
 

 

 

 

 

 

Polyrytmar 

Uppruni, skilgreining og kennsluaðferðir 

Magni Freyr Þórisson 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BA-prófs 

Listaháskóli Íslands 

Tónlistardeild 

Nóvember 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyrytmar 

Uppruni, skilgreining og kennsluaðferðir 

Magni Freyr Þórisson 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BA-prófs í rytmískri söng-/ og hljóðfærakennslu 

Leiðbeinandi: Elín Anna Ísaksdóttir 

 

 

 

Rytmísk söng-/ og hljóðfærakennsla 

Tónlistardeild 

Nóvember 2020 

 



 

Ritgerð þessi er 8 eininga lokaritgerð til BA-prófs í rytmískri söng-/ og 

hljóðfærakennslu. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 

 



Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um polyrytma – hvernig best sé fyrir nemendur að tileinka sér þá og kennara 

að útskýra þá á skiljanlegan máta. Farið er yfir það hvað telst til polyrytma og hvað ekki. 

Einnig er fjallað um uppruna polyrytma og mismunandi birtingarmyndir þeirra í ýmissi tónlist 

og tónlistarstílum eins og í jazz, klassík, rokki og metal. Þá eru polyrytmar útskýrðir með 

fjölbreyttum nálgunum þar sem mismunandi aðferðir henta ólíkum nemendum. Fjallað verður 

um rithátt, talningu og ýmis tilbrigði polyrytma. Loks verður farið yfir hvaða hjálpartæki og 

tól eru til staðar til að aðstoða þau sem vilja tileinka sér polyrytma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efnisyfirlit: 

 

Inngangur ................................................................................................................................... 1 

Skilgreining polyrytma ............................................................................................................ 1 

Hvar og hvenær eru polyrytmar notaðir  .............................................................................. 2 

Afríski uppruninn ....................................................................................................................... 2 

Polyrytmar í indverskri tónlist ........................................................................................ 2 

Polyrytmar í klassískri tónlist ......................................................................................... 3 

Polyrytmar í jazz ............................................................................................................. 4 

Polyrytmar í rokki ...................................................................................................................... 5 

Polyrytmar í metal .......................................................................................................... 6 

Hemíólan .................................................................................................................................... 6 

Rithættir polyrytma ................................................................................................................. 8 

Hvað gerir rytma að polyrytma?  ............................................................................................... 9 

Að telja polyrytma .................................................................................................................... 9 

Polyrytma frasar ....................................................................................................................... 10 

Polyrytmar í þremur skrefum ....................................................................................... 12 

Mismunandi nótnaritháttur ....................................................................................................... 12 

Tilbrigði polyrytma ...................................................................................................... 14 

Talningaraðferðin ..................................................................................................................... 15 

„blað og blýant“ aðferðin ............................................................................................. 16 

Tólin í verkfærakassanum ........................................................................................................ 19 

Lærðu með taktmæli ..................................................................................................... 20 

Að nota raðara .......................................................................................................................... 20 

Undirleikur og laglína ................................................................................................... 20 

Fræðslumyndbönd .................................................................................................................... 21 

Polyrytmavél ................................................................................................................. 21 

Lokaorð .................................................................................................................................... 22 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 23 

 



1 
 

Inngangur 

Í vestrænni tónlist er oftast notast við takttegundirnar 4/4, 3/4, 6/8, eða 2/2. Þetta er 

sérstaklega algengt í tónlist eins og blús, rokki, poppi, þjóðlögum og kántrítónlist.  

Allir þessir stílar nota vanalega algenga rytma (ísl. hrynjandi) sem eru byggðir upp af  

fjórðuparts-, áttunduparts- eða sextándupartsnótum o.s.frv. En þegar litið er á ólíkar 

tónlistarstefnur eins og jazz, rokk, metal og hefðbundna tónlist frá Afríku og Indlandi þá 

verða hlutirnir áhugaverðari. Þar koma fram allskonar flóknari rytmar sem samanstanda af 

blöndu tveggja eða fleiri rytma. Tökuorðið polyrytmi hefur verið notað yfir þetta fyrirbæri. 

Orðið fjölhrynur er góð íslenskun á þessu hugtaki, en í þessari ritgerð verður enska orðið 

polyrytmi notað. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hugtakið polyrytma, hvernig hægt er að kenna hugtakið og 

byrja að þjálfa nemendur í notkun þeirra. Hvað er polyrytmi, hvernig á að telja þá og hvernig 

er hægt að æfa þá. Einnig verða sýnd dæmi um polyrytma úr mismunandi tónlistarstílum. 

Áhugi minn á viðfangsefninu spratt út frá hljómsveitinni Meshuggah
1
 og í gegnum ýmis 

önnur verk þar í framhaldi innan jazz og klassíkrar tónlistar. Ég hef rekist á að mörgum 

tónlistarmönnum og nemendum finnst polyrytmar vera snúið fyrirbæri og eiga almennt séð í 

vandræðum með hugtakið og að tileinka sér þá. Því kviknaði sú hugmynd að fræðast um þá 

sjálfur og útbúa litla fræðilega kennsluritgerð um polyrytma, sem í framhaldinu má nýta til 

sjálfsnáms og kennslu annarra. 

 

Skilgreining polyrytma 

Í einföldu máli er polyrytmi tvö eða fleiri lög (e. layers) af einföldum rytmum þar sem hver 

rytmi inniheldur mismunandi mörg jöfn slög í sama taktinum, t.d. ef einn rytmi er með fjögur 

slög í takti og annar er með þrjú slög. Það er hægt að hugsa um polyrytma sem slögin í 

taktinum, þar sem annar rytmi kemur ofan á hinn með annarskonar rytma, annaðhvort styttri 

eða lengri en ekki þannig að rytmarnir tveir séu að nota sama samnefnara. Það telst t.d. ekki 

vera polyrytmi þegar annar rytminn er með 4 slög í takti og hinn með 2 slög. Þessir rytmar 

hafa sama samnefnara og lenda því alltaf a sama stað á fyrsta og þriðja slagi í taktinum. En ef 

annar rytminn er 4 slög og hinn 3, þá lenda þeir aðeins saman á fyrsta slagi í taktinum. Þar af 

leiðandi erum við komin með polyrytma. 

Hin taktfasta spenna ásamt losun hennar, sem myndast við notkun tveggja ólíkra rytma, gerir 

tónlistina dansvænni, áhugaverðari og innihaldsmeiri en hinn týpíski „four on the floor“
2
 

rytmi sem er svo algengur. Í vestrænni tónlist er aðaláherslan í taktinum á fyrsta slaginu og öll 

hin slögin í takinum eru talin vera víkjandi (annarsflokks), vanalega er talað um þetta sem 

sterka og veika áherslu í takti. Þegar notast er við polyrytma færist áherslan í taktinum til á 

                                                           
1
 Sænsk þungarokkshljómsveit frá Svíþjóð, hefur verið starfandi frá árinu 1987. 

2
 Stöðugur 4/4 taktur sem er t.d. algengur í danstónlist. 
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mismunandi vegu, þessi margbreytileiki gefur polyrytmum ákveðna tilfinningu. Þessir rytmar 

fylla meira út í taktinn og eru flóknari en það sem almennt finnst í hefðbundinni vestrænni 

tónlist. Óreglulegi rytminn og grunnpúlsinn virðast sameinast á áhugaverðan hátt í einn 

rytma.
3
 

 

Hvar og hvenær eru polyrytmar notaðir 

Í dag er hægt að finna þessa flóknu rytma í indverskri tónlist, afró-kúbverskri tónlist, hip hop, 

metal og jafnvel sumsstaðar í popp tónlist eins og í laginu „Raise Your Glass“ eftir Pink 

(1979). Það er þó hægt að skoða aftur í tímann til að finna uppruna þessara rytma. 

Afríski uppruninn 

Flestir polyrytmar sem við heyrum í dag eru upprunnir frá afrískri tónlistarhefð, með 

sérsaklega dansvænum rytmum sem spilaðir eru á hefðbundin slagverk af hópi fólks. 

Hefðbundna afríska tónlistin notar rytma á annan hátt en er dæmigert í vetrænni menningu. 

Eins og þekkt er, þá er mikil áhersla á sterku slögin (fyrsta og þriðja slag í 4/4 takti) í 

vestrænni tónlist en því er öfugt farið í afrískri hefð, þar sem áherslurnar eru á slögunum, sem 

yfirleitt kallast veiku slögin (annað og fjórða slag í 4/4 takti)
4
. Hinir náttúrulegu, flóknu 

rytmar þjóna félagslegum tilgangi í afrískri menningu: rytmarnir eru tónlistarlegt einkenni 

samfélagslegrar menningar og tjáningar hennar. Í vestrænni menningu  sést þetta einkar vel í 

mynd útfararsálma, jólalaga og brúðkaupstengdra verka eins og „Brúðarmarsinum“ (e. 

„Wedding March“) eftir F. Mendelssohn (1809-1847). Að útkskýra polyrytmana sem notaðir 

eru í tónlistarhefðum afríkubúa með því að hripa þá niður á blað væri líkt og að útskýra 

tilgang Brúðarmarsins með því að greina hljómagang verksins. Það myndi ekki útskýra neitt 

um hefðir eða tjáninguna sem tónlistin hefur skapað. Ekki verður heldur reynt að útskýra þá 

tenginu hér í þessari ritgerð (það væri efni í aðra ritgerð) en þetta opnar vonandi augu 

lesandans fyrir því að meira liggur undir niðri í tónlistinni en heyrist á yfirborðinu. 

Polyrytmar gera flytjendum kleift að segja margbrotna sögu í gegnum tónlist. Þeir eru rytmísk 

hefð sem hefur haldið áfram að þróast í marga mismunandi stíla afrískrar- og afrísk-

amerískrar tónlistar. 

Polyrytmar í indverskri tónlist 

Indversk-klassísk tónlist
5
 notar tvenns konar kerfi. Tónlist norðurhlutans kallast Hindustani en 

suðurhlutans Carnatic. Í suðrinu er notast við rytmískt solfa
6
 kerfi sem kallast Konnokol. Það 

er t.d. notað til að búa til flókna polyrytma og til að deila slaginu niður í smærri nótnaeiningar 

eins og fimm- sjö- eða níólur, svo dæmi séu nefnd.  

                                                           
3
 Musical U. 

4
 Musicgateway. 

5
 Hefðbundin indversk tónlist er alltaf kölluð indversk klassísk tónlist. 

6
 Solfa er aðferð til að syngja nóturnar innan ákveðins skala, notast er við nöfn fyrir hverja nótu. Algengast er að 

heyra dúr skalann með þessari aðferð: „Do - Re - Mí - Fa - So - La - Tí“. 
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Bæði norður- og suðurhluti landsins nota rytmískt taktkerfi sem kallast Tala. Til eru ýmsar 

tegundir af Tala og hafa þær allar mismunandi nöfn og einkenni. Hver Tala hefur sitt eigið 

séreinkenni og mætti líkja við taktkerfi vestræna heimsins. Hver Tala inniheldur ákveðinn 

fjölda slaga og ákveðnar áherslur. Indversk-klassískir tónlistarmenn skapa spennu í tónlistinni 

með því að spila rytmísk mynstur (e. pattern) sem stangast á við þau sem Tala takmynstrið 

kveður á um. Þannig myndast rytmísk spenna og ýmsir polyrytmar.
7
 

Polyrytmar í klassískri tónlist 

Klassísk tónlist hefur innihaldið polyrytma síðan á tímum Mozarts (1756-1791) og hefur 

notkun þeirra einungis aukist hjá nútímatónskáldum. Skoðum tvö dæmi frá fyrri öldum. 

Í píanóverkinu „The Snow is Dancing“ eftir Debussy (1862-1918) (nótur að neðan) er hægt að 

sjá polyrytma á milli hægri og vinstri handa þar sem hægri hendi spilar tríólur en hin vinstri 

tvíólur (áttunduparta). Þetta kallast 3 yfir 2 polyrytmi. 

 

 

Allegro kaflinn í píanóverkinu „Fantasie Impromptu“ eftir Chopin (1810-1849) er yfirfullur 

af polyrytmanum 4 yfir 3 eins og sést hér að neðan í nótunum. Nóturnar í G lykli spila fjóra 

sextánduparta fyrir hverjar þrjár nótur í F lykli. 

                                                           
7
 Britannica. 
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Polyrytmar í jazz 

Jazz var fyrsta vestræna tónlistarstefnan sem tók polyrytma opnum örmum. Jazz varð fyrir 

áhrifum af afrískri trommu- og söng tónlistarmenningu og í jazzinum sameinuðust þessi 

menning, og um leið polyrytmi, vestrænni tónlist. Jazz tónlistarmenn nýta sér polyrytma til að 

leika á tilfinningar áheyrandans og gera það ýmist bæði í gegnum tónsmíðar og í snarstefjun 

(e. improvisation) í lögunum. 

Þessi afrísku áhrif má meðal annars heyra í lögunum „Afro Blue“ frá árinu 1959 eftir Mongo 

Santamaria (1917-2003) og „Pinzin Kinzin“ frá árinu 2008 eftir Avishai Cohen (1970).
9
 

Afro Blue er talið verið fyrsta jazz lagið sem byggir á hefðbundnum afrískum polyrytma. 

Lagið byrjar með því að bassinn endurtekur í sífellu 3 yfir 2 polyrytma í 6/8 takttegund – sem 

jafngildir 6 yfir 4 polyrytma yfir 12/8 takttegund (3 yfir 2 er jafngildi 6 yfir 4 af því 3 yfir 2 

gengur upp í 6 yfir 4). Dæmið hér að neðan er bassagangurinn í laginu, X nótnahausarnir eru 

ekki bassanótur heldur eru þeir grunnslög taktsins, slögin sem maður stappar yfirleitt fætinum 

með til að „halda taktinn“. 

 

 

                                                           
8
 Wikipedia: Polyrhythm. 

9
 Musical U. 
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Í laginu Pinzin Kinzin hljómar bassinn í byrjun (eftir intro) eins hann sé að spila fjórðuparta. 

Þegar píanóið kemur svo inn í seinni endurtekningunni (spilandi fjórðuparta) hljómar það eins 

og furðulegri rytminn ofan á stöðuga fjórðuparta, það er ekki fyrr en trommurnar koma inn að 

tilfinning fyrir grunnslögunum (4/4) fer að verða skýrari. Hér að neðan eru nótur af A 

kaflanum (byrjuninni) í Pinzin Kinzin. Nóturnar eru þó ekki nákvæmar miðað við að hér er á 

ferðinni 8 yfir 7 polyrytmi. En þetta er nógu nálægt til að „rétti“ andinn myndist í tónlistinni. 

 

 

Polyrytmar í rokki 

Eftir því sem rokk þróaðist og gat af sér fleiri tónlistarstefnur eins og industrial, progressive 

rokk, experimental/art rokk o.fl. varð sívinsælla hjá tónlistarfólki að leika sér með rytma og 

takttegundir (e. time signature). Fyrir vikið hafa margir listamenn glímt við að semja tónlist 

með flóknu fyllingarefni (e. fills), óvenjulegum mynstrum í rytma og mörgum mismunandi 

taktboðum (e. meters) á sama tíma. 

Þetta má meðal annars heyra í laginu „La Mer“ eftir Nine Inch Nails
10

. Um leið og 

trommurnar bætast í lagið á 1:22 breytist skynjun okkar á því hvar grunnslagið er staðsett. 

Trommurnar spila 4 slög á móti 3 slögum í píanóinu.
11

 

 

 

                                                           
10

 Bandarísk rokk hljómsveit, hefur verið starfandi frá árinu 1988. 
11

 Musical U. 
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Polyrytmar í metal 

Meistararnir í notkun polyrytma í metal eru meðlimir hljómsveitarinnar Meshuggah, en þeir 

voru með þeim fyrstu til að semja tónlist sem nánast eingöngu gengur út á notkun polyrytma. 

Í kjölfarið hafa þeir einnig hrint af stað nýrri metal stefnu sem kallast „Djent“, og snýst að 

miklu leyti um polyrytma.
12

 

Trommuleikari Meshuggah spilar yfirleitt stöðuga fjórðuparta í hi-hat eða symbölum meðan 

hin hljóðfærin spila polyrytma yfir. Þetta má t.d. heyra í laginu „Dancers To A Discordant 

System“. Lagið byrjar á tveimur hálfnótum og svo heilnótu í 4/4 eða 12/8, það heyrist um leið 

og trommurnar og hinn gítarinn byrja að spila, lagið er því þrískipt. Rytmagítarinn sem spilar 

yfir löngu nóturnar í byrjun er að spila polyrytma í tríólum eða áttunduparta í 12/8 takttegund, 

en það mætti einnig túlka sem blandaða takttegund
13

. Riffið sem rytmagítarinn spilar er mjög 

flókið, það samanstendur af 7+5+8 punkteruðum fjórðupörtum sem endurtaka sig svo.  

 

Hemíólan 

Eitt algengasta polyrytmíska mótífið sem finnst í tónlist er hemíólan: 

 

Hemíólan er einfaldlega 3 slög með jöfnu millibili á sama tíma og 2 slög með jöfnu millibili, í 

öðrum orðum: þrjú slög eru lögð ofan á tvö slög. Þessi polyrytmi finnst í afrískri tónlist, þar 

sem hann oftast nær endurtekur sig í gegnum allt lagið og er mjög mikilvægur sem grunnur 

lagsins. Þegar polyrytmi er gegnumgangandi í gegnum lag þá kallast hann krossrytmi, það 

mætti einnig kalla þetta þrástef
14

 (e. ostinato) tveggja mismunandi rytma mynstra.  

Polyrytmi er rytmi þar sem tvö mynstur blandast saman, þau mætti kalla gunnmynstur og 

andstæðumynstur. Grunnmynstrið er þá yfirleitt það sama og taktboðinn segir til um, t.d. 4 

slög þegar taktboðinn er 4/4. Andstæðumynstrin eru þau mynstur sem eru skrifuð fyrir ofan 

grunnmynstrið og stangast á við það, t.d. 3 eða 5 jöfn slög á sama tíma og grunnslögin fjögur. 

Athyglisvert er að polyrytmar finnast einnig í vestrænni tónlist, sem dæmi er hemíólan oft 

notuð í barokktónlist með þeim áhrifum að koma áheyrandanum á óvart og leika sér að rytma 

verksins.  

                                                           
12

 Musical U. 
13

 Blönduð takttegund er þegar tvær eða fleiri taktegundir eru í gangi á sama tíma, t.d. trommur sem spila í 4/4 

og gítar sem spilar í 7/8. 
14

 Þrástef (e. ostinato) er síendurtekinn tónlistarfrasi eða hrynjandi. 
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Hemíóluna má heyra í verki Händels, Vatnasinfóníunni – Alla Hornpipe kaflanum: 

 
>         >          >           >            >          >            >           >           >    >      > 

       Áhersla á fyrsta slagi                                                                               Áhersla á öðru hverju slagi  

 

 

 

 

Verkið er í þrískiptum takti með áherslu á fyrsta slagi í hverjum takti nema í lok 

hendingarinnar þar sem áherslurnar koma á öðru hverju slagi. Með því að hópa saman tvo 

takta í byrjun fáum við 2 hópa af 3 slögum (e. 2 groups of 3). Þessir hópar koma fjórum 

sinnum fyrir. Í lokin koma tveir taktar sem hægt er að hópa saman í einn takt af 2/2 eða 3/1, 

þetta verða þá 3 hópar af 2 slögum (e. 3 groups of 2).
15

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Musical U. 
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Rithættir polyrytma 

Áður en byrjað er á æfingum með polyrytma er gagnlegt að líta á mismunandi rithætti sem 

notaðir eru til að lýsa þeim. Rithættirnir eru þrennskonar: 

X yfir Y 

X á móti Y 

X:Y 

Allir þrír rithættirnir þýða það sama og er hægt að skipta þeim út að vild. Sem dæmi má nefna 

að hemíólan er 3 yfir 2 eða 3:2 polyrytmi. Það er einnig hægt að víxla tölunum; 3:2 getur 

einnig verið 2:3. Það er annaðhvort hægt að leggja áherslu á 3 part rytmans sem grunnpúls eða 

2 part rytmans, þegar upp er staðið eru þetta tvö blæbrigði af sama polyrytmanum. Það 

erfiðasta er að greina réttan grunnpúls, hvort sem um er að ræða X eða Y því flestir heyra bara 

annan púlsinn sem grunninn. 

Merkingu X og Y í þessu samhengi mætti skýra með því að skoða hinn einfalda polyrytma 

3:2 eða 2:3. Venjan er að Y er grunnmynstrið (grunnrytmi) og X er þá andstæðumynstrið 

(mótrytmi). Í polyrytmanum 3:2, þá er X = 3 og Y = 2. Grunnur polyrytmans er þá tvö slög, 

þar sem þrjú jöfn slög hljóma yfir þessum tveimur slögum. Einnig er hægt að segja að þetta 

séu tríólur yfir tvíólum/2 áttundupörtum. 

Tríólur & tvíólur: 

 

Hver taktur hér að ofan inniheldur fjórar endurtekningar á hinum einfalda polyrytma 3:2. Í 

hverri endurtekningu hljóma fyrstu slög/nótur rytmans saman, þetta gerist aðeins á fyrsta 

slaginu í hverri endurtekningu. Á hinum stöðunum eru rytmarnir ávallt á skjön við hvorn 

annan.  

4 á móti 3 polyrytmi:  
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Í þessu dæmi inniheldur hver taktur fjórar endurtekningar af 4:3 polyrytma. Hér er X = 4 og  

Y = 3. Þar af leiðandi er polyrytminn þrjú slög með fjórum jöfnum slögum ofan á. Eins og í 

hinu dæminu hér á undan, lenda slögin einungis saman á fyrsta slagi í hverri endurtekningu.
16

 

Hvað gerir rytma að polyrytma? 

Hugtakið polyrytmi gefur til kynna að einn rytmi sé lagður ofan á annan og valdi átökum eða 

rytmískri ómstríðu. Það er hægt að útskýra þetta með notkun polyrytmans 3:2 eða 2:3 þar sem 

tríólur eru spilaðar yfir tvíólum. 

Tríólur & tvíólur: 

 

Venjulega eru tveir rytmar aðeins taldir vera polyrytmi ef þeir hafa engan sameiginlegan 

nefnara (annan en 1). Þegar um er að ræða polyrytmann 3:2 eða 2:3, þá er engin tala fyrir utan 

1 sem er hægt að deila í bæði 2 og 3. Þá má draga þá ályktun að 3:2 sé polyrytmi. 

Hinsvegar ef áttundupörtunum er skipt út fyrir fjórðuparta, þá hættir rytminn að vera 

polyrytmi. Þetta er vegna þess að nú vantar andstæðumynstrið/mótslögin í rytmann. Það verða 

ávallt að vera mótslög, þ.e. slög sem eru á skjön við slögin í grunnrytmanum og enginn 

sameiginlegur nefnari annar en 1. 
17

 

Fórðupartar og tríólur: 

 

 

Að telja polyrytma 

Hefðbundna aðferðin til að telja slög og millislög er að nota „í“ & „og“ (e. „Ah“ & „and“). Til 

að telja áttunduparta í takttegundinni 4/4, er t.d. notað 1-og-2-og-3-og-4-og. Að sama skapi  

þarf að bæta við „í“ og jafnvel „a“  til að telja sextándupartsnótur í 4/4 til að gera betri 

greinamun á staðsetningu innan slagsins: 1-í-og-í-2-í-og-í-3-í-og-í-4-í-og-í eða  

1-í-og-a-2-í-og-a-3-í-og-a-4-í-og-a. Þetta sést t.d. í dæminu á bls: 9. 
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Gallinn er sá að það er ekki hægt að nota þessa aðferð við að telja polyrytma, því slögin falla 

yfirleitt ekki inn í svona skýrt og greinanlegt mynstur.  

Kosturinn er þó sá að við getum aðlagað þessa talningaraðferð að polyrytmum, hvort sem þeir 

eru einfaldir eða flóknir.  

Hinsvegar er til önnur aðferð til að telja hina einfaldari polyrytma sem farið verður í fyrst: 

Polyrytma frasar. Þessi aðferð byggir á því að hrynjandin í mörgum polyrytmum hljómar 

svolítið eins og talað mál, sem má nýta sér til að ná hraðar tökum á þeim.
18

 

Polyrytma frasar 

Rytmarnir í mörgum af hinum einfaldari polyrytmum hljóma eins og stuttir frasar eða 

setningar, þ.a.l. er hægt að nota aðferð sem kann að reynast byrjendum þægilegra og 

auðveldara að nota til að tengja við polyrytma. T.d. er hægt að nota enska frasann „hot cup of 

tea“ til að æfa 3:2 polyrytmann. Í byrjun er þessi aðferð oft auðveldari en að telja 1,2,3 með 

polyrytmanum, en eftir nokkrar framfarir þá er hægt að skipta yfir í 1,2,3 talningaraðferðina 

sem við förum í síðar. 

 

Orðin „Hot“, „cup“ og „tea“ eru notuð til að telja „3“ (tríólu) partinn, á meðan orðin „hot“ og 

„of“ eru notuð til að telja „2“ (tvíólu) partinn. Einnig er hægt að finna aðra fjögurra atkvæða 

frasa til að nota í staðinn fyrir „Hot cup of tea“ eins og: „Not diff-i-cult“, „Egg-ja-hræ-ra“, 

„Ég fer í frí“, „Far-ðu í leik“, „Kaff-ið er gott“ eða „Gras-ið er grænt“.  

4:3 polyrytminn er aðeins snúnari, hægt er að nota frasann „Pass the god damn butter“ til að 

æfa hann. 
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Einnig er hægt að nota sex atkvæða frasa eins og: „What atrocious weather“, „We can feel the 

rhy-thm“, „Ég fer út að labb-a“, „Farð-u út a hlaup-a“, „Það er gott í mat-inn“ eða „Ég sé 

Ripp Rapp og Rupp“.
19

 

Með notkun frasans „PASS the GOD-damn BUTT-er“, er auðveldast að skynja „3“ part 

rytmans sem grunn hans vegna þess að frasinn er 3 atkvæði. Til að skynja „4“ part rytmans 

sem grunninn með notkun frasa þarf að finna frasa með 4 atkvæðum. Þá er hægt að nota 

frasann  „PASS BUTT-er TO the LEFT“. Nú endurspegla atkvæði frasans „4“ part rytmans 

og þá skynjum við það sem grunn hans.
20

 

 

 

Hér eru fleiri frasar fyrir nokkra af hinum einfaldari polyrytmum:  

Frasi fyrir 2:3 ---------- „NOT DIFF-i-CULT“ 

Frasi fyrir 3:2 ---------- „PO-ly-RHY-thm“ 

Frasi fyrir 4:3 ---------- „I can PLAY this RY-thm“ 

Frasi fyrir 3:4 ---------- „A PO-ly-RYTH-mic FLOW“ 

Frasi fyrir 3:5 ---------- „PLAY THIS ry-THM REAL-ly FAST“ 

Frasi fyrir 3:5 ---------- „IT‘S NOT a PHASE MOTH-er PLEASE“ 

Frasi fyrir 5:3 ---------- „DRUMM-ers TAPP-ing a PATT-ern“ 

Frasi fyrir 5:4 ---------- „KEEP CLAPP-ing 4 and 5 as ONE“ 

Frasi fyrir 5:4 ---------- „I‘M LOOK-ing FOR a HOME to BUY“ 

Frasi fyrir 5:4 ---------- „SHE‘S PREG-nant DON‘T know WHAT to DO“ 

Frasi fyrir 5:4 ---------- „IF YOU think THAT you‘re COOL you‘re NOT“ 

Frasi fyrir 4:5 ---------- „I can FEEL the PATT-ern in-SIDE“
21

 

Í upphafi gæti virst sem þessir polyrytmar séu erfiðir að átta sig á. Þeir verða hinsvegar 

nokkuð einfaldir þegar búið er að æfa þá í nokkurn tíma. 
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Polyrytmar í þremur skrefum 

Ef við brjótum polyrytma niður í þrjú skref þá verður auðveldara að skilja hvernig þeir virka. 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi dæmi eru lýsandi fyrir alla polyrytma, ekki einungis dæmin hér að ofan. Hægt er að 

brjóta þá alla niður í smærri einingar og það er sterklega mælt með því að það sé gert þegar 

polyrytmar eru æfðir í fyrsta skipti. Nótnadæmin hér fyrir ofan eru ekki eina leiðin til að 

skrifa þessa polyrytma, heldur eru margar leiðir til þess.
22

 

Mismunandi nótnaritháttur 

Þegar verið er að rita polyrytma er hægt að nota mismunandi nótnarithætti, það er um margar 

takttegundir og nótnagildi að velja. Hér á eftir eru nokkrar mismunandi útgáfur: 

                                                           
22
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Eins og sjá má á myndunum tveimur hér fyrir ofan er 3 yfir 4 polyrytmi spegilmynd 4 yfir 3 

polyrytmans (örvarnar benda á spegilmyndirnar). Þetta eru einungis nokkrar birtingarmyndir 

polyrytmanna af mörgum mögulegum. 

Einnig er hægt að lengja polyrytmann svo hann endurtaki sig ekki fyrr en eftir nokkra takta, 

hér eru nokkur dæmi um það: 

 

 

 
 Ferólur í 4 parti rytmans 

 

 
Ferólunum breytt í punkteraða áttunduparta. 

 

Þetta eru allt dæmi um sömu polyrytmana en í mismunandi taktegundum eða taktlengdum. 

Fjölbreytileiki polyrytma getur því verið margskonar. 
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Tilbrigði polyrytma 

Þó að allir polyrytmar séu stöðugir púlsar af 3, 4 eða fleiri slögum, þá þarf X:Y polyrytmi 

ekki einungis að innihalda X slög á móti Y. Bæta má t.d. við slögum hér og þar, en það má 

ekki gera hvernig sem er. Tilfinningin fyrir polyrytmanum og grunnslög hans verða enn að 

vera til staðar. 

Til skýringar verður notast við 3:4 polyrytma: 

 

Ef bætt er við t.d. einni nótu á eftir hverri nótu í „3“ parti polyrytmans lítur rytminn núna 

svona út: 

 

Nú hljómar rytminn aðeins öðruvísi en vert er að athuga hvað gerist ef þetta rytmamynstur er 

fært yfir í 3/4 takt: 

 

Nú er rytminn orðinn mjög fjölbreyttur og hljómar á nýja vegu. Hann lendir ekki aftur á fyrsta 

slagi fyrr en eftir 4 takta.
23

 Til að fá betri tilfinningu fyrir 3/4 taktinum er hægt að breyta 

nótunum til að þær hljómi eins og algengur hljómagangur. Nota má sætin IV – vi – V – I í C 

dúr sem dæmi. 

 

Þessa æfingu væri t.d. hægt að spila á hljómahljóðfæri eða láta tvo hópa fólks syngja sitthvora 

línuna. 

Tilbrigði polyrytma geta verið af ýmsu tagi og getur skipt sköpum hvort verið er að nota 4:3 

polyrytma eða víxlun hans, 3:4. Nú ætti að vera auðveldara að skilja betur afhverju X:Y 

polyrytmi er spegilmynd af Y:X polyrytma og breytir upplifun áheyrandans. Ef þetta er enn 

óljóst, þá eru hér að neðan tvö dæmi sem ættu að varpa frekara ljósi á það. Fyrra dæmið er 3:4  
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polyrytmi (með viðbættri nótu eftir hverja nótu í X parti rytmans) og hið seinna er 

nákvæmlega eins nema það er í 4:3 polyrytma. 

3:4 

 

4:3 

 

Polyrytmarnir í dæmunum tveimur hér að ofan eiga margt sameiginlegt. Báðir rytmar nota 

tölurnar 3 og 4 en þó eru þeir alls ólíkir. 

 

Talningaraðferðin 

Eftir því sem polyrytmarnir verða flóknari virðist oft erfiðara að finna frasa til að tengja við 

þá. Hér kemur sér vel að nota einfalda stærðfræði. Aðferðin sem útskýrð verður hér á eftir 

virkar við að telja alla polyrytma, jafnvel hina flóknustu.  

Hægt er að nota lægsta sameiginlega margfeldi talnanna til að hjálpa við talningu. Þá er notuð 

lægsta talan sem báðir partar (eða allir partar ef þeir eru fleiri en tveir!) polyrytmans X:Y 

ganga upp í. Reikna má nákvæmlega hvernig á að telja slíkan polyrytma með því að finna 

lægsta sameiginlega margfeldi partanna tveggja, X og Y. 

Nota mætti 4:3 sem dæmi. Þessi polyrytmi er 3 grunnslög með 4 jöfnum mótslögum á jafn 

löngum tíma. Hér er X=4 og Y=3. Með því að taka margfeldi þessara talna (4*3) fæst 

útkoman 12. Það þarf því 12 slög til að rytmarnir endurtaki sig og lendi þannig aftur saman á 

slagi. Sé þessi polyrytmi settur í 12 slaga ramma, sést hvar slögin lenda: 

 

Eins og sjá má, er slögum polyrytmans dreift með jöfnu millibili inni í rammanum, bæði 4 

parti rytmans og 3 parti hans. Eini staðurinn þar sem slögin lenda á sama stað er í byrjuninni á 

slagi 1. Það kann að vera auðveldara að brjóta niður þennan 12 slaga ramma með því að telja 

„1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 2 3 4“, svo það sé auðveldara að átta sig á staðsetningunni í rytmanum 
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hverju sinni. Á meðan einbeitingin er sett í að spila slögin getur verið erfitt að telja upp í 12 á 

sama tíma.  

Næsta skref er polyrytminn 5:4. Byrjað er á að finna lægsta sameiginlega margfeldi talnanna 

og teikna upp ramma eins og gert var með 4:3 hér á undan. 

 

 

Lægsta sameiginlega margfeldi talnanna fjórir og fimm er tuttugu, þ.a.l. þarf 20 slög til að 

fara í gegnum heilan umgang. Takið eftir hvernig slögin í „4“ parti rytmans er jafnt dreift yfir 

rammann, alveg eins og slögin í „5“ parti rytmans. 

Þegar búið er að gera ramma yfir polyrytmann þá er leikur einn að byrja að spila með. Telja 

má upphátt og nota svo hendur, fætur eða bæði til að klappa/stappa þegar „X“ birtist í 

rammanum.
24

 

„Blað og blýant“ aðferðin 

Þessi aðferð er fljótlegasta aðferðin til að átta sig á polyrytma, hægt er að nota blað og blýant 

hvar sem er og byrja strax að æfa sig. Þessi aðferð er í raun sú sama og ramma aðferðin sem 

lýst var hér á undan en það tekur lengri tíma að beita henni en „blað og blýant“ aðferðinni. Ef 

byrjað er á því að skrifa út einfaldasta polyrytmann á blað, sem er 3:2 (X:Y), þá lítur hann 

svona út: 

1 2 3 

X   X 

1 2 3 

    X        Sami rytmi á nótnaformi 

Tölurnar hér tjá það sama og ramminn og sama aðferð er notuð til að finna heildarfjölda slaga 

sem báðir partar rytmans ganga upp í. Hér eru tölurnar skrifaðar niður sem 2 þrískiptir taktar 

(3/8 + 3/8 taktur = tvískiptur 6/8 taktur - en þetta gæti einnig verið 2/4 taktur eins og í dæminu 

á bls. 12). Feitletraða talan (vinstra megin hér að ofan), sem er alltaf talan 1 þegar verið er að 

skrifa út polyrytma á þennan hátt, er 2 (Y) partur rytmans og X-in eru 3 (X) partur rytmans. 

Til að spila polyrytmann þarf einfaldlega að þylja upp tölurnar (1, 2, 3, 1, 2, 3, ...) og gera 

rytma Y (grunninn) t.d. með hægri hendi og svo rytma X með vinstri. Svo má skipta um hendi 

og spila þannig 2:3 polyrytma.
25

 Grunnurinn er þá alltaf í hægri hendi og það er mjög gott að 

skynja muninn á grunnpúlsinum. Hér er áhugavert að velta fyrir sér lesandi góður, hvort þú 

upplifir grunninn sem 2 eða 3. 
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Hægt er að skrifa upp æfinguna með 3 part rytmans sem grunnpúls eins og um 3/4 takt sé að 

ræða. Sjónrænt lítur æfingin þá út eins og hún sé í 3/4 takt: 

1 2 

X 

1 2 

  X 

1 2        Sami rytmi á nótnaformi 

Ef flóknari polyrytmi er skrifaður með þessari aðferð eins og 4:5 annars vegar og 5:4 hins, líta 

þeir svona út: 

4:5    5:4 

1 2 3 4 5   1 2 3 4  

X       X   X  

1 2 3 4 5   1 2 3 4  

      X     X 

1 2 3 4 5   1 2 3 4  

    X              X 

1 2 3 4 5   1 2 3 4  

   X          X 

      1 2 3 4 

        

Það er mikið auðveldara að spila polyrytmann 5:4 því hann byggir á fjórskiptu slagi og 

tónlistarmenn eru yfirleitt mikið vanari því frekar en fimmskiptu slagi (fimmólu). Að reyna 

við flóknari polyrytmana getur virst ógjörningur ef komið er að þeim á rangan hátt.  

Þegar reynt er við polyrytma þar sem önnur talan er mjög há oddatala eins og 3:7/7:3, 6:7/7:6, 

4:9/9:4 eða 8:9/9:8 er nauðsynlegt að grunnurinn sé stærri talan, hinn möguleikinn er óleikur. 

Hér er dæmi um 3:7 og svo 7:3. Takið eftir að 3:7 polyrytminn er nokkuð aðgengilegur. Hann 

samanstendur einugis af fjórðupörtum og tríólum, nótnalengdum sem eru vel kunnugar öllum 

tónlistarmönnum. 

 

7 yfir 3 polyrytminn er hinsvegar önnur saga, þó að grunnurinn sé eingöngu 3 fjórðupartar þá 

er mótslagið orðið að sjöólu. Það er óla sem mun færri tónlistarmenn hafa þjálfast í reglulega. 
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Sama á við um hina rytmana hér að neðan. Þeir líta svona út: 

6:7 og 7:6 

 

 

 

4:9 og 9:4 

 

 

 

8:9 og 9:8 

 

 

Hvor polyrytminn finnst þér lesandi góður auðveldari hverju sinni þegar þú skoðar þessi pör?  
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Tólin í verkfærakassanum 

Fyrir trommuleikara og þá tónlistarmenn sem hafa góðan bakgrunn í rytma, er leiðin greiðari 

að leggja fyrir sig polyrytma en fyrir þá sem eru rétt að byrja að finnast þægilegt að spila í 

einföldum taktmynstrum og taktboðum.  

Áður en kafað er í efnið er gott að minna sig á eftirfarandi atriði: 

Polyrytmar eru ekki eins flóknir og þeir virðast vera. Það er t.d. mjög auðvelt að vilja gefast 

upp við að heyra góðan trommara spila hratt og flókið polyrytmískt „trommu-fill“. Það 

hljómar svo flókið og yfirþyrmandi að það virðist e.t.v. vonlaust að geta sjálf(ur) spilað á svo 

háu stigi. 

En eins og með allan lærdóm, þá er lykillinn að brjóta verkefnið niður í smærri einingar. Hafa 

þarf í huga að polyrytmar eru einungis einfaldir rytmar spilaðir á sama tíma sem skarast. 

Vanir trommarar munu án efa hafa minna fyrir því að læra polyrytma en við flest. Með æfingu 

getur þó hvaða tónlistarmaður sem er bætt polyrytmum inn í æfingarútínuna og náð góðu 

valdi á þeim. 

Eins og með allt sem virðist óyfirstíganlegt, þá er rétta aðferðin sú að byrja hægt og vinna sig 

upp. Byrja á einföldu polyrytmunum og ná þeim upp í hraða, áður en byrjað er á hinum 

flóknari. Að horfa á kennslumyndband af einhverjum að spila polyrytma getur verið mjög 

hjálplegt. Gott er að prufa að slá taktinn með myndbandinu og svo gera það án þess. 

Að nota líkamann; betri leið er ekki hægt að finna en að setja allan líkamann í æfinguna. Ef 

það reynist of erfitt að spila polyrytmann á hljóðfærið þitt, prufaðu þá að nota 

„kroppaklapp“
26

 til að fá betri tilfinningu fyrir hlutunum. Ef gerð eru mistök, er um að gera að  

setja sig aftur í takt við rytmann. 

Eins áður kom fram, er hægt að nota frasa til að hjálpa sér við einfaldari polyrytmana. T.d. má 

notast við „Hot Cup of Tea“ æfinguna, þar sem slá má með höndunum á lærin með 

rytmanum, hvor hendi með sinn rytma. Hægri hendi gæti þá tekið 3 part rytmans og vinstri 2. 

Svo er einnig góð æfing að víxla rytmum á milli handa.
27
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Að læra með taktmæli 

Fyrir byrjendur er gott að æfa sig með taktmæli. Byrja hægt t.d. á 60 bpm
28

 og taka sér góðan 

tíma í að ná hverju slagi á réttum stað. Síðan má hraða á taktmælinum eftir því sem öryggi 

eykst í að nota polyrytmann. 

Ef vandræði skjóta upp kollinum strax í byrjun, er hægt að ná í polyrytmískan taktmæli í 

símann. Dæmi um slíka eru PolyNome, 7Metronome og Polyrythm.
29

 

Að nota raðara 

Sjónrænn eiginleiki rammakerfisins og hentugleiki þess til að telja polytrytma á einfaldan 

máta eru aðlaðandi. Annað tól í verkfæratöskuna væri að nota raðara (e. sequencer
30

). Hægt er 

að nota raðara á netinu, t.d.: https://onlinesequencer.net/. Þetta verkfæri býður upp á ofgnótt af 

hljóðfæra hljóðum og inniheldur mjög sérsniðið rammakerfi sem hægt er að breyta að vild. 

Þegar búið að er setja nótur inn í rammann, er hægt að heyra afspilun af því hvernig 

polyrytminn hljómar og klappa eða spila með.
31

 

 

Myndin hér að ofan er skjáskot frá https://onlinesequencer.net/. 

Undirleikur og laglína 

Nemendur velta því eflaust fyrir sér hvernig hægt sé að spila polyrytma á hljómahljóðfæri, t.d. 

píanó eða gítar. 

Þá geta þeir prufað að spila takt á hljóðfærið sitt, hvort sem þeir notast við eina nótu eða 

einfalt melódískt mynstur. Á meðan það er endurtekið má einnig raula, blístra, stappa eða 

klappa annan rytma – eða spila báða rytmana á hljóðfærið. Best er að byrja á einföldum 

polyrytma eins og 3:2. 

Þegar færni hefur verið náð í þessu, má bæta við taktmæli eða trommuheila í 4/4, og reyna að 

spila skala í öðrum rytma yfir grunnslögunum, t.d. 5:4 takmynstur.
32
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Fræðslumyndbönd 

Til eru mörg myndbönd á netinu sem fjalla um polyrytma. Hægt er að horfa á 

fræðslumyndbönd sem tala um ýmsar hliðar polyrytma og hvernig á að tileinka sér þá með 

ýmsum aðferðum. Einnig er hægt að sjá myndbönd sem sýna eingöngu hvernig ákveðinn 

polyrytmi hljómar og lítur út á einskonar hring. Oftast fylgja einnig með frasar til að hjálpa 

við að tengja við rytma polyrytmans.  

 

Þetta skjáskot er úr myndbandi fyrir polyrytmann 3:5. Hér er mjög auðvelt að sjá deilingu 

slaganna með punktunum fimmtán og hin tvö mismunandi form sem tákna X og Y parta 

rytmans. Stjarnan er 5 partur rytmans og þríhyrningurinn er 3 partur rytmans. Viðeigandi hluti 

af frasanum birtist svo fyrir neðan hendurnar um leið og þær eiga að slá rytmann. Í þessu 

tilviki eru tveir frasar í gangi, annar er að gera grein fyrir 5 parti sem grunni rytmans og hinn 

3 part rytmans sem grunninum. 

Frasinn fyrir „5“ sem grunninn er: 

BRING IT a-LIVE THREE and FIVE 

Frasinn fyrir „3“ sem grunninn er: 

FEEL the PAT-tern of RY-thm 

Sem fyrr eru stóru feitletruðu stafir orðanna áherslan í rytmanum. 

Polyrytmavélar 

Það er jafnvel hægt að nota þessa polyrytmavél (e. „polyrythm generator“) til að heyra ýmsa 

polyrytma:  

https://mynoise.net/NoiseMachines/polyrhythmBeatGenerator.php 

Vélina er hægt að nota til heyra tvo eða fleiri polyrytma á sama tíma. Það er áhugavert að 

leika sér að samsetningunum og heyra um leið útkomuna.
33
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Lokaorð 

Polyrytmar eru erfiðir og það tekur nokkurn tíma að tileinka sér þá. Þó þeir kunni að virðast 

ógnvekjandi í fyrstu, er gott að minna sig á að polyrytmar eru í raun bara tveir einfaldir 

rytmar/púlsar sem nemendur líklegast kunna nú þegar. Lykilatriði er að byrja á einföldu 

polyrytmunum með taktmæli og vinna sig upp þaðan. Þegar nemendur hafa neglt grunninn 

eru engin takmörk fyrir þeim rytmísku fyrirbrigðum sem þeir geta tvinnað inn í tónlist sína 

eða tónlist annarra. 

Mögulegt er að skipta út öðrum eða báðum rytmunum í öllum polyrytmum að vild til að auka 

flækjustigið. Hægt er að skipta úr 3:2 yfir í 5:4 og til baka til að koma hlustandanum á óvart 

eða gefa til kynna breytingar í tónlistinni með litlu polyrytmísku mynstri hér og þar. Þetta 

gefur fjölbreytileika á annars einfalda tónsmíð í hefðbundinni takttegund (t.d. 4/4 eða 3/4) og 

fær hana til að skera sig úr.  

Polyrytmar snúst um tilfinningu, svo nemendur eru hvattir til að prófa sig áfram, setja allan 

líkamann í að halda takti og hafa gaman af því. Það eru engin takmörk fyrir þeim heillandi 

rytmum sem skjóta upp kollinum þegar sköpunargáfunni er sleppt lausri. Jafnvel mætti fá hóp 

fólks til að spila polyrytma saman - það er mjög í samræmi við afrískar hefðir, þar sem 

polyrytmar eiga sér rætur. 

Fyrr en varir verða nemendur búnir að samþætta polyrytmana sem þeir hafa lært inn í 

æfingarútínuna sína og inn í sína eigin spilamennsku og tónsmíðar.
34
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