það setja mann, setja svona sterkari stefnu. 
Ég held að áfangapróf, þetta getur verið líka eitthvað annað, þetta getur verið 
tónleikar en að maður ljúki einhverju. Mér finnst það, mér finnst það skipta 
máli. Bæði upp á sko markviss vinnubrögð og svo líka að ljúka einhverju. 
Að maður sé, finni að maður hafi náð að klára. Það gefur mér svona ákveðið 
öryggi. 

Gerpla segir: „Já, ég hefði viljað gera það. Það er já. Það er örugglega ein af  ástæðunum 

fyrir að ég hætti núna eftir áramótin að ég myndi vilja leita betur að markvissara námi. 

Þannig að ég svona sjái árangurinn öðruvísi.“  Ljósa segir: 

Það er náttúrulega bara eins og með öll próf þetta ýtir á. Maður veit að þegar 
það er að styttast í eitthvað svona þá verður maður já, kannski duglegri, en 
það er kannski hefur náttúrulega sína galla líka. Því að hérna þá fer fókusinn 
svo mikið á það að æfa aftur og aftur og aftur og aftur einhver ég veit ekki 
hvað sex lög eða eitthvað sem var fyrir prófið, og þá verður þú veist 
fókusinn, verður alveg rosalega mikið á því sko. 

Bjarmi segir:  

Ég veit það ekki hvort það þurfi akkúrat að vera einhver próf það gæti alveg 
eins verið einhverskonar námsmat. ... Fékk alveg að heyra það þegar ég hafði 
náð þokkalegum tökum á einhverju. Þú þarft kannski ekkert meira en það. 
Síðan kannski bara ábendingar um það hvernig þú getur haldið áfram. En 
próf og ekki próf ég veit það ekki. 

4.2.4 Áhugahvöt og heimaæfingar 

Viðmælendur lýstu ríkri innri áhugahvöt og hún var öllu ríkari hjá þeim tveimur 

viðmælendunum sem höfðu farið í píanónám af áhuga en hjá þeim sem höfðu farið í 

píanónám af nauðsyn og þá sem hluta af söngnámi. 
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Innri áhugi  

Gerpla segir:  

Mig hefur alltaf langað að læra og ég hef alltaf sest við píanóið ef það er 
eitthvers staðar. Þá svona prófa ég. Ég æfði á þverflautu sem barn svona smá 
þannig að ég kunni nóturnar, að lesa nótur. Ég hef alltaf einhvern veginn 
svona fikrað mig áfram og svo, já, skildi við manninn minn og ákvað að gera 
eitthvað fyrir sjálfa mig. Þannig að ég bara, þetta var það fyrsta sem mér datt 
í hug að mig hafi alltaf langað að gera. 

Bjarmi segir: 

Ég sá það bara auglýst. Ég hafði lært pínu pons sem krakki sko og verið sjálf 
verið með nemendur hérna, börn í tónlistarskóla og svo bara sá ég þetta 
þarna, bara auglýsinguna. Þannig að það var í rauninni það. Það var einhvern 
veginn öðruvísi auglýst heldur en kannski hinir hefðbundnir tónlistarskólar 
eru að gera. Þetta er svona meira frístundanámskeið sem kennarinn vinnur 
eftir sko. Þannig að þá kannski, já, þarna þá svona auðveldara kannski. ... Ég 
gæti trúað því að ég hafi verið á þessum tíma ... að þá var ég mikið að lesa 
greinar um alzheimer og meðhöndlun, og þannig það tengdist aðeins því. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hversu mikið þeir höfðu æft sig fyrir tímana kom í ljós að 

allir viðmælendur æfðu vel fyrir tímana hvort sem þeir voru í einkakennslu, eða í 

tónlistarskóla og þurftu að taka próf. Einn viðmælandinn nefndi að kennarinn skipti mjög 

miklu máli varðandi aðhald við heimaæfingarnar. Gerpla segir:  

Fyrst þegar ég var að byrja þá æfði ég alveg endalaust. Örugglega alveg tvo 
tíma á dag. Já, en svo dalaði það eitthvað. Ég hef verið í restina, spilað 
kannski 15 mínútur á dag. ... Já, eiginlega þegar lífið fór aftur á skrið, þá 
svona fór ég að hafa aðeins minni tíma fyrir þetta. 

Bjarmi segir:  

Ætli það hafi ekki bara verið mismunandi. Alveg frá 10 mínútum kannski, ég 
reyndi aðeins á hverjum degi. 10 mínútum uppí hálftíma. Allavega alltaf 
þrisvar, fjórum sinnum fyrir hvern tíma. Ég reyndi það nú. ... Þetta er 
kannski eins og með allt annað sem maður ætlar sér að gera, líkamsrækt og 
aðra hluti. Maður er ekkert rosalega duglegur að stunda hana þegar maður er 
ekki í hópnum, hjá þjálfaranum eða mætir reglulega og fær,  gera þetta þetta 
og þetta! Þetta er bara, ég held að við séum miklu fleiri sem þurfum þetta 
aðhald. Alveg burtséð hvort við séum krakkar eða fullorðin. Heldur að geta 
gert þetta á eigin spýtur. Auðvitað gæti ég sest hérna niður í hálftíma á dag 
en þegar það er ekkert aðhald þá er ég ekkert að gera.  

Blóma segir:  

Ekki nógu mikið. Ég æfði mig samt alltaf eitthvað aðeins. Hvort það var á 
hverjum degi, ég man ekki eftir því. En ég man að ég æfði mig samt. Ég 
þurfti að æfa mig því annars bara réð ég ekki við þetta. 

Ljósa segir: 
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Ég æfði mig rosalega mikið. Eyddi mjög miklum tíma í þetta. ... Ég þurfti að 
endurtaka og endurtaka og þetta hefur eflaust gengið pínu hægt en ég var 
samt sko,  örugglega alltaf vandamál að fá krakka til að æfa sig og svona. Ég 
var mjög dugleg að æfa mig þarna. ... Maður getur ímyndað sér að 
tónlistarkennarar geta orðið þreyttir á því þegar að nemandi kemur ítrekað, 
óæfður og það skín í gegn. Það var náttúrulega aldrei með mig. Ég var orðin 
þetta gömul og ég bara vissi að ég þyrfti að, ég varð að ná ef ég man það rétt 
fjórum stigum. Ég held ég hafi náð fjórum stigum og það var bara lágmark 
sem ég varð að ná. Þannig að ég vissi það alveg þarna. Þannig að ég var 
rosalega dugleg í þessu. 

4.2.5 Greiðari aðgangur að tónlistarskólum  

Viðmælendur voru mjög jákvæðir fyrir að fullorðnir fengu greiðari aðgang að 

tónlistarskólum. Ljósa segir. „Já, algjörlega.“ Og  Gerpla tekur í sama streng og segir: 

„Mér myndi finnast það frábært. Ég myndi alveg geta hugsað mér að mæta bara eins og 

barn í 5. bekk með fiðluna á bakinu eftir skóla eða já, mér myndi finnast það mjög 

skemmtilegt.“ 

Bjarmi taldi það þó betra ef það væri í gegnum símenntunarmiðstöðvar og segir: 

Kannski einfaldara að gera þetta svona eins og í gegnum 
símenntunarmiðstöð. Ég veit ekki hvort tónlistarskólarnir sem slíkir en það 
kannski tónlistarkennarar, já það er, það er einhvern veginn. Þetta allavega 
virkaði fyrir mig að sjá þessa auglýsingu í gegnum símenntunarmiðstöð. Ég 
hef náttúrulega alveg séð hérna líka auglýsingar, sko fullorðins hérna 
hljómagangurinn og eitthvað svona, en og hérna það er kannski aðeins meira 
stressandi. Að hérna þó svo að það stefnt að því að það sé fyrir fullorðna. 
Meðan það er ekki kannski, það er ekki stressandi að skrá þig á 
teikninámskeið eða þá píanó þú veist eins og „frístundanámskeið“ virkar 
sko. Þannig að ég held þetta gæti betur átt heima þar heldur en inni í 
tónlistarskólunum. 

4.2.6 Samantekt 

Það sem einkenndi svör fullorðinna byrjenda í námi í píanóleik, var hvað þeir voru ánægðir 

og jákvæðir að hafa tekist á við námið. Þeir töldu að fullorðnir byrjendur ættu fullt erindi í 

þetta nám og það væri aldrei of seint að byrja. Námið gerði öllum gott og það auðgaði lífið. 

Gildi námsins hafi verið meðal annars að það vakti með þeim innri gleði og að það væri 

heilandi. Námið var þeim stundum erfitt en þá þótti mjög gaman að takast á við þær 

áskoranir sem það fól í sér, og þeir töldu það hafa gefið sér mikið að sigrast á sjálfum sér. 

Mikilvægi kennarans kom skýrt fram og að hann veitti þeim aðhald, en hann þyrfti einnig 

að vera hvetjandi og þolinmóður.  

Þeir viðmælendanna sem voru nýlega í námi og í einkakennslu upplifðu kennarann á mun 

jákvæðari hátt en þeir viðmælendur sem voru við nám fyrir um 25 árum, í tónlistarskóla og 
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sem hluta af söngnámi. Fyrrnefndi hópurinn hafði einnig meira að segja um val á 

viðfangsefnum. Síðar nefndi hópurinn hefði viljað hafa miklu meiri gleði inn í náminu. Það 

kom fram í svörum flestra viðmælendanna að þeir hefðu viljað hafa námið markvissara og 

hagnýtara. Allir viðmælendur lærðu að lesa nótur, en þess má þó geta að þeir höfðu 

bakgrunn í nótnalestri áður en þeir byrjuðu í náminu. Tveir viðmælendanna lærðu einnig 

hljóma og annar þeirra einnig að spila eftir eyranu, þeir tilheyrðu báðum hópunum. Allir 

viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa ekki lært eftir hefbundnum 

píanókennslubókum eða haft bækur sem byggja upp færni, heldur voru viðfangsefnin valin 

úr ýmsum áttum og jafnvel handahófskennt að mati viðmælenda. Tveir viðmælendanna 

voru hlynntir prófum en hinir tveir voru ekki svo vissir um ágæti þeirra. Meiri áhugahvöt 

birtist hjá þeim viðmælendum sem höfðu valið að fara í píanónám af áhuga heldur en þeim 

sem höfðu þurft að gera það af nauðsyn sem hluti af söngnámi. Viðmælendurnir stunduðu 

allir heimaæfingar reglulega. Þrír viðmælendanna voru mjög jákvæðir fyrir greiðari 

aðgangi fullorðinna byrjenda að námi í tónlistarskólum. Einn viðmælandinn taldi þó betra 

ef námið væri í símenntunarmiðstöð, því það væri ekki eins stressandi og að vera í 

tónlistarskóla. Í heildina eru fullorðnir byrjendur afar jákvæðir fyrir náminu og telja að það 

mætti fá aukið vægi í tónlistarlífinu og samfélaginu almennt. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og settar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Markmið rannsóknarinnar er leita svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvert er viðhorf píanókennara og fullorðinna byrjenda til náms í 

píanóleik? Meginniðurstaðan bendir til þess að þessir tveir hópar séu mjög jákvæðir 

gagnvart náminu og það skipti máli að fullorðnir hafi tækifæri til að hefja nám í píanóleik.  

5.1 Helstu niðurstöður 
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að bæði píanókennarar og fullorðnir  byrjendur í 

píanóleik eru jákvæðir fyrir náminu. Þó töluðu píanókennararnir um að fullorðna byrjendur 

skorti oft úthald og þeim reyndist námið einnig oft erfitt. Þeir kæmu með væntingar til 

námsins sem væru ekki alltaf raunhæfar þar sem þeir gerðu sér ekki alltaf grein fyrir 

hversu mikla færni og þjálfun þyrfti til þess að ná tökum á ákveðnum viðfangsefnum. 

Fullorðnir byrjendur töluðu hins vegar um að námið hefði gefið sér innri gleði. Það hafi 

stundum reynst þeim erfitt en það hafi gefið náminu gildi að sigrast á hindrunum og reyna 

á sjálfan sig. Þeir töluðu einnig um mikilvægi kennarans og hvað hann skipti miklu máli 

bæði faglega sem og félagslega.  

Eftirtektarvert var að þeir nemendur sem voru nýlega í námi í einkakennslu utan 

tónlistarskóla upplifðu kennarann á mun jákvæðari hátt en þeir nemendur sem voru við 

nám fyrir um 25 árum og í tónlistarskóla. Síðari hópnum fannst einnig vanta meiri gleði í 

námið á sínum tíma, þá hafi kennarinn valið viðfangsefni kennslunnar og því höfðu þeir  

lítið um námsefnið að segja. Túlka má þessar niðurstöður með þeim hætti að auka megi 

sveigjanleika innan tónlistarskólanna til þess að koma til móts við fullorðna byrjendur. Það 

sem var einnig áhugavert við niðurstöðurnar er að flestir nemendurnir töldu að námið hefði 

mátt vera markvissara og hagnýtara. Þeir vildu vita að hverju væri stefnt og fá mat á það 

hvort þeir hefðu náð markmiðum sínum. Viðhorf kennaranna virtist hins vegar vera að 

nemendurnir væru í náminu sér eingöngu til ánægju. Það kom fram hjá öllum 

viðmælendum að það væri aldrei of seint að hefja nám. Kennararnir töldu að það þyrfti 

hins vegar að nálgast kennsluna á ákveðinn hátt sem væri ef til vill frábrugðin því hvernig 

þeir nálguðust kennslu barna. Þeir þyrftu að vera meðvitaðir um hvað það væri sem hver 

og einn fullorðinn byrjandi vildi fá út úr náminu og hvað það væri sem nýttist honum best 

á þessum tíma. Þeirra reynsla var að fullorðnir byrjendur vildu helst læra lög sem þeir 

þekktu og það færi oft mikill tími í að finna, aðlaga og einfalda ólík viðfangsefni sem 
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hentuðu hverjum og einum nemanda. Niðurstöðurnar gefa til kynna að kennsluaðferðir 

kennaranna séu mjög fjölbreyttar og kennararnir leggja talsvert á sig til að koma til móts 

við nemendurna. Þær sýna einnig að kennarar gera ekki ráð fyrir að fullorðnir byrjendur 

fari í próf og telja að þeir hafi ekki áhuga á því. Viðmælendur úr hópi nemenda eru hins 

vegar mun jákvæðari fyrir prófum en tveir þeirra vildu taka próf. Þá taldi einn það hafa 

kosti og galla að hafa próf í kennslunni og aðeins einn taldi ekki þörf á þeim. Þetta er 

athyglisvert vegna þess að þetta bendir til þess að fullorðnir nemendur vilji ná árangri og 

vilji stefna að ákveðnum markmiðum. Niðurstöðurnar sýna að fullorðnir byrjendur hafa 

mikla innri áhugahvöt. Hún er þó minni hjá þeim nemendum sem voru í náminu fyrir 25 

árum síðan, og þá í tónlistarskóla sem hluti af söngnámi. Niðurstöður leiða í ljós að 

viðmælendur eru  almennt hlynntir því að fullorðnir byrjendur fái greiðari aðgang að 

tónlistarskólum. Ólíkra viðhorfa gæti varðandi útfærslu þess, bæði hvað varðar aðgang og 

skipulag. Einn kennari og einn nemandi taldi sem dæmi að námið ætti frekar heima í 

símenntunarmiðstöð.  

Áhugavert er að tengja þessar niðurstöður við hvað fræðikenningar segja um einkenni og 

þarfir fullorðinna nemenda. Þá hvernig hægt sé að nýta þessar niðurstöður til að varpa ljósi 

á og skilja þarfir fullorðinna byrjenda í píanóleik með það að markmiði að bæta nám og 

kennslu fullorðinna byrjenda. Hvað eru kennararnir að gera vel og hvað geta þeir gert betur 

ef fullorðnir byrjendur yrðu í ríkara mæli nemendur tónlistarskólanna þegar horft er til 

framtíðar? 

5.2 Ástæða þess að hefja nám 
Þessir fjórir fullorðnu byrjendur sem viðtölin voru tekin við hófu nám í píanóleik af tveim 

ólíkum hvötum. Ljósa og Blóma þurftu að læra á píanó til að geta lokið söngnámi. Gerpla 

og Bjarmi hófu nám af sjálfsprottnum áhuga og lýstu þau miklum innri áhuga og löngun til 

að gera eitthvað fyrir sjálfan sig og höfðu svigrúm og tíma til að hefja nám. Þau áttu bæði 

jákvæða reynslu úr tónlistarnámi úr æsku en þetta rímar vel við fræðin. Í kenningu sinni 

Theory of Margin telur McClusky að áhugahvöt taki mið af sambandi lífsbyrðar og 

lífsþreks. Með minni lífsbyrði og auknu lífsþreki eykst sá tími sem fullorðnir hafa til að 

geta sinnt áhugamálum, það er kallað lífssvigrúm. Aðstæður í lífi breytast og börn eldast 

og þá skapast svigrúm hjá foreldrum til að sinna eigin áhugamálum. Í kenningu sinni um 

sálfélagslegan þroska frá vöggu til grafar kemst Eriksson að svipaðri niðurstöðu. Hann 

talar um að á miðjum aldri séu einstaklingar virkir í því að stuðla að þroska sem hann 

nefnir gjöfulleiki-stöðnun og getur verið annaðhvort jákvæður eða neikvæður. Það að 
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Gerpla og Bjarmi séu tilbúin að gera eitthvað fyrir sjálfan sig og bæta við sig þekkingu 

lýsir gjöfulleika en ekki stöðnun. Þau eru því að takast á við sálrænan þroska sinn á 

jákvæðan hátt. Sú staðreynd að þau höfðu reynslu af hljóðfæraleik og af tónlistarskólum 

frá barnæsku leiðir hugann að reynslunni. Dewey lagði áherslu á að reynslan væri 

menntandi og gera yrði greinamun á jákvæðri og neikvæðri reynslu. Tiltekin reynsla yrði 

að hafa langtímaáhrif og hafa jákvæð áhrif á frekari reynslu. Með þetta í huga má álykta 

sem svo að reynsla nemenda hafi verið menntandi fyrir þá af því að þeir voru ánægðir með 

námið á fullorðinsárum og höfðu jákvæða fyrri reynslu af tónlistarnámi.  

5.3 Innri gleði og að sigrast á sjálfum sér 
Í niðurstöðunum kemur fram að viðmælendur í hópi nemenda töldu að námið hafi gefið sér 

innri gleði. Það hafi stundum reynst þeim erfitt en það hafi verið gaman að takast á við þær 

áskoranir. Það hafi haft gildi fyrir þá að reyna á sig og sigrast á sjálfum sér. Houle setti 

fram þrjár birtingarmyndir áhugahvatar hjá fullorðnum nemendum. Ein þeirra er 

námsdrifin áhugahvöt. Hún lýsir sér þannig að það er áhuginn á þekkingunni sem slíkri og 

námsferlinu sjálfu sem ræður för. Nemandinn upplifir ástríðu fyrir viðfangsefninu. Ljósa 

segir:  

... Þá bara fór mér að finnast þetta mjög skemmtilegt. Þetta var svona gaman 
að takast á við þetta. Þetta var eitthvað svona, þetta var bara eins og ég segi 
svona þraut sem að hérna og bara erfið þraut fyrir mig en það var spennandi 
að leysa þrautir og ná svona ákveðnum árangri, og hérna og bara kynnast 
tónlistinni og, og ná svona einhvers konar færni í þessu. ... Mér finnst 
allavega alveg frábært að hafa farið í gegnum þetta, og hérna þetta er svona 
maður er að sigrast á sjálfum sér og það er auðvitað stundum gott þegar það 
er eitthvað sem er erfitt að hérna, að komast í gegnum það, að einhverju 
leyti. 

Þarna er hún að lýsa þessari ástríðu og áhugahvöt. Hún upplifir að með æfingunni nái hún 

að sigrast á viðfangsefninu og að ferlið sé gefandi. Þetta þema rímar einnig við andragogy 

líkanið þar sem fjallað er um afstöðu til náms. Þar segir að fullorðnir séu tilbúnir að læra 

þegar þeir upplifa þörf til að leysa úr einhverjum vanda sem þeir standa frammi fyrir eða 

raunverulegu viðfangsefni sem þeir vilja takast á við en hafa ekki þekkingu til. Þetta á vel 

við niðurstöðurnar þar sem þær benda til þess að fullorðnir byrjendur í píanóleik vilji ná 

árangri í glímu sinni við viðfangsefni sem þeir telja erfitt að ná tökum á og finna fyrir 

mikilli innri þörf til að leysa verkefnið. Þeir hafa innri áhugahvöt til að sigrast á 

vandamálinu og sækjast eftir því að ná fram meiri hæfni og getu sem gefur þeim aukið 

sjálfstraust og aukna lífsfyllingu. Í kenningum Knowles er einnig fjallað um innri 
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áhugahvöt. Þar bendir Knowles á að fullorðnir hafi mjög sterka innri áhugahvöt, s.s. 

löngun í meiri hæfni í starfi, vilja efla sjálfstraust sitt og sækjast eftir aukinni lífsfyllingu. Í 

viðtölunum kom fram að fullorðnir byrjendur upplifa innri gleði í náminu og þá þóttu þeim 

Ljósu og Blómu, sem höfðu verið í náminu fyrir 25 árum í tónlistarskóla og sem hluta af 

söngnámi, að það hafi skort gleði í námið. Álykta má sem svo að fullorðnir námsmenn séu 

að sækjast eftir aukinni lífsfyllingu með námi í hljóðfæraleik. Blóma segir: „Möguleika til 

gleði líka. Til ánægju, til þess að auðga líf þitt hvort sem þú ert að hugsa um bara í daglega 

lífinu eða sem listamaður.“ 

5.4 Mikilvægi kennarans 
Í niðurstöðunum kemur fram að fullorðnir byrjendur töldu að kennarinn skipti mjög miklu 

máli. Þeir töldu að hann þyrfti að hafa ákveðna eiginleika eins og þolinmæði og yfirvegun. 

Hann þyrfti að vera hvetjandi og að veita aðhald. Samband kennarans og nemandans þyrfti 

að vera uppbyggilegt og byggja á gagnkvæmri virðingu og tilteknu jafnræði tveggja 

fullorðinna einstaklinga þar sem báðir hafa eitthvað til málanna að leggja. Í kenningum 

Knowles er fjallað um sjálfsmynd fullorðinna nemenda. Knowls nefnir að fullorðnir 

námsmenn hafi ríka ábyrgðarkennd og séu meðvitaðir um að þeir beri ábyrgð á eigin 

ákvörðunum, og vilja stjórna eigin lífi. Þeir vilja að komið sé fram við þá af virðingu og 

það sé tekið sé tillit til viðhorfa þeirra og tilfinninga. Þeir forðast aðstæður þar sem vilja 

annarra er þröngvað upp á þá. Það má því draga þá ályktun að fullorðnir byrjendur í 

píanóleik vilji hafa eitthvað um það að segja hvað þeir læra og hafi áhrif á efnisval 

kennslunnar. Þeir vilja að kennarinn sýni þeim virðingu og taki mark á viðhorfi þeirra og 

þörfum og aðlagi kennsluhætti sína að þeim. Einnig vilja þeir ná persónulegum tengslum 

við kennarann. Óma segir: „Mér finnst þetta oft vera félagslegt fyrir eldra fólk. Þetta er 

yfirleitt svona, kannski meira hugsað sem að vera með kennara. Vera að gera eitthvað, 

svona sinna áhugamáli.“ Ein birtingarmynd áhugahvatar hjá fullorðnum nemendum sem 

Houle fjallaði um, er verkdrifin áhugahvöt. Hún lýsir sér þannig að nemandinn fer að læra 

eitthvað með það að meginmarkmiði að kynnast öðrum með svipuð áhugamál. Það er 

félagsþörfin sem drífur námsmanninn til náms. Fullorðnir byrjendur vilja að kennarinn 

veiti þeim þessa félagslegu nálgun. Bjarmi segir:  

Þú ert líka alltaf maður á mann í svona kennslu þannig að það skiptir máli að 
þú hittir á manneskju sem að hentar þér. ... Og hún var einstaklega þægileg 
og ég hefði haldið áfram ef hún hefði ekki farið. 
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Álykta má að kennarinn skipti ekki eingöngu faglegu máli í kennslu fullorðinna byrjenda 

heldur gegnir hann einnig félagslegu hlutverki. Í kenningum Eriksson er einnig fjallað um 

að einstaklingar á þessu æviskeiði séu að rækta með sér nánd í stað einangrunar.  Það 

skiptir því máli að kennarinn veiti nemandanum þessa nánd. Þetta mætti nýta til framtíðar í 

skipulagningu skólastarfs. Það skiptir máli að kennarinn sé vel meðvitaður um þennan þátt, 

til þess að kennslan heppnist sem best og að nemendurnir fái sem mest út úr náminu. Þá 

væri jafnvel æskilegt til þess að uppfylla þessa félagslegu löngun fullorðinna byrjenda að 

koma á einhvers konar skipulagðri starfsemi sem gæfi þeim möguleika á að tengjast öðrum 

fullorðnum nemendum, jafnt byrjendum sem lengra komnum. Þannig væri kominn 

vettvangur fyrir nemendur til að hitta aðra með sambærileg áhugamál sem myndi jafnvel 

stuðla að samspili og sameignilegri tónlistaupplifun þessara einstaklinga.  

5.5 Námið mætti vera markvissara 
Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendur í hópi nemenda vildu að námið væri 

markvissara. Þetta þema speglast einnig í afstöðu þeirra til prófa. Sem dæmi má nefna að 

Gerpla vill til dæmis vita hvað hún er að læra og hvernig hún geti notað það áfram til að 

bæta við þekkingu sína. Hún hefði einnig viljað taka próf og segir:  

Ég hefði viljað hafa hana markvissari. ... Meira kannski svona færnimiðað. 
Mér fannst ég svolítið læra kannski, þú veist, eitt og eitt lag í einu, svo var ég 
bara búin að gleyma laginu sem ég lærði fyrst. Þannig að ég kunni alltaf bara 
þrjú lög á píanó. Það vantaði einhverja svona færni. Grunnfærni. ... Já, ég 
hefði viljað gera það. Það er, já, örugglega ein af  ástæðunum fyrir að ég 
hætti núna eftir áramótin að ég myndi vilja leita betur að markvissara námi. 
Þannig að ég svona sjái árangurinn öðruvísi. 

Þeir voru ekki allir sammála um að það þyrfti að vera próf en allir voru þó sammála um að 

þeir vildu sjá árangur af iðju sinni og fá viðurkenningu á því að þeir hefðu náð að ljúka 

markmiðum sínum, hvort sem það væri með einhverskonar námsmati eða tónleikum. 

Blóma segir:  

... Mér finnst það setja mann, setja svona sterkari stefnu. Ég held að 
áfangapróf, þetta getur verið líka eitthvað annað, þetta getur verið tónleikar 
en að maður ljúki einhverju. Mér finnst það,  mér finnst það skipta máli. 
Bæði upp á sko markviss vinnubrögð og svo líka að ljúka einhverju. Að 
maður sé, finni að maður hafi náð að klára. Það gefur mér svona ákveðið 
öryggi. 

Þetta viðhorf og þessi reynsla tengist kenningu Knowles þar sem hann segir að fullorðnir 

hafi þörf fyrir þekkingu og þeir hafi sterka þörf fyrir að skilja tilganginn með náminu áður 

en það hefst. Þeir vilja meta stöðuna, sjá hvar þeir standa við upphaf náms og hvar þeir 
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standa við lok náms. Þetta þema tengist einnig kenningum Houle um markmiðadrifna 

áhugahvöt, þ.e. að námsmaður fer í nám til að ná settum markmiðum og öðlast réttindi. Þó 

að það birtist ekki í viðtölunum að fullorðnir byrjendur vilji öðlast réttindi þá vilja þeir vita 

að hvaða markmiðum er stefnt og hvort þeir hafi náð þeim. Þetta eru athyglisverðar 

niðurstöður þar sem að píanókennararnir töldu að fullorðnir byrjendur hefðu ekki áhuga á 

að taka próf og álitu að þeir væru eingöngu í náminu sér til ánægju. Til dæmis segir Óma: 

„Auðvitað nota ég hana [námskrána]. Vegna þess að ég kenni samkvæmt henni og hún er 

svo ofarlega í huganum. En hérna við stefnum náttúrulega ekki á próf.“ Þetta er 

umhugsunarvert og spurning hvort að þarna sé sóknarfæri fyrir píanókennara og 

tónlistarskóla að koma betur til móts við þarfir fullorðinna byrjenda í píanóleik með því að 

hafa tiltekna áfanga í náminu, hvort sem það væru sérstök „próf“ eða viðburð eins og litla 

tónleika þar sem nemandinn kemur fram og kynnir uppskeru erfiðis síns fyrir vinum og 

vandamönnum.  

5.6 Hvað er hagnýtt fyrir mig 
Píanókennarar og fullorðnir nemendur í píanóleik eru sammála um að námið þurfi að 

nýtast þeim. Knowles fjallar um viljann til að læra. Hann segir að fullorðnir séu fúsir til að 

læra það sem er hagnýtt fyrir þá á hverjum tíma til að hámarka frammistöðu sína og finna 

að þeir geti tengt við raunverulegar aðstæður sínar. Það má því draga þá ályktun að það sé 

mikilvægt í upphafi náms að kennarinn geri nemendum grein fyrir tilgangi og gagnsemi 

námsins og hvernig námsferilinn sé. Garpur var til dæmis mjög meðvitaður um þetta, hann 

hugsaði í upphafi náms út í hvað nemandinn vildi fá út úr náminu. Hann nefndi sem dæmi 

að það gæti verið markmið að búa til „partýmöppu“, það er að segja vinsæl popplög sem 

gaman væri að getað spilað í partýjum. Þegar nemandinn kláraði síðan kannski 10 tíma 

námskeið þá ætti hann þessa möppu og gæti alltaf komið aftur og bætt við sig. Hann telur 

að það sé sú nálgun sem hentar best, að hjálpa fólki að byggja upp eitthvað sem það getur 

notað og myndi því nýtast því til að hámarka frammistöðu sína sem er í samræmi við 

kenningar Knowles. Dewey fjallar einnig um þetta. Hann leggur mikla áherslu á gagnsemi 

þekkingarinnar. Hann fullyrðir að nám eigi að miðast við hagnýta lífsreynslu hvers 

einstaklings í félagslegu samhengi. Nemandinn ætti að vera í forgrunni og allt nám að 

miðast við hann. Nemendur ættu að taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á áhuga þeirra og 

skólinn og kennararnir ættu að skapa aðstæður til að mæta þörfum þeirra.  
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5.7 Reynsla mín skiptir máli 
Í niðurstöðum kemur fram að reynsla píanókennara sé sú að fullorðnir byrjendur í 

píanóleik vilji læra það sem þeir þekkja. Kennarar eyða því miklum tíma og orku að finna 

viðfangsefni sem henta hverjum og einum nemanda. Þeir taka þannig tillit til áhugasviðs 

og færni ólíkra einstaklinga. Sæla segir:  

Ég reyni að finna svo mikið hvernig persónan er orienteruð ... svo finn ég að, 
að það er eitthvað sem höfðar meira til og þá reyni ég að ganga út frá 
styrkleikum nemandans, hvar sem þeir eru, og til þess þarf maður að reyna 
að kynnast því hvernig hann hugsar, hvernig hann lærir ... mér finnst alveg 
nauðsynlegt að maður geri sér grein fyrir því hvernig nemandinn hugsar. 

Knowels talar um mikilvægi reynslunnar. Hann segir að fullorðnir hafi í gegnum lífið 

öðlast mikla og fjölbreytta reynslu bæði að fjölbreytileika og að gæðum. Þeir hafa einnig 

ólíka reynslu innbyrðis því þeir hafa mismunandi bakgrunn, áhuga, leiðir til að læra og 

ólíkar þarfir og væntingar. Það er þess vegna mikilvægt að píanókennarar séu meðvitaðir 

um þetta og aðlagi kennslu sína að hverjum og einum. Það að fullorðnir hafi fjölbreytta 

reynslu mótar námið og gerir það lifandi og síbreytilegt. Dewey fjallaði einnig um þetta en 

hann taldi að menntunarferlið væri bæði sálfræðilegt og félagsfræðilegt og yrði að tengjast 

lífsreynslu nemandans. Kennarinn yrði að beita innsæi sínu til að greina hæfileika, 

áhugamál og venjur nemandans. Hin sanna menntun yrði til þegar hæfileikar nemandans 

væru örvaðir með kröfum þeirra félagslegu aðstæðna sem hann er í. Kolb fjallar um 

samband reynslu og náms. Líkanið sem hann hannaði samanstendur af eftirfarandi fjórum 

þáttum: (1) Reynsla/upplifun; (2) athugun/ígrundun; (3) myndun hugtaka og alhæfing; (4) 

og beiting/prófun. Það má tengja þessa þætti við það hvernig nemandinn lærir lag. Óma 

beitir þessu til dæmis í kennslu sinni með því að „skapa stærri hugsun“ og tengja við 

reynslu nemandans. Hún fer með hann á tónleika eða þau hlusta á tónlist og ræða hana, 

nemandinn upplifir þannig tónlistina og tengir við reynslu sína. Hann ígrundar hana og 

myndar hugtök í samræðum við kennara sinn. Hann getur svo í framhaldinu byrjað að æfa 

lagið og þannig prófað að takst á við það, hlustar og spilar það síendurtekið og horfir 

jafnvel á dansara dansa við það, en þannig myndast stór listræn heild. Þannig er námið í 

hringferli og í spíral þar sem hægt er að byrja hvar sem er og fara hvert sem er í þessu 

námsferli. Óma segir:  

... þau nálgast námið út frá svona lífsreynslu og hérna vinnunni þeirra og 
lífsmynstrinu, fjölskyldumynstrinu og hvernig þau hafa alist upp. Hvað hefur 
mótað þau. Þau nálgast þetta þannig. Ef þau hafa hlotið menntauppeldi að þá 
er miklu meira svona vitneskja um tónskáld og þannig áhugi en ef þau eru 
kannski bara að byrja í kór og langar að læra eitthvað þá eru þau alveg eins 
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og óskrifað blað. ... Við notumst dálítið mikið við að hlusta á tónlist. ... Þetta 
sé ekki bara að kenna á píanó, heldur að þau fái svona innsýn inn í 
listaheiminn almennt. Við tölum um myndlist og dans.  

Þeir kennarar sem viðtölin byggðust á höfðu mikinn vilja til að skapa þessar aðstæður í 

náminu og voru meðvitaðir að uppfylla og koma til móts við áhugasvið hvers og eins 

nemanda. Þeir eyddu miklum tíma í að einfalda og útbúa námsefni sem myndi henta 

nemandanum. Það má því varpa því fram hvort það væri ef til vill æskilegt að kennarar í 

framtíðinni ættu þann möguleika að sækja símenntunarnámskeið til þess að efla þennan 

þátt hjá sér. Þannig fengju þeir þjálfun í útsetningu og einföldun á flóknari þekktum 

viðfangsefnum sem nemendur hafa áhuga á að læra.  

5.8 Greiðari aðgangur að tónlistarskólum  
Niðurstöðurnar leiða í ljós að nemendur og kennarar eru almennt hlynntir því að fullorðnir 

byrjendur fái greiðari aðgang að tónlistarskólum, þó gætir ólíkra viðhorfa meðal þeirra. 

Einn kennari og einn nemandi töldu þannig að kennslan ætti frekar heima í 

símenntunarmiðstöð og nefndu þeir ólíkar ástæður fyrir því. Kennarinn vildi meina að 

börnin ættu að ganga fyrir þar sem þau væru færari að ná árangri heldur en fullorðnir. 

Nemandinn taldi það hins vegar minna stressandi fyrir nemendur því tónlistarskólar væru 

meira ferkanntaðri og störfuðu eftir námsskrá. Einn kennari vildi greiðari aðgang, en þá 

eftir að hefðbundinni kennslu lyki á skóladeginum. Tveir kennarar voru afar hlynntir því að 

fá fullorðna byrjendur inn í tónlistarskólana en töldu að þeir þyrftu að borga meira fyrir 

námið heldur en börnin. Þrír nemendur voru sérlega hlynntir því að fullorðnir byrjendur 

ættu greiðari aðgang að tónlistarskólum og það átti bæði við þá nemendur sem höfðu 

stundað nám í einkakennslu og í tónlistarskólum. Þessar niðurstöður gefa tónlistarskólum 

tækifæri til að hugsa hvort þarna sé sóknarfæri fyrir þá. Þeir þurfa að spyrja sig hvort þeir 

vilji og geti skapað aðstæður til að fullorðnir byrjendur fái frekari aðgang að tónlistarnámi 

sem væri lagað að þeirra aðstæðum og væntingum. Jafnvel mætti ætlast til að þeir greiddu 

hærri skólagjöld en börn.  

Í grein Kristínar Valsdóttur um námsmenningu innan tónlistarskólans sem birtist í bókinni 

Framtíðarmúsik segir að nám í tónlistarskólum byggist upp á sterkri klassískri hefð, jafnt 

kennsluhættir, námsmat sem og verkefnaval. Það mótist af frekar þröngt skilgreindri 

námskrá og væri markað af áfangaprófum. Kristín segir að nemendur hafi til þessa verið í 

litlum mæli þátttakendur og mótendur í náminu. Þarna birtist hjá Kristínu sjónarhorn á 

ákveðinni námsmenningu innan tónlistarskólanna sem á við yngri og þá eldri nemendur 
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sem hafa vaxið og mótast innan tónlistarskólans. Það má leiða líkur að því að fullorðnir 

byrjendur í píanóleik falli ekki sérstaklega vel inn í þessa  námsmenningu og uppbyggingu 

hljóðfæranáms í tónlistarskólum þar sem það er mjög færnimiðað. Kristín nefnir einnig að 

áherslur og sýn á skólastarf séu að breytast, þar sem ríkari áhersla er lögð á virkni, fyrri 

reynslu og áhuga nemanda. Þetta er athyglisverður punktur sem ítrekar að kennsla þurfi að 

vera fjölbreytt og skapandi.  Ekki þarf að steypa alla í sama mót og hver nemandi hefur 

ólíkar þarfir sem þarf að taka tillit til. Niðurstöður styðja þessi orð Kristínar og mikilvægt 

að tónlistarskólar endurskoði námsmenningu sína ef þeir hyggjast bjóða upp á tónlistarnám 

fyrir fullorðna byrjendur. 

5.9 Ungir byrjendur – fullorðnir byrjendur 
Margt af því sem kemur fram í kenningum Knowles á væntanlega, í nútíma 

einstaklingmiðuðu skólastarfi, einnig við um börn og unglinga en ekki aðeins fullorðna. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er tiltekið að nám eigi að vera á forsendum hvers og eins 

nemanda og það eigi m.a. að taka mið af þroska, hæfileikum og áhugasviði hvers og eins. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Ríkan samhljóm má finna í námskrá 

tónlistarskólanna. Væntingar nútímans til kennslu yngri nemenda er ekki endilega með 

þeim hætti að reiknað sé með því að þeir séu móttækilegir fyrir að láta kennara mata sig 

upplýsingum og fylgja fyrirmælum hans, að þeir læri af því að þeir eiga að læra.   

Það er athyglisvert að velta fyrir sér niðurstöðum á viðhorfum og reynslu fullorðinna 

nemenda í píanóleik og spegla við tónlistarskólana og hvort það sé ekki einnig hægt að 

yfirfæra þessar niðurstöður á nám og kennslu yngri nemenda í tónlistarnámi. Megin 

einkenni fullorðinna nemenda er fjölbreytt reynsla þeirra, innri áhugahvöt, virkni þeirra og 

ábyrgðarkennd á námi sínu og vilji til að læra það sem er hagnýtt fyrir þá hverju sinni. Eru 

þetta þættir sem mætti einnig spegla á nám og kennslu yngri nemenda tónlistarskólanna? 
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6. Lokaorð 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á viðhorf píanókennara og fullorðinna byrjenda 

til náms í píanóleik.  Niðurstöður benda til þess að bæði kennarar og nemendur séu 

jákvæðir gagnvart náminu og telja þeir mikilvægt að fullorðnir hafi tækifæri til að hefja 

nám í píanóleik.  

Ekki hefur áður verið rannsakað né leitast eftir að fá fram viðhorf og reynslu þessara 

tveggja hópa af píanónámi fyrir fullorðna byrjendur. Annmarkar rannsóknar liggja í smæð 

úrtaksins, þ.e. fjórir kennarar og fjórir fullorðnir byrjendur í píanóleik og því erfitt um vik 

að alhæfa um niðurstöður á alla fullorðna byrjendur í píanóleik og kennara þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta þó haft talsvert gildi fyrir píanókennara og tónlistarskóla 

þannig að þeir geri sér grein fyrir væntingum og þörfum fullorðinna byrjenda sem gerir þá 

betur í stakk búna að mæta þörfum þeirra og væntingum. Eflaust hafa niðurstöður einnig 

gildi fyrir tónlistarkennara og tónlistarskóla sem kenna fullorðnum byrjendum á önnur 

hljóðfæri. 

Tónlistarskólar geta nota þessar niðurstöður á hagnýtan hátt til að skapa sóknarfæri fyrir 

sig og fyrir tónlistarkennarana. Líklegt má telja að tækifæri felist í því að bjóða í ríkara 

mæli upp á hagnýt námskeið í píanóleik byggð á áhuga og verkefnavali nemendanna. Þá 

gæti verið kostur að bjóða fullorðnum nemendum upp á möguleika á samspili og skapa 

þannig samkennd meðal einstaklinga með sambærileg áhugamál. Með þessu gæti einnig 

orðið til athyglisvert samfélag yngri og eldri nemenda sem allir hafa áhuga á tónlist og fá 

styrk sinn og aukna ásmegin gegnum leiðsögn og handleiðslu tónlistarkennara. Þá er 

líklegt að tónlistarskólar og píanókennarar geti speglað eigin kennslu og kennsluhætti í 

fræðilegum hluta ritgerðarinnar.    

Svar við einni spurningu leiðir oft af sér nýja spurningu. Í þessari rannsókn voru tekin 

viðtöl við fjóra píanókennara og fjóra einstaklinga sem hófu nám í píanóleik á 

fullorðinsárum. Úrtakið var því lítið. Æskilegt væri að endurtaka rannsóknina með stærra 

úrtaki bæði í hópi kennara og nemenda. Þá er hægt að nota viðtalsrammann til að gera 

megindlega rannsókn á stóru úrtaki tónlistarkennara og fullorðinna nemenda 

tónlistarskólanna. Í viðtölum kom fram ófyrirséð tvískipting í nemendahópnum. Annars 

vegar höfðu tveir nemendur hafið nám í píanóleik í tónlistarskóla fyrir meira en tveim 

áratugum og þá sem hluta af söngnámi og hins vegar voru tveir nemendur sem höfðu lært á 

hljóðfæri í æsku og hafið nám að nýju á fullorðinsárum í einkakennslu. Í ljósi þess að 
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viðhorf þessara tveggja hópa voru að nokkru leyti ólík væri æskilegt að kanna þessa hópa 

betur. Þessir tveir nemendur sem lærðu á píanó sem hluta af söngnámi í tónlistarskóla lýstu 

því að kennarar hafi verið jafnvel hálf önugir og að nemandinn hafi ekki haft nein áhrif á 

verkefnaval. Þetta var ekki upplifun hins nemendahópsins. Í ljósi þessara lýsinga væri 

athyglisvert að kanna betur hvort um tilviljun sé að ræða eða hvort að kennsluhættir 

píanókennara hafi breyst á liðnum árum, t.d. í ljósi nýrrar aðalnámskrár eða hvort mögulegt 

sé að munur sé á kennurum eftir því hvort þeir sinni fullorðinskennslu sem hluta af kennslu 

í tónlistarskóla eða hvort um einkakennslu sé að ræða. Enginn nemendanna var í námi hjá 

þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni. Athyglisvert væri að kanna viðhorf nokkurra 

kennara og nemenda þeirra. Þá myndi ef til vill birtast skýrar sjónarmið kennara og 

nemenda þar sem verið er að ræða sömu kennsluna, en frá ólíku sjónarhorni. Þá var ekki í 

þessu úrtaki nemendur sem höfðu engan bakgrunn í tónlistarnámi áður en að þeir hófu 

píanónám. Athyglisvert væri að kanna viðhorf og upplifun þessa nemendahóps í 

samanburði við aðra. 

Tveir af viðmælunum úr hópi kennara vísuðu til jákvæðrar reynslu sinnar af kennslu 

fullorðinna þegar þeir voru við störf á landsbyggðinni. Þar hefði viðhorf til fullorðinna 

nemenda verið jákvætt og eðlilegur hluti af starfi tónlistarskóla að kenna fullorðnum 

nemendum. Athyglisvert væri að fá fram frekari upplýsingar um nemendasamsetningu, 

kennslufyrirkomulag tónlistarskóla í minni og stærri sveitarfélögum á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu til að varpa skýrara ljósi á mögulegan aðstöðu- og viðhorfsmun til 

fullorðinna nemenda í hljóðfæraleik eftir búsetu.  Slíkt gæti gagnast ráðuneyti menntamála, 

sveitarfélögum og tónlistarskólum í stefnumótun sinni. 

Píanó er viðamikið hljóðfæri og það krefst mikillar elju og hæfni að ná fullum tökum á 

píanóleik.  Hljóðfæri og hljóðfærahópar eru ólíkir og gera ólíkar kröfur til þeirra nemenda 

sem á þau læra. Athyglisvert væri að rannsaka viðhorf bæði kennara og fullorðinna 

byrjenda í hljóðfæraleik sem eru að læra á önnur hljóðfæri. Það gæti gefið tónlistarskólum 

mikilvægar upplýsingar ef þeir hyggjast bjóða upp á fjölbreytt hljóðfæranám fyrir 

fullorðna einstaklinga. Þetta vekur einnig upp spurningu um muninn á klassísku og 

rythmisku hljóðfæranámi. Velta má upp þeirri spurningu hvort að þessir tveir 

meginstraumar tónlistarkennslu hæfi fullorðnum byrjendum í hljóðfærleik með ólíkum 

hætti, líkt og hljóðfærin?   

Tónlistin er alþjóðlegt tungumál.  Uppbygging tónlistarfræðslu er eflaust misjöfn milli 

landa.  Það væri verðugt rannsóknarefni að bera saman tilhögun tónlistarkennslu í 
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nágrannalöndum okkar og skoða sérstaklega hvort og þá hvernig er staðið að 

hljóðfærakennslu fullorðinna.  Það gæti gefið gott vegnesti við mótun stefnu í 

tónlistarkennslu á Íslandi. 
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Fylgiskjal 1 - viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi sem notaður var til að fá svör við rannsóknarspurningunni: Hvert er viðhorf 

píanókennara og fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik. 

Píanókennarar 

• Segðu mér frá stuttlega frá menntun þinni og reynslu sem tónlistarkennara. 
• Hver er reynsla þín af að kenna fullorðum byrjendum píanóleik? 
• Hvert er viðhorf þitt til píanókennslu fyrir fullorðna byrjendur? 
• Er eitthvað tiltekið í menntun þinni og/eða reynslu sem helst gerir þig hæfa/n  til að 

kenna fullorðnum byrjanda píanóleik? 
• Segðu mér frá kennsluháttum þínum- kennslu þinni -almennt 
• Er einhver munur á því hvernig þú kennir börnum eða fullorðnum? 

o Varðandi kennsluaðferðir? 
o Varðandi námsefni? 

• Hvernig þú hagar námsmati? 
• Telur þú að það sé munur á áhugahvöt hjá fullorðnum eða börnum í tónlistarnámi, 

ef svo er hver er hann? 
• Telur þú að það sé munur á hversu mikið fullorðnir byrjendur eða börn æfi sig fyrir 

píanótímana. 
• Samkvæmt reynslu þinni, hversu vel hæfir námskrá tónlistarskóla fullorðnum 

byrjendum í hljóðfæraleik? 
• Telur þú að áfangaprófskerfið samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla henti 

fullorðnum? Af hverju?/af hverju ekki? 
• Telur þú að fullorðnir ættu að fá greiðari aðgang að tónlistarskólum, en nú er, til 

dæmis jafnt á við börn? 
• Hvernig telur þú að best sé að skipuleggja píanókennslu fullorðinna (t.d. frekar 

námskeið en full kennsla samkvæmt námskrá ) 
• Er eitthvað sem þú vilt taka fram í lokin? 

Til hliðsjónar 

Ítrekun. (ef eitthvað kemur ekki nógu skýrt fram þá get ég spurt,  geturðu sagt mér betur 

frá þessu....).  

Túlkandi spurning. (ert þú að meina...). 
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Fullorðnir byrjendur í píanóleik 

• Hvað leiddi til þess að þú fórst að læra píanóleik? 
• Hvað varstu þú gömul/gamall þegar þú hófst nám? 
• Hafðir þú einhvern bakgrunn áður í tónlistarnámi? 
• Hvert er viðhorf þitt til píanókennslu fyrir fullorðna byrjendur? 
• Varst þú ánægður/óánægður með kennsluna sem þú fékkst sem fullorðinn byrjandi 

– af hverju? 
• Hver valdi viðfangsefni þín? (Að hvaða marki var það tónlistarkennarinn eða þú)? 
• Hver var upplifun þín að viðmóti tónlistarkennarans? 
• Hversu mikið æfðir þú þig fyrir tímana? 
• Tókst þú próf í hljóðfæraleik, ef svo er hvaða? 
• Finnst þér mikilvægt að taka áfangapróf í hljóðfæraleik? 
• Fékkst þú eitthvað annað námsmat/vitnisburð í náminu en próf? 
• Komst þú fram á tónleikum? Ef svo er, hver var upplifun þín? 
• Sóttir þú nám í tónlistarskóla eða í einkakennslu utna tónlistarskóla? 
• Upplifðir þú að þú værir hluti af samfélagi tónlistarskólans (ef viðkomandi hefur 

verið í tónlistarskóla) 
• Sóttir þú hliðargreinar, ef svo er hvaða? 
• Er eitthvað sem þú hefðir viljað breyta varðandi kennsluna sem þú fékkst? 
• Hvaða gildi hafði þetta nám fyrir þig sem einstakling? 
• Er eitthvað sem þú vilt taka fram í lokin? 
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Fylgiskjal 2 – ósk um viðtal 

 

Bréf til viðmælenda. 

Ég undirrituð er nemandi í meistaranámi í söng- og hljóðfærakennslu við Listaháskóla 

Íslands. Verkefni mitt til M.A gráðu er rannsókn og markmið hennar er að varpa ljósi á 

hvert sé viðhorf píanókennara og fullorðinna byrjenda til náms í píanóleik. Leiðbeinandi 

minn er Elín Anna Ísaksdóttir. 

Rannsakandinn óskar eftir að fá leyfi til að nota niðurstöður úr viðtalinu í rannsóknina og  

viðmælanda er heimilt að afturkalla samþykki sitt hvenær sem er og einnig að hafna að 

svara ákveðnum spurningum án þess að tilgreina nokkra ástæðu. 

Viðtalið, upptökur af viðtalinu og afrit er trúnaðarmál og mun eingöngu verða notaðar við 

þessa rannsókn. Allar tilvísanir í viðmælanda verða undir dulnefni og rétt nafn mun ekki 

koma fram. 

 

 

Virðingarfyllst: 

 

________________________ 

 

 

 

Staðfesting viðmælanda. 

 

________________________ 

 

 

 

 


