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Útdráttur 

Meginefni þessarar ritgerðar eru samskipti nemenda og kennara í tónlistarskólum hér á 

Íslandi og erlendis. Ég leitaði meðal annars heimilda í greinum eftir tónlistarfræðinginn Ian 

Pace og prófessor Helenu Gaunt en bæði hafa unnið fjölda rannsókna á sviði tónlistar og 

tónlistarmenntunar. Ég skrifa út frá minni reynslu, bæði sem nemandi og tónlistarkennari. 

Ég notaðist við ákveðna tegund starfendarannsóknar sem heitir lifandi menntafræðirannsókn 

til þess að hjálpa mér sem kennara að þróa mig í starfi. Ég notaðist við dæmisögur úr eigin 

lífi, lagði spurningakönnun fyrir nemendur og aflaði mér heimilda úr ritrýndum greinum 

þekkts menntafólks á sviði tónlistarmenntunar. Helstu niðurstöðurnar voru að 55% nemenda 

segjast upplifa öruggt námsumhverfi í íslenskum tónlistarskólum en það vekur upp 

spurningar um minnihlutann sem gerir það ekki. 20% þátttakenda lýstu sambandi sínu við 

kennara jákvæðu en 15% neikvæðu. Birtingarmyndir valds og valdamisbeitingar voru 

kannaðar, þá aðallega í breskum tónlistarháskólum og möguleg undirliggjandi 

kvenfyrirlitning. Það virðist sem valdamisbeiting sé raunverulegt vandamál í breskum 

tónlistarháskólum og að sumir kennarar misnoti aðstöðu sína við náið samstarf við 

berskjaldaða tónlistarnema. Veit kennarinn hvað er best fyrir nemandann og hver stýrir 

ferlinu í einkatímum? Það virðist vera að nemendur sjái kennarann sinn í dýrðarljóma og 

eigi erfitt með að horfa á hann gagnrýnum augum. Ég set spurningarmerki við hvort ungir 

nemendur hafi þroska til þess að horfa á tónlistarkennarann sinn gagnrýnum augum og þær 

greinar sem ég hef lesið taka undir það. Einnig kem ég inn á leynigarðinn, en þannig hefur 

þeirri einangrun sem tónlistarkennarinn vinnur oft í verið lýst af fræðimönnum. Í því ferli að 

vinna að þessari ritgerð þá sé ég kennarastarfið og sjálfan mig í nýju ljósi. Mér varð ljóst 

hvað kennarastarfið er fjölþætt og hversu auðvelt það er að falla í gryfju einangrunar í starfi. 

Mér finnst mjög líklegt að kennaramenntun verði krafa í tónlistarskólum í framtíðinni, því 

það virðist ekki vera nóg að vera „bara“ góður hljóðfæraleikari heldur þarf viðkomandi líka 

að vera góður kennari og það sé mjög erfitt nema með kennaramenntun. Ég hef líka lært að 

þó ég sé fjarri því að vera fullkominn kennari þá hafa þær greinar sem ég hef lesið og samtöl 

mín við leiðbeinandann minn veitt mér innblástur til þess að sjá hvað ég get gert betur og 

vaxið, bæði sem manneskja og kennari.  
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Inngangur 

Hafandi verið bæði nemandi og kennari í tónlist þá hef ég kynnst mismunandi kennsluháttum 

og fengið að prófa mig áfram með mína eigin kenningar og hvernig ég vill haga minni 

kennslu. Ég hef verið með fjölda kennara í gegnum árin og margir hverjir hafa reynst mér 

mjög vel. Nokkrir hafa verið umfram væntingar mínar og verið mér miklar fyrirmyndir í 

kennslu og lífi. Að sama skapi hafa einnig verið örfáir sem hafa valdið mér talsverðum 

vonbrigðum og ég spurði mig af hverju þeir væru í tónlistarkennslu. Í þessari ritgerð mun ég 

segja frá minni reynslu sem íslenskur tónlistarskólanemi og velti því upp hvort mín upplifun 

og reynsla, þá sérstaklega neikvæð, hafi einungis verið mín eigin eða hvort það hafi verið 

fleiri nemendur sem hafi upplifað eitthvað hliðstætt. Að leiðarljósi hef ég eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: Hver er reynsla nemenda í íslenskum tónlistarskólum? Hver er 

birtingarmynd valdamismununar kennara og nemenda í tónlistarskólum? Í þessari 

ritgerð ætla ég að notast við aðferðafræði starfendarannsókna til þess að rýna í mína eigin 

reynslu sem nemandi í tónlistarskóla en einnig í starfsreynslu mína við tónlistarkennslu. Ég 

ætla að styðjast við íslenskar og erlendar fræðigreinar og skrif um efnið. Einnig lagði ég fyrir 

spurningakönnun sem dreift var til nemenda við Menntaskóla í Tónlist, tónlistarskóla FÍH 

og tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Fjögurtíu og fimm svör bárust við könnunina, sem 

innihélt bæði megindlegar og eigindlegar spurningar.  

Aðferðarfræði í rannsókn og ritgerð 

Sú aðferðafræði sem ég nýtti mér við skrifin þýði ég sem lifandi menntafræðirannsókn 

(e. Living Educational Theory Research). Lifandi menntafræðirannsókn er ákveðin tegund 

starfendarannsóknar sem þróuð er af menntunarfræðingnum Jack Whitehead í þeim tilgangi 

að hjálpa kennurum við að bæta sig í starfi. Til þess að skilja mína eigin reynslu betur þá 

styðst ég við spurningar sem Whitehead þróaði. 

1. Hverju hef ég áhyggjur af?  

Að það séu tónlistarkennarar í íslenskum tónlistarskólum sem koma fram við 

nemendur eins og þeim sýnist og að ofbeldishegðun sé leyft að grassera í friði. Að 

mögulega séu skólastjórnendur að sópa kvörtunum sem þeim berast undir teppið. 

2. Af hverju hef ég þessar áhyggjur? 
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Því að ég hef heyrt margar hryllingssögur um kennara og hef sjálfur upplifað að vera 

niðurlægður í tíma af kennara. Sjálfur hef ég kvartað undan kennara og upplifað að 

lítið væri gert úr því. 

3. Hvað ætla ég að gera í því?  

Ég ætla að senda spurningakönnun til nemenda í þremur tónlistarskólum á Íslandi og 

komast að því hvort það séu fleiri sem hafa haft sömu upplifun og ég. Einnig ætla ég 

að vera meðvitaður um valdaójafnvægi á milli mín og nemenda minna í kennslu. 

4. Hvaða gagna ætla ég að afla til að hjálpa mér að leggja mat á árangur minn? 

Ég ætla að notast við eigin reynslu og upplifun mína, bæði af því að vera nemandi í 

tónlistarskóla og tónlistarháskóla sem og starfsreynslu mína sem kennari í tónmennt 

og einkakennslu á hljóðfæri. Einnig ætla ég að greina svör úr spurningakönnun og 

svo styðjast við ritrýndar greinar, meðal annars eftir Ian Pace og Helen Gaunt. 

Starfendarannsóknir 

Þar sem lífssöguleg starfskenning er ein tegund starfendarannsókna þá skulum við kynna 

okkur starfendarannsóknir betur og hvernig þær eru notaðar. Starfendarannsóknir skiptast í 

tvo meginflokka. Annars vegar er notast við eigin upplifun rannsakanda og þá þróun og 

lærdóm sem dreginn var af rannsóknarferlinu. Hins vegar er sagt frá því sem fram fór í 

rannsókninni, því sem gerðist í ferlinu sjálfu. Mjög margir greina frá hvoru tveggja, eigin 

lærdómsferli og breytingum sem urðu á starfsvettvangi.1 Starfendarannsóknir eru talsvert 

frábrugðnar hefðbundnum rannsóknum. Með þessi tóli þá rannsaka ég mína eigin reynslu til 

að ég geti bætt mig í starfi sem kennari á þann hátt sem er mér gagnlegt. Starfendarannsóknir 

eru alltaf tengdar sjónarhorni rannsakandans og því hlutlægar. Þess vegna er saga 

rannsakandans mikilvæg til að varpa ljósi á hvaðan hann kemur og hvað hefur mótað hann. 

Hafdís Guðjónsdóttir er ein þeirra sem fjallað hefur um starfendarannsóknir, hún segir 

markmiðið ekki vera að finna sannleikann eða staðfesta fullyrðingar og því þurfi 

starfendarannsóknir ekki að huga að yfirfærslu niðurstaða úr rannsóknum sínum. Markmiðið 

sé frekar að skilja það sem er að gerast í skólanum eða í kennslustofunni og hvernig hægt sé 

að bæta það.2  

Gögn og samleitandi snið: Rannsókn með blönduðum aðferðum 

 
1 Hafdís Guðjónsdóttir, „Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna,“ 4-5. 
2 Hafdís Guðjónsdóttir, „Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna,“ 3. 
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Rannsókn með blandaðri aðferð þýðir að rannsakandi blandi saman eigindlegum og 

megindlegum aðferðum í sömu rannsókn. Þetta er gert til þess að fá betri og víðari skilning 

á viðfangsefninu. Þannig að í stað þess að notast eingöngu við annaðhvort bara meigindlegar 

eða eigindlegar aðferðir þá fæst besti skilningurinn á efni rannsóknar ef bæði er notað. Ég 

studdist við samleitandi snið (e. convergent paralell design) þar sem ég hef bæði eigind- og 

megindleg gögn og greini þau í sitthvoru lagi en ber þau síðan saman og tengi inn í 

umræðuna. 3  Gögn í starfendarannsóknum gegna mikilvægu hlutverki. Þau geta gefið 

vísbendingar um tilgátu rannsakanda og eru heimildir um þróun og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Til að afla mér frumgagna í þessari starfendarannsókn ákvað ég að styðjast 

við dæmisögur úr minni eigin lífs- og starfsreynslu, lagði spurningakönnun fyrir 

tónlistarnemendur og að auki aflaði ég mér heimilda úr ritrýndum greinum og skrifum 

rannsakenda á sviði tónlistarmenntunar. Dæmisögur geta verið ákveðin atvik eða tilvik úr 

starfi, sem eru skráð og þau metin með því að bæta við lýsingum, greiningum og tengingum 

við fræðilegan ramma eða starfskenningu viðkomandi.4 Það sem heillaði mig var að nota 

lífssöguformið, og skrá þar mína reynslu sem kennari og nemandi, til þess að sjá hvernig 

mín þekking og færni hefur þróast og hvernig ég geti nýtt mér aðferðafræði 

starfendarannsókna til að ná framförum í starfi. Eftir mikla ígrundun varð spurningakönnun 

fyrir valinu frekar en að taka viðtöl. Með spurningakönnun var mögulegt að fá mynd af 

upplifun fleiri nemenda, í þessu tilfelli fjögurtíu og fimm nemenda. Spurningalistar geta samt 

verið takmarkaðir í starfendarannsókn ef spurningarnar eru opnar, því þá getur verið flókið 

að greina svörin og verið mjög tímafrekt.5 Við öflun heimilda vildi ég einblína á samskipti 

nemenda og kennara í íslenskum tónlistarskólum. Talsvert efni var í boði um það en það sem 

mér fannst standa upp úr voru greinar eftir tónlistarfræðinginn Ian Pace og svo prófessor 

Helenu Gaunt. Pace hefur skrifað margar greinar um valdamisbeitingu og ofbeldi sem leynist 

í tónlistarháskólum og Gaunt hefur gefið út fjöldamargar greinar og rannsóknir á 

tónmenntunarsviðinu. 

Mín saga 

 Starfendarannsakandi þarf að gera sér grein fyrir því hvað hefur mótað hann, skrá lífs- eða 

starfssögu að því leyti sem hún tengist viðfangsefninu. Til þess að gera það skrifaði ég um 

 
3 Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, „Notkun blandaðra aðferða í rannsóknum,“ 396. 
4 Hafdís Guðjónsdóttir, „Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna,“ 7. 
5 Hafdís Guðjónsdóttir, „Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna,“ 11. 
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ákveðna reynslu mína úr tónlistarnámi. Að horfa á og greina eign upplifun var sláandi. Sagan 

sem hér fer á eftir er þó nokkuð stytt en ætti að gefa góða mynd af upplifun minni. Í gegnum 

árin hef ég heyrt of margar sögur af nemendum sem hafa upplifað neikvæða framkomu frá 

kennurum. Nemendur hafa t.d. verið niðurlægðir fyrir fram bekkinn sinn eða brotnir niður 

hægt og rólega með eineltishegðun kennara. Sumir hafa hreinlega hætt í tónlistarnámi því 

þeir gáfust upp á kennaranum sínum en sumar láta sig hafa þetta og skipta kannski síðar um 

kennara. Sjálfur hef ég upplifað það að lenda á vondum kennara og fengið að gjalda fyrir 

það. Fyrsti kennarinn minn var yndislegur maður og ég lærði hjá honum í um það bil tvö ár 

áður en hann féll frá vegna veikinda. Eftir það byrjaði hringavitleysan, þar sem misgóðir 

kennarar komu til starfa en fáir þeirra stoppuðu lengi. Sumir voru í eina önn og aðrir í eitt 

ár. Ég man alltaf eftir einum kennara sem ég var með á unglingsárunum. Hann notaði gjarnan 

sektarkenndarstjórnun og ég man enn eftir samviskubitinu og kvíðanum yfir að hafa ekki æft 

mig heima þegar ég labbaði inn í kennslustofuna til hans. Mér leið alltaf eins og ég hefði 

gert honum eitthvað persónulegt af því að ég æfði mig ekki heima. Þegar ég lít til baka þá 

hefði ég gert hlutina öðruvísi sem kennari. Seinna flutti ég til Reykjavíkur eftir að hafa fengið 

inni í þekktum tónlistarskóla, sem voru miklar gleðifréttir fyrir mig. Ég sótti um að vera hjá 

mjög þekktum kennara sem var mitt átrúnaðargoð. Önnin byrjaði vel en þegar leið á fór ég 

að verða mjög þungur andlega. Ég æfði mig lítið eða ekkert og kom illa undirbúinn í tíma. 

Eitt skipti þegar ég sagði kennaranum frá því að ég hefði ekki æft mig, sagði hann mér að ég 

ætti ekki að koma í tíma ef ég væri ekki búinn að æfa mig og að ég væri hreinlega að eyða 

hans tíma ef ég kæmi óæfður. Þessi skammarræða hafði auðvitað þveröfug áhrif á mig og í 

stað þess að æfa mig meira þá fylltist ég enn meiri kvíða og hætti hreinlega að mæta í tíma 

til hans út önnina. Ég man ennþá eftir því hvað mér leið litlum og ómerkilegum í tíma hjá 

honum og hversu lítil virðing mér var sýnd, ekki bara sem nemanda heldur líka sem 

manneskju. Svona skilaboð koma beint úr uppblásnu egói en ekki frá kærleiksríkum stað. 

Eftir að önnin kláraðist skipti ég um kennara. Seinna átti ég sömu samræður við hann og 

fyrri kennarann og hann var mjög skilningsríkur og hann hvatti mig til að leita mér hjálpar. 

Að skipta um kennara 

Á þeim árum sem ég hef verið í tónlistarskóla hef ég verið með fjölda kennara, hef skipt 

margsinnis um kennara. Mér hefur alltaf fundist það mjög erfitt og þá sérstaklega þegar ég 

var yngri. Þegar ég var að læra í heimabæ mínum þá skipti ég nokkrum sinnum um 

trommukennara því ég fann aldrei tengingu við kennarana sem ég var með. Ég man eftir 

tilfinningunni þegar stjórn skólans fannst ég vera svolítið erfiður og að það væri betra ef ég 
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væri ekki með svona vesen. Það auðvitað jók svo á samviskubitið að ég væri að særa 

kennarann minn með því að biðja um að fá að skipta um kennara. Þegar ég lít til baka þá ætti 

það að vera sjálfsagt að nemendur geti skipt um kennara eins og þeir vilja, því að mínu mati 

er þetta ótrúlega persónuleg tenging sem getur orðið ef aðilar ná vel saman. 

Þekkingargjáin og að sýna sig í kennslu 

Þekkingargjáin er orð sem ég vill nota til að lýsa tilfinningunni þegar ég sit í einkatíma og 

kennarinn minn er að gera eitthvað ótrúlega flókið og ég skil ekkert hvað hann er að gera. 

Ég hef meira að segja lent í því að þegar ég spyr hann hvað hann sé að gera og hvort hann 

geti hægt á sér og sýnt mér, að kennarinn segi mér bara að taka þetta upp á vídeó og læra 

þetta heima, því að hann gæti ekki hægt á sér og kennt mér þetta. Mér leið eins og ég væri 

of vitlaus til þess að ná þessu en svo var ég líka pirraður yfir því að kennarinn var ekki 

metnaðarfyllri en svo að nota svona „kennsluaðferðir“. Nú hef ég lært á nokkur hljóðfæri og 

mér finnst námið vera mjög mismunandi eftir hljóðfærum og auðvitað kennurum. Þetta hefur 

verið mjög áberandi í gegnum árin við nám á gítarinn og ég man eftir augnablikum þar sem 

kennarinn minn gleymdi sér í einhverju blús-sólói og hann var í raun „ekki á staðnum“ til að 

kenna mér. Svo var það montið og þau augnablik þar sem kennarinn gleymdi sér algjörlega 

í einhverju sólói þegar ég átti að vera að spila og tíminn virðist vera orðinn vettvangur fyrir 

kennarann til að sýna sig. 

Reynslusaga 

Einum kennara sem ég var með mun ég alltaf muna eftir. Ég hafði heyrt hryllingssögur um 

kennsluhættina hjá honum og að margir nemendur hefðu farið grátandi úr tíma og prófum 

hjá honum. Þegar ég byrjaði að læra hjá honum sýndi hann mér sína góðu hlið og ég var 

svolítið sammála honum með að fólk þyrfti bara að harka þetta af sér og æfa sig heima. Ekki 

vera með neinn aumingjaskap. Enda tókst mér vel til og æfði mjög mikið heima. Þarna var 

ég rúmlega tuttugu og þriggja ára gamall. Svo fór ég aftur til hans rúmum sjö árum seinna, 

þegar ég var kominn í háskólanám. Í þetta skipti var upplifun mín allt önnur. Ég upplifði að 

honum virtist vera alveg sama um hvað hann væri að gera og tók eftir hvernig hann setti 

lágmarks vinnu í kennslustundirnar. Í fyrsta tíma var bekkurinn farinn að heyra að við ættum 

að kunna hitt og þetta, og hvað hann var hneykslaður á því að við værum komin á háskólastig 

en værum enn að vandræðast með vissa hluti. Minn eini grunnur í faginu voru tímarnir hjá 

honum. Ég man eftir tilfinningunni þegar ég gafst upp í tíma, þegar ég gat ekki gert 

æfingarnar sem okkur voru settar fyrir og samnemandi minn gekk grátandi út. Ég sat stjarfur 
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af skömm og kvíða og langaði mest til að gang út sjálfur, því hann virtist ekki taka eftir því 

að við vorum orðin einum færri og að ég væri sjálfur ekki að taka þátt. Hann spurði þá frekar 

bara þá sem gátu gert það sem um var beðið. Eftir atvikið áttum við fund með 

deildarstjóranum okkar sem hlustaði á okkur og sagðist ræða við kennarann. Okkur var samt 

gerð grein fyrir því að hann væri góður gæi og hefði mikla starfsreynslu. Ekki löngu eftir 

fundinn fengum við þær fréttir að hann hefði ekki áhuga á samtali við okkur og væri hættur. 

Ég held að það hafi verið fyrir bestu, því svo tók annar kennari við sem sýndi náminu og 

okkur meiri virðingu. 

Endurspeglun 

Þegar ég skrifa þennan texta þá hef ég fengið tækifæri til þess að kenna breiðum aldurshópi 

nemenda tónlist, bæði í einkatímum og hóptímum. Vissulega hef ég verið skapillur, átt vonda 

daga og hef örugglega ekki sýnt nemendum mínum þá virðingu sem þau áttu skilið, en ég 

man alltaf eftir því hvernig mér leið þegar ég grætti nemanda í fyrsta skiptið. Ég skaut að 

ungri stelpu kaldhæðnu kommenti fyrir framan allan bekkinn hennar. Um leið og ég sá hana 

brotna niður fyrir framan mig leið mér hræðilega. Aldrei langar mig að upplifa það aftur að 

valda nemandi svona sársauka, og ef ég verð einhvern tíma kennari sem nemendur skiptast 

á hryllingssögum um þá vona ég að einhver banki í hausinn á mér og segi mér að líta í eigin 

barm og finna mér eitthvað annað að gera. Það er enginn þörf á því að vera „ofurmennskur“ 

sem kennari. Við erum öll ófullkominn og undir allskonar álagi sem einstaklingar og 

kennarar. Það sem skiptir mig mestu máli er að hafa hugsunina; hvað get ég gert betur? Það 

sem mér fannst erfiðast að skilja við kennarann minn var hvað honum virtist vera alveg sama 

um kennsluna. Þegar ég hugsa um hvað liggur þar að baki þá er það líklega mikil þreyta og 

jafnvel vottur af kulnun í starfi. Okkur sem kennurum er oft gefið mikið vald yfir nemendum 

og það þarf að fara með það vald af mikilli varkárni. Því, þó að það séu margir frábærir 

kennarar þarna úti að gera sitt allra besta, þá þarf ekki nema einn kennara til að fara yfir 

strikið til að það verði minning sem situr eftir. 

Fræðigreinar 

Það er ekki nóg að byggja heila ritgerð og rannsókn á eigin reynslu heldur reyndist mér 

nauðsynlegt að kafa ofan í heim ritgerða, greina og rannsókna. Það sem átti best við 

viðfangsefni mitt í þessari ritgerð voru skrif Ian Pace og Helenu Gaunt. Þau eru bæði mjög 
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þekkt innan tónlistar- og tónlistarmenntunarheims Bretlands og hafa skrifað fjölda greina 

um rannsóknir á sambandi nemenda og kennara innan tónlistarskóla. 

Ian Pace 

Við undirbúning þessarar ritgerðar var mér bent á bretann Ian Pace sem starfar sem 

píanóleikari, rithöfundur og tónlistarfræðingur. Ian Pace hefur helgað mörgum árum lífs síns 

sem rannsakandi og baráttumaður gegn misnotkun og ofbeldi í tónlistarkennslu. Margar af 

hans greinum fjalla um samskipti nemanda og kennara og um ofbeldi sem á sér stað í þeim 

samskiptum, þá sérstaklega í erlendum tónlistarháskólum. Sjálfur stundaði Pace nám í mjög 

þekktum tónlistarskólum á borð við Chetham‘s School of Music, The Queens College og 

Juilliard School og virðist hann vera drifinn áfram af eigin reynslu úr námi. Pace segir að 

misnotkun nemenda af kennurum sé raunverulegt vandamál í tónlistarmenntun og tekur fyrir 

mörg dæmi. Til dæmis, í mars árið 2013, var Michael Brewer dæmdur í sex ára fangelsi fyrir 

að hafa misnotað nemanda á meðan hann kenndi í Chetham‘s School of Music. Á meðan á 

réttarhöldunum yfir Brewers stóð tók einstaklingurinn sem hann misnotaði sitt eigið líf. 

Annað dæmi er sakfelling Philip Pickett, sem var mjög virtur tónlistarstjórnandi, og þungur 

dómur sem hann fékk fyrir kynferðislega áreitni og nauðgun nemenda þegar hann kenndi í 

Guildhall School of Music and Drama í Bretlandi. Það sem Pace hefur mjög oft séð, eftir að 

hafa farið í gegnum háskólamenntun í tónlist, verið tónlistarmaður að atvinnu og af miklu 

magni upplýsinga sem hefur verið komið til hans í trúnaði, er kerfisbundið mynstur af 

hömlulausri valdbeitingu, grimmd, sviptingu mannlegra eiginleika, kúgun og tilfinningalegri 

stjórnun af hendi samviskulausra tónlistarmanna í valdastöðum. Hann vonast til þess að 

svona mál auki pressuna á alþjóðlega umræðu um eðli tónlistarkennslu og möguleikum á 

misnotkun og valdbeitingu sem virðist þrífast í umhverfi erlendra tónlistarháskóla.6 

Whiplash og Piano Teacher 

Whiplash er kvikmynd sem fjallar um ungan mann sem fer í tónlistarháskóla í 

Bandaríkjunum. Allt lofar góðu þangað til að hann fer á stórsveitaræfingu, þar sem hann 

hittir hljómsveitarstjórann Terence Fletcher. Fletcher er og skúrkurinn í myndinni og hikar 

ekki við að beita nemendur líkamlegu ofbeldi og niðurlægja þá fyrir framan samnemendur. 

Í einu tilfelli kastar hann stól að aðal söguhetjunni, þegar hraðinn var ekki alveg að skapi 

Fletchers. Þessar skaðlegu aðferðir Fletchers réttlætir hann með því að segja að með því að 

þröngva nemendur út fyrir sín mörk þá fáist besti árangurinn. Fletcher virkar á áhorfendur 

 

6 Pace, „Proposed Guidelines to protect both Music Teachers and Students,“ bls. 1 
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sem hrekkjusvín en Pace talar um að tónlistarmenn sem leggja nemendur í einelti séu talsvert 

lúmskari. Raunverulegri birtingarmynd menningar í tónlistarskólum segir Pace vera í 

kvikmyndinni „The Piano Teacher“, þar sem fjallað er um Eriku, franskan píanókennara. 

Erika er bitur og brengluð og algerlega óhæf til að starfa sem kennari. Hún notar innantómt 

málskrúð og rökflækjur tónlistarinnar til að grafa undan sjálfsöryggi og sjálfsmynd þeirra 

nemenda sem hún hefur andúð á og/eða öfundar. Eftir að hafa séð nemanda sinn „brillera“ á 

sviði þá gengur hún niður í fatahengi tónlistarhallarinnar og mölbrýtur glas og setur 

glerbrotin á vasann hjá nemanda sínum svo hún skeri sig í hendina og verði ófær um að spila 

meira. Auðvitað eru þessi tvö dæmi mjög dramatíseruð og jafnvel skopleg, þá sérstaklega 

með Fletcher. Þá minnir Pace okkur á þá staðreynd að svona valdamisnotkun á sér stað og 

að kvikmyndir skuli ekki afskrifaðar sem hreinn skáldskapur. Í Whiplash er Fletcher mjög 

meðvitaður um hversu berskjaldaðir og örvæntingarfullir óreyndir tónlistarmenn og 

nemendur eru og Fletcher notfærir sér það til að vefja þeim um fingur sér. Eðlileg sambönd 

og vinátta hverfa undan látlausri pressu metnaðarins um að verða bestur og annað fólk skiptir 

eingöngu máli ef hægt er að nota það til þess að komast lengra með eigin feril. Pressan til að 

hegða sér svona er mjög raunveruleg í tónlistarkennslu á háskólastigi samkvæmt Pace.7 

Those who lose out 

Í lok myndarinnar Whiplash virðist sem furðulegar aðferðir Fletcher hafi borgað sig. Aðal 

söguhetjan í myndinni sýnir magnaða frammistöðu eftir að hafa verið niðurlægð á sviði og 

virðist standa uppi sem algjör sigurvegari. Það gæti vissulega verið rétt, en það kemur einnig 

fram í myndinni að Sean Casey, fyrrverandi nemandi Fletchers, hafi fyrirfarið sér eftir að 

hafa orðið fyrir barðinu á Fletcher. Líka kom fram í myndinni að Casey hafi notið mikillar 

velgengni, enda hafi hann hreppt mikilvæga stöðu í þekktri stórsveit. Það sem er hunsað í 

flestum lýsingum af tónlistarkennslu eru örlög þeirra sem náðu ekki nægjanlegum árangri 

en gáfu allt sem þau áttu í tónlistina. Pace talar um að arfleið tónlistarháskóla eigi ekki 

eingöngu að vera kennd við öll „stóru“ nöfnin sem útskrifast, heldur sé það jafn mikilvægt 

að hún sé kennd við alla fyrrverandi nemendur sem sátu eftir vonsviknir og týndir. Pace talar 

um að það sem situr eftir hjá mörgum fyrrverandi nemendum sé brotið sjálfsmat og 

þunglyndi. Margir enda á að misnota áfengi og vímuefni til þess að deyfa þau sár sem eiga 

rætur sínar að rekja til síendurtekins andlegs, líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis. Þetta varpi 

ljósi á ófullkomleika þessara stofnana sem tónlistarháskólar eru. Betra væri fyrir alla ef 

 
7 Pace, „Music teacher sentenced to 11 years in prison as abuse film Whiplash prepares for Oscars,“ bls. 3 
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kennsluhættir byggðust á samvinnu og gagnkvæmri virðingu frekar en heiftarlegri 

samkeppni. Nám nemenda verði að sitja framar orðspori kennara.8 

Helena Gaunt 

Helena Gaunt, núverandi rektor Konunglega tónlistar- og sviðslistaháskólans i Wales 

RWCMD, hefur tileinkað akademískan feril sinn bættum kennsluháttum í einkakennslu í 

tónlist og hefur skrifað fjölmargar greinar um efnið útfrá valdeflingu nemenda og 

nemendamiðaðs náms. Hún starfaði sem óbóleikari til fjölda ára en fór svo að kenna og síðan 

að vinna við rannsóknar- og stjórnunarstörf, t.d. sem aðstoðarskólastjóri við Guildhall 

School of Music and Drama. Árið 2014 gaf hún út greinina „Understanding the one-to-one 

relationship in instrumental/vocal tuition in Higher Education: comparing student and 

teacher perceptions.“ Þar fjallar Gaunt um rannsókn sem hún vann í breskum 

tónlistarháskóla, þar sem hún tók viðtal við fjölda nemanda og kennara til þess að fá betri 

innsýn inn í samband þeirra. Gaunt talar um að áhrif nemenda-kennara sambandsins sé 

magnað upp af nokkrum eiginleikum einstaklinganna og aðstæðum til menntunar á 

háskólastigi. Nemendur séu berskjaldaðir fyrir því umbreytingarskeiði sem verður við að 

fara úr vernduðu umhverfi skólans yfir í vera fullorðnir og jafnvel atvinnumenn í tónlist, og 

sumir eru jafnvel að flytja að heiman í fyrsta skipti. Þrýstingur er á erlenda skiptinema að 

aðlagast nýjum samfélagslegum aðstæðum, og væntingar eru til nemanda um að þeir séu 

með vitsmunaþroska til að leysa úr flóknum viðfangsefnum, meiri sjálfsábyrgð og sjálfstæði 

til að skipuleggja sig og skilvirka tímastjórnun.9 Nemanda-kennara sambandið getur síðan 

orðið flóknara vegna félagslegra þátta sem þróast utan kennslustofunnar. Þetta á mjög vel 

við um lítið samfélagi eins og á Íslandi. Í einkakennslu verða mörkin milli kennslu, atvinnu 

og félagslegra samskipta þokukennd, ekki síst af þeirri ástæðu að kennarar eru jafnvel í þeirri 

stöðu að geta boðið nemendum störf í kennslu eða við tónlistarflutning.10 Gaunt vísar m.a. 

til rannsóknar Donald A. Schön, sem var þekktur bandarískur heimspekingur og prófessor, 

á dýnamík starfsnáms. Schön lýsti því að nemendur sem tækju þátt í píanó „masterclass“ 

hefðu gjörólíka upplifun á sambandinu við „meistarann“. Einn nemandi lýsti mjög jákvæðu 

sambandi við sinn lærimeistara og hvernig hann náði miklum framförum á meðan á 

samstarfinu stóð. Annar nemandi virtist hins vegar vera ráðþrota og óánægður í sambandinu 

við meistarann sinn og virtist ekki ná neinum framförum á meðan á sambandinu stóð. Í 

 

8 Pace, „Music teacher sentenced to 11 years in prison as abuse film Whiplash prepares for Oscars,“ bls. 3 
9 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 
10 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 2 
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rannsókn sem gerð var árið 1992, þar sem athugað var viðhorf tónlistarnemenda til kennara 

síns, kom meðal annars fram hversu jákvæðum augum nemendur líta kennara sinn. Svörum 

nemenda var skipt upp í nokkra flokka en það hversu góður flytjandi kennarinn þótti var ekki 

tekið með þar sem allir nemendur gáfu kennurum svo góða einkunn að það var ekki 

marktækt. Þá virtust nemendur vera undir svokölluðum geislabaugsáhrifum (e. halo 

effect)11 , þar sem nemendur virtust vera ófærir um að gagnrýna getu kennarans síns í 

tónlistarflutningi. Í breskri rannsókn á háskólanemum var greint frá þeim vanda að 

hæfileikaríkustu nemendurnir fengu ekki rými til að þróa eigin túlkun á tónlist, að stýra eigin 

námi, efla sjálfstæði eða styrkja sitt eigið óháða, listræna mat. Kennarar virtust leggja mestan 

tíma og vinnu í bestu nemendurna, en virtust einungis vera að mata nemendur á sínum eigin 

hugmyndum og nemendurnir fylgdu því. Betra væri fyrir nemandann ef kennarinn myndi 

auðvelda nemandanum að taka ábyrgð á eigin námi og þróa þeirra eigin hæfni til listrænnar 

túlkunar og til þess að vaxa sem manneskja. Ein bresk rannsókn setti spurningarmerki við 

hæfni nemenda til að yfirfæra þekkingu sína í annað samhengi. Jafnvel þótt að mikið púður 

færi í einkatíma á aðalhljóðfærið og að nemendur væru að taka framförum þar, þá þýddi það 

ekki að nemendurnir væru færir um að koma þessari þekkingu frá sér til nemenda sinna 

síðar.12 Gaunt vísar einnig til rannsóknar Salmon, Phillips og Pugh sem töluðu sérstaklega 

um tvö vandamál við samband nemanda og kennara. Fyrra vandamálið væri að nemendur 

væru of meðvitaðir um gífurlega gjá þekkingar á milli sín og kennarans. Seinna vandamálið 

er þegar kennarinn er háður nemandanum, þar sem hann baðar sig í dýrðarljóma nemandans. 

Þetta getur ýtt undir meðvirkni á báða bóga. Þessi atriði gætu ýtt undir tilfinninguna að 

nemandinn verði líka háður kennara sínum, sem getur verið sérstaklega vandasamt þegar 

kennarinn er í þeirri stöðu að geta boðið nemandanum vinnu í gegnum eigið tengslanet.13 

Önnur rannsókn sem Gaunt vitnar í er rannsókn Williamon og Thomson, en þeir komust að 

því að fyrsta árs nemar í tónlistarháskólum leituðu frekar til einkakennarans til að fá ráð við 

heilsufarsvandamálum en til heilbrigðisstarfsmanns.14 Annar rannsakandi, Chesky, hafði 

áhyggjur af því að sumir einkakennarar reyndu að hafa svör við öllum spurningum nemanda, 

hvort sem þær voru heilsufarslegar, ráð við persónulegum vanda eða hljóðfæra- og 

tónlistartengd mál.15  Það er þess vegna sem nauðsynlegt er að dýpka skilning okkar á 

sambandi nemanda og kennara í einkakennslu, þá sérstaklega á háskólastigi, og hvernig það 

 
11 Abeles, Hal; Goffi, Jeanne; and Levasseur, Susan, „The Components Of Effective Applied Instruction,“ bls. 6 
12 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 3 
13 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 3 
14 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 4 
15 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 2 
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hefur áhrif á námsárangur nemenda. Mjög áhugaverður punktur sem kom fram í rannsókn 

hjá Gaunt var öfgafullt jákvætt viðhorf til núverandi kennara.16 Nemendur leggja allt undir 

hjá einum kennara og eru ekki tilbúnir að horfa á hann gagnrýnum augum, því þá gæti þessari 

„fjárfestingu“ verið ógnað. Einum nemanda fannst mikilvægt að trúa á kennarann því ef hann 

færi að efast um hann þá myndi hann hætta að leggja sig mikið fram. Hins vegar virtist vera 

að ef nemandinn hafði ekki lagt allt í sölurnar fyrir sambandið virtist hann eiga auðveldara 

með að vera gagnrýninn á kennarann og sambandið. Gaunt talar einnig um klofið viðhorf 

(e. polarisation) hjá nemendum í rannsókn sinni. Annars vegar voru nemendur sem lögðu 

allt í sölurnar fyrir sambandið og höfðu þar af leiðandi mjög jákvæða sýn, hálfgerðan 

dýrðarljóma, á kennarann og hins vegar að þegar nemendur voru ekki lengur hjá kennaranum 

og upplifðu fjarlægð frá sambandinu þá virtist það veita þeim útrás fyrir neikvæða upplifun 

úr sambandinu og nemendur leyfðu sér að vera gagnrýnni.17 

Skipt um kennara 

Af þeim tuttugu nemendum sem teknir voru í viðtal höfðu fjórir skipt um kennara á meðan 

þeir voru í skólanum. Þrír nemendur voru óánægðir með kennarann sinn og skiptu um 

kennara en af þeim höfðu tveir upplifað sálfræðilegt áfall (e. traumatic experience) við 

kennaraskiptin. Þessir nemendur höfðu reynt að fresta því að skipta um kennara vegna ótta 

við afleiðingarnar og fannst þeir ekki geta talað beint við kennarann sinn um að fá að skipta. 

Þriðji nemandinn talaði beint við kennarann sinn en fannst það skilja eftir óþægilegt 

andrúmsloft á milli þeirra eftir samtalið. Ferlið fyrir þessa þrjá nemendur orsakaði kvíða og 

nemendum fannst erfitt að biðja um nýjan kennara. Einn nemandi lýsti því að kennarinn hans 

hafi aldrei sett frá sér sitt hljóðfæri. Hann spilaði líka svo ótrúlega vel og reyndi að fá 

nemanda sinn til þess að gera það sama, nema að nemandinn gat það ekki. Honum leið eins 

og hann væri heimskur og var oft grátandi að tala við mömmu sína í símann og sagðist ætla 

að hætta í tónlistarnáminu. 

Dýnamík valds í sambandinu 

Einn nemandinn upplifði sig fjarlægari kennaranum sínum því hann áttaði sig á því að hann 

væri bara venjuleg manneskja en ekki fullkomni kennarinn sem væri uppi á stalli. Annar 

nemandi lýsti því hvernig hann hefði fylgt kennaranum sínum án umhugsunar, því að hann 

hélt að kennarinn hefði rétt fyrir sér og vissi hvað væri best fyrir hann. Mér finnst það mjög 

sýnilegt út frá þessum svörum að kennarar hafa mikið vald í höndum sér í nemenda-kennara 

 
16 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 8 
17 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 9. 
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sambandinu. Gögnin sýndu líka að samskiptum nemanda og kennara væru mest stjórnað af 

kennaranum en ekki samið um þau á milli beggja aðila.  Nemendur tileinkuðu sér sýn 

kennarans og treystu því að það væri það besta fyrir þá.18 Þó að það hafi ekki verið ásetningur 

kennaranna þá virtist samt vera lítið rými fyrir nemendur til að hafa aðrar skoðanir en 

kennarinn á því hvers konar samskipti nemendurnir vildu eiga eða teldu að væri við hæfi. Í 

rannsókninni virtist vald í nemenda-kennara sambandinu ekki vera rætt opinskátt, enginn af 

nemendunum í viðtölunum töluðu um það á meðan fjórir kennarar ræddu um vald í 

sambandinu. Þetta kom á óvart þar sem talsverðir möguleikar eru á að vald stangist á við 

traust og geti valdið nemendum talsverðum kvíða, hvort að sambandið milli þeirra og 

kennarans gangi upp eða ekki.19 Það virtist vera merkilega lítil meðvitund og áhersla hjá 

nemendum um hvernig ætti að samþætta nám og atvinnulíf og hvaða færni væri nauðsynleg 

til þess. Nemandinn sem tekinn var í viðtal virtist vera búinn að koma sér of vel fyrir og var 

orðinn frekar óvirkur í sambandinu við kennarann. Hann virtist ekki pæla í nýjum tækifærum 

til vaxtar og sýndi lítið frumkvæði til að gera annað en að æfa sig á hljóðfærið sitt á þann 

hátt sem hann kunni nú þegar. Þrátt fyrir að rannsókn Gaunt hafi ekki verið stór í umfangi 

þá sýna niðurstöðurnar hversu margslungið og flókið samband nemanda og kennara í 

tónlistarnámi er og hversu veigamikil áhrif sambandið hefur á upplifun nemanda og námið í 

heild. Það er því mikil ábyrgð sem hvílir á kennaranum og ekki síður stofnunum sem ber að 

tryggja öruggt námsumhverfi.20  

Einangrun í leynigarðinum 

Í greininni „Isolation In Studio Music Teaching: The Secret Garden“ er komið inn á stórt 

vandamál sem á rætur sínar að rekja til hefðar tónlistarkennslu, og þá sérstaklega nemenda-

kennara sambandsins og það er einangrunin sem á sér stað hjá tónlistarkennurum. Þar er 

talað um að „meistararnir“ eða kennararnir sem eyða miklum tíma einangraðir í stofunni 

sinni (e. studio) séu ólíklegir til þess að hafa fengið þjálfun í kennslufræði fyrir hljóðfæri eða 

söng. Ekki nóg með það, heldur hafa þeir ekki aðgang að samfélagi samkennara til þess að 

hjálpa þeim þróa sig og sína kennslufræði. Nærveru þeirra gæti vantað á hópfundi en valdið 

sem þeir hafa í kennslustofunni verður fyrirmynd nemenda, sem þá einnig einblína á eigin 

frammistöðu (e. performance) og um leið gleyma þessari einangrun og þrjóskast við að halda 

því fram að sérfræðiþekking til kennslu verði aukaafurð þeirra eigin hljóðfæraþekkingar. 

 
18 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 9. 
19 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 10. 
20 Gaunt, „Understanding the One-to-One Relationship in Instrumental/Vocal Tuition in Higher Education,“ bls. 11. 
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Einangrunar-hringrásin fullkomnast þegar lærlingurinn verður sjálfur meistari og býst við 

því að uppgötva hæfileika sína til kennslu í tiltölulegri einangrun. Slíkar einangrunar-

hringrásir eiga sér ekki stað á hærri skólastigum (e. Higher education) á tuttugustu og fyrstu 

öldinni.21  Gaunt veltir síðan upp spurningum um hvernig hægt sé að auka jafnvægið í 

tónlistarkennslu, sem fer að mestu fram í einkatímum, á sem áhrifaríkastan hátt þannig að 

nemandinn fái tækifæri til að stýra náminu sjálfur og skapa rými fyrir jafningjanám og 

óformlegt nám. Hvernig kennarar geti byggt betri meðvitund um eðli kennara-nemenda 

sambandsins í einkatímum. Hvernig sé hægt að hvetja þá til að ígrunda kennara-nemenda 

sambandið á gagnrýninn hátt og bregðast við með því að breyta og aðlaga kennsluna. Hún 

veltir því fyrir sér hvernig sé hægt að samtvinna slíka ígrundun starfsþróun kennara. 

Könnun 

Niðurstöður úr spurningakönnun; 

1. Tuttugu og fjórir karlkyns þátttakendur og tuttugu og einn kvenkyns þátttakendur 

tóku þátt í könnuninni. 

2. Tuttugu og fimm þátttakendur voru á aldurbilinu 15-20 ára. Tíu voru á aldrinum 21-

25 ára, sex voru 26-30 ára, þrír frá 31-35 ára og eingöngu einn 36 ára eða eldri. 

3. Fjögurtíu og þrír þátttakendur eru í tónlistarnámi núna og einungis tveir sem voru 

áður í tónlistarnámi.  

4. Fjögurtíu og tveir sögðu hafa verið hjá fleiri en einum tónlistarkennara en þrír hafa 

alltaf verið hjá sama kennaranum.  

5. Þrjátíu þátttakendur segjast sjaldan eða aldrei taka eftir því að komið sé ólíkt fram 

við fólk eftir kynferði. Átta segja fremur sjaldan, fimm segja stundum, einn segir 

fremur oft og einn vill ekki svara.  

6. Þrjátíu svöruðu mjög sjaldan eða aldrei hafa orðið vör við neikvætt umtal gagnvart 

samnemendum en níu svöruðu fremur sjaldan, fjórir stundum og einn svaraði fremur 

oft. 

7. Þrjátíu og einn segja mjög sjaldan eða aldrei hafa orðið fyrir neikvæðri framkomu 

kennara. Sjö segja fremur sjaldan, fjórir stundum, tveir fremur oft og einn vill ekki 

svara. 

 
21 Burwell, Kim, Gemma Carey, and Dawn Bennett, „Isolation in Studio Music Teaching,“ bls. 17. 
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8. Þrjátíu og fimm segjast hafa mjög sjaldan eða aldrei orðið fyrir neikvæðri framkomu 

nemenda. Sex segja fremur sjaldan og fjórir segja stundum.  

9. Tuttugu og fimm segja mjög oft eða alltaf upplifa öruggt námsumhverfi, þrettán segja 

fremur oft, fjórir segja stundum, tveir segja fremur sjaldan og einn segir mjög sjaldan 

eða aldrei.  

10. Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við kennara þína í tónlistarnámi? 

Tuttugu og þrjú svör við þessari spurningu voru jákvæð en almenn og innihéldu m.a.; 

gott, almennt mjög gott, mjög gott, æðislegt og dásamlegt (eitt svar). Af þeim sem 

svöruðu voru þrettán manns 15-20 ára og fjórir 21-25 ára en aðrir eldri. Önnur svör 

töluðu um „mentor-mentie“ samband eða að kennarinn væri „mentor“. Tveir höfðu 

orð á því að sambandið væri opið. Tveir svöruðu að kennararnir væru áhugasamir. 

Virðing kemur upp þrisvar í svörum. Stök orð komu upp eins og; vinir og fyrirmynd. 

Einn svarar að hann hafi verið hjá mörgum kennurum sem skilji hann misvel um 

hvað hann vilji fá út úr náminu. Einn talar um að sumir séu góðir kennarar og góðir 

í samskiptum en að sumir séu góðir tónlistarmenn en ekkert sérstakir kennara og verri 

í samskiptum. Einn svaraði að sambandið væri ömurlegt.  

11. Viltu deila reynslusögu af tónlistarnámi þínu? 

Tuttugu og fjórir þátttakendur skildu eftir auðan reit hér eða svöruðu nei, mundu ekki 

eftir neinu og einn skildi ekki við hvað var átt. Níu lýstu jákvæðri upplifun. Talað 

var um að kennarar legðu sig fram við að hjálpa nemendum, tengsl og/eða vináttu á 

milli kennara og nemanda, hefðu verið með góða kennara, höfðu upplifað kennara 

frekar sem vini en kennara og að tekið væri tillit til þess þegar nemanda líður illa og 

nemanda gefið svigrúm. Sjö deildu neikvæðri reynslusögu. Einn hafði alltaf verið 

með góða kennara nema í eitt skipti en velti því fyrir sér hvort að það hefði spilað 

inn í að hann hefði ekki æft sig fyrir tímana. Einn lýsti því að það hafði verið gert 

lítið úr honum vegna hljóðfærisins sem hann spilaði á og kennarinn kom með óþörf 

komment. Einn lýsti niðurlægingu vegna kennara sem lét honum líða eins og hálfvita, 

og virtist hafa gaman af því, í stað þess að hjálpa honum. Annar lýsti lélegu skipulagi 

í bóklegum áfanga og lýsti prófi sem ruglandi og óskipulögðu. Svo lýsir einn 

mismunun á milli klassískrar og rytmískrar deildar, þar sem rytmíska deildin var sett 

í vatnsskemmt bráðabirgðahúsnæði. Nemandi lýsir því að þótt kennarar væru allir af 

vilja gerðir til að aðstoða þá fannst honum að hann væri að sóa tíma þeirra, en veltir 

fyrir sér hvort það hafi verið mistúlkun eða tímaleysi aðjúnkta. Einn þátttakandi 
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segist tvisvar sinnum hafa orðið vitni að bröndurum um heimilisofbeldi eða að það 

hafi verið farið létt með það umræðuefni, það af hálfu kennara en líka nemenda þar 

sem kennarinn greip ekki inn í. Hún lýsir því að kennarar ávarpi hópa í karlkyni þegar 

það eigi ekki við og leiðrétti sig ekki. Hún varð vitni af því að kennarar viðruðu 

gamaldags og karlrembulegar skoðanir og lenti í þrasi við kennara þegar bent var á 

að þetta væri ekki málið. Einnig lýsir hún því að þurfa að sanna sig sem kvenkyns 

hljóðfæraleikara og talar um að strákar fái tækifæri á silfurfati. Einnig hefur hún 

orðrétt eftir kennara sem sagði „Koma svo strákar, stelpan er alveg að taka ykkur“ til 

að hvetja strákana til þess að bæta sig, því að það sé skammarlegt að stelpan sé betri. 

Henni fannst þetta virkilega óviðeigandi. 

12. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Einn talaði um betra skipulag og utanumhald. Átta þátttakendur töluðu um jákvæða 

hluti eins og þakklæti gagnvart fengnum tækifærum, yndislegum kennurum og 

samheldnum samnemendum, að það væri skemmtilegt að vera í tónlistarnámi, að það 

væru áhugasamir kennarar í skólanum, að vera með kennara sem lét hann hugsa og 

örvaði hugann. Einn þátttakandi talaði um að vera í rytmísku námi og því oft eina 

stelpan í hópnum og annar talaði um hversu hollt það hafi verið að skipta um kennara 

eftir mörg ár og óskaði þess að kennarinn hefði hvatt hann til þess að skipta fyrr.  

 

Lokaorð 

Hver er reynsla nemenda í íslenskum tónlistarskólum? Ég gæti túlkað gögnin í 

spurningakönnunni og skrifað að það væri allt að færast í rétta átt og að meirihluti íslenskra 

tónlistarskólanema hefðu jákvæða upplifun af námi sínu en mér finnst það ekki svo einfalt. 

Vissulega segjast 55% þátttakenda upplifa öruggt námsumhverfi en hvað með litlu 

prósenturnar? Þá 8,8% sem segjast stundum og litlu 6,6% sem segjast mjög sjaldan eða aldrei 

upplifa öruggt námsumhverfi? Það var líka mjög áhugavert að í spurningu númer tíu, þar 

sem ég var að leita eftir ítarlegri svörum um samband nemenda við kennara sína, þá voru 

53% sem svöruðu henni ekki. Af þeim sem tóku þátt voru 20% sem lýstu sambandi sýnu við 

kennara sína sem jákvæðu en 15% höfðu neikvæða reynslu. Hvað segir það okkur? Hvað 

getum við lesið út úr þessum svörum? 
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Hver er birtingarmynd valdamismunar kennara og nemenda í tónlistarskólum? 

Grófasta birtingarmyndin af valdamismun er ofbeldi. Pace hefur fjallað um það, þá 

sérstaklega kynferðisofbeldi og misnotkun í Breskum tónlistarháskólum, eins og í tilfelli 

Michael Brewer og Philip Pickett. Það er spurning hvort þessi kynferðisafbrot eigi rætur 

sínar að rekja til kvenfyrirlitningar og karlrembu? Ein stelpa sem tók þátt í 

spurningakönnuninni lýsti því að kennari hafi grínast með heimilisofbeldi í hóptíma og að 

karlkyns nemendur hefðu tekið þátt í því. Einnig tók hún fram að eldri kennarar ávörpuðu 

hóp af nemendum í karlkyni og þegar nemandinn benti á að það væri ekki viðeigandi var 

kennarinn með mótmárur. Þetta fannst mér mjög sorglegt að lesa og þetta gæti verið ástæðan 

fyrir því að sumir nemendur upplifa sig ekki örugga námsumhverfi, þá sérstaklega kvenkyns 

nemendur sem hafa verið í miklum minni hluta í rytmísku tónlistarnámi. Pace talar einnig 

um lúmskari birtingarmyndir eins og einelti, og bendir þar á dæmi um „Piano Teacher“ þar 

sem öfundsjúkur kennari skaðar hendi nemanda síns til að glata ekki eigin tækifærum. Ég 

þekki það af eigin reynslu hvernig sumir kennara eiga „uppáhalds“ nemanda eða nemendur 

og fara ekki leynt með það. Dæmi er svo tekið um Fletcher úr myndinni „Whiplash“ sem 

níðist á nemendum sínum opinberlega til að „fá bestu frammistöðuna“ frá þeim. Þetta er 

vissulega mjög yfirdrifið dæmi en ekki mjög fjarri minni eigin reynslu, þar sem kennarinn 

tekur fyrir einn nemanda og gerir lítið úr honum fyrir framan hóp af fólki. Hins vegar var 

engum stólum kastað þá. Birtingarmynd: Kennarinn fer yfir mörk nemanda og fær því 

framgengt að nemandinn geri það sem kennarinn vill. Kennarinn segist vita hvað er best fyrir 

nemandann og nemandinn, meðvitað eða ekki, fer þá í hlutlausan gír og meðtekur 

upplýsingarnar án þess að gagnrýna þær. Þetta kemur fram í rannsókn Gaunt, m.a. traustið á 

kennarann og „já, amen“ fílingurinn. Auðvitað ber nemandinn ábyrgð á því að stýra ferðinni 

en það er ekki mjög algengt, held ég, en það fer líka eftir aldri nemanda. Gaunt og Pace 

töluðu bæði um hversu berskjaldaðir nemendur geta verið þegar þeir eru að byrja í 

tónlistarháskóla. Oft eru margar aðrar breytingar í lífi nemenda, sumir jafnvel að fara að 

heiman í fyrsta sinn og nemendur þurfa að standa á eigin fótum í fyrsta skipti. Það getur 

verið að í slíkum tilvikum sé auðvelt fyrir menn eins og Fletcher og aðra einstaklinga í 

valdastöðum að nýta sér berskjaldaða nemendur. Gaunt talaði um að samskiptum nemenda 

og kennara væri að mestu leyti stjórnað af kennaranum. Nemendur hafa mjög mikið traust 

til kennara, svo mikið að þeir leyti frekar til einkakennara heldur en læknis. Gaunt vísaði til 

geislabaugsáhrifa sem Abeles talaði um og ótrúlega jákvætt viðhorf til hæfileika kennara en 

bætir við klofinni sýn nemenda til kennara. Annars vegar ótrúlega jákvætt viðhorf til 

núverandi kennara en talsvert neikvæðari og gagnrýnni sýn á fyrrverandi kennara. Það gæti 
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því verið að nemendur séu svolítið „blindaðir“ í sýn sinni á kennarann og það getur verið 

kjörið tækifæri fyrir einstaklinga í valdastöðum til að misnota vald sitt í einkatímum, en Pace 

talaði um að það væri raunverulegt vandamál enn í dag. Samband nemenda og kennara getur 

orðið enn flóknara vegna samskipta þeirra utan kennslustofunnar og sérstaklega þegar 

kennarinn er í þeirri stöðu að útvega nemanda sínum tækifæri til vinnu.  

Leynigarður og einangrun 

Við komum inn á einangrun sem tónlistarkennarar búa við og oft skort þeirra á menntun í 

kennslufræðum og skort á tengslum við tengslanet kennara, tækifæri til endurspeglunar. 

Nemendur læra af þessu og einblína eingöngu á að læra á sitt hljóðfæri og ætlast til þess að 

geta yfirfært þá þekkingu yfir í kennslustofuna, sem virðist ekki vera raunin að mati Gaunt. 

Einangrunar-hringurinn fullkomnast þegar nemandinn hefur lært af einangraða 

„meistaranum“ og fer sjálfur að kenna á sama máta. Hvað um þá sem „meikuðu“ það ekki? 

Samkvæmt Pace þá útskrifa tónlistarskólar margfalt fleiri nemendur en mögulega geta fengið 

vinnu, og hvað verður um þá sem útskrifast ekki? Hvað verður um þá sem taka þá ákvörðun 

að hætta í tónlistarskóla grátandi með mömmu sína í símanum? Þá sem voru slegnir á puttann 

eða niðurlægðir í tíma? Þá sem leggja allt í sölurnar en ná samt ekki upp í stjörnuhimininn? 

Auðvitað er tónlistarnám ekki fyrir alla en mig langar að einstaklingar finni það hjá sjálfum 

sér að tónlistin þjóni þeim ekki frekar en að þau fari gráti nær heim úr tíma vegna þess að 

kennarinn er svo óheflaður að hann lætur allt vaða.  

Takmarkanir 

Stærsta takmörkunin voru svörin frá nemendum í spurningakönnuninni. Þegar ég skrifa 

lokaorðin átta ég mig á því að ég sit uppi með frekari spurningar, og þótt að ég hafi náð til 

fjölda fólks þá finn ég að ég hefði frekar viljað taka viðtöl við þátttakendur til þess að fá 

sögurnar frá þeim í meiri smáatriðum. Það væri líka forvitnilegt að fá innsýn inn í líf þeirra 

sem hættu í námi, en skoðanakönnunin var einungis send til núverandi nemanda. 

Næstu skref 

Næstu skref væru að gera ítarlegri rannsókn og taka þá viðtöl við einstaklinga sem hafa haft 

neikvæða reynslu af íslenskum tónlistarskólum og komast að því hvað það var, sem var 

svona neikvætt. Í huga mér eru spurningar á við: Er sama menning í tónlistarháskólum 

hérlendis og t.d. í Bretlandi? Aldur og gagnrýnin hugsun: Er ungt fólk á aldrinum 15-20 ára 

með þroska til þess að horfa á kennarann sinn gagnrýnum augum. Geta þau horft gagnrýnum 

augum á hann eftir fimm ár? 
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Hugmynd að úrbótum 

Af þeim gögnum og heimildum sem ég aflaði er ljóst að menntun tónlistarkennara er afar 

mikilvægur þáttur í að fyrirbyggja misbeitingu valds og að stuðla að bættum kennsluháttum 

þar sem nemandinn blómstrar. Kennarar á öllum skólastigum í tónlistarnámi ættu að fá 

leiðsögn/endurmenntun til að skoða og bæta kennsluaðferðir sínar. Það mætti leita leiða til 

að opna inn í leynigarðinn, hvetja nemandann til að tjá sig og gefa nemandanum fleiri 

tækifæri til að hafa áhrif á eigið nám.  

Hvað segir rannsóknin mér? 

Eins og ég sagði í upphafi þá er markmið starfendarannsóknar að bæta og þróa eigin 

starfshætti og þetta ferli hefur kennt mér mjög margt. Mér finnst ég hafa skýrari mynd af því 

hvernig kennari ég vill vera, og ég er mun meðvitaðri um það vald sem kennurum er fært 

yfir nemendum. Ég hef líka áttað mig á því að ég er hvergi fullkominn og hvað ég á margt 

eftir ólært sem kennari. Mér finnst það hinn mesti heiður að fá að kenna, sérstaklega af því 

að ungt fólk er eins og mjúkur leir sem hægt er að móta í eitthvað stórfenglegt, en í röngum 

höndum getur þessi leir endað í algjörri klessu. Að fá að leiðbeina fólki á sinni lífsleið og 

hjálpa því að þroskast og njóta þess að skapa tónlist eru forréttindi. Þess vegna finnst mér 

kennarar þurfa að þekkja sjálfan sig mjög vel, vera auðmjúkir og helst vera með 

kennslufræðilega menntun að baki. Það væri hægt að láta slíkt verkefni vefjast fyrir sér en 

ég ætla að taka því fagnandi og halda áfram að læra og verða bæði betri kennari sem og 

manneskja.  
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