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Útdráttur 

 

Tilkoma Aðalnámskrár tónlistarskóla sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 2000 

markaði tímamót í tónlistarkennslu á Íslandi. Ein af stærstu breytingunum er aukin 

áhersla á skapandi nám í tónlistarnámi, s.s spuna, tónsmíðar og að spila eftir eyra. Þessi 

ritgerð er fræðileg greinagerð með námsefni fyrir byrjendur á aldrinum sex til tíu ára í 

píanóleik sem kallast Í fyrsta lagi: Píanóskóli fyrir byrjendur. Þrátt fyrir mikið úrval 

píanóskóla á heimsvísu er lítið úrval af íslensku námsefni. Kennsluefni á móðurmálinu 

tengir efnið betur við þekkingu barna, gerir þau móttækilegri og vekur áhuga þeirra. Í 

fyrsta lagi leggur grunninn að þeim markmiðum sem Aðalnámskrá tónlistarskólanna 

gerir kröfur um og er góð viðbót við það námsefni sem til er á Íslandi. 

 

Ég byrja á að gera grein fyrir hugmyndafræðinni sem Í fyrsta lagi er byggð á. Þar næst 

fer ég yfir píanónám á Íslandi, upphaf þess og fyrirkomulag nú í dag. Ég tek dæmi úr 

Aðalnámskrá tónlistarskóla um markmið sem þarf að ná að loknu grunnstigi og 

námsefnið Í fyrsta lagi leggur grunn að. Þar á eftir geri ég grein fyrir því hvernig 

dæmigerður fyrsti píanótími fer fram hjá mér og nemanda. Þar næst tek ég dæmi um 

nokkra píanóskóla sem eru notaðir í kennslu í íslenskum tónlistarskólum eða mér finnst 

vera áhugaverðir að einhverju leyti. Þar næst sný ég mér að efni bókarinnar  

Í fyrsta lagi. Fyrst fjalla ég um nótnalestur, fer svo yfir lagaval bókarinnar og færi rök 

fyrir því. Þar á eftir kemur kafli um skapandi tónlistarnám og mikilvægi þess. Þar tek ég 

fyrir spuna, tónsmíðar og að spila eftir hljómanöfnum auk þess sem tónstigum og 

hljómum eru gerð góð skil. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 

It was a turning point in music education in Iceland when the main curriculum for music 

schools was published by the ministry of education in 2000. One of the biggest changes 

was a greater emphasis on creative studies such as improvisation, composing and 

playing by ear. This paper is a theoretical analysis on a teaching material for beginners 

in piano playing, ages six to ten, and is called Í fyrsta lagi: Piano school for beginners. 

Despite a large selection of teaching material in piano playing all over the world, there 

is not a great assorment of Icelandic teaching material. When students have access to 

teaching material in their native language it correlates better to their knowledge, makes 

them more receptive and keeps them interested. Í fyrsta lagi forms the foundation for 

the main objectives demanded in the main curriculum for music schools and is a good 

addition to the teaching material that is available in Iceland.    

 

First I account for the ideology Í fyrsta lagi is based on. Then I discuss the history and 

the arrangement of piano studies in Iceland. I use as examples some objectives from the 

main curriculum for music schools that the student must accomplish for the primary 

level in piano playing and point out how Í fyrsta lagi supports those demands. 

Thereafter I discuss a few different books for piano teaching that are in use in Iceland or 

that I find interesting in one way or another. Then I review the content of the book Í 

fyrsta lagi. First there is a chapter about reading music, after that I discuss the song 

selection and the reasons behind it. Furthermore, there is a chapter about the importance 

of creativity when studying music. There are chapters about improvisation, composing 

music and playing by chord names, as well as a separate chapter on scales and chords. 
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1. Inngangur 

 

Þar sem píanónám hefur á síðustu misserum þróast í þá átt að nemendum er gert að 

semja og spila eftir eyranu í auknum mæli er að mínu mat þörf á meira námsefni sem 

leggur áherslu á fleiri þætti en að spila eingöngu eftir nótum. Með þetta í huga ákvað 

ég að gera píanóskóla sem ber heitið Í fyrsta lagi og er ætlaður byrjendum í 

píanónámi á aldrinum sex til tíu ára.  

 

Ég byrjaði á því að taka viðtöl við reynda píanókennara til þess að fá betri yfirsýn yfir 

hvaða áherslur þeir teldu mikilvægar í kennslu byrjenda. (Sjá viðauka I) Því næst 

samdi ég og útsetti 46 lög fyrir byrjendur og skráði niður undirspil, sem ég hef notað 

við kennslu, þar sem nemendur geta spunnið laglínu með því að nota annaðhvort 

hvítar eða svartar nótur. Ég lét einnig nemendur mína mæta í tíma með sögu eða ljóð 

sem þeir sömdu lög við undir minni handleiðslu og ég fékk leyfi hjá fimm nemendum 

til að setja þeirra tónsmíðar í námsefnið mitt. Þótt nemandi hafi stundað píanónám í 

langan tíma er ekki sjálfgefið að geta spilað án þess að hafa tónlistina skráða á nótum. 

Að spila eftir eyranu og eftir hljómanöfnum krefst þjálfunar og því er kafli í 

námsefninu sem tekur það fyrir.  

 

Í fræðilegu greinagerðinni byrja ég á að taka fyrir hugmyndafræðina sem Í fyrsta lagi 

er byggð á. Farið er í hugmyndir Deweys um reynslu og nám í verki og hugmyndir 

Elliotts að námskrá um tónlistarkennslu og nám. Þar á eftir fer ég yfir fyrirkomulagið 

á píanónámi á Íslandi og hvaða þætti úr Aðalnámskrá tónlistarskóla ég hafði í huga 

við gerð námsefnisins. Því næst lýsi ég dæmigerðum fyrsta píanótíma hjá mér með 

nemanda og tek fyrir nokkra píanóskóla sem ég hef ýmist notað í kennslu, voru 

notaðir í mínu námi eða mér finnast áhugaverðir að einhverju leyti. Þá er komið að 

því að fara yfir efni Í fyrsta lagi. Byrjað er á að fara yfir lagaúrvalið sem ég samdi og 

útsetti, þar á eftir kemur kafli um mikilvægi þess að öflugt skapandi starf fari fram í 

tónlistarskólum og fjallað um kaflana sem koma á eftir lagavalinu sem einblína á 

skapandi starf sem farið er fram á í Aðalnámskrá tónlistarskólanna. 
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2. Kennslufræði 

 

Hér verður tekin fyrir sú hugmyndafræði sem námsefnið Í fyrsta lagi byggist á.  

Byrjað verður að fjalla um John Dewey og hugmyndir hans um reynslu og nám í 

verki. Þar á eftir verður fjallað um David. J. Elliott og hugmyndir hans að námskrá 

um tónlistarkennslu og nám.   

 

2.1 John Dewey 

 

John Dewey var bandarískur heimspekingur og er þekktastur fyrir hugmyndir sínar 

um nám og menntun, reynslu og lýðræði og skipulag skólastarfs. Dewey var einn af 

frumkvöðlum bandaríska pragmatismans, sem hefur verið kölluð verkhyggja á 

íslensku. „Verkhyggja er að ýmsu leyti nátengd raunhyggju sem kennir að 

þekkingarleit verði að byggjast á reynslu eða skynjun.“1 Verkhyggjan leggur þó meiri 

áherslu á hið verklega og að þekking sé hluti af virku ferli. Á meðan raunhyggjumenn 

leituðu eftir sannleika og nákvæmni þekkingar vildi Dewey spyrja um gagnsemi 

hennar.2 

 

Dewey talaði mikið um reynslu í kenningum sínum og gekk út frá því að það væru 

óhjákvæmileg tengsl á milli náms, menntunar og persónulegrar reynslu. En hér ber að 

hafa í huga að það skilgreina ekki allir reynslu á sama hátt. Dewey lýsir tvenns konar 

skilningi á reynslu með þessum orðum: „Reynsla tapaði þeirri verklegu merkingu sem 

hún hafði haft síðan á dögum Platons. Hún hætti að merkja leiðir til að gera eitthvað 

og verða fyrir áhrifum, og varð að nafni fyrir eitthvað vitsmunalegt og hugrænt. Hún 

merkti viðtökur á efni sem skyldi vera mótvægi við og próf fyrir starf skynseminnar. 

Eftir nýöld hefur verið litið á reynslu einvörðungu sem þekkingarleið, hvort sem 

raunhyggjumenn eða andstæðingar þeirra hafa átt í hlut.“3 

 

Dewey er þekktur fyrir áherslur sínar á nám í verki, eða „learning by doing.“4 Það 

felur í sér að námið verður að beinast að ákveðnu markmiði, en ekki vera 

                                                        
1 Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2010) bls 17 
2 Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2010)  
3 Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2010) bls 20 
4 Myhre, R. (2001) 



 

 7 

tilviljanakennt. Það verður að stjórnast af ásetningi sem tryggir góða reynslu fyrir 

nemanda. Ákveðinn vandi verður að koma upp við náttúrulegar aðstæður sem vekur 

áhuga hjá barninu að leysa. Nemandinn leitar sér þá upplýsinga um skynsamlega 

lausn á vandanum, skoðar valmöguleika sína og prófar hvort lausnin virkar.5  

 

Við upphaf 20. aldarinnar voru tvenns konar skólastefnur áberandi í Bandaríkjunum. 

Hefðbundni skólinn annars vegar og framstefnuskólinn hins vegar. „Í hefðbundna 

skólanum var áherslan á fræðslu sem byggðist á námsefninu; námsefnið var 

markmiðið og það réð kennsluháttunum. Í framstefnuskólanum [...] var það tjáning 

barnsins á náttúrulegum hneigðum sínum sem var bæði upphaf og endir 

skólastarfsins.“ Dewey taldi kennarann þurfa að vera vel að sér í námsefninu og 

jafnframt vera næmur fyrir áhuga og reynslu nemenda. Kennari þarf að vita hvernig 

hann getur hjálpað nemendum að tileinka sér þekkingu innan hefðbundinna 

námsgreina með því að virkja áhuga þeirra og þar af leiðandi efla þroska þeirra.6  

 

2.2 David J. Elliott 

 

David. J. Elliott kennir kennslufræði tónlistar við háskólann í New York. Í bók sinni 

Music Matters leggur hann áherslu á að þróa tónlistarfærni í gegnum fjölbreytt 

skapandi nám. Elliott leggur áherslu á námskrárgerð og hefur nákvæma hugmynd að 

námskrá um tónlistarkennslu og nám. Hann telur upp sjö atriði sem yfirgripsmikil 

námskrá verður að ráða fram út og tengslum þeirra á milli. Þessi atriði eru markmið, 

þekking, námsmenn, lærdómsferli, kennarar, mat og námssamhengi.7   

 

Þekking á sjálfum sér og ánægja af tónlist eru grunngildi tónlistarmenntunnar. Ef 

tónlistarkunnátta fær að þróast og dafna samhliða hæfilegri tónlistarlegri áskorun ættu 

þessi gildi að vera framkvæmanleg fyrir alla nemendur. Elliott og Howard Gardner 

eru sammála því að bóklegur þáttur tónlistarmenntunar sé mjög mikilvægur en vegi 

þó ekki eins þungt og verklegi hlutinn. Tónlistarfærni er það sem skiptir nemendur 

mestu máli í tónlistarnámi og er nauðsynleg til þess að ná markmiði 

tónlistarmenntunar. Tónlistarfærni er einstaklingsbundin og fer eftir því hversu mikla 
                                                        
5 Myhre, R. (2001) 
6 Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2010) bls 24 
7 Elliott, David J.(1995) 
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ástundun nemandi leggur á námið. Hún byggir mikið á hugsun og þekkingu sem allir 

geta lært. Allir tónlistarnemar ættu því að læra listræna tónlistarfærni og hlustun með 

því að koma fram, spinna, semja, útsetja og stjórna. Hlutverk tónlistarkennslu er ekki 

einungis bundið við að kenna nemendum tónlistarfærni sem þeir geta notað í nútíðinni 

því einnig þarf að kenna nemendum hvernig þeir geta haldið áfram að þroska 

tónlistarhæfileika sína. Elliott heldur því fram að nemendur þrói tónlistarskilning sinn 

best með því að prófa sig áfram í tónlistinni. Þess vegna er mikilvægt að nemendur fái 

að takast á við krefjandi tónsmíðar.8  

 

Kennaramenntun tónlistarkennara ætti að leggja áherslu á að geta undirbúið 

tónlistarmenn framtíðarinnar, hvernig sé best að kynna fyrir nemendum fjölbreytta 

tónlist og hvernig sé best að kenna hana. Mikilvægt er að kennari sé tónlistarmaður og 

búi yfir þeim eiginleikum sem hann er að kenna.9  

 

Hlutverk mats er að hjálpa nemendum að átta sig á því hvernig þeir standa sig í 

náminu. Matið þarf að vera uppbyggjandi og sá sem gefur matið þarf að geta sagt af 

hverju, hvenær og hvernig nemendur uppfylla kröfur með tilliti til ákveðins staðals og 

hefða. Nemendur ættu líka að læra að leggja mat á sína eigin tónlistarímynd og verða 

fróðir og sjálfstæðir dómarar á tónlist. Til þess að ná því verða nemendur að fá 

tækifæri til að hugsa um og ræða tónlistarfærni sína og jafningja sinna. Tónlistarnám 

á að vera skapandi en á sama tíma standast ákveðinn staðal og hefðir. Samvinna á 

milli nemenda og kennara verður að vera til staðar og verkefnin krefjandi. Nemendur 

þurfa viðbrögð við verkefnum og framkomu til þess að þróa tónlistarhæfileika sína.10 

3. Píanónám á Íslandi 

 

Tilkoma Aðalnámskrár tónlistarskóla frá árinu 200011 markaði tímamót í 

tónlistarkennslu á Íslandi. Ein af stærstu breytingunum er aukin áhersla á skapandi 

nám í tónlistarnámi, s.s spuna, tónsmíðar og að spila eftir eyra. Hér áður fyrr þótti 

ekki ásættanlegt að nemendur væru „að glamra“ á hljóðfæri og tónlistarskólar skiluðu 

                                                        
8 Elliott, David J.(1995) 
9 Elliott, David J.(1995) 
10 Elliott, David J.(1995) 
11 Menntamálaráðuneytið (2000) 
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ekki af sér mörgum nemendum sem gátu spilað eftir eyra, spunnið eða spilað eftir 

hljómaheitum. Nemendur voru hræddir við að semja og margir þeirra héldu sig bara 

við að spila eftir nótum þá tónlist sem fyrir þá var lagt. Með tilkomu þessarar 

námskrár og breyttum viðhorfum hefur kennslan þróast en þróunin hefur tekið langan 

tíma þar sem að flestir kennarar kenna það sem liggur best fyrir þeim og þeir lærðu 

sem börn og ungt fólk.  

 

Upphaf píanókennslu má rekja aftur til miðrar 19. aldar en formleg píanókennsla hófst 

með stofnun tónlistarskóla á Íslandi. „Fyrsti formlegi tónlistarskólinn á landinu var 

stofnaður árið 1911 af Jónasi Tómassyni á Ísafirði og starfaði hann til ársins 1918.“12 

Tónlistarskóli Ísafjarðar var svo stofnaður árið 1948 að frumkvæði Jónasar 

Tómassonar, tónskálds, organista og bóksala og að tilhlutan Tónlistarfélags 

Ísafjarðar.13  

 

Tónlistarskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1930 og hefur verið starfandi síðan. 

Það þýðir að hann er elsti starfandi tónlistarskóli á landinu.14 Árið 1963 var 

píanókennaradeild stofnuð við Tónlistarskólann í Reykjavík en Jón Norðdal, sem var 

skólastjóri á þeim tíma vildi efla kennaramenntun og búa til kennaranám sem var ekki 

til á þeim tíma. Hermína S. Kristjánsson sá um kennslu við þá deild frá stofnun 

hennar, Halldór Haraldsson tók svo við sem deildarstjóri árið 1978. Sigríður 

Einarsdóttir og Halldór Haraldsson sáu um að kenna kennslufræði og með þeim 

stöfuðu margir mætir kennarar. Námið var þriggja ára 90 eininga nám en þegar 

Tónlistardeild Listaháskóla Íslands var stofnuð árið 2001 var píanókennaradeild 

Tónlistarskólans í Reykjavík lögð niður.15 Í ársskýrslu Tónlistarskólans í Reykjavík 

frá árinu 2000 kemur fram að 91 nemandi hafði útskrifast af píanókennaradeild frá 

stofnun hennar.16 

 

Fyrirkomulag á píanónámi á Íslandi er á þann hátt að nemendur fá klukkutíma á viku í 

hljóðfæratíma. Það er misjafnt eftir tónlistarskólum hvenær nemendur byrja í 

tónfræðitímum og flestir tónlistarskólar bjóða upp á tveggja ára forskólanám. 
                                                        
12 Kristín Elfa Guðnadóttir (2007) 
13 Tónlistarskóli Ísafjarðar. (e.d.)  
14 Kristín Elfa Guðnadóttir (2007)  
15 Sigríður Einarsdóttir, viðtal tekið þann 8.febrúar 2011 
16 Halldór Haraldsson (2000)  
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Píanókennslan fer að öllu jöfnu fram í einkatímum og því er misjafnt hvaða leiðir 

kennarar fara í kennslunni til að ná þeim markmiðum sem nauðsynleg eru til að ná 

árangri. „Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og 

efla með þeim námfýsi og vinnugleði.“17 

 

Hljóðfæranám í íslenskum tónlistarskólum skiptist í grunn-, mið- og framhaldsstig. 

Að loknu námi á hverju stigi þreyta nemendur áfangapróf í hljóðfæraleik og 

tónfræðigreinum til þess að hægt sé að skera úr um hvort og hve vel nemendur 

uppfylla samræmdar kröfur um hæfni. Fyrir hvert próf er fenginn utanaðkomandi 

prófdómari til þess að tryggja hlutlaust mat. Á hverju áfangaprófi spilar nemandi þrjú 

ólík verk, æfingu, tónstiga og hljóma, óundirbúinn nótnalestur og val sem er 

mismunandi eftir því hvaða próf nemandi er að taka. Á grunnprófi krefst valið þess að 

nemandi: 

a) Spinni einradda út frá gefnu upphafi, hljómferli eða lagi, með 
eða án undirleiks. 
b) Leiki frumsamið verk eða eigin útsetningu. 
c) Hljómsetji stutta laglínu óundirbúið. 
d) Leiki stutt alþýðulag eða þjóðlag sem lært hefur verið eftir 
eyra. 
 

Hver og einn nemandi lærir á mismunandi hraða og því misjafnt hversu langur tími 

fer í að undirbúa grunnpróf hjá hverjum og einum. Almennt er miðað við að 

nemendur klári grunnpróf á þremur árum ef þeir byrja í hljóðfæranámi átta til níu ára 

gamlir en vissulega geta nemendur byrjað á öllum aldri. 18  

Það er því mikilvægt að byrja að stefna að þeim markmiðum sem eru sett fyrir 

grunnpróf strax í upphafi náms.  

 

Kennari þarf að huga að tækni, handstöðu, setstöðu, nótnalestri auk þess að virkja 

sköpunargáfu og áhuga nemandans. Það er margt sem kennari þarf að hafa í huga og 

ekki er ein rétt leið til að kenna öllum nemendum. Nemendur eru ólíkir og því 

mismunandi hvernig kennarinn tekst á við hvern tíma.  

 

                                                        
17 Menntamálaráðuneytið (2000) bls 23 
18 Menntamálaráðuneytið (2002). bls 10 
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Hér verða tekin valin atriði úr aðalnámskrá sem nemendur þurfa að standa skil á þegar 

þeir taka grunnpróf og Í fyrsta lagi leggur grunn að.  

 
Nemandi 
-beiti líkamanum á eðlilegan og áreynslulausan hátt þegar leikið 
er á hljóðfærið 
-leiki með vel mótaðri handstöðu 
-hafi öðlast allgóða fingraleikni 
-leiki með jöfnum og skýrum áslætti 
-geti leikið skýrt staccato og allgott legato 
-geti leikið samtímis staccato með annari hendi og legato með 
hinni 
-hafi náð allgóðu valdi á mismunandi tónmyndun 
-geti leikið með skýrum styrkleikabrigðum 
-hafi kynnst öllu hljómborðinu 
-hafi náð valdi á eðlilegum hreyfingum um allt hljómborðið 
-geri sér grein fyrir mikilvægi hentugrar fingrasetningar 
-leiki með markvissri og öruggri fingrasetningu 
-geti dregið fram laglínu á móti undirleik 
-kunni skil á einfaldri pedalnotkun 
-sýni nákvæmni í mótun tónmynstra og hendinga 
-sýni nákvæmni í lestri og úrvinnslu tónmálsins 
-hafi öðlast allgott hrynskyn 
-geti lesið og leikið án undirbúnings verkefni sambærileg þeim 
sem fengist var við í fyrri hluta grunnnáms 
-hafi þjálfast reglulega í að leika utanbókar 
-hafi þjálfast reglulega í að leika eftir eyra 
-hafi fengist við skapandi starf frá upphafi námsins 
-hafi þjálfast í ýmiss konar samleik 
-hafi farið yfir viðunandi fjölda verkefna 
-hafi fengist við fjölbreytt úrval verkefna 
-hafi þjálfast reglulega í leik tónstiga og hljóma samkvæmt 
þessari námsskrá19 

 

Mikilvægt er að kennara og nemanda komi vel saman. Það getur haft mikið að segja 

um hvernig nemanda gengur í námi hvernig sambandið við kennarann er. Algengt er 

að vinátta myndist í þessum aðstæðum en mikilvægt er að gagnkvæm virðing og 

fagvitund séu til staðar.  

 

                                                        
19 Menntamálaráðuneytið (2002) Bls 10-11 



 

 12 

Þegar fyrsti tími nemanda er skipulagður fer það eftir aldri byrjandans hvernig tíminn 

fer fram. Börn á aldrinum sex til tíu ára stjórnast frekar af tilfinningum en rökhyggju 

og því er mikilvægt að fyrsti píanótíminn sé passlega krefjandi, vekji áhuga þeirra og 

að þau hafi gaman af honum.20 

 

Oft verða krakkar mjög stífir þegar þeir setjast niður og byrja að spila því að þeim 

finnst eins og þau séu að fara að gera eitthvað erfitt og erfiða þá meira en þau ættu að 

þurfa. Það er mikilvægt að fá þau til að slaka á til að þau verði ekki stíf í öxlum og 

handleggjum.21 

4. Fyrsti píanótíminn  

 

Fyrsti píanótíminn er nemendum oft mikil upplifun. Þeir eru fullir eftirvæntingar og 

áhugasamir og vænta þess oft að geta leikið lag strax í upphafi. Það er því mikilvægt 

að virkja þennan áhuga nemandans og finna með honum leið til að spila einfalt lag. 

Það gleymist oft að fara í leiki, spinna tónlist, spila eftir eyra og semja í píanótímum, 

en það er nauðsynlegt að gera það strax frá byrjun og halda því áfram reglulega í 

gegnum allt tónlistarnámið.  

 

Gott er að byrja á því að spjalla við nemandann um hvað hann veit um tónlist og hvort 

hann kunni eitthvað á hljóðfæri. Með því að byrja á því að tala saman kynnast 

nemandi og kennari aðeins sem er mikilvægt þegar námið fer fram í einkatímum. Það 

er misjafnt hvað nemendur kunna mikið á hljóðfæri eða jafnvel vita um hljóðfærið 

þegar þeir mæta í fyrsta tímann. Gott er að byrja á því að skoða inn í píanóið eða 

flygilinn með nemendum og segja þeim að píanóið sé bæði strengjahljóðfæri og 

slagverkshljóðfæri. Nemandi og kennari ræða það hvernig hljóðið verður til og hvað 

mismunandi hlutar hljóðfærisins heita og gera, hvernig hamrarnir slá á strengina, 

hvernig dempararnir stöðva tóninn, hvernig pedalarnir virka o.s.frv  

 

Eftir að hljóðfærið sjálft hefur verið skoðað er komið að því að nemandi læri hvernig 

hann eigi að sitja við hljóðfærið. Ekki sitja of aftarlega eða framarlega á stólnum og 

                                                        
20 Ahrens, Cora B. og Atkinson, G. D. (1955) 
21 Last, Joan (1972) 
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vera beinn í baki með slakar axlir. Framhandleggir ættu að koma í beinu framhaldi af 

hljómborðinu og úlnliðurinn skal vera beinn. Því næst er nemandanum sýnt hvernig 

fingurnir eru númeraðir og hvernig rétt handstaða er á hljómborðinu. Það getur tekið 

langan tíma að ná góðum tökum á réttri handstöðu en það er mikilvægt að sýna 

nemanda hana strax í byrjun. Fingurnir skulu vera bognir. Gott er að ímynda sér að 

maður haldi á bolta eða sápukúlu. Þegar maður hefur náð góðum tökum á því að spila 

með bognum fingrum þá getur maður spilað af meiri krafti og hraðar en þegar maður 

spilar með flötum fingrum. 

 

Næst er farið í nótnaheitin. Byrjað er á mið-c og nemandi er látinn finna öll c á 

hljómborðinu og síðan haldið áfram með fleiri nótur. Í framhaldi af þessu er hægt að 

sýna honum nótnalestur af blaði og kenna honum einfalt lag. Oft kunna nemendur 

einhver lög og það er hægt að vinna með þau. Það er góð æfing að fara með þeim í 

svokallað hermispil þar sem kennari spilar nokkrar nótur og nemandi endurtekur. 

Þetta þjálfar tónheyrn nemandans og krefst þess að hann fylgist vel með. Einnig er 

góð æfing að fara í spunaleiki þar sem nemendur þurfa ekki að hafa áhyggjur af því 

að spila réttar nótur og geta einbeitt sér að handstöðu og hreyfingu handanna. Þeir fá 

einnig tilfinningu fyrir formi, að hlusta eftir hljómaskiptum og fá að skapa 

skemmtilegar laglínur við undirspil kennarans.  

 

5. Píanóskólar 

 

Frá tímum gömlu meistaranna hefur verið gefið út gríðarlegt magn af kennslubókum, 

nótnasöfnum og ritum um tónlistarkennslu. Kennslubækur í píanóleik eru margskonar 

en þær helstu eru tæknibækur, tónfræðibækur, lagasöfn og svokallaðir píanóskólar 

sem ætlaðir eru sem undirstöðubækur í píanótímum nemanda og sameina tækni, 

tónfræði og tónlist. Hér verða teknir fyrir nokkrir píanóskólar sem hafa verið mikið 

notaðir í íslenskum tónlistarskólum eða eru áhugaverðir og sýna aðra nálgun á nám 

byrjenda.  
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Píanó-leikur eftir Björgvin Þór Valdimarsson22 er sá píanóskóli sem hefur mest verið 

kenndur á Íslandi og hefur hann reynst íslenskum píanónemendum og kennurum 

einstaklega vel frá því hann kom út árið 1986. Það er mjög mikilvægt fyrir nemendur 

að hafa námsefni á sínu móðurmáli og að fá að spila lög sem þau þekkja og hafa 

gaman af. Lögin í Píanó-leik eru vel útsett, þó svo að fjölbreytni vanti, en flest lögin 

eru í mjög svipuðum stíl. Lögunum er raðað upp þannig að léttustu lögin eru í byrjun, 

síðan er erfiðari og léttari lögum blandað saman þannig að nemandi upplifi námið 

ekki þannig að hann sé að erfiða stöðugt og geti ekki spilað án mikillar fyrirhafnar inn 

á milli krefjandi verkefna. Björgvin leggur áherslu á að nemendur spili eftir eyra, 

útsetji lög og búi til tilbrigði við lög sem þeir hafa lært. Einnig gerir Björgvin 

tónfræðiútskýringum og tónstigum góð skil. Það eru þó margir kennarar sem nota 

ekki þessi verkefni og láta nemendur sína bara spila lögin úr bókinni. Á fyrstu 

blaðsíðu bókarinnar hvetur Björgvin kennarann til þess að byrja fyrsta tímann á því að 

láta nemendur spila lag sem þeir hafa lært áður eða spilað eftir eyra. Þá getur kennari 

einbeitt sér að hreyfingu handa nemandans, hendingamótun, handstöðu og jafnvel 

spilað með.23 Eins og svo margir aðrir píanóskólar byrjar Píanó-leikur á því að kenna 

nótnalestur út frá mið-c. Þessi aðferð gerir nótnalestur nokkuð einfaldan en hætta er á 

að nemendur fari að spila bara út frá fingrasetningu. Að mínu mati er mikilvægt að 

byrja að nota allt hljómborðið sem fyrst til að nemendur hugsi ekki um c sem fyrsta 

putta, d sem annan putta o.s.frv. 

 

Píanólög fyrir byrjendur eftir Snorra Sigfús Birgisson24 samanstendur af 25 lögum í 

fjórum heftum. Þetta er óhefðbundinn píanóskóli að því leyti að margar aðferðir sem 

eru notaðar í nútímatónlist koma fyrir í lögunum. Til dæmis er notuð nótnaskrift sem 

byggist ekki á hefðbundinni taktskipan og lengdargildi nótna ræðst af því hvernig 

þeim er dreift á nótnastrengina. Einnig eru strengir hörpunnar í flyglum notaðir, spilað 

með segulbandi, gerðar tilraunir með yfirtóna og kapphlaup á milli nemanda og 

kennara.25 Þessi skóli höfðar eflaust ekki til allra nemanda en er góð viðbót við 

hefðbundna píanóskóla. Þó svo að hefðbundin nótnaskrift sé mun algengari og notkun 

                                                        
22 Björgvin Þ. Valdimarsson (1996) 
23 Björgvin Þ. Valdimarsson (1996)  
24 Snorri Sigfús Birgisson (1987) 
25 Snorri Sigfús Birgisson (1987)  
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óhefðbundinnar og grafískrar nótnaskriftar fari dvínandi þá er gott fyrir nemendur að 

kynnast henni þar sem að hún er hluti af tónlistarsögunni og þróun nótnaskriftar. 

 

Vi Spelar Piano er sænskur píanóskóli saminn af Carl-Bertil Agnestig26 og var fyrst 

gefinn út árið 1958 í þremur bindum. Þessi píanóskóli var mikið notaður á Íslandi á 

seinni hluta síðustu aldar. Vi Spelar Piano fer rólega af stað og mætti að mínu mati 

reyna meira á nemandann. Hann minnir að mörgu leyti á Píanó-leik Björgvins. Þar er 

einnig kennt út frá mið-c og flest lögin eru í C-dúr, það er lögð áhersla á 

tónfræðiæfingar, að tónflytja, gera tilbrigði og nemandi fær að spreyta sig á 

pedalnotkun. Tónstigar koma inn á milli laganna og einnig eru tónfræðiþrautir og 

hrynæfingar. Að mínu mati þarf ekki að bíða eins lengi með að kynna nemendur fyrir 

formerkjum og hljómum eins og gert er í þessum skóla.27 

 

Rússneski píanóskólinn var saminn af E. Kisell, V. Natanson, A. Nikolaev og N. 

Sretenskaya.28 Útgáfan sem er algengust hér á Íslandi var gefin út af Boosey and 

Hawkes á ensku og þeir bættu inn og skiptu út lögum sem eru vinsæl í Englandi svo 

lagavalið myndi höfða betur til enskra barna. Mikil áhersla er lögð á að þjálfa minnið 

með því að læra utanað og að nemandi átti sig á hljómborðinu og eiginleikum þess. 

Ætlast er til þess að nemandi læri strax frá byrjun að æfa sig heima og hugsa eins og 

píanisti, læra markvisst utanað eins og hann myndi læra ljóð. Kennara er einnig bent á 

að fylgjast vel með hvaða aðferðir nemandi notar heima við. Nemendur byrja á því að 

syngja lög sem þau þekkja og pikka þau upp á píanóið, þá þarf kennarinn að vera 

búinn að kynna hljóðfærið fyrir nemandanum og kenna jafnóðum rytma, nótnaskrift 

og nótnaheitin.  Í þessum skóla binda þeir sig ekki við miðju hljómborðsins til að 

byrja með eins og í Píanó-leik og Vi Spelar Piano, heldur er lögð áhersla á að læra að 

lesa nótur. Til að byrja með er bara spilað í G-lykli og ætlast er til að nemendur syngi 

með. Smám saman bætast nótur við í F-lykli svo og fleiri tóntegundir. Mikið er af 

útskýringum um tónfræði og hvernig gott er að æfa sig heima. Einnig er lögð áhersla 

á að tónflytja lögin. 

 

                                                        
26 Agnestig, Carl-Bertil (1958) 
27 Agnestig, Carl-Bertil (1958)  
28 Nikolaev, A. (1978) 
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Margir hafa efaust velt því fyrir sér hvaða aðferðir er verið að nota í landi sem er 

meðal annars þekkt fyrir að skila af sér miklu magni góðra píanóleikara. Efni 

rússneska skólans er ekki svo ólíkt því sem kemur fram í mörgum öðrum 

píanóskólum og það er mikið af skemmtilegri tónlist þar, en það er eflaust aginn sem 

hefur mest að segja um góðan árangur. Í formála Rússneska píanóskólans er lögð 

mikil áhersla á að sinna píanónáminu með miklum aga og að hugsa eins og píanisti 

alveg frá byrjun.29  Það er verið að stunda tónlistarnám af mikilli elju og 

keppnisskapi.30 

 

Piano Adventures er bandarískur píanóskóli sem er skrifaður af Nancy og Randall 

Faber og var gefinn út 1993.31 Þessi píanóskóli er byggður upp þannig að það er ein 

bók fyrir píanótímana, ein fyrir tónfræði, ein fyrir tækniæfingar og eitt lagasafn. Það 

er mikið um myndskreytingar og farið er hægt af stað. Fyrsta bókin hentar eflaust 

ungum byrjendum vel. Það eru engir nótnastrengir fyrr en á blaðsíðu 32 og spila 

nemendur bara eftir númerum og nótnaheitum þangað til nótnastrengir eru loks 

kynntir til sögunnar, sem mætti vera mun fyrr. Það er mikið um leiki, tónfræði og vel 

er útskýrt hvernig á að sitja rétt og hafa góða handstöðu. Ekki er lögð næg áhersla á 

að nemendur verði vel læsir á nótur og lögin mættu að mínu mati vera meira krefjandi 

og reyna meira á nemandann. Nancy og Randall Faber eru líka með heimasíðu sem 

þau benda fólki á að heimsækja til að kynna sér betur kennsluaðferðir þeirra sem er 

mjög sniðugt í nútímasamfélagi þar sem að internetið og tölvur spila stóran hluta í 

daglegu lífi.32 

 

Þrátt fyrir mikið úrval píanóskóla og námsefnis til píanókennslu hefur ekki verið gefið 

út mikið efni á íslensku fyrir byrjendur. Gefnir hafa verið út píanóskólarnir eftir 

Björgvin Þór Valdimarsson og Snorra Sigfús Birgisson sem fjallað var um hér að ofan 

og Jónas Ingimundarson gaf út lagasafnið Með léttum leik. 

 

                                                        
29 Nikolaev, A. (1978)  
30 Sigríður Einarsdóttir, viðtal tekið þann 8. febrúar 2011 
31 Faber, Nancy og Faber, Randall (1993) 
32 Faber, Nancy og Faber, Randall (1993)  
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Tónlistarkennsla er mikilvægur hluti af uppeldi og þroska barna og það auðveldar 

þeim að hafa kennsluefni á móðurmálinu.33 Tónlistarnám er einstaklingsmiðað nám 

og ekki er hægt að ætlast til þess að ein námsbók henti öllum nemendum. Það er því 

mikilvægt fyrir nemendur og kennara að hafa fjölbreytt úrval efnis til að vinna með 

og þetta námsefni sem hér verður fjallað um væri góð viðbót við það sem til er nú í 

dag og uppfyllir þær kröfur sem Aðalnámskrá tónlistarskóla gerir til skapandi náms.  

6. Í fyrsta lagi: Píanóskóli fyrir byrjendur 

 

Markmiðið með kennslubókinni Í fyrsta lagi er að móta unga tónlistarmenn og hjálpa 

þeim að nota kunnáttu sína á fjölhæfan hátt. Því er nauðsynlegt að hafa námið 

fjölbreytt og skemmtilegt. Eins og nafnið gefur til kynna er Í fyrsta lagi píanóskóli og 

mun taka fyrir atriði á borð við nótnalestur, tækni, spuna, að spila eftir eyranu, spila 

eftir hljómanöfnum, samspil og tengja tónfræði við hljóðfærið. Þó grunnatriðin séu 

nótnalestur, tækni og tónfræði er einnig lögð áhersla á að kynna lítillega ákveðna 

einstaklinga úr tónlistarsögunni, s.s J.S. Bach, W.A. Mozart, S. Rachmaninoff, L.v. 

Beethoven ofl. Þetta krefst þess að kennari hafi góð tök á námsefninu en sé jafnframt 

næmur fyrir áhuga og þörfum einstakra nemenda og á hljómgrunn í hugmyndum 

Deweys. 

 

Í fyrsta lagi byrjar á því að kynna hljóðfærið fyrir nemendum, hvernig er rétt að sitja 

og hreyfa hendurnar. Þar næst læra nemendur nótnalestur og að spila einföld lög. Í 

framhaldi af því verða einföld tónfræðihugtök kynnt fyrir nemendum og þeir læra að 

spila eftir nótum. Eins og áður hefur komið fram er þörf á nýju námsefni og 

kennsluaðferðum sem styðja betur við þau markmið sem koma fram í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla. Að loknum kafla þar sem nótnalestur og viðeigandi tónfræði eru kynnt 

fyrir nemendum eru kaflar um spuna, tónsmíðar, tónstiga, hljóma og hvernig á að 

spila eftir hljómanöfnum. 

 

Píanóið getur verið einmanalegt hljóðfæri og píanónemendur eru oft mjög einangraðir 

og verða útundan í samspili sem ætti að vera eðlilegur partur af náminu rétt eins og 

hjá öðrum hljóðfærum sem hafa meðleik, spila í kammerhópum og hljómsveitum. Til 

                                                        
33 Ahrens, Cora B. og Atkinson, G. D. (1955)  
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að tryggja samspil nemanda eru þrír dúettar fyrir tvo píanónemendur í bókinni, auk 

meðleiks fyrir kennara, en þá er ætlast til þess að nemandi spili áttund ofar en 

nóturnar eru skrifaðar. Lagavalið samanstendur af frumsömdum lögum eftir höfund 

námsefnisins, þjóðlög, lög sem nemendur þekkja úr leikskóla og tónmennt í 

grunnskóla og einnig þekkt lög úr leikritum og kvikmyndum sem höfða til barna á 

aldrinum sex til tíu ára. Röddin er hljóðfæri líkamans og börn tengja söng oft yfir á 

hljóðfæri. Þar sem við á fylgir texti laganna með og hjálpar þeim að tengja laglínur 

við nótnaskrift.34  

 

6.1 Nótnalestur 

 

Nótnaskrift er kerfi rittákna til að skrá niður tónlist og er mikilvægur hluti af 

tónlistarnámi. Góð færni í nótnalestri gefur hljóðfæraleikurum aðgang að gríðarlegu 

magni tónlistar og geta þeir nálgast verk annara sem hafa verið skráð niður og safnað 

saman. Krakkar eru mjög móttækilegir fyrir upplýsingum, flestir eru fljótir að læra á 

ný kerfi og eru oftast í eðli sínu opnir og áhugasamir.  

 

Til eru margar aðferðir við að kenna börnum nótnalestur og verður kennari að finna 

hvað hentar honum og viðkomandi nemanda best, því mikilvægt er að börn læri og 

þjálfi með sér góða hæfni í nótnalestri. Í þessu námsefni er byrjað að kenna lítil 

einföld lög út frá miðju-c og er aðliggjandi nótum bætt við smám saman. Krakkar eiga 

auðvelt með að finna miðju-c á hljómborðinu og á nótnastrengnum og því er byrjað á 

því. Það er þó fljótlega farið út fyrir það með því að færa handstöðuna þegar 

nemendur ættu að vera búnir að átta sig á því hvernig kerfið virkar. Til hliðar við 

lögin eru útskýringar á tónfræðihugtökum jafnóðum og þau koma fyrir í lögunum. 

Börn eru yfirleitt mjög hrifin af sögum og því eru fróðleiksmolar um þekkta 

tónlistarmenn sem oft tengjast lögunum sem þau eru að læra og eru til þess ætlaðir að 

vekja áhuga nemanda á tónlistarsögu og gera námið skemmtilegt.35  

 

Í fyrsta lagi fer frekar hratt yfir sögu til að byrja með. Nemendur vilja fá að spila og ef 

námsefnið er of auðvelt til að byrja með þá þurfa þeir ekki að hafa mikið fyrir þessu 

                                                        
34 Ahrens, Cora B. og Atkinson, G. D. (1955) 
35 Ahrens, Cora B. og Atkinson, G. D. (1955) 
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og æfa sig lítið sem ekkert heima. Ef álagið er passlega mikið til að byrja með og þeir 

þurfa að æfa heima þá ná þeir oft meiri árangri á styttri tíma og venjast því strax frá 

byrjun að æfa sig samviskusamlega heima á milli tíma.  

 

6.2 Lagaval  

 

Byrjað er á að kenna fjórðapartsnótur og hálfnótur í laginu „Lítill dans“. 

„Spurningaleikur“ kemur svo þar á eftir og þá er fjórðpartsþögnum bætt við. Byrjað er 

að spila út frá miðju-c, nóturnar c og d notaðar í hægri hönd og c og h í vinstri hönd. 

Fyrsti og annar fingur eru notaðir til þess að nemandi venjist strax réttri handstöðu og 

til að koma í veg fyrir að þumalfingur hangi út fyrir hljómborðið. Einnig eru 

skýringarmyndir sem sýna G-lykil, F-lykil, niðurlagsmerki og útskýringar á því hvað 

taktur, taktstrik og taktboði er. „Halti hundurinn“ er þriðja lag bókarinnar og þar er 

bætt inn þriðja fingri og nótunum e og a. Fjórða og fimmta fingri er síðan bætt inn 

ásamt nótunum f og g í „Parísarhopp“ og „Gleðidans“.  

 

Sjötta lag bókarinnar er „Reipitog“ þar sem nemendur spila gagnstígt (spegilmynd) 

með báðum höndum í einu. Hér er byrjað með fyrsta fingur á nótunni d, þetta er 

hugsað til þess að nemendur festist ekki í þeirri hugsun að fyrsti fingur sé alltaf á c. 

Hér er einnig kynnt legato fyrir nemendum og í næsta lagi þar á eftir sem heitir 

„Klukkan“ er kennt staccato. Til að byrja með þarf að læra rétta mótun einstakra 

nótna og því er mikilvægt að huga að því áður en legato og staccato er kynnt fyrir 

nemandanum. Að spila legato þýðir að spila bundið og getur verið gott að líkja því 

við setningar í töluðu máli og tengja við það sem nemendur þekkja nú þegar. Staccato 

þýðir að nóta skuli spiluð snöggt. Margir nemendur gera þau mistök að ýta nótunni 

hratt niður í stað þess að fara hratt upp af henni. Það getur verið betra að segja að nóta 

skuli enda stutt, að hugsa sér að maður sé að brenna sig á hljómborðinu. Í „Klukkan“ 

fer nemandi einnig strax út fyrir miðju-c þar sem að vinstri hönd byrjar á litla-c. 

Nemandi venst því þá strax í upphafi að lesa nótur neðar í F-lykli og að hendurnar 

geta færst um allt hljómborðið.  

 

Þegar byrjað er að spila með báðum höndum samtímis er gott að brýna fyrir 

nemandanum mikilvægi þess að æfa með sitt hvorri hendi og setja svo saman. Í laginu 
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„Umferðaljósin“ eru vinstri hönd og hægri hönd að spila samtímis en önnur höndin er 

með liggjandi heilnótu á meðan hin er með gangandi fjórðapartsnótur. Þannig er hægt 

að ímynda sér að önnur höndin sé á rauðu ljósi á meðan hin er á grænu.  

 

Þegar hér er komið er tímabært að kynna áttundapartsnótur fyrir nemandanum og er 

það gert í laginu „Hermikrákan“ þar sem að hægri hönd spilar fyrst tveggja takta 

laglínu með fjórðapartsnótum og áttundapartsnótum og vinstri hönd endurtekur svo. 

Til hliðar er svo skýringarmynd með lengdargildi nótnanna og reikningsdæmi til að 

útskýra hvernig tvær áttundapartsnótur verða að einni fjórðapartsnótu.  

 

Þar sem að nemandi er farinn að spila með báðum höndum í einu er mikilvægt að 

þjálfa sjálfstæði handanna. „Letidýrið og stökkmúsin“ er lag þar sem nemandi spilar 

legato með annari hendi en eina staccato nótu á fyrsta slagi í hinni hendinni. Einnig 

reynir þetta á nótnalestur og krefst þess að nemandi noti allt píanóið þar sem að það 

eru stór stökk á milli staccato nótnanna. Í næstu tveimur lögum, „Þvers og kruss“ og 

„Ferðalagið“ spilar nemandi sömu laglínu í báðum höndum en færir sig á mismunandi 

staði á píanóinu. Þegar nemandi hefur náð góðum tökum á því er tímabært að æfa það 

að setja fyrsta fingur undir þriðja fingur og ná þannig yfir áttund í einni hendingu. 

„Fjallgangan“ æfir þetta og einnig getur verið gott að byrja að æfa C-dúr tónstiga 

þegar hingað er komið í náminu. Einnig eru styrkleikaformerki kynnt fyrir nemendum 

í „Fjallgangan.“ Stígandi laglína „Fjallgöngunnar“ hjálpar nemandanum við að fá 

tilfinningu fyrir því að spila veikt og smám saman sterkar eftir því sem laglínan fer 

ofar og endar síðan í hámarki þegar á toppinn er náð, spila síðan smám saman veikar 

þar til laglínan er komin niður aftur.  

 

„Nokia“ er lag sem flestir hafa heyrt. Rétt eins og flestar símhringingar er það 

endurtekið og spilað sterkara í hvert skipti. Þetta er fyrsta lagið með meðleik fyrir 

kennara og geta nemandi og kennari endurtekið eins oft og þá lystir og spilað aðeins 

sterkar í hvert skipti. Til hliðar við „Fjallgönguna“ og „Nokia“ eru styrkleikaformerki 

útskýrð og einnig hálfnóta með punkti þar sem að „Nokia“ er fyrsta lagið með 

taktboðann 3/4 og hálfnóta með punkti kemur fyrir.  

 

„Systkinadans“ er lag þar sem nemandi spilar þríund, ferund og fimmund í fyrsta 

skipti og notar þar af leiðandi tvo fingur sömu handar í einu. Einnig er ritardando og 
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áhersla kynnt fyrir nemanda. Til hliðar er skýringarmynd til að útskýra tónbil fyrir 

nemanda og næsta lag, „Tólf skref“ er samið með það í huga að nemandi læri frá 

byrjun að tónbil ná yfir meira en áttund. Því fylgir svo lítil saga af S. Rachmaninoff 

sem segir frá því að hann hafi náð yfir tólfund með annari hendi.  

Nær allir píanónemendur vilja læra að spila „Til Elísu“ eftir L.v. Beethoven. Upphaf 

þessa verks hefur verið útsett hér fyrir byrjendur og hækkunarmerki og 

afturköllunarmerki kynnt fyrir nemendum. Einnig fylgir lítil saga um heyrnarleysi 

Beethovens og upptaktur er útskýrður fyrir nemendum.  

 

„Vinstri handar vals“ er rétt eins og nafnið gefur til kynna, aðeins spilaður með vinstri 

hendi. Valsinn er í ABA formi og Da capo al Fine er kynnt fyrir nemendum. Lítil saga 

fylgir með um píanóleikarann Paul Wittgenstein sem bað M. Ravel um að skrifa fyrir 

sig konsert sem er aðeins fyrir vinstri hendina. Hann missti hægri hendina í slysi en 

lét það ekki stoppa sig í því að verða frægur píanóleikari.36  

 

„Haust“ er lítið lag sem er samið með það í huga að nemendur hugi vel að því hvað 

þeir eru að túlka með tónlistinni. Lagið endar á þögn sem er kjörið tækifæri til að 

ítreka mikilvægi þagna fyrir nemendum, þær eru mikilvægur hluti tónverks jafnvel 

þótt að búið sé að spila allar nótur.  

 

„Nú er frost á Fróni“ er íslenskt þjóðlag sem allir þekkja. Hér eru föst formerki 

útskýrð fyrir nemendum og munurinn á föstum og lausum formerkjum. Einnig er 

útskýrt fyrir nemendum 1.volta og 2.volta, að nemandi skuli spila það sem er merkt 

með tölustafnum einum í fyrra skiptið en þegar það er endurtekið er spilað það sem er 

merkt með tveimur. Ítalska orðið moderato kemur hér fyrir sem þýðir að þetta lag er 

aðeins hraðara en það sem nemandi hefur verið að spila á undan.  

 

„Bíum bíum bambaló“ er íslenskt þjóðlag þar sem fjórðapartsnóta með punkti er 

kynnt til sögunnar. Þar á eftir kemur „Gráðug kelling og svangur kall“ sem er stutt lag 

eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Tvenns konar meðleikur fylgir fyrir kennara, annarsvegar 

eru þægilegir F-dúr, C-dúr og G-dúr hljómar og hinsvegar óhefðbundnari hljómar 

með ómstríðum sem eru meira í anda lagsins. Kennari getur valið hvorn meðleikinn 
                                                        
36 Pianostreet.com. (2011)  
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hann spilar. „Litirnir“ er lag þar sem nemandi fær frekari þjálfun í að spila á 

mismunandi stöðum á píanóinu, þar þarf hann að skipta um stað með því að spila með 

fyrsta fingri á g og síðan fimmta fingri á a og færa með því móti hendina neðar á 

hljómborðið til að vera í réttri stöðu til að klára lagið á réttum stað.  

Í laginu „Takk“ eru bindibogar útskýrðir frekar fyrir nemendum. Farið er í muninn á 

legato bindiboga og ligatura bindiboga, en hann felst í því að legato bindir nóturnar 

saman og myndar eina hendingu en ligatura er bogi á milli takta í sömu nótu sem 

táknar að nótan skuli ekki spiluð aftur heldur bætist næsta nóta við þá fyrri. Í „Takk“ 

spilar nemandi líka í fyrsta skipti hljóm en hingað til hafa einungis verið spilaðar tvær 

nótur í einu. Þá er vinstri hendi ýmist með eina staka nótu, þríund, fimmund eða 

sexund á meðan hægri hendi spilar laglínuna. 

 

„Sumri hallar“ er rólegt íslenskt þjóðlag þar sem nemandi spilar laglínu með hægri 

hendi en vinstri hendi kemur inn á öðru slagi. Þetta er hugsað til þess að nemandi 

venjist því að hann spilar ekki alltaf á fyrsta slagi, það er krefjandi að byrja með 

laglínu á fyrsta slagi en koma ekki inn fyrr en á öðru slagi með vinstri hendi.  

 

Vestrænar þjóðir eru mjög vanar því að heyra lög í dúr og moll með hefðbundnum I-

IV-V hljómagangi. „Út á djúpið hann Oddur dró“ er lag í lýdískri tóntegund sem 

nemendum finnst jafnvel hljóma skringilega. Kirkjutóntegundir eru þó ekki kynntar 

fyrir nemanda til þess að rugla hann ekki með of miklu efni til að byrja með og því 

beðið með þær útskýringar.  

 

„Öldurnar“ er lítið lag með brotnum hljómum í vinstri hönd og laglínu í hægri hönd 

þar sem nemandi fær að spreyta sig á pedalnotkun. Að því gefnu að nemandi nái niður 

á pedal, er ekkert því til fyrirstöðu að byrja pedalnotkun strax.  

 

„Meistari Jakob“ er krefjandi lag þar sem að mörgu er að huga. Meða annars þarf 

nemandi að spila lagið á mismunandi stöðum á hljómborðinu, vinstri hönd er með 

alberti bassa sem getur reynst byrjendum krefjandi og að lokum eru kirkjuklukkurnar 

með fermötu og nemandi þarf að huga að áslætti þar sem að beðið er um að síðasti 

hljómurinn sé pianissimo.  
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Það er ekki margt sem bætist við með næstu tveimur lögum. „Sá ég spóa“ er með 

fingrasetningu sem reynir á athygli nemanda og í „Fingurnir“ er aftur spilað með 

alberti bassa í vinstri hendi á meðan hægri hönd spilar laglínu rétt eins og í „Meistari 

Jakob“.  

 

Eins og áður hefur komið fram getur píanóið verið mjög einmannalegt hljóðfæri. Þó 

svo að nemendur fái að spila fjórhent með kennara þá er það nauðsynleg þjálfun að fá 

að spila með öðrum nemendum. Þá veltur það jafnt á þeim báðum að fylgjast með og 

spila saman, þegar kennari er að spila með þá ber hann yfirleitt þungann af þeirri 

ábyrgð. Það eru þrír dúettar fyrir tvo nemendur í bókinni. Hér er komið að þeim fyrsta 

sem er „Lína Langsokkur“. Á meðan einn nemandinn spilar laglínuna er annar 

nemandi sem sér um hljómana. Neðri röddin er skrifuð í F-lykli fyrir báðar hendur og 

því reynir þetta á nótnalestur nemanda.  

 

„Komdu kisa mín“ og „Grænmetisvísur“ eru lög þar sem nemandi spilar aðeins 

laglínu, þá er gott að einbeita sér að góðri tónmyndun. „Komdu kisa mín“ er rólegt lag 

og þarf að leggja sérstaklega áherslu á hendingamótun. „Grænmetisvísur“ er fjörugra 

lag þar sem tempóbreyting kemur í miðju lagi og nemandi fær sterkari tengingu við 

merkingu ítölsku orðanna. 

 

Þegar hér er komið í bókinni koma lög sem eru útsett og samin með það í huga að æfa 

það sem nemandi hefur lært hingað til. Lagavalið er ýmist vinsæl lög hjá krökkum á 

þessum aldri, íslensk þjóðlög og lög sem hafa verið samin fyrir bókina með það í 

huga að þjálfa sérstök atriði. Síðustu lög þessa kafla eru „Vísur Vatnsenda-Rósu,“ 

„Ég er sko vinur þinn“ úr myndinni Leikfangasaga og „Do re mí“ sem höfða til 

krakka á þessum aldri en útsetningarnar reyna á það sem nemandi hefur lært hingað 

til.  

6.3 Skapandi tónlistarnám 

 

„Markvisst, skapandi starf þjálfar tóneyra, eykur víðsýni og skilning á tónlist, auk 

þess sem það eflir frumkvæði, sköpunargáfu og sjálfstraust nemenda“37 

 

                                                        
37 Menntamálaráðuneytið (2000). bls 66 
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Grundvallar atriði til að tjá sig vel í gegnum hljóðfærið sitt er að hafa góðan skilning á 

tónlist. Börn eru frjó og áhugasöm í eðli sínu og með því að leggja áherslu á spuna, 

tónsmíðar og að spila eftir eyra öðlast nemandi betri skilning á tónlist og 

sköpunargleði hans fær jafnframt að njóta sín. Þetta styðst við kenningar Elliotts sem 

koma fram í hugmynd hans að námskrá fyrir tónlistarkennslu og nám.  

 

Í nútímasamfélagi getur hver sem er gengið inn í búð og keypt nótur eða nálgast þær á 

rafrænu formi. Fyrr á öldun var ekki eins mikið framboð af nótum og því þótti það 

sjálfsagt að tónlistarmenn og nemendur þeirra skrifuðu sína eigin tónlist. Þeir sem 

höfðu gott tóneyra gátu jafnvel spilað verk sem þeir höfðu heyrt aðra tónlistarmenn 

spila. Það þótti sjálfsagt að spinna á tónleikum eða semja sína eigin einleikskafla, sem 

kallaðir eru kadensur, sem voru fluttir án undirleiks í konsert fyrir hljómsveit og 

einleikara.  

 

Erfitt er að skilgreina tónlist og eflaust er ekki til ein rétt skilgreining. Það fer þó ekki 

á milli mála að tónlist er tjáningarform. Vissulega felst mikil tjáning í því þegar 

hljóðfæraleikari flytur verk eftir aðra en tónsmíðar og spuni eru tjáning sem má ekki 

gleyma að iðka í tónlistarnámi. Með því að kenna börnum tónsmíðar frá byrjun læra 

þau að skrifa nótur og skilja tónfræði. Í gegnum spuna og að spila eftir hljómanöfnum 

fá þau tilfinningu fyrir formi, tóntegundaskiptum, þjálfa tóneyra og hafa meira frelsi í 

tónlistariðkun.   

 

Námsefnið Í fyrsta lagi leggur mikla áherslu á skapandi nám eins og krafist er í 

Aðalnámskrá tónlistarskóla. En hvað er að vera skapandi? Elliott segir í bókinni sinni 

Music Matters að ef hann teiknar á töflu fyrir nemendur þá fari ekki á milli mála að 

hann sé að teikna. Sumir myndu segja að þetta væri skapandi af því að hann er einstök 

persóna og þess vegna sé teikningin hans skapandi verk. Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu er allt sem við gerum skapandi, hvort sem það er að teikna, skrifa, tala 

eða anda. Þessi skilgreining er því of víðtæk og ekki hægt að kalla teikninguna hans 

skapandi verk. Hans skilgreining á að vera skapandi felur í sér að búa eitthvað til svo 

fáist áþrifanleg afurð eða afrek sem fróðir einstaklingar kunna að meta. Samkvæmt 
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þessari skilgreiningu ber því að fara varlega með að nota orðið skapandi og erfitt er að 

ákveða hvenær verk eða athöfn telst vera skapandi.38  

 

Jonthan Barnes tekur fyrir skapandi nám í skólum í grein sinni Creativity and 

composition in music. Tónlist er skapandi námsgrein og margir telja sköpunina ná 

hámarki í tónsmíðum þar sem hugmyndaflug, þekking og vitsmunir koma saman. 

Margir telja að sköpunargáfa í tónlist sé einungis ætluð undrabörnum og það er lítið 

um tónsmíðar og tónlistargerð í skólum. Plato, Dewey, Jaques-Dalcroze, Steiner og 

Freud eru allir sammála um það að sterk tengsl séu á milli leiks og sköpunar.39 Í 

spuna er verið að leika með hljóð og tóna. Þegar unnið er með börnum er tilvalið að 

byrja með þess konar leik sem leggur grunninn að því að byrja á tónsmíðum. Það geta 

allir verið skapandi. Lausnamiðaðir kennarar sem eru skapandi í hugsun hjálpa 

nemendum að virkja sína sköpunargáfu. Þegar lögð er áhersla á skapandi nám þurfa 

nemendur að taka áhættur, vera sveigjanlegir og að vinna saman ef námið fer fram í 

hópum. Þetta verður til þess að auka sjálfstraust þeirra og tilfinningaþroska.40  

 

6.4 Spuni 

 

Hægt er að spinna frjálst og sjá hvert tónlistin leiðir mann, en einnig er gott að ákveða 

stef og spinna út frá því eða taka stef úr lagi sem hefur verið samið. Það getur verið 

gott að líkja þessu við að semja sögu á staðnum, hvort sem hún er uppspuni eða stuðst 

er við persónur úr öðrum sögum sem lenda í nýjum ævintýrum. Spuni verður að 

tónsmíð þegar hann er endurtekinn í sama formi og í mörgum tilfellum skráður niður. 

Tónlistarmenn sem hafa góðan grunn í klassískri tónlist og tónfræði geta notað þann 

grunn til að spila mjög flottan spuna. Einnig er hægt að blanda saman tónsmíðum og 

spuna með því að hafa sólókafla þar sem tónlistamaður spinnur út frá tónsmíðinni.  

Í þessum kafla er búið að skrifa út nótur fyrir kennara sem nemandi getur spunnið yfir 

með því að nota annars vegar bara hvítar nótur og hins vegar bara svartar nótur. 

Einnig er búið að skrifa nótur fyrir nemanda sem hann spilar með vinstri hendi og 

getur svo spunnið hægri hendina með því að nota bara hvítar nótur. Ætlast er til að 

                                                        
38 Elliott, David J. (1995) 
39 Barnes, Jonathan (2001) bls 95 
40 Barnes, Jonathan (2001) 
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nemandi og kennari taki þessar æfingar upp reglulega, leiki sér með þær og finni 

jafnvel upp sitt eigið undirspil.  

 

Spunaleikurinn er þannig að kennari spilar átta takta hljómagang, C-dúr7, a-moll, d-

moll7 og G-dúr og nemendur fá þau fyrirmæli að spila bara á hvítu nóturnar það sem 

þeim finnst passa vel við.  

 
Einnig er hægt að spila bara á svörtu nóturnar og spilar kennari þá Ges-dúr og es-moll 

hljómagang. 

 
Sami hljómagangur er notaður í Einleiksspunaleik fyrir nemendur og í Spunaleik fyrir 

hvítar nótur. Hér er búið að skrifa út liggjandi heilnótur fyrir nemendur, þar næst eru 

hálfnótur þar sem að grunntónn og fimmund hljóms eða sjöund og grunntónn eru 

spilaðar og að lokum er grunntónn á fyrsta slagi og þríundin sem myndar hljóminn á 

öðru og fjórða slagi.  
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6.5 Tónsmíðar 

 

Allir geta samið tónlist en það krefst æfingar rétt eins og að spila tónlist. Með því að 

kenna tónsmíðar meðfram tónlistarnámi fá nemendur tækifæri til að læra nótnaskrift 

og tónfræði í gegnum eigin tónsmíðar. Þegar maður sest niður til að semja tónlist er 

gott að byrja á því að kanna möguleika hljóðfærisins. Það er hægt að gera margt á 

hljómborði píanósins, en einnig er hægt að plokka í strengina á flygli, banka á 

hljóðfærið, nota pedal og margt annað.  

 

Í þessum kafla er frumraun átta til fjórtán ára gamalla nemanda í tónsmíðum sem allir 

höfðu verið í píanótíma í hálftíma á viku í tvo til fimm mánuði. Nemendurnir sömdu 

sögu eða mættu með ljóð í tíma. Í samráði við kennara voru möguleikar hljóðfærisins 

ræddir og hvernig væri best að túlka söguna eða ljóðið með tónlist. Nemandi fékk 

góðan tíma til að prufa sig áfram með mismunandi hljóð og stef þar til hann var 

orðinn sáttur. Kennari skrifaði verkið niður og kenndi viðeigandi tónfræði jafnóðum. 

Nemendur fengu síðan eintak af verkinu sínu og æfðu það meðfram öðru efni í 

píanótímum. Þrátt fyrir stutt tónlistarnám þá áttu nemendur auðvelt með að takast á 
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við þetta verkefni og fannst það spennandi og skemmtilegt. Tónsmíðar nemandanna 

lágu allar vel fyrir hljóðfæraleikara og innihéldu jafnvel atriði sem ekki var búið að 

fara í með þeim í píanótímum, s.s, taktboðaskipti, punkteraðar nótur og krómatíska 

tónstiga. Þá var kjörið tækifæri til að kenna viðkomandi atriði og tónsmíðar með 

nemendum eru almennt góður vettvangur til að kenna nótnaskrift og tónfræði. Með 

frekari æfingu er hægt að láta nemendur sjálfa skrá niður verkin sín eins og Carola 

Grindea gerir með sínum nemendum.41 

 

6.6 Tónstigar og hljómar 

 

Mikilvægt er að æfa tónstiga og hljóma samviskusamlega til að læra rétta tækni og 

áslátt við að spila og þjálfa vöðva fingra og handa. Því betri tök sem nemandi hefur á 

tónstigum, því betri yfirfærslugildi hefur það á aðra þætti tónlistar. Tónstigar og 

hljómar eru undirstaða tónlistar og koma fyrir í langflestum tónverkum. Það er jafnvel 

hægt að hugsa um þá sem stafróf tónlistarinnar. Tónstigi er röð af tónum í stígandi og 

hnígandi röð. Til eru margar gerðir af tónstigum en algengustu tónstigarnir kallast dúr 

og moll. Dúr þykir oft glaðlegri og bjartari en moll dekkri og dapurlegri. Hljómur 

samanstendur af þremur eða fleiri tónum úr tónstiga sem heyrast samtímis og mynda 

eina heild. Þeir geta einnig verið brotnir og þá eru tónarnir úr hljómnum spilaðir einn í 

einu. Í þessum kafla námsefnisins eru tónstigar og hljómar sem gott er að byrja á að 

læra. Teknir eru fyrir C-dúr, G-dúr, D-dúr, a-moll og e-moll tónstigar. Moll 

tónstigarnir eru hreinir, hljómhæfir og laghæfir, einnig er gagnstígur C-dúr. Þessir 

tónstigar urðu fyrir valinu því þeir eru algengir í lögunum í bókinni og eru allir með 

sömu fingrasetningu. F-dúr er ekki tekinn með þrátt fyrir að koma oft fyrir í lögum 

bókarinnar þar sem að fingrasetningin er öðruvísi og gæti ruglað nemendur á þessu 

stigi námsins. Næst eru teknir fyrir hljómarnir C-dúr, G-dúr, F-dúr, a-moll og e-moll í 

grunnstöðu, fyrstu hljómhvörfum og öðrum hljómhvörfum. Þessir hljómar voru valdir 

þar sem að þeir eru allir á hvítum nótum. Þeir koma fyrir hvort tveggja sem liggjandi 

hljómar og brotnir hljómar og eru góð undirstaða fyrir næsta kafla bókarinnar þar sem 

farið er í að spila eftir hljómanöfnum.   

 

                                                        
41 Grindea, Carola (1964) 
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6.7 Að spila eftir hljómanöfnum 
 

Nótnaskrift getur verið margskonar. Að spila eftir hljómanöfnum gefur 

tónlistarmanninum frelsi til að útsetja lag á þann hátt sem hentar honum best.  

Þegar spilað er eftir hljómanöfnum er ekki búið að skrifa út allt lagið og 

hljóðfæraleikarinn gerir það sjálfur út frá bókstöfum sem standa við laglínuna. 

Stundum eru engar nótur, bara bókstafir og þá er laglínan spiluð eftir eyra. Það er 

mjög góð þjálfun að reyna að spila lög eftir eyra sem maður kann að syngja og finna 

út hvaða hljómar passa við laglínuna. Til að finna út hljóm þá spilar maður 

grunnnótuna og svo þríund og fimmund frá grunntóni. Þessi aðferð er mjög góð til að 

þjálfa tónheyrn, læra um tónbil og hljóma, hljómaskipti og kemur í veg fyrir að 

nemandi verði háður því að spila einungis með nótur.  

 

Kaflinn hefst á sýnisdæmum þar sem búið er að skrifa út nokkrar aðferðir til að spila 

„Gamla Nóa“ eftir hljómanöfnum þar sem að C-dúr og G-dúr hljómar eru notaðir. 

Fyrst eru spilaðar liggjandi grunnnótur og þarf þá nemandinn bara að spila nótuna 

sem bókstafurinn fyrir ofan laglínuna segir til um. Þar næst er búið að skrifa út 

brotinn hljóm og þögn á fjórða slagi svo nemandi hafi tíma til að færa sig á réttan stað 

á hljómborðinu fyrir næsta hljóm. Þar á eftir er búið að breyta röðinni á brotna 

hljóminum og ýmist spilað grunntón-fimmund-þríund eða venjulegan brotinn hljóm. 

Að lokum eru liggjandi tónbil þar sem að C-dúr er skrifaður sem fimmund og G-dúr 

sem sexund. Þetta er kjörið tækifæri til að útskýra tónhvörf fyrir nemanda ef hann 

hefur náð góðum tökum á tónbilum.  

 

Þegar nemandi hefur spreytt sig á fyrsta sýnidæminu tekur við að spila án þess að hafa 

undirspilið skrifað á nótur. Það eru fjögur lög með hljómanöfnum í bókinni. „Fljúga 

hvítu fiðrildin“ er lag sem íslenskir nemendur ættu að þekkja. Það eru aðeins tveir 

hljómar skrifaðir við það, F-dúr og C-dúr, og því er þetta kjörið fyrsta lag. Þar á eftir 

kemur „Vögguvísa Brahms“ sem er rólegt og þægilegt lag þar sem að laglínan helst 

innan einnar áttundar og aðeins þrír hljómar, G-dúr, D-dúr og C-dúr, koma fyrir í 

laginu. „Piparkökusöngur“ kemur þar á eftir og koma sömu þrír hljómar fyrir í því en 

laglínan er aðeins meira krefjandi. Síðasta lagið er svo „Vem kan segla“ sem er rólegt 

lag en hljómagangurinn er meira krefjandi en í fyrri þrem lögunum þar sem d-moll, g-

moll, C-dúr, F-dúr og A-dúr koma fyrir.  
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7. Lokaorð 

 

Þrátt fyrir smæð landsins býr Ísland að ríkri tónlistarhefð og er þekkt fyrir gott og 

fjölbreytt tónlistarlíf. Því tel ég mikilvægt að hafa í höndum markvisst námsefni sem 

styður við fjölbreytni í tónlistarnámi. Þrátt fyrir mikið úrval píanóskóla á heimsvísu er 

lítið úrval til af íslensku námsefni. Kennsluefni á móðurmálinu tengir efnið betur að 

þekkingu barna, gerir þau móttækilegri og vekur áhuga þeirra. Í fyrsta lagi styðst við 

hugmyndafræði Deweys og Elliotts og leggur grunninn að þeim markmiðum sem 

Aðalnámskrá tónlistarskólanna gerir kröfur um. Í fyrsta lagi er góð viðbót við það 

námsefni sem til er á Íslandi og sameinar nótnalestur og skapandi nám. Með því að 

fara reglulega í spuna, hvetja nemendur til tónsmíða, að spila eftir hljómanöfnum og 

þar af leiðandi að þjálfa hlustun og tóneyra strax frá byrjun verða nemendur betur í 

stakk búnir til að takast á við fjölbreytt verkefni í tónlistarnámi. Lagaúrval bókarinnar 

er fjölbreytt og samanstendur af íslenskum og erlendum þjóðlögum, vinsælum lögum 

úr kvikmyndum og leikritum, auk laga sem nemendur ættu að þekkja úr leikskóla og 

samsöng í grunnskólum. Samhliða því að læra nótnalestur er kennd tónfræði og einnig 

eru inn á milli fróðleiksmolar úr tónlistarsögunni sem ætlaðir eru til að vekja áhuga 

nemanda á tónlistarsögu. Efni bókarinnar er fjölbreytt, sem er mikilvægt fyrir 

nemendur og allir ættu að finna eitthvað sem höfðar til þeirra. 

Að gera nýjan píanóskóla er mikil vinna og að mörgu er að huga. Vinnan við þetta 

verkefni hefur hjálpað mér að vera markvissari í kennslu og þróa áfram aðferðir sem 

ég hef notað undanfarin ár. Mér hefur fundist vanta námsefni af þessu tagi og ég vona 

að það komi til með að nýtast íslenskum píanókennurum eins vel og það hefur reynst 

mér. Ég hafði mjög gaman af því að vinna að Í fyrsta lagi og lærði mikið í þessu ferli. 

Ég hlakka til að þróa þetta áfram og er farin að stefna á framhaldið, Í öðru lagi. 
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Viðauki I 

 

Spurningalisti sem var notaður til stuðnings í viðtölum. 
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Nafn? 

 

Menntun? 

 

Hvaða skóla kennir þú við? / hefur þú kennt við?  

 

Hvernig er dæmigerður fyrsti píanótími nemenda hjá þér?  

 

Hvaða bækur og námsefni notar þú helst?  

 

Ferð þú í spuna, tónsmíðar og að spila eftir hljómanöfnum með nemendum? 

Ef svo er, hversu mikið og hvaða aðferðir notar þú?  

 

Hvenær byrja þú að kenna nótnalestur? 

 

Hvenær byrjar þú að útskýra tónfræðihugtök fyrir nemendum?  

 

Hvernig hvetur þú nemendur til að æfa sig heima?  

Á maður að þurfa þess?  

 

Hefur þú verið með nemendur með greiningu/röskun?  

Er öðruvísi að kenna þeim og hvernig þá? 

 

Finnst þér áherslur í tónlistarkennslu hafa breyst mikið síðan þú varst í námi/á þínum 

kennsluferli?  Til dæmis með tilkomu nýrrar námsskrár. 

 

Hefur þú kennt mörgum fullorðnum byrjendum?  

Er öðruvísi að kenna þeim og hvernig þá? 

 

Hvaða atriði í kennslu finnst þér mikilvægt að komi fram í nýjum píanóskóla?  
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