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Formáli 

Rannsóknin er meistaraprófsverkefni til M.Ed-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnunarfræði 

menntastofnana. Vægi rannsóknarinnar er 30 einingar. 

Gerð rannsóknaráætlunar lauk vorið 2009 en verkefnið er nú búið að taka 

4 ár og er búið að standa yfir með hléum allan þann tíma. Þó svo að ég einn 

sé höfundur þessa verks þá hafa margir verið mér innan handar við gerð þess 

og stutt mig áfram við ritun verkefnisins. Mig langar af því tilefni þakka 

fjölskyldu minni, samstarfsfélögum og vinum fyrir ómetanlega hjálp og 

stuðning. Sérstaklega vil ég þakka sambýliskonu minni, Ernu Mary 

Þorsteinsdóttur, fyrir einstaka þolinmæði og hjálp og börnum okkar, þeim 

Þóreyju Köru, Svövu Guðnýju og Tjörva Leó fyrir skilninginn á öllum 

kvöldunum sem ég hef þurft að vera í burtu vegna vinnu við verkefnið. Einnig 

vil ég þakka samstarfsfólki mínu í SÍMEY fyrir stuðninginn og þar á Herdís M. 

Ívarsdóttir sérstakar þakkir skildar fyrir að lesa verkefnið yfirog vera mér til 

aðstoðar. Einnig vil ég þakka Braga Bergmann fyrir að les fyrir próförk. 

Dr. Hanna Ragnarsdóttir, dósent og dr. Friðgeir Börkur Hansen, prófessor 

við Háskóla Íslands, hafa leiðbeint mér í gegnum verkið. Þau hafa sýnt mér 

ótrúlega þolinmæði og langlundargeð og hafa haft trú á því að ég gæti lokið 

verkefninu þó svo að ég hafi á tímabili verið búinn að glata henni sjálfur. 

Ólafur Helgi Jóhannsson var sérfræðingur og kann ég honum bestu þakkir 

fyrir góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka þátttakendum rannsóknarinnar 

fyrir að hafa gefið sér tíma til að ræða við mig. Án þeirra væri þessi rannsókn 

ennþá bara hugmynd.
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Ágrip 

Erlendir tónlistarkennarar hafa verið áberandi á Íslandi allt frá því fyrstu 

tónlistarskólarnir voru stofnaðir á fyrri hluta 20. aldar. Í dag eru um 25% 

tónlistarkennara á Íslandi af erlendum uppruna. Rannsóknin sem hér um 

ræðir snýr að því að skoða birtingarmynd fjölmenningarinnar með áherslu á 

samskipti og forystu í tónlistarskólum. Rannsóknin er eigindleg og byggir á 

viðtölum við níu einstaklinga í þremur skólum. Talað var við skólastjóra, 

erlendan kennara og innlendan kennara í hverjum skóla fyrir sig. Í viðtölunum 

var rætt um staðalmyndir og fordóma, hópamyndanir, stjórnunarhætti og 

forystu innan skólanna. 

Helstu niðurstöður eru þær að kennarar af erlendum uppruna, sem flytja 

hingað, verða oft utanveltu framan af í samstarfi og samskiptum við bæði 

samkennara sína og stjórnendur. Á hinn bóginn eru þeir álitnir færari á 

hljóðfæri og að mörgu leyti virkari þegar kemur að kennslunni sjálfri heldur 

en íslenskir kennarar. Lítið sem ekkert varð vart við hópamyndanir sem 

byggja á þjóðerni. Þá kom í ljós að stjórnunarstíll skólastjórnenda virðist hafa 

mikil áhrif á hversu mikið erlendir kennarar verða utanveltu. Því meiri áhersla 

á samræður og lýðræðislega stjórnun, því betur eru erlendu kennararnir með 

í ákvarðanatöku frá upphafi veru sinnar hér og taka meira þátt í skólastarfinu. 
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Abstract 

„They are all so nice!“ 

Since the foundation of the first music schools in In Iceland in the first half of 

the 20th century they have had culturally diverse teachers. Today about 25% 

of all music teachers in Iceland are immigrants. This thesis researches how 

cultural diversity appears in communication and leadership of the 

musicschools. This is a qualitative research based on interviews with nine 

individuals from 3 musicschools outside the Reykjavík area.  A head teacher, 

an Icelandic teacher and an immigrant teacher were interviewed from each 

school. The main topics in these interviews were stereotypes, formations of 

power groups, communications and leadership. 

The findings shows that immigrant teachers often experience being 

outsiders when it comes to cooperation and communication with their fellow 

teachers and leaders. The first years although they are often seen as more 

qualified as teachers and performers. Groups based on nationalities were not 

found. Leadership styles had major influence on how well immigrant 

teachers managed to take part in forming school policy and common decision 

making. The more democratic and discussion based leadership the more 

participation of immigrant teachers. A curious finding was that in a case 

where the leader team was culturally diverse the positive effect of cultural 

diversity was more evident.   
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1.Inngangur 

Frá því fyrstu tónlistarskólarnir voru stofnaðir á fyrri hluta 20. aldar hafa þeir 

verið fjölmenningarlegar stofnanir að því leyti að margir kennarar og 

skólastjórar í skólunum hafa verið af erlendu bergi brotnir. Á sama tíma og 

menningarlegur fjölbreytileiki einkenndi marga tónlistarskóla, þá störfuðu 

þeir í einsleitu samfélagi framan af þar sem fáir innflytjendur voru fyrir. Þegar 

kom fram á 7. áratuginn fjölgaði tónlistarskólum á Íslandi mikið. Samhliða 

mikilli þenslu í tónlistarskólakerfinu myndaðist skortur á tónlistarkennurum 

á landinu sem var mætt með því að haldið var áfram að sækja 

tónlistarkennara til útlanda (Sigrún G. Jóhannesdóttir og Árni Sigurbjarnason, 

2004). Þannig viðhélst menningarlegur fjölbreytileiki meðal kennara í 

tónlistarskólum í gegnum árin á meðan samfélagið sem skólarnir störfuðu í 

breyttist ekki mikið. Í upphafi 21. aldar urðu miklar samfélagsbreytingar. Á 

árunum 2001–2009 jókst hlutfall einstaklinga með erlent ríkisfang úr 3,1 

prósenti upp í 7,6 prósent hér á landi og þar með menningarleg fjölbreytni 

samfélagsins (Hagstofa Íslands, 2013). Í kjölfarið á þessari aukningu erlendra 

ríkisborgara hér á landi hefur neikvæðni í garð innflytjenda aukist. Í 

tónlistarskólunum liggur mikil reynsla af fjölmenningu og má segja að 

tónlistarskólarnir hafi nokkra sérstöðu að því leyti. Forvitnilegt er í þessu 

samhengi að skoða stöðu fjölmenningar í tónlistarskólum og viðhorf til 

hennar.  

Í starfi mínu sem skólastjóri í tónlistarskóla hef ég staðið frammi fyrir þeirri 

áskorun að reyna að manna kennarastöður af hæfu og vel menntuðu fólki. 

Nám í tónlistarskólanum sem ég stjórnaði var vinsælt og komust færri að en 

vildu. Þó nokkur starfsmannavelta var í skólanum og þegar kennari hætti eða 

fór í fæðingarorlof þá beið það erfiða verkefni að ráða kennara í hans stað. 

Það heyrði til algerra undantekninga að svör bærust við starfsauglýsingum. 

Ýmissa leiða þurfti því að leita til að útvega kennara og oftar en ekki varð 

niðurstaðan sú að leita þurfti út fyrir landsteinana að kennurum. Algengt var 

að þeir erlendu kennarar sem fyrir voru höfðu vitneskju um tónlistarkennara 

í sínu heimalandi sem voru að leita að vinnu eða langaði að svala ævintýraþrá 

sinni með því að kenna hér norður undir heimskautsbaug. Niðurstaðan varð 

sú að um þriðjungur kennara skólans var af erlendu bergi brotinn þau ár sem 

ég starfaði við skólann. 

Mín reynsla var sú að erlendu kennararnir færðu með sér mikla þekkingu 

og oft önnur viðhorf en ríkjandi voru í skólanum. Tungumálaörðugleikar voru 

algengir til að byrja með og maður upplifði það að erlendu kennararnir væru 

óöruggir og næðu ekki að njóta sín í íslensku samfélagi eins og best væri á 

kosið. Einnig fannst mér vera mjög sterk krafa frá samfélaginu um að erlendu 
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kennararnir skyldu laga sig hratt að íslenskum hugsunarhætti og íslensku 

samfélagi. Í ljósi þessarar persónulega reynslu minnar þótti mér forvitnilegt 

að skoða menningarlegan fjölbreytileika tónlistarskólanna með gleraugum 

fjölmenningar- og stjórnunarfræðanna.  

 

1.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvernig fjölmenning, þ.e. 

fjölbreyttur menningarlegur bakgrunnur tónlistarkennara og tónlistar-

skólastjóra, birtist í innra starfi tónlistarskóla. Til að varpa sem skýrustu ljósi 

á fjölmenningu innan tónlistarskólanna þurfti ég að skoða hversu hátt hlutfall 

tónlistarskólakennara er á Íslandi. Þess vegna ákvað ég að skoða hlutfall 

erlendra tónlistarskólakennara eftir landshlutum til að kortleggja 

fjölbreytileikann. Rannsóknin sjálf fólst hins vegar í því að skoða reynslu 

erlendra og íslenskra tónlistarkennara og tónlistarskólastjóra af því að starfa 

í fjölmenningarlegum starfsmannahópi.  

Í rannsókn þessari verður sjónum beint að samskiptum og stjórnun í 

tónlistarskólum, þ.e. hvernig fjölmenningarlegt starfslið skólanna hefur áhrif 

á þessi atriði. Rannsóknarspurningin hljómar því svona: Hvernig birtist ólíkur 

menningarlegur bakgrunnur tónlistarkennara í samskiptum og stjórnun í 

tónlistarskólum? 

Undirspurningar eru: 

 Hver er reynsla kennara og skólastjóra af samskiptum í slíkum 

skólum? 

 Hvernig birtast staðalmyndir í þessum samskiptum? 

Að mínu mati er það mjög mikilvægt að þekkja hvaða áhrif fjölmenning 

hefur á starfsemi tónlistarskólanna. Það að íslenskir tónlistarskólar geti til 

fullnustu nýtt sér þá þekkingu og færni sem þeir eru að flytja inn í formi 

kennara tel ég vera stóran þátt í því hvernig tónlistarskólunum farnast. Það 

er skoðun mín að aukin þekking á því hvernig fjölmenning birtist í samskiptum 

í tónlistarskólum sé lykilatriði til að virkja þá krafta sem í henni felast og að 

yfirstíga þær hindranir eða þá erfiðleika sem fram kunna að koma til þess að 

efla og bæta skólastarfið. 

 

1.2 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur tvíþætt gildi. Í fyrsta lagi mun rannsóknin kortleggja 

fjölmenningu í tónlistarskólum á Íslandi, þ.e. draga upp mynd af því hversu 
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fjölmenningarlegt umhverfið er í tónlistarskólum í dag ásamt upplýsingum 

um efnið frá árdögum tónlistarskólanna hér á landi. Í öðru lagi mun 

rannsóknin veita yfirsýn yfir þætti í stofnanamenningu tónlistarskólanna, þ.e. 

hvernig fjölmenning birtist í samskiptum kennara með ólíkan 

menningarbakgrunn. Þá verður kannað hvernig forystan innan skólanna tekst 

á við þær ögranir sem fjölmenning býður upp á og hvernig ólíkir 

stjórnunarhættir hafa áhrif á birtingarmynd fjölmenningarinnar. Þá má 

benda á að engar rannsóknir liggja fyrir hér á landi um stofnanamenningu 

íslenskra tónlistarskóla og er því um brautryðjendastarf að ræða. 
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2 Vettvangurinn 

Til að gera sér betur grein fyrir því að hve miklu leyti fjölmenning er hluti af 

stofnanamenningu íslenskra tónlistarskóla er nauðsynlegt að kynna sér tilurð 

og sögu þeirra. Í þessum kafla verður farið lauslega yfir sögu 

tónlistarskólanna á Íslandi og leitast við að varpa ljósi á það hversu sérstakt 

fyrirbæri íslenskir tónlistarskólar eru í evrópsku samhengi. Til að átta sig á 

þeirri hefð sem tónlistarskólarnir starfa í, verður í þessum kafla farið yfir 

þróun tónlistarskólakerfisins og fyrirkomulag tónlistarkennslu á Íslandi á 

síðustu öld. Þá verður skoðað hvernig kennarastétt tónlistarskólanna er 

samsett í dag.  

 

2.1 Sögulegt ágrip tónlistarskóla á Íslandi 

Saga íslenskra tónlistarskóla nær allt til ársins 1911 þegar Jónas Tómasson, 

organisti, stofnaði vísi að músíkskóla á Ísafirði og starfaði sá skóli til ársins 

1918. Árið 1922-1924 stofnaði Ottó Böttcher Hljóðfæraskólann í Reykjavík 

(Bjarki Sveinbjörnsson, 2008). Ottó þessi kom frá Berlín og var fenginn 

sérstaklega hingað til þess af nokkrum lúðraleikurum (Jón Leifs, 1922, bls. 2).  

Nú sest Böttcher að í Reykjavík og veitir þar kenslu í leik allra 

samleikshljóðfæra, fiðlu, viola, violoncello, kontrabassa, flautu, 

hóbóu, klarinettu, fagott, allra málmblásturshljóðfæra og 

sláttarhljóðfæra þeirra, sem venjulega eru notuð til samleiks. 

Sjerfræðikenslu veitir hann í að leika á fiðlu, viola og 

málmblásturshljóðfæri (trompet, horn, básúnu, túbu o.fl.) og 

geta nemendur þeirra hljóðfæra stundað hjá honum nám sitt til 

mikillar fullkomnunar. Annan hljóðfæraleik kennir hann eftir 

bestu þýskum „skólum" (skólabókum) og er enginn vafi á því að 

byrjendur á þessum hljóðfærum geta notið kenslu hans með 

góðum árangri fyrstu árin, enda hefur hann náð í nýjustu og 

bestu heimildir um þá kenslu. 

Árið 1930 hófst starfsemi tónlistarskóla að nýju þegar Tónlistarskólinn í 

Reykjavík var stofnaður. Árið 1946 var Tónlistarskólinn á Akureyri stofnaður 

og í kjölfarið Tónlistarskóli Ísafjarðar, Tónlistarskóli Hafnarfjarðar og 

Tónmenntaskólinn í Reykjavík. Á árunum 1962-1985 fjölgaði skólunum úr 13 

í 80 en þessi mikla fjölgun skólanna kom í kjölfar laga um fjárhagslegan 

stuðning við tónlistarskóla sem sett voru árið 1963 (Sigrún G. Jóhannesdóttir 

og Árni Sigurbjarnason, 2004). Samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning 
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við tónlistarskóla (nr. 12/1963) þurfti tónlistarskóli að fullnægja fjórum 

skilyrðum til að geta starfað samkvæmt lögunum. Þessi skilyrði voru að einn 

kennari þurfti að vera fastráðinn auk tveggja eða fleiri stundakennara, starfa 

minnst sjö mánuði á ári og ljúka með vorprófum og opinberum 

nemendatónleikum, veita hverjum nemanda einn einkatíma í viku auk 

tveggja hópkennslugreina (tónfræðigreinar og samspil). Í skólanum þurftu að 

vera a.m.k. 30 nemendur. Að þessum skilyrðum uppfylltum átti skólinn að fá 

1/3 af rekstrarfé sínu frá ríkinu (Lög um um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla nr. 12/1963). 

Árið 1975 voru samþykkt lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

(nr. 22/1975). Í þeim lögum haldast skilyrðin þau sömu og í lögunum frá 1963. 

Hins vegar var styrkjum til tónlistarskóla breytt þannig að þeir náðu núna 

aðeins til launakostnaðar kennara og tónlistarskóla og fengu skólarnir 50% 

launakostnaðar frá ríki en 50% frá sveitarfélögum. Annan rekstarkostnað átti 

að fjármagna með skólagjöldum (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla 22/1975). Það má því segja að blómaskeið tónlistarskólanna 

hafi verið á árunum 1963–1985 þar sem skólarnir uxu hvað mest og flest 

sveitarfélög á landinu stofnuðu sinn eigin tónlistarskóla. Þessi öri vöxtur sést 

til dæmis á því að árið 1962 voru tónlistarnemendur á landinu 655 og 

fastráðnir kennarar 21 en árið 2004 voru nemendur á landinu um 12.300 en 

kennarar um 700 talsins (Sigrún G. Jóhannesdóttir og Árni Sigurbjarnarson, 

2004).  

Árið 1985 var lögum breytt og aðilum gert erfiðara fyrir við að stofna 

tónlistarskóla (Sigrún G. Jóhannesdóttir og Árni Sigurbjarnason, 2004). Bætt 

var inn ákvæðum um að skólinn þyrfti að kenna samkvæmt námskrá 

menntamálaráðuneytisins. Þrátt fyrir að saga tónlistarskólanna sé nú orðin 

rétt um aldargömul, var engin námskrá til fyrr en árið 2000 að Aðalnámskrá 

tónlistarskóla leit dagsins ljós – og vinnan við hana hófst ekki fyrr en 1992 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2000) 

Tónlistarskólakerfið á Íslandi er um margt sérstakt og má segja að 

hliðstæða þess þekkist varla í Vestur-Evrópu. Sérstaða íslenskra tónlistarskóla 

liggur m.a. í fjölda skóla og hraðri uppbygging á 7. og 8. áratug síðustu aldar, 

rausnarlegri aðkomu hins opinbera að rekstri og stofnun skólanna og frelsis 

skólanna til að þróast (Sigrún G. Jóhannesdóttir og Árni Sigurbjarnason, 

2004). Þetta hefur haft þær afleiðingar að hlutfall íbúa í tónlistarnámi er með 

því mesta sem gerist í Evrópu samhliða því að sá tími sem hver nemandi fær 

í kennslu er einnig með því mesta sem þekkist (European musicschool union, 

e.d). Grunnur íslenska tónlistarskólakerfisins liggur í konservatoríum 18. og 

19. aldar í Evrópu. Þeir skólar voru til þess gerðir að styrkja grunn vestrænnar 
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klassískrar tónlistar og hefur form kennslu nánast verið óbreytt frá þeim tíma. 

Hefðbundin hljóðfæra- eða söngkennsla felst í einkatímum. Þar myndast 

ákveðið samband milli kennara og nemanda sem má líkja við samband 

meistara og lærisveins í iðngreinum. Önnur kennsla eins og tónfræðigreinar 

eða hljómsveitarspil fer fram í misstórum hópum. Hin síðari ár hafa vaknað 

spurningar um þetta fyrirkomulag, sérstaklega vegna aukinna krafna um 

hagræðingu í rekstri skólanna. Einnig virðist vægi vestrænnar klassískrar 

tónlistarhefðar vera að minnka á kostnað dægurmenningar og afró-

amerískrar tónlistar.  

Eins og er standa íslenskir tónlistarskólar á tímamótum hvað varðar 

tilgang sinn, hvernig skuli kennt og ekki síst hvað skuli kennt. En áhrif 

dægurtónlistar á tónlistarnám og -kennslu ásamt auknum hraða í 

samfélaginu hefur gert það að verkum að vestræn klassísk tónlistarhefð á 

mjög undir högg að sækja meðal barna og unglinga. Yngri kennarar hafa 

miklar efasemdir um að rétt sé að leggja svo mikla áherslu á að viðhalda hinni 

vestrænu klassísku tónlistarskólahefð. Að auki hafa breytingar á 

verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga í rekstri tónlistarskólanna leitt til 

versnandi rekstrarstöðu þeirra (Sigrún G. Jóhannesdóttir og Árni 

Sigurbjarnarson, 2004). Þegar tónlistarskólarnir standa frammi fyrir svo 

miklum breytingum er mikilvægt að þeir búi að góðri forystu og sterkri 

liðsheild. Þá er líklegra að þeir komi úr svo miklu breytingaferli sterkari en 

þeir voru fyrir. 

 

2.2 Erlendir kennarar á Íslandi 

Með komu Ottós Böttcher má segja að innflutningur erlendra 

tónlistarkennara hafi byrjað strax í árdaga tónlistarskóla á Íslandi. Fyrsta 

tilraunin til að stofna tónlistarskóla, og sú er gekk upp til lengri tíma, var 

stofnun Tónlistarskólans í Reykjavík. Hann var stofnaður fyrir tilstuðlan Páls 

Ísólfssonar og Franz Mixa og fengu þeir tvo kennara frá Vín til að starfa við 

skólann. Það voru þeir Karl Heller og Fr. Fleischmann (Bjarki Sveinbjörnsson, 

1998). Samkvæmt minni bestu vitund hafa erlendir tónlistarmenn hingað til 

skipað þær tónlistarkennarastöður sem ekki hefur náðst að skipa með 

íslenskum kennurum. Samkvæmt lögum um atvinnuréttindi útlendinga (nr. 

97/2002) var ekki hægt að fá atvinnuleyfi fyrir erlenda starfsmenn nema að 

fullreynt væri að fá hæfan íslenskan starfskraft. Þessi ákvæði hafa verið að 

rýmka hin síðari ár með útgáfu reglugerðar um atvinnuréttindi útlendinga frá 

2005 (Reglugerð um atvinnuréttindi útlendinga nr. 339/2005). Í henni hafa 

útlendingar með lögheimili innan Evrópusambandsins rétt til að koma til 

landsins í ákveðinn tíma og leita að vinnu á sömu forsendum og Íslendingar. 
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Hvort þessi reglugerð frá árinu 2005 muni breyta einhverju varðandi það 

hvort erlendum tónlistarkennurum eigi eftir að fjölga hér á landi skal ósagt 

látið en þó má leiða að því líkur að hún eigi eftir að auðvelda ráðningar 

kennara frá aðildarlöndum ESB. 

Það er varla til sá einstaklingur á Íslandi sem stundað hefur nám að 

einhverju marki í tónlistarskóla án þess að hafa haft erlendan kennara 

einhvern tíma í tónlistarnámi sínu. Með því að rifja upp gamla tíma komst 

höfundur þessa verks að því að af þeim átta hljóðfærakennurum sem hann 

hafði þegar hann stundaði nám hér á Íslandi voru fjórir þeirra útlendingar: 

Norðmaður, Englendingur, Bandaríkjamaður og Pólverji. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni (2008) hefur hlutfall erlendra 

ríkisborgara hér á landi frá árinu 1990 og þar til 2008 farið úr 1,9% og upp í 

6,8%. Árið 1994 voru trúfélög 16 en voru 26 árið 2007. Skýrslur frá 

Vinnumálastofnun (2006) sýna að hlutfall erlends starfsfólks er vaxandi og þá 

sérstaklega á árunum 2003-2006. Ljóst má því vera að menningarleg 

fjölbreytni á Íslandi er mun meiri í dag en hún var fyrir 18 árum. Hægt er að 

álykta út frá þessum upplýsingum að skólar og aðrir vinnustaðir munu í 

auknum mæli ráðastarfsfólk með mun fjölbreyttari menningarlegan 

bakgrunn en áður hefur verið.  

Í skólum á Íslandi er langstærsti hluti kennara og annars starfsfólks af 

íslensku bergi brotinn. Á árunum 2000-2005 fjölgaði erlendu starfsfólki í 

fræðslustarfsemi úr 190 manns í 300 eða um 58% á sama tíma og fjölgunin í 

fræðslustarfsemi hefur verið rúm 25% (Hagstofa Íslands, 2006). Hlutfall 

grunnskólakennara af erlendum uppruna var t.d. um 2% árið 2007 

samkvæmt Björk Helle Lassen (2007). Sambærilegar tölur var ekki hægt að 

finna hjá Hagstofunni um tónlistarskólana eingöngu. 

2.3 Niðurstöður könnunar um hlutfall erlendra starfsmanna í 
tónlistarskólum 

Til að gera mér grein fyrir menningarlegri fjölbreytni meðal tónlistarkennara 

sendi ég snemma árs 2009 út fyrirspurn til tónlistarskólanna. Í þessari 

fyrirspurn voru skólarnir beðnir um að svara þremur spurningum um fjölda 

kennara, hversu margir væru íslenskir (annar eða báðir foreldrar íslenskir) og 

hversu margir væru erlendir (báðir foreldrar erlendir og þeir fæddir erlendis). 

Að lokum spurði ég hversu margir af þessum erlendu tónlistarkennurum 

væru nú með íslenskan ríkisborgararétt. Send voru út bréf í 74 skóla. Þar af 

svaraði 21 skóli eða 28%. Með því að skoða heimasíður skólanna náðist í 

upplýsingar frá alls 66 skólum, eða 89% skólanna. Þær niðurstöður sem á eftir 
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koma byggja á upplýsingum úr svörum skólanna og einnig af heimasíðum 

þeirra. 

Vegna þess hve mikið af upplýsingunum er í raun óstaðfest þá rýrir það 

áreiðanleika þeirra talna sem fram koma í könnuninni. Rétt er að taka það 

fram að nafnalistar voru ekki bornir saman. Þar af leiðandi er ekki tekið tillit 

til þess hvort sami kennari er starfandi í fleiri en einum skóla. Þó er ljóst af 

þeim gögnum sem ég útvegaði mér að mikið er um það að sami kennari sé 

ráðinn í fleiri en einn skóla. Áhersla könnunarinnar lýtur því að því að sjá hvert 

hlutfall erlendra tónlistarskólakennara er að meðaltali í tónlistarskólum á 

Íslandi. 

Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá hvert hlutfall erlendra kennara er eftir 

landshlutum. Eins og sjá má er hlutfallið mun hærra á landsbyggðinni en á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Austurland er með langhæst hlutfall 

erlendra kennara í sínum tónlistarskólum eða 45% en á bilinu 26–29% í hinum 

landsbyggðarhlutunum. Þá sést að meirihluti skólastjóra á Suðurlandi og rúm 

Mynd 1. Hlutfall erlendra tónlistarskóla kennara og skólastjóra af 
heildarfjölda starfsmanna í tónlistarskólum 
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45% skólastjóra á Norðurlandi eru erlendir. Samkvæmt þessari könnun eru 

tæp 17% tónlistarkennara erlendir en tæp 19% tónlistarskólastjóra í heild 

Við skoðun gagnanna sem ég aflaði mér hjá skólunum kom í ljós að margir 

kennarar störfuðu við fleiri en einn skóla. Til að fá betur fram fjölbreytileikann 

í skólunum reiknaði ég hlutfall erlendra kennara í hverjum skóla fyrir sig og 

fann svo meðaltalstölu hlutfallsins í hverju landsvæði fyrir sig. Mynd 2 sýnir 

hvert hlutfall erlendra kennara er að meðaltali í tónlistarskólunum eftir 

landsvæðum. Þar koma í ljós svipaðar tölur, að því undanskildu að þær eru 

hærri, sem skýrist af því að erlendir kennarar eru meira í fámennum skólum. 

Því telur hver einstaklingur hlutfallslega meira. Í mörgum skólum sem hafa 

einungis einn kennara er oft um að ræða erlendan kennara sem jafnframt er 

skólastjóri skólans og því verður hlutfallið þar 100%. 

Ef litið er til þessara tveggja mynda og þær bornar saman sést að 

menningarlegur fjölbreytileiki innan tónlistarskólanna er meiri á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Á landsbyggðinni 

eru að jafnaði frá þriðjungi og upp í rúmlega helmingur tónlistarkennara af 

erlendu bergi brotinn. Hið háa hlutfall erlendra tónlistarkennara á 

Austurlandi skýrist fyrst og fremst af því hversu litlir skólarnir eru og því vegur 

hver einstaklingur hlutfallslega þungt. Á höfuðborgarsvæðinu er hlutfallið 

Mynd 2. Hlutfall erlendra tónlistarkennara af heildarfjölda starfsmanna að 
meðaltali í tónlistarskólum á Íslandi 
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mun lægra eða tæp 10%. Skýrt skal tekið fram að dreifing hlutfallstalna er 

mjög mikil eins og sést á myndinni hér fyrir neðan. Eins og fram kom í kafla 

2.2 var hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 6,8% (Hagstofa Íslands, 2008). 

Því má segja að staða tónlistarskólanna hvað varðar menningarlegan 

fjölbreytileika sé einstök í íslensku umhverfi. 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Kaflanum er skipt niður í sex undirkafla. Í verkefninu nýti ég mér sex 

meginhugmyndir eða kenningar til að hjálpa mér við að greina og meta 

samtölin sem ég tek. Til að byrja með skoða ég hugmyndafræðina um skólann 

sem lærir (e. schools that learn) (Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, 

Dutton og Kleiner, 2000) til þess að skoða hvernig samskiptin í skólanum og 

forystan birtast í starfsháttum skólans. Í öðrum hluta er litið á staðalmyndir, 

hvernig þær verða til og áhrif þeirra á samskipti. Sem grunn í þeim kafla 

notast ég við skrif Lin, Kwan, Cheung og Fiske (2005), en einnig koma þar fleiri 

við sögu. Samskipti í fjölmenningu er umfjöllun í þriðja hluta kaflans. Þar er 

kenning Gudykunst (1993) um stjórnun á kvíða og óöryggi (e. 

anxiety/uncertainty management theory) til að bæta samskipti skoðuð og þá 

sérstaklega með tilliti til samskipta í fjölmenningarlegum stofnunum. Í fjórða 

hluta kaflans eru skoðaðar ýmsar hugmyndir um stjórnun og forystu í 

fjölmenningu. og þar koma við sögu hugmyndir eins og kenningin um hina 

félagslegu sjálfsmynd (e. social identity theory) samkvæmt Tajfel og Turner 

(1986). Þá mun ég nota hugmyndina um forystu án aðgreiningar (e. inclusive 

leadership) eins og James Ryan (2006) setur hana fram til að greina forystu 

og stjórnunarhætti í skólunum. Þá skoða ég að lokum niðurstöður nokkurra 

íslenskra rannsókna á fjölmenningu. Kaflanum lýkur með stuttri samantekt. 

Í rannsókninni notast ég við ákveðin hugtök sem koma endurtekið fyrir og 

geta haft mismunandi þýðingu í daglegu máli. Fjölmenningu (e. cultural 

diversity) er hægt að nota í mjög víðri skilgreiningu samkvæmt Lumby og 

Coleman (2007). Þær nefna að algengasti og almennasti skilningurinn á 

hugtakinu sé tengdur augljósum þáttum eins og kyni, kynþætti (þ.e. svartir, 

hvítir o.s.frv.) eða þjóðerni. Hins vegar er hægt að skilgreina fjölmenningu 

mun víðar og taka t.d. með í reikninginn þætti sem ekki eru eins augljósir eins 

og menntun, aldur, kynhneigð og svo framvegis. Í þessari ritgerð verður 

hugtakið fjölmenning notað um það þegar fólk af ólíku þjóðerni eða ólíkum 

etnískum uppruna starfar saman. Til að gera textann læsilegri og fjölbreyttari 

verður einnig gripið til þess að nota menningarlegan fjölbreytileika í stað 

fjölmenningar. Merkingin er hins vegar sú sama. 

Innan skólanna eiga sér stað samskipti. Samskipti (e. communication) 

felast í eftirfarandi ferli: Sendandi (e. sender) – kóðun skilaboða (e. coding) – 

samskiptarás (e. channel)  – afkóðun skilaboða (e. decoding) – viðtakandi (e. 

receiver) (Hoy og Miskel, 2005). Samskipti geta verið einhliða (e. one-way) 

eða tvíhliða (e. two-way).  
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Einhliða samskipti eru samskipti þar sem sendandinn er sá eini sem miðlar 

upplýsingum, til dæmis í formi fyrirlestrar, bókar eða ræðu. Við slíkar 

aðstæður fær viðkomandi sendandi ekki endurgjöf á þau skilaboð sem hann 

sendir (Hoy og Miskel, 2005). Sem dæmi má nefna þær fræðilegu greinar sem 

lesnar eru við gerð þessarar ritgerðar. Viðkomandi fræðimenn (sendendur) 

leggja mikla vinnu í það koma skilaboðum sínum sem skilmerkilegast fram í 

texta (kóðun) sem birtist í tímariti (samskiptarás). Þessir textar eru lesnir af 

viðtakanda en hins vegar hef hann engan möguleika á að spyrja þá sem skrifa 

textana hvort hann hafi skilið efnið rétt. Úr því er hins vegar hægt að bæta 

með tvíhliða samskiptum.  

Tvíhliða samskipti eru þegar viðtakandi getur sent sendandanum viðbrögð 

eða svörun við skilaboðum sendandans. Tvíhliða samskipti eiga sér stað t.d. 

með samræðu, tölvupósti eða fyrirlestrum þar sem áheyrendur hafa tök á að 

spyrja nánar út í hvað sendandi skilaboðanna er að meina. Með öðrum 

orðum geta viðtakendur veitt endurgjöf á skilaboð sendanda og sendandi svo 

aftur komið með endurgjöf á skilaboð viðtakanda. Þetta ferli getur annað 

hvort átt sér stað í formi samræðna eða fyrirspurna á fyrirlestri eða með 

bréfaskriftum eða tölvupóstsamskiptum. Almennt er álitið að tvíhliða 

samskipti í formi samræðna undir fjögur augu séu skilvirkasta form samskipta 

(Hoy og Miskel,2005).  

Forysta er þriðja lykilhugtakið í ritgerðinni. Sergiovanni (2006) bendir á 

munur sé á forystu (e. leadership) og stjórnun (e. management). Stjórnun er 

hluti af skrifræðislegum valdapýramída þar sem ákveðnum einstaklingi er 

falið með formlegum hætti það vald að hafa verkstjórn með öðrum í þeim 

tilgangi að samhæfa daglega starfsemi stofnunar eða hóps. Forysta er hins 

vegar það sem á sér stað í samskiptum og samstarfi fólks innan stofnunar og 

birtist í því stofnanabrag og stofnanamenningu stofnunarinnar; það er að 

segja hvernig ákvarðanir eru teknar og hversu vel hópurinn vinnur saman. 

Forysta tekur því til tengsla við fólk. Sergiovanni (2006) segir forystu sem 

þríþætta. Hann segir hana byggjast upp á hjarta, huga og hönd. Þar er hjartað 

þær hugsjónir eða draumar sem við eigum. Hugurinn er þær kenningar og sú 

þekking sem við búum yfir og beitum í starfinu. Að lokum er höndin það sem 

við framkvæmum samkvæmt hjarta okkar og huga.  

Hoy og Miskel (2005) skilgreina að forystu sem víðtækt félagslegt ferli þar 

sem einstaklingur eða einstaklingar innan hóps eða stofnunar hafa áhrif á 

hvernig og hvaða markmið eru sett, hvaða árangri er leitast við að ná og 

hvernig stofnunin eða hópurinn skipuleggur sig. Áhrifin ná einnig til þess að 

skapa sameiginlegan skilning á eðli og tilgangi hópsins og þar með áhrif á 

áhugahvöt einstaklinga í hópnum. Forysta er þegar einstaklingur notar á 
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meðvitaðan hátt félagsleg áhrif sín, innan hóps eða stofnunar, til að afla 

stuðnings og hjálpar við ákveðið sameiginlegt verkefni. (Hoy og Miskel, 2005). 

Schein (2010) tekur í svipaðan streng og segir að forysta eigi sér stað þegar 

einstaklingur hefur áhrif á mótun hegðunar og gilda hjá öðrum 

einstaklingum. 

Ryan (2006) segir að líta þurfi á forystu sem sameiginlegt ferli félagslegra 

áhrifa sem stefna að ákveðnu marki. Mikilvægt sé að stjórnendur séu 

meðvitaðir um að gildismat, sjónarhorn og skoðanir allra sem að stofnuninni 

koma móti stefnu stofnunarinnar. Forysta felst þar með ekki í aðgerðum eða 

hugsjónum eins leiðtoga heldur verður nokkurs konar sameiginleg niðurstaða 

og afleiðing þeirra samskipta og athafna sem fara fram í stofnuninni. Þar með 

er forystan ekki persónubundin eins og stjórnunin er heldur er hún bundin í 

stofnanamenningu og stofnanabrag viðkomandi stofnana. Þegar talað er um 

forystu hér á eftir er því ekki endilega átt við forystu skólastjóranna heldur 

þá forystu sem verður til eða myndast í skólanum í gegnum samskipti og 

athafnir þeirra sem að skólunum koma. Verið er að fjalla um hjarta, huga og 

hönd skólanna sem heildar.  

3.1 Fjölmenning og forysta 

Margir fræðimenn sem rannsakað hafa fjölmenningu hafa komist að því að 

lykilatriði í því hvort fjölmenningarleg stofnun blómstri eða verði þjökuð af 

vandamálum er stjórnun og forysta stofnunarinnar (Agars og Kottke, 2004; 

Ryan, 2006; Wrigley, 2000). Rannsóknir fræðimanna á sviði 

mannauðsstjórnunar á áhrifum fjölmenningar í fyrirtækjum snúa mikið að 

formlegum strúktúr og verklagi í fyrirtækjum. Má þar nefna lagaumhverfi, 

áhrif verkalýðsfélaga, mismunandi stofnanamenningu milli landa og hvernig 

hið félagslega öryggisnet virkar í hinum ýmsu menningarheimum. Skoðað 

hefur verið hvernig ofangreind atriði mótast af mismunandi menningu og 

hvernig menningin hefur áhrif á starfshætti mannauðsstjórnunar í 

mismunandi löndum. Einnig er mikil áhersla lögð á að greina 

menningarbundinn mun, áhrif hans á starfsemi fyrirtækja og hvernig hægt er 

að bregðast við því með breytingum á stefnu og starfsháttum 

mannauðsstjórnunar (Claus, 2003; Stone, Stone-Romero og Lukaszewsky, 

2007; Wu og Chiang, 2007). Rannsóknir innan mannauðsfræða hafa leitt í ljós 

að auka má jöfnuð í fyrirtækjum með gegnsæjum og skilgreindum ferlum, til 

dæmis hvað varðar ráðningar, frammistöðumat, umbunarkerfi og svo 

framvegis. Þannig er reynt að tryggja að framavonir byggist á hæfni eða 

eiginleika viðkomandi en ekki uppruna eða stétt. Ójöfnuður verður öllum ljós 

ef einstaklingur úr minnihlutahóp uppfyllir öll þau skilyrði sem þarf til að fá 
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t.d. stöðuhækkun en fær hana ekki á kostnað einstaklings úr ráðandi stétt 

(Kossek o.fl., 2006).  

En spyrja má hvort að menningarlegur bakgrunnur skipti einhverju máli í 

stofnunum. Í megindlegri rannsókn sem gerð var á taívönskum fyrirtækjum 

sem höfðu starfsstöðvar annars vegar í Taívan og hins vegar í Kína, var komist 

að þeirri niðurstöðu að mikill menningarbundinn munur væri fyrir hendi. 

Þessi munur kom meðal annars fram í starfsánægju þar sem taívanskir 

starfsmenn voru mun ánægðari í starfi en þeir kínversku. Það að þjóðerni 

hafði svo sterk tengsl við starfsánægju skýrðist af því að 

mannauðsstjórnunaraðferðir fyrirtækjanna tóku mið af taívanskri menningu 

og gildum en ekki kínverskum (Wu og Chiang, 2007). Þessar niðurstöður 

kallast á við niðurstöður Stone o.fl. (2007). Þau rannsökuðu hvaða áhrif 

menningarbundin gildi hafa á hversu vel tekst til við innleiðingu á nýrri stefnu 

með ákveðnum aðferðum samkvæmt mannauðsstjórnunarfræðum. Einnig 

skoðuðu þau hversu skilvirkar aðferðir mannauðsstjórnunar væru með tilliti 

til ólíkra menningarbundinna gilda. Niðurstöðurnar voru þær að ef verklag og 

aðferðir mannauðsstjórnunar eiga að vera skilvirk og árangursrík þarf að vera 

samræmi milli gilda fyrirtækjanna og þeirra sem hugsanlega gætu sótt um 

starf, umsækjenda starfa og þeirra sem eru að vinna störfin. Hið sama á við 

um innleiðingu nýrrar stefnu. Þetta á við um alla ferla innan stofnana, 

ráðningarferli, þjálfun, umbunarkerfi, skilgreiningu á árangri o.s.frv. Oftast 

snýst þetta um mun á valdafjarlægð (e. power distance) einstaklinga og 

einstaklingshyggju annars vegar og félagshyggju hins vegar (Stone o.fl., 

2007). Fyrirtæki sem hvetja til einstaklingsframtaks og samkeppni munu 

væntanlega frekar laða að einstaklinga af engilsaxneskum uppruna þar sem 

lítil valdafjarlægð og einstaklingshyggja og samkeppni er meira ríkjandi í 

gildisgrunni engilsaxneskra þjóðfélaga en t.d. Filippseyja (Hofstede, 2001). 

Lumby (2006) gagnrýnir þær áherslur sem mannauðsstjórnunarfræðin og 

fleiri hafa þegar fjölmenning er rannsökuð. Með því að leggja áherslu á 

uppbyggingu ferla eða kerfa sem stuðla að jöfnuði sé í raun verið að skauta 

hjá því að takast á við erfið siðferðileg álitaefni. Þegar betur sé að gáð sé sá 

jöfnuður einkum á yfirborðinu og í raun táknrænn en undirliggjandi séu 

viðhorf, verklag og skoðanir ráðandi hópa. Claus (2003) kemst reyndar að 

þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að mannauðsstjórnunaraðferðir hafi 

tilhneigingu til að draga dám af engilsaxneskri menningu og lendi því oft í 

ógöngum þegar verið sé að yfirfæra hana á önnur menningarsvæði. Það sem 

rannsóknir fræðimanna á sviði mannauðsstjórnunar hafa því leitt í ljós er að 

menningarlegur fjölbreytileiki hefur áhrif á stofnanir og skapar ákveðin 

vandamál við að formgera ferla í mannauðsstjórnun. Hins vegar svara þeir 

ekki spurningunni hvernig forysta er heillavænlegust í slíku umhverfi.  
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Undir gagnrýni Lumby tekur Wrigley (2000) en rannsókn hans á tíu skólum 

í Bretlandi leiddi í ljós að sterkur leiðtogi sem óhikað hefur umræðu um 

viðkvæm mál og er þar með fyrirmynd í samfélaginu, nær bestum árangri í 

erfiðum fjölmenningarlegum samfélögum. Einnig kemur í ljós að forysta sem 

byggir á samvinnu og því að skapa sterka heild er hvað heppilegust til þess að 

skila árangri í fjölmenningarlegum stofnunum. Því er mikilvægt að 

viðurkenna tilverurétt jaðarhópa og veita þeim tækifæri til að hafa áhrif 

(Grobler, Moloi, Loock, Bisschoff og Mestry, 2006; Huo, Molina, Sawahata og 

Deang, 2005; Ryan, 2006; Sergiovanni, 2006; Wrigley, 2000).  

Í dag má segja að virkjandi-breytandi forysta (e. transformational 

leadership) laði fram heppilega stjórnunarhætti í skólum (Sergiovanni, 2006). 

Burns kom fram með hugmyndir sínar um breytingaforystu árið 1978. Þar 

sem ástunduð er virkjandi-breytandi forysta eru bæði leiðtogar og fylgjendur 

sameinaðir í því að fylgja eftir eða ná æðri markmiðum sem eru sameiginleg 

báðum aðilum. Til slíkra æðri markmiða má telja þörfina fyrir virðingu, 

sjálfsforræði og siðferðilegar spurningar um góðvild, réttlæti og skyldur 

(Sergiovanni, 2006). 

Wrigley (2000) skoðaði tíu skóla í Bretlandi sem höfðu það sameiginlegt 

að þjóna hverfum sem voru þjökuð af félagslegum vandamálum, fátækt og 

glæpum. Stór hluti nemenda voru innflytjendur eða afkomendur 

innflytjenda. Þessir skólar höfðu allir náð að snúa óheillavænlegri þróun við. 

Lykillinn að velgengni skólanna var að þeir nýttu sér fjölmenninguna í 

skólanum og samfélaginu í starfi skólans og tóku fast á þeim vandamálum 

sem upp komu. Kynþáttahatur, gengjamyndanir og staðalmyndir voru ekki 

látnar viðgangast. Að baki þessu starfi stóð ávallt sterkur leiðtogi sem hafði 

hugrekki til að skora ofantalda hluti á hólm. Að mati Wrigley er nauðsynlegt 

að skólastjórnir vinni að því að skapa einingu um samvinnuanda í skólanum. 

Lumby (2006) rannsakaði 10 menntastofnanir í Bretlandi. Hún athugaði 

m.a. skilning starfsmanna á fjölbreytileika, hversu mikilvæg fjölmenningar-

leg stjórnun væri og að lokum hvort öðruvísi væri að stjórna 

fjölmenningarlegu teymi en einsleitu teymi. Niðurstöður hennar voru þær að 

skilningur starfsmanna á fjölmenningu væri mjög þröngur og sneri aðallega 

að kynþáttum, kynjum og litarhætti eða fötlun. Víðari skilgreining var ekki 

talin með sem hluti af fjölmenningu, s.s. reynsla, aldur, menntun o.s.frv. Hún 

komst einnig að því að sterk tilhneiging er hjá meirihlutahópum til þess að 

búa til utangarðshópa sem falla ekki inn í norm meirihlutans. Yfirleitt er 

nokkur hræðsla við að ráða meðlim úr slíkum jaðarhópum í stjórnunarstöðu 

af ótta við að gæði starfsins minnki. Ráðandi hópar hygla því eigin meðlimum 

og styrkja þannig eigin stöðu.  
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Þessar niðurstöður eru að mínu mati í samræmi við kenninguna um 

félagslega sjálfsmynd. Í kenningunni um hina félagslegu sjálfsmynd er gert 

ráð fyrir að hver einstaklingur hafi tvenns konar sjálfsmynd. Annars vegar 

persónulega sjálfsmynd og hins vegar félagslega sjálfsmynd. Þessi aðgreining 

rennir stoðum undir þá tilhneigingu okkar að hegða okkur ýmist sem 

einstaklingar eða sem hluti af hóp (Brown, 2000). 

Félagsleg sjálfmynd okkar byggist á þeim hóp eða hópum sem við 

skilgreinum okkur í. Þeir hópar sem við skilgreinum okkur í eru nærhópar (e. 

ingroup) okkar. Sem dæmi um nærhópa mína má nefna Íslendinga, 

tónlistarkennara, hornleikara. Þeir hópar sem við skilgreinum okkur ekki í eru 

fjærhópar (e. outgroup) okkar. Sem dæmi um fjærhópa mína má nefna 

útlendinga, togarasjómenn og tenórsöngvara. Við leitumst við að viðhalda 

jákvæðri félagssjálfsmynd með því að bera okkur saman við fjærhópa okkar 

og leitumst við að sjá okkar hóp í sem jákvæðustu ljósi í þeim samanburði. 

Með því að sjá nærhópa okkar sem betri en fjærhópa okkar styrkjum við líka 

persónulega sjálfsmynd okkar. Í kjölfar þessarar flokkunar kemur svo þörfin 

fyrir að aðrir einstaklingar, sérstaklega þeir sem tilheyra fjærhópum, 

viðurkenni einnig þessa sérstöðu (Tajfel og Turner, 1986).  

Gefið hefur verið í skyn að virkjandi-breytandi forysta geti jafnvel stuðlað 

að mismunun vegna kröfunnar um sameiginleg gildi eða sameiginlega sýn 

(Lumby og Coleman, 2007). Hin síðari ár hafa komið fram hugmyndir sem 

leitast við að fylla upp í þá glufu sem er á kenningu Burns um virkjandi-

breytandi forystu (Lumby og Coleman, 2007). Allar þessar hugmyndir snúa að 

því að virkja skólasamfélagið allt í stjórnun skólans á meðvitaðan og sértækan 

hátt og gera þannig alla í skólanum aðila að forystunni. Þannig stuðlar slík 

forysta að því að þátttaka verði að almennu verklagi og starfsháttum. Þær 

kröfur sem þær gera til leiðtogans er að hann sé siðferðilega sterkur og hafi 

kjark til þess að taka á erfiðum siðferðilegum álitaefnum og að berskjalda sig 

fyrir hugmyndum og skoðunum samstarfsmanna sinna (Lumby og Coleman, 

2007; Ryan, 2006; Stefkovich og Begley, 2007; Woods, 2004).  

Hugmyndin um skólann sem lærir snýst um að setja þessa stjórnunarhætti 

í verk innan stofnana meðal kennara, nemenda, foreldra og annarra sem að 

skólunum koma. Sú hugmynd sem ég geng því út frá í sambandi við stjórnun 

fjölmenningar er að því opnari og lýðræðislegri sem hún er, því meiri líkur séu 

á að sjónarmið allra einstaklinga og hópa nái fram að ganga og því minni 

hætta á að staðalmyndir nái sterkri fótfestu innan skólahópsins. Með því að 

kynna sér hugmyndafræði skólans sem lærir og stjórnun án aðgreiningar geti 

skólastjórar í tónlistarskólum nýtt þá krafta sem búa í hópnum til markvissrar 

þróunar. 
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3.2 Staðalmyndir 

Eins og fram kom í kafla 3.1 þar sem rætt var um hina félagslegu sjálfmynd, 

leitast fólk við að skilgreina sjálft sig og aðra í ákveðna hópa. Þessar 

skilgreiningar verða til þess að fólk myndar sér fyrirframgefnar hugmyndir um 

annað fólk. Þetta gerist án þess að við höfum nokkrar upplýsingar um það 

aðrar en þær að við gefum okkur að það tilheyri ákveðnum þjóðfélagshópi. 

Þessar fyrirframgefnu hugmyndir eru kallaðar staðalmyndir (e. stereotypes) 

og verða til í samskiptum við aðra. Smám saman myndast staðalmyndir af 

ákveðnum hópum sem byggja á þeirri reynslu sem við höfum aflað okkur í 

gegnum samfélag og umhverfi okkar (Kulik og Bainbridge, 2006). Þessi 

reynsla þarf ekki að vera bein heldur verðum við oft fyrir sterkum áhrifum úr 

fjölmiðlum og ýmiskonar afþreyingu eins og bíómyndum, tónlist o.fl. (Moon, 

Bichard, Irey, Walt og Carlson, 2009; Siraj-Blatchford, 1994).  

Samkvæmt Lin o.fl. (2005) má skoða staðalmyndir út frá tveimur 

meginþáttum: hæfni (e. competence) og hlýju (e. warmth). Lin o.fl. (2005) 

segja að þjóðfélagshópar séu metnir eftir því hvort þeir hafi orð á sér fyrir að 

vera hæfir eða óhæfir. Til dæmis hafa sumir hópar orð á sér fyrir að vera 

duglegri eða gáfaðri en aðrir. Einnig segja Lin o.fl. (2005) að minnihlutahópar 

hafi orð á sér fyrir að vera mismikið félagslega aðlaðandi, ef svo má að orði 

komast. Því vingjarnlegri sem ákveðnir minnihlutahópar eru álitnir, því hlýrri 

eru þeir samkvæmt Lin o.fl. (2005). Samkvæmt kenningunni um hina 

félagslegu sjálfsmynd þá er sterk tilhneiging meðal einstaklinga að líta á sjálfa 

sig og aðra einstaklinga sem hluta af hóp (Brown,2000; Tajfel og Turner, 

1986). Þar með dæmum við manneskjur út frá því viðhorfi sem við höfum til 

þeirra hópa sem við teljum að manneskjurnar tilheyri (Kulik og Bainbridge, 

2006). Jaðarhópar í samfélaginu hafa oft þann stimpil á sér að vera annað 

hvort hæfir og kaldir, t.d. gyðingar, lesbíur, framakonur eða óhæfir og hlýir, 

t.d. eldri borgarar og fatlaðir. Hópar sem hafa neikvæða staðalmynd eru 

annað hvort álitnir hafa hlýju eða hæfni en aldrei hvort tveggja. Hópar sem 

eru álitnir hæfir og hlýir hafa jákvæða staðalmynd og það ræðst af afstöðu 

og sambandi milli hópa í samfélaginu hvort ákveðnir hópar hafa jákvæða eða 

neikvæða staðalmynd (Lin o.fl., 2005).  

Í íslensku samhengi má velta fyrir sér hvernig litið er á hin ólíku þjóðerni 

út frá þessari skýringu Lin og félaga (2005). Eru til dæmis Austur-Evrópubúar 

hæfir en kaldir? Suður-Evrópubúar óhæfir en hlýir? Skandinavíubúar hæfir og 

hlýir? Og jafnframt má velta fyrir sér hvort að t.d. Danir hafi sams konar mynd 

af þessum hópum og Íslendingar. Fordómar eru neikvæðasta birting 

neikvæðra staðalmynda og geta verið bæði meðvitaðir og ekki síst 

ómeðvitaðir (Kulik og Bainbridge, 2006; Siraj-Blatchford, 1994).  
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Eins og kom fram í kaflanum um félagslega sjálfsmynd skýrir kenningin um 

félagslega sjálfsmynd hvernig við þolum eða umberum ójöfnuð á milli hópa. 

Þó svo að ráðandi meirihluti leitist við að styrkja eigin stöðu í samfélaginu þá 

misbjóðum við réttlætiskennd okkar ef við sjáum og finnum að 

minnihlutahópar eru beinlínis kúgaðir. Með því að færa þeim einhver 

táknræn völd í litlu magni friðar meirihlutinn samvisku sína (Brown, 2000). 

Samkvæmt Kulik og Bainbridge (2006) virðast minnihlutahópar einnig láta sér 

slíka bitlinga vel líka. Eins konar samþykki myndast í samfélaginu um stöðu 

þjóðfélagshópa. Birting þessa í tónlistarskólunum t.d. gæti verið sú að á 

meðan að meirihlutinn er Íslendingar og íslensk gildi ráða ferðinni er í lagi að 

leyfa útlendingum að hafa takmörkuð áhrif í skólunum, þ.e. svo lengi sem það 

gengur ekki gegn hugmyndum og gildum íslensk samfélags. Skólastjórar af 

erlendu bergi brotnir eru að sama skapi umbornir svo lengi sem þeir hafa 

tileinkað sér og aðlagast íslenskum hugsunarhætti. 

Staðalmyndir vekja missterk viðbrögð og tilfinningar hjá okkur og stjórna 

viðhorfum okkar mismikið (Verkuyten, Drabbles og Van Den Nieuwenhuijzen, 

1999). Komið hefur í ljós að þeir sem hafa sterka neikvæða staðalmynd af 

ákveðnum hópi hneigjast til að ýkja stærð hópsins. Í rannsókn þar sem Lin 

o.fl. (2005) skoðuðu staðalmyndir af fólki af asísku bergi á ákveðnu 

háskólasvæði í Bandaríkjunum kom þessi tilhneiging mjög vel í ljós. Á 

háskólasvæðinu voru 6.3% nemenda af asískum uppruna en þátttakendur 

með neikvæða staðalmynd af þessum hópi töldu þá vera rúmlega 17%. 

Verkuyten o.fl. (1999) fundu það út að því ákveðnar sem einstaklingar flokka 

sig í ákveðinn hóp, því sterkari neikvæð tilfinningaleg viðbrögð sýna þeir 

gagnvart minnihlutahópum. Þetta má meðal annars sjá hjá nýnasistum og 

viðhorfum þeirra til innflytjenda. Varla má ætla að slíkar öfgakenndar 

skoðanir séu algengar í tónlistarskólum en gera má ráð fyrir að neikvæð 

viðhorf fyrirfinnist í einhverjum mæli. 

Notkun staðalmynda í daglegu lífi er oftast ómeðvituð og ósjálfráð (Kulik 

og Bainbridge, 2006). En hún er það ekki alltaf. Goodwin, Gubin, Fiske og 

Yzerbit (2000) könnuðu hvaða áhrif völd hefðu á notkun staðalmynda. Í 

rannsókninni var einstaklingum fengið það verkefni að meta umsækjendur 

um nám í háskóla. Öðrum hópnum var sagt að mat hans hefði mikil áhrif á 

það hverjir fengju aðgang að námskeiðum skólans og var hópurinn þar með 

valdamikill. Viðmiðunarhópi var sagt að mat hans hefði takmörkuð áhrif á 

lokaniðurstöður matsins og var hópurinn því valdalítill. Þeir einstaklingar sem 

höfðu mikil völd tóku vel eftir upplýsingum sem styrktu ákveðnar 

staðalmyndir. Þessa tilhneigingu kalla Goodwin o.fl. (2000) staðalmyndir eftir 

forskrift (e. stereotyping by design). Þeir sem voru valdalitlir tóku hins vegar 

lítið eftir slíkum upplýsingum. Báðir hópar tóku lítið eftir upplýsingum sem 
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gengu í berhögg við staðalmyndir. Goodwin o.fl. (2000) skýra þetta með því 

að stjórnendur gefi sér oft ekki tíma til þess að kynna sér málin ofan í kjöl og 

beiti þess vegna staðalmyndum eftir forskrift til að auðvelda sér vinnuna. 

Fræðimenn innan mannauðsstjórnunarfræða (e. human resource 

management) hafa mikið stundað rannsóknir á áhrifum fjölmenningar á 

skilvirkni teyma. Þær rannsóknir hafa að mestu leyti snúið að því að skilgreina 

í hverju menningarbundinn munur liggur. Þetta er hugsað til að auðvelda 

samsetningu fjölþjóðlegra teyma og tryggja þannig skilvirkni þeirra. Einnig 

hjálpar þetta fyrirtækjum að hanna mannauðskerfi sem tryggja að ólíkir 

þjóðfélagshópar hafa jafnan aðgang að þeim tækifærum til starfsframa sem 

liggja innan fyrirtækisins (Kossek, Lobel, og Brown, 2006). 

Lumby (2006) hefur verið gagnrýnin á sjónarhorn rannsókna í 

mannauðsfræðunum sem varða fjölmenningu. Hún telur að margar þessara 

rannsókna ýti einmitt undir staðalmyndir eftir forskrift. Ein frægasta 

rannsóknin sem snýr að því að skilgreina menningarbundinn mun í flokki 

mannauðsstjórnunar og fjölmenningar er án efa rannsókn Hofstede (2001) á 

viðhorfum starfsfólks IBM í lok sjöunda áratugarins og byrjun þess áttunda. 

Þessi rannsókn var grunnurinn að kenningum hans um að mun á 

menningarheimum væri að finna í gildagrunni einstaklinganna. Kenningin 

byggist á því að hægt sé að greina fimm víddir innan menningarsvæða sem 

skýra mismunandi gildagrunna. Þessar víddir eru: Valdafjarlægð (e. power 

distance), óvissuþol (e. uncertainty avoidance), einstaklings-

hyggja/félagshyggja (e. individualism/collectivism), karllægni/kvenlægni (e. 

masculinity/femininity) og að lokum tímaskynjun (e. long- versus short-term 

orientation). Hofstede hefur búið til kvarða þar sem hægt er að mæla hversu 

mikið ákveðin gildi eru ríkjandi fyrir hverja þjóð fyrir sig. Einn afrakstur 

rannsókna Hofstede má finna á heimasíðu hans, þar sem búið er að mæla 

vægi gildagrunna hjá mörgum þjóðum og hægt að bera þær saman. Þannig 

getur hver sem er kynnt sér hvernig líklegt er að einstaklingur frá t.d. Noregi 

hegði sér samanborið við einstakling frá Perú (Hofstede, 2009). 

Margt bendir til að hægt sé að stjórna því í hvaða mæli staðalmyndir hafa 

áhrif á viðhorf okkar á einstaklingum, a.m.k. við fyrstu kynni. Í ljós hefur 

komið að þegar staðalmyndir móta viðhorf okkar um einstaklinga af 

ákveðnum þjóðfélagshópi kallast það leiðandi ferli (e. heuristic based 

processing). Það er skjótvirkt en ónákvæmt. Þegar leiðandi ferli er notað til 

að leggja dóm á eða meta einstaklinga þá byggist sá dómur á þeim 

staðalmyndum sem við höfum af þeim hópi sem viðkomandi tilheyrir. Hins 

vegar getum við með þjálfun stýrt ferlinu (e. controlled processing). Slíkt er 

mun nákvæmara en seinlegra en leiðandi ferli. Með því að nota stýrt ferli til 
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að dæma eða meta ákveðinn einstakling er reynt að forðast að máta hann 

við þá staðalmynd sem innprentuð er í okkur. Í staðinn þarf að gefa sér tíma 

til þess að afla nákvæmra upplýsinga um einstaklinginn. Til þess að geta 

notað stýrt ferli og þar með bælt staðalmyndir okkar þarf fyrst og fremst að 

gera sér grein fyrir hvaða staðalmyndir maður hefur af viðkomandi, hvata til 

að bæla þær og síðast en ekki síst tíma (Kulik og Bainbridge, 2006). 

Samkvæmt því sem komið hefur fram hér að ofan þá hafa staðalmyndir 

mjög mótandi áhrif á viðhorf okkar til annarra einstaklinga. Við fyrstu kynni 

af manneskju myndast strax ákveðin skoðun á henni, byggð á þeirri 

staðalmynd sem er af þeim hópi sem hún tilheyrir. Þessi staðalmynd getur 

verið bæði neikvæð og jákvæð og stýrir þar með hvernig við komum fram við 

viðkomandi. Til þess að líta fram hjá staðalmyndum og meta einstaklinga af 

eigin verðleikum í stað þess að meta þá í gegnum staðalmyndir getur þurft 

talsvert átak. Til þess þarf bæði hvata og tíma (Kulik og Bainbridge, 2006). 

Eins og fram kom hjá Goodwin o.fl. (2000) virðast stjórnendur nota 

staðalmyndir meira en aðrir og oft gera þeir það meðvitað til að spara sér 

tíma. Staðalmyndir geta breyst og það fer eftir því hvort að þær upplýsingar 

sem við fáum í gegnum tíðina eru í samræmi við þær staðalmyndir sem við 

höfum. Þar með styrkjast staðalmyndirnar. Einnig geta þessar upplýsingar 

gengið í berhögg við staðalmyndina og þar með veikt hana. 

Bourdieu notar hugtakið veruháttur (e. habitus) til að skýra hvað það er 

þegar ákveðin hegðun, skynjun og umhugsun verður svo samofin 

persónuleika og líkama einstaklinga að viðkomandi eru sér sjaldnast 

meðvitaðir um tilvist þessara þátta eða uppruna þeirra. Veruháttur verður til 

við félagsmótun einstaklinga sem hefst strax við fæðingu. Við það verður til 

bakgrunnur einstaklingsins sem verður að miklu leyti líkamnaður eða 

innhverfður þannig að hann birtist í þekkingu viðkomandi, viðmóti hans og 

fasi (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Veruháttur býr þannig að baki margs konar athöfnum einstaklinga en 

hann er ekki bara bundinn þar. Hann er einnig séreinkenni tiltekinna 

félagshópa, hvort sem er innan líkra eða ólíkra menningarheima (Bourdieu, 

2007; Gestur Guðmundsson, 2008). Tónlistarkennari frá Ungverjalandi úr 

tónlistarfjölskyldu sem hefur mótast af lífssýn hennar og venjum, hefur að 

öllum líkindum annan veruhátt en íslenskur bóndasonur sem hefur fyrir 

duttlunga örlaganna orðið tónlistarkennari í litlu sjávarþorpi. Bourdieu (1997) 

vill meina að einstaklingur sem færist á milli samfélags- eða menningarhópa 

breyti smám saman veruhætti sínum til samræmis við ríkjandi veruhátt á nýja 

staðnum en slík breyting gerist þó oftast hægt. Gestur Guðmundsson (2008) 

bendir á að þeir sem hafi þjálfað auga við að lesa úr ríkjandi látbragði, 



 

31 

talsmáta og viðmóti ákveðinna samfélaga, séu fljótir að koma auga á nýliðana 

í hópnum þó svo þeir séu að gera sitt besta til að aðlagast í nýju umhverfi. 

Þetta þýðir með öðrum orðum að þó að erlendur tónlistarkennari aðlagist vel 

að íslenskum háttum þá munu Íslendingar alltaf taka eftir einhverju í fari 

viðkomandi sem skilgreinir hann frá Íslendingum og þar með er hann orðinn 

einn af hinum. 

Þær spurningar sem vakna við þetta eru því hvernig staðalmyndir birtast í 

samstarfi tónlistarkennara í tónlistarskólum? Hvernig birtast þær í starfi 

skólastjóra og stjórnunarstíl þeirra? Það sem íslenskar rannsóknir á líðan 

erlendra starfsmanna hafa leitt í ljós er að flestir starfsmenn urðu fyrir 

fordómum af hendi samstarfsmanna. Þetta kemur m.a. fram í könnun Þóru 

H. Magnúsdóttur (2001) á líðan erlendra starfsmanna hjá félagsþjónustu 

Reykjavíkur. Hins vegar virðist þetta vera að breytast hin síðari ár og 

vísbendingar eru um að fordómar af hendi samstarfsmanna fari minnkandi 

en vaxandi frá hendi viðskiptavina eða skjólstæðinga stofnana (Guðný Hildur 

Magnúsdóttir, 2004). Algengt er að erlendum starfsmönnum finnist þeir 

aldrei teknir að fullu inn í íslenskt samfélag, heldur hafi alltaf 

útlendingsstimpil á sér (Hildur Magnúsdóttir, 2003). Því tel ég að búast megi 

við því að erlendir tónlistarkennarar hafi fundið fyrir fordómum að einhverju 

tagi frá samstarfsfólki sínu og foreldrum eða nemendum en þó síður frá 

samkennurum sínum. Einnig er líklegt að þeim finnist erfitt að kynnast 

Íslendingum. Hins vegar er spurning hvort að sú langa hefð sem er í 

tónlistarskólum af menningarlegum fjölbreytileika hafi þau áhrif að erlendir 

kennarar verði minna fyrir slíkum fordómum. Það gæti verið álitinn 

sjálfsagður hlutur í íslensku samfélagi að hafa útlendan tónlistarkennara. 
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3.3 Samskipti í stofnunum 

Á 10. áratugnum setti Gudykunst (1993) fram kenninguna um stjórnun á 

kvíða og óöryggi (e. anxiety/uncertainty management theory) í samskiptum. 

Kenningin gengur út að ef við getum ekki séð fyrir viðbrögð þess sem við 

eigum samskipti við eða vitum ekki hvernig við eigum að haga okkur í 

samskiptum við viðkomandi, þá hafi það neikvæð áhrif á samskipti. Það sama 

á við ef samskiptin eru of fyrirsjáanleg eða við upplifum einstaklinginn sem 

óspennandi. Þetta eru kallaðir efri og neðri þröskuldar kvíða og óöryggis. 

Innan þessara þröskulda ganga samskiptin vel og eru skilvirk. Fyrir utan 

þröskuldana verða samskiptin skyndilega mjög slæm eins og sjá má á mynd 

1. Lykillinn að góðum samskiptum er að gera sér grein fyrir og stjórna kvíða 

sínum og óöryggi (Gudykunst og Nishida, 2001; Stephan,Stephan og 

Gudykunst, 1999). Gudykunst og Nishida (2001) settu fram hvaða atriði það 

eru sem stjórna kvíða og óöryggi manna í samskiptum og ráða því hvar 

þröskuldarnir lenda. Mynd 3 sýnir þessa þætti. Með því að ná tökum á þeim 

og stjórna þeim er hægt að bæta samskipti. 

Mynd 3. Efri og neðri þröskuldar í kvíða og óöryggi og áhrif þeirra á 
samskipti (Gudykunst og Nishida, 2001) 
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Gudykunst og Nishida (2001) hafa skilgreint góð samskipti á eftirfarandi 

hátt: „Samskipti eru skilvirk að því marki sem við getum minnkað 

möguleikann á misskilningi“ (bls. 60). Sendandi skilaboða eða hugmyndar 

leitast við koma henni til skila með því að kóða hana í eitthvert form. Þessi 

kóðun getur verið í formi orða í ræðu eða riti, andlits eða líkamstjáningar, 

merki, eða myndar. Til þess að koma skilaboðunum til viðtakanda notar hann 

einhverja samskiptarásir eða miðil. Þetta getur verið í formi samræðna, eða 

ávarps, fyrirlesturs, tölvupósta, bréfs, skiltis o.fl. Þegar viðtakandi nemur 

þessi skilaboð afkóðar hann þau og ætti því, ef vel tekst til, að vera með mjög 

líka hugmynd í höfðinu og sendandinn. Ef illa tekst til hefur viðtakandi annan 

Sjálfið og upplifun á sjálfinu 

 

Hvati til samskipta við 
ókunnuga 

 

Viðbrögð gagnvart ókunnugum 

 

Félagsleg flokkun á ókunnugum 

 

Aðstæður 

 

Samband við ókunnuga 

 

Stjórn á óöryggi 

Stjórn á kvíða 

Meðvitund 

Skilvirkni 

samskipta 

Mynd 4. Þættir sem stjórna kvíða og óöryggi í samskiptum (Gudykunst og Nishida, 2001). 
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skilning á innihaldi skilaboðanna en sendandinn (Gudykunst og Nishida, 

2001; Hoy og Miskel, 2005). Þegar skilaboðin komast illa til skila hafa þau 

orðið fyrir bjögun (e. distortion) eða tálmum (e. barriers) í samskiptum 

(Guirdham, 2005).  

Samskipti eru flókin og þar af leiðandi margt sem getur farið úrskeiðis í 

þeim. Allir þættir samskipta geta orðið fyrir bjögunum eða tálmum 

(Guirdham, 2005). Má þar nefna lélega kóðun frá sendandanum, bjögun 

miðils, val á miðli, ónákvæma afkóðun viðtakanda, bjagaða túlkun og 

fordómabundna flokkun (Hoy og Miskel, 2005). Léleg kóðun getur t.d. verið í 

formi óskýrs máls, illa skrifaðs texta eða óskipulagðrar framsetningar. Sem 

dæmi um bjögun á miðli getur verið bilun í tölvukerfi sem kemur í veg fyrir 

að tölvupóstur berist. Einnig er mikilvægt að velja réttan miðil til að koma 

skilaboðum klakklaust frá sendanda til viðtakanda. Léleg afkóðun getur 

stafað af því að viðtakandi er ekki góður hlustandi og fordómabundin flokkun 

getur átt sér stað þegar samskiptin verða á milli hópa. Sem dæmi má nefna í 

tilfellum þar sem að einstaklingur upplifir viðmælanda sinn sem Pólverja og 

kemur fram við hann sem slíkan í stað manneskjunnar Pawel sem vill svo til 

að er frá Póllandi. Hoy og Miskel (2005) nefna sérstaklega þætti sem snúa að 

stofnununum sjálfum og staðblæ þeirra sem geta haft áhrif á samskipti. Þar 

má nefna þætti eins og lokaða stofnanamenningu, stjórnunarstíl og kerfi sem 

leggja mikið upp úr að refsa fyrir mistök. Það kallar fram ótta í samskiptum 

sem leiðir til þess að aðilar fela eða breiða yfir mistök sín.  

Guirdham (2005) skiptir ástæðum þess að samskipti rofna eða truflast í 

tvo hópa. Í fyrsta lagi eru almennir þættir, sem taldir voru upp hér að ofan, 

sem magnast upp í fjölmenningarlegum stofnunum. Í öðru lagi þættir sem 

koma upp af þeirri staðreynd að mismunandi bakgrunnur, hvort heldur hann 

felst í menningu, þjóðfélagsstétt, etnískum uppruna, kyni eða hvers konar 

annar munur, hefur áhrif á það hvernig fólk á samskipti. Það sem vegur hvað 

þyngst þegar fjölmenning magnar upp almennar hindranir er þegar samskipti 

snúast um að vera á milli hópa (Guirdham, 2005). Það vísar til þess sem Hoy 

og Miskel (2005) kalla fordómabundna flokkun. Hérna er ekki átt við að hópar 

ræði saman heldur er átt við þegar samskipti mótast á forsendum þess hóps 

sem viðkomandi einstaklingar tilheyra (Guirdham, 2005). 

Einstaklingar sem haldnir eru fordómum eru líklegir til að bjaga eða 

misskilja, bæði ljóst og leynt, skilaboð frá einstaklingum sem þeir eru haldnir 

fordómum gagnvart. Einnig eru miklar líkur til þess sá sem verður fyrir 

barðinu á fordómum bjagi allar skoðanir þess sem fordæmir þó svo að þær 

séu heilbrigðar og skynsamar. Helsta birting fordóma í samskiptum er í 

duldum, hálfmeðvituðum smáskilaboðum eins og augngotum, 
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athugasemdum o.s.frv. Þeim er ætlað að lítillækka þann sem fyrir þeim 

verður og valda með því óöryggi og skertri sjálfsmynd (Guirdham, 2005; Siraj-

Blatchford, 1994; Wrigley, 2003). 

Menningarbundnar hindranir eru fyrst og fremst tvenns konar. 

Mismunandi samskiptahættir eins og færni í tungumáli, yfirfærsla á 

hugtökum á milli tungumála, yfirfærsla á orðtökum, óþekkt hugtök í nýju 

tungumáli, bókstafleg eða persónuleg túlkun skilaboða, beinskeytt eða 

óbeinskeytt umræða og málnotkun eru dæmi um menningarbundinn mun 

(Guirdham, 2005). Allt eru þetta atriði sem geta verið smávægileg en þó 

kostað særindi og árekstra en geta líka vakið kátínu og hlátur. Í öðru lagi má 

nefna hegðunartálma, þ.e. mismunandi gildi sem verða til þess að menn 

móðga eða særast óvart. Hins vegar er mikilvægt að skoða viðhorf til 

tilfinningasemi, svo og sannfæringar eins og trúarsannfæringar sem oft 

birtast sem menningarbundinn munur (Guirdham, 2005). Gott dæmi um 

slíkan menningarmun sem hefur áhrif á samskipti milli þjóðfélagshópa eru 

umræður í vestrænum heimi um Íslam og íslamista þar sem svo virðist sem 

algjört skilningsleysi ríki á viðhorfum og gildum Íslam (Jespersen og Pittelkow, 

2007). 

Gera má ráð fyrir því  að það sem stýrri því hvort samskipti eru góð í skóla 

sé hversu sterkar staðalmyndir einstaklingarnir í skólanum hafi um hina ýmsu 

hópa innan skólans. Eftir því sem neikvæðar staðalmyndir eru sterkari, því 

verri samskipti eiga sér stað milli einstaklinga. Einnig vakna upp spurningar 

um hvernig tungumálið er notað og hvernig stjórnendur koma skilaboðum 

áleiðis í stofnuninni en sumir kennarar kunna að eiga erfitt með að skilja öll 

skilaboð til fulls sökum tungumálaerfiðleika. Það er einnig eftirtektarvert að 

skoða hvernig staðalmyndir og samskipti haldast í hendur og hversu 

mikilvægt er að menn séu meðvitaðir um fordóma og staðalmyndir sínar til 

þess að geta minnkað kvíða og óöryggistilfinningu sína í samskiptum við 

ókunnuga. 

3.4 Skólinn sem lærir 

Hugmyndina um skólann sem lærir (e. schools that learn) má nota til að vinna 

úr kenningunum um félagslega sjálfsmynd og forystu án aðgreiningar. Á þeim 

grundvelli verður til verklag sem ætti að vera í stofnun þar sem stuðlað er að 

jöfnuði milli allra aðila innan stofnunar og dreifð forysta er ástunduð. 

Líkt og hugmyndin um forystu án aðgreiningar (Lumby og Coleman,2007; 

Ryan, 2006) og kenningin um félagslega sjálfsmynd nefna (Brown, 2000; 

Tajfel og Turner, 1986) þá gengur hugmyndin um skólann sem lærir í raun út 

á að ráðandi stétt stígi niður af valdastóli sínum og móti námssamfélag allra 
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sem því tengjast (Senge o.fl, 2000). Þessi hugmyndafræði er í samræmi við 

áherslur um sífellt meiri kröfur til skólanna í síbreytilegu samfélagi sem kallar 

á að skólarnir þróist í takt við þær væntingar sem gerðar eru til þeirra. Á sama 

tíma verða þeir að leitast við að varðveita gömul og góð gildi.  

Í skólanum sem lærir eru í raun allir aðilar skólasamfélagsins að læra hver 

af öðrum. Þeir sem venjulega eru tortryggnir í garð hver annars, eins og 

foreldrar og kennarar, stjórnendur og kennarar, börn og fullorðnir og svo 

framvegis, eru búnir að gera sér grein fyrir að þeir geta lært hver af öðrum og 

lært saman sem hópur með framtíðarsýn og þróun að leiðarljósi (Senge, o.fl. 

2000). Í skóla sem lærir má segja að skólasamfélagið sé búið að koma sér 

niður á sameiginlega stefnu, markmið og gildi sem felast í lýðræði og jafnrétti 

milli allra sem að skólanum koma. Draga má þá ályktun að í slíkum skóla sé 

fyrir hendi mjög sterk liðsheild þar sem meðvituð þátttaka og virkni allra 

innan stofnunarinnar í forystunni eins og Ryan (2006) lýsir henni gerir hana 

sterka og skilvirka. 

 

3.5 Íslenskar rannsóknir á fjölmenningu 

Hér á Íslandi hefur í auknum mæli verið farið að rannsaka fjölmenningu og 

áhrif hennar á samfélagið. Hildur Magnúsdóttir (2003) skoðaði í 

meistaraverkefni sínu upplifun erlendra hjúkrunarfræðinga af því að starfa á 

íslenskum heilbrigðisstofnunum. Þar kom fram sú hindrun sem liggur í 

tungumálinu um samlögun að vinnustað og samfélagi. Það kom einnig í ljós 

að erlendir hjúkrunarfræðingar upplifðu mun flatari stjórnunar- og 

valdastrúktúr en þeir áttu að venjast í heimalandi sínu. Þá fannst þeim vanta 

upp á fagmennsku hjá íslensku samstarfsfólki sínu. 

Tanja Tzoneva og Rannveig Traustadóttir (2007) rannsökuðu samstarf og 

samskipti kvenna af ólíkum uppruna á hjúkrunarheimili fyrir aldraða í 

Reykjavík. Í þeirri rannsókn kom fram að tungumálið væri mjög stór hindrun 

fyrir erlendu konurnar í því að geta tengst öðrum á vinnustaðnum. Mikið 

skorti á að komið væri til móts við erlenda starfsmenn með tilliti til tungumáls 

og samskipta. 

Dagbjört Ásgeirsdóttir (2008) skoðað í meistaraverkefni sínu reynslu 

Kosovo-albanskra kvenna af því að búa á Íslandi. Í þeirri rannsókn kom fram 

að tungumálið var stærsti þröskuldur kvennanna þegar kom að því að 

samlagast samfélaginu. Þær upplifðu mikla félagslega einangrun sem 

orsakaðist fyrst og fremst af því að þeim gekk illa að ná tökum á íslenskunni. 

Björk Helle Lassen (2007) fjallaði í meistaraverkefni sínu um reynslu og 

upplifun erlendra kennara af því að starfa í íslenskum grunnskólum. Hún 
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komst að því að upplifun flestra kennara af því að starfa í íslenskum 

grunnskólum var jákvæð. Sú jákvæða upplifun sem þeir höfðu af 

skólamenningunni skipti miklu máli fyrir áframhaldandi starf þeirra. Hins 

vegar voru aðrir sem töluðu um að þeir hefðu einangrast í starfi og höfðu 

neikvæða upplifun af starfinu. Þar að auki höfðu tungumálaörðugleikar orðið 

til þess að auka á þessa neikvæðu upplifun. 

Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal (2011) rannsökuðu þátttöku 

kennara af ólíkum uppruna í þróun skólastarfs og ákvarðanatöku í leik- og 

grunnskólum. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að í 

flestum skólum séu ríkjandi viðhorf sem eru hliðholl fjölbreytileikanum; að 

lögð sé áhersla á að byggja á fjölbreyttri reynslu og þekkingu starfsmanna. 

Almennt höfðu þátttakendurnir í rannsókninni þá reynslu að þeir væru virkir 

þátttakendur í mótun skólastarfsins. Þá höfðu skólastjórarnir þróað með sér 

skilning á því að í fjölbreyttum kennarahópi búi fjölbreytt reynsla sem nýtist 

skólanum vel. Og með slíku hugarfari hefur þeim tekist að stuðla að þátttöku 

kennara og starfsfólks af ólíkum uppruna í skólunum. 

3.6 Samantekt 

Staðalmyndir hafa mikil áhrif á samskipti við annað fólk. Við höfum ákveðna 

mynd af því hvernig við erum og hvernig aðrir eru og byggjum þær myndir á 

einhverri reynslu sem við höfum öðlast eða teljum okkur hafa öðlast á ævinni. 

Við viljum halda að sá hópur sem við tilheyrum sé öðrum hópum fremri. Þetta 

kemur mjög vel fram í þjóðerniskennd okkar. Samskipti við annað fólk byggir 

á þessum staðalmyndum sem við höfum af ákveðnum þjóðfélagshópum eða 

í þessu tilfelli þjóðernum. Á sama hátt höfum við tilhneigingu til að líta á 

útlendinga sem fjærhóp og komum öðruvísi fram við þá en Íslendinga af því 

þeir eru útlendingar.  

Þessar staðalmyndir geta verið neikvæðar og jákvæðar. Neikvæðustu áhrif 

staðalmynda eru fordómar. Oftar en ekki gerum við okkur ekki grein fyrir því 

hverjar staðalmyndir okkar eru þar sem þær eru svo inngrónar í vitund okkar. 

Til þess að hafa stjórn á áhrifum staðalmynda á samskipti okkar þurfum við 

að gera grein fyrir í hverju þær eru fólgnar sem og fordómar okkar. 

Rannsóknir sýna að erlendir starfsmenn hér á landi hafa orðið fyrir fordómum 

frá hendi samstarfsmanna sinna og viðskiptavina þeirra stofnana sem þeir 

starfa hjá og finnast þeir seint eða aldrei losna við útlendingsstimpilinn 

(Guðný H. Magnúsdóttir, 2004; Hildur Magnúsdóttir, 2003; Þóra H. 

Magnúsdóttir, 2001).  

Eins og ég gat um hér að ofan bendir margt til að staðalmyndir hafi áhrif 

á samskipti. Í versta falli geta fordómar komið alveg í veg fyrir samskipti auk 
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þess sem kvíði og óöryggi í garð þeirra sem við þurfum að eiga samskipti við 

kemur í veg fyrir að við gerum það. Á fjölmenningarlegum vinnustað eru 

margir þættir sem geta komið í veg fyrir eða truflað góð samskipti og má þar 

á meðal nefna tungumálaerfiðleika eða ýmsa menningarbundna þætti sem 

geta valdið misskilningi eða særindum. Samskipti geta haft mikil áhrif á 

vellíðan fólks og hvernig það aðlagast samfélaginu. Hér á Íslandi virðist 

tungumálið vera stór hindrun á vegi fólks til að aðlagast samfélaginu og verða 

til þess að erlendir starfsmenn einangrast mjög mikið félagslega (Dagbjört 

Ásgeirsdóttir, 2008; Guðný H. Magnúsdóttir, 2004; Hildur Magnúsdóttir, 

2003; Þóra H. Magnúsdóttir, 2001).  

Eins og fram hefur komið er stjórnandinn mikilvægur hlekkur í því að 

fjölmenningarleg stofnun þrífist vel. Mikilvægt er að stjórnandinn sé 

lýðræðislegur í stjórnunarháttum. Að frammistöðumat, ráðningarferli og 

aðrir formlegir ferlar séu mjög skýrir, aðgengilegir og komi í veg fyrir að 

stjórnað sé með klíkuskap. Einnig þarf stjórnun skólanna að vera opin fyrir 

umræðu og gagnrýni og mikilvægt að skapa heilbrigt umhverfi til opinnar og 

oft erfiðrar umræðu um gildi og tilgang stofnunarinnar. Forystan þarf að vera 

dreifð og aðkoma foreldra, nemenda, innlendra og erlendra kennara að 

mótun skólastarfsins þarf að vera tryggð (Lumby og Coleman, 2007; Ryan, 

2006; Sergiovanni,2006; Wrigley, 2003). Mikilvægt er fyrir stjórnendur að 

gera sér grein fyrir eigin fordómum til að geta átt möguleika á því að stjórna 

þeim í samskiptum sínum og viðmóti við aðila skólasamfélagsins (Brown, 

2000; Lin o.fl, 2005; Senge o.fl., 2000). Með því að líða ekki fordóma eða 

mismunun af nokkru tagi og taka slík mál föstum tökum, mun nást að skapa 

öflugt námssamfélag í tónlistarskólunum þar sem þekking og reynsla 

innlendra og erlendra tónlistarkennara nýtist sem best til að skapa öfluga og 

góða skóla (Wrigley, 2000, 2003). Ég á því von á að viðhorf skólastjóra til 

erlendra kennara endurspeglist að verulegu leyti í samstarfi og samskiptum 

innan skólanna. Eftir því sem stjórnunarhættir eru opnari og lýðræðislegri og 

byggðir á sterkum grunni gilda sem lúta að jafnrétti, fagmennsku og opinni 

umræðu, því minna verður vart við hópamyndanir, og því betri samskipti og 

samstarf eru innan skólans. 
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4 Aðferð 

Rannsóknin var eigindleg og þau gögn sem notuð voru til úrvinnslu voru 

fengin með viðtölum við skólastjóra og kennara í þremur tónlistarskólum. 

Tekin voru níu viðtöl við níu einstaklinga og viðtölin greind. Þegar því var lokið 

var farið yfir greiningar á viðtölum hvers þátttakanda fyrir sig ásamt því að fá 

svör við atriðum sem fram komu við greiningu þeirra viðtala sem höfðu verið 

tekin. Í viðtölunum var leitast við að draga fram reynslu og upplifun 

skólastjóra og kennara af samskiptum og liðsanda innan skólans. Stuðst var 

við fyrirbærafræði við vinnslu og greiningu viðtalanna. 

4.1 Val á skólum og viðmælendum 

Við val á skólum til að taka þátt í rannsókninni var notast við markmiðsúrtak. 

Fyrst var ákveðið hvaða skilyrði skólarnir þyrftu að uppfylla til að geta tekið 

þátt í rannsókninni. Til að hámarka möguleikana á því að fjölmenningin birtist 

með sem fjölbreytilegustum hætti þurfti að gæta þess að þeir væru nokkuð 

stórir. Þá þurfti að gæta að því að til þess að hugsanlegt væri að erlendir 

kennarar gætu myndað valdahóp innan skólans þyrfti hlutfall þeirra að vera 

nokkuð hátt. Þó þurftu skilyrðin að vera það rúm að hægt væri að velja úr 

nokkrum hópi skóla og tryggja að ekki væri hægt að finna út um hvaða skóla 

væri að ræða. Niðurstaðan var eftirfarandi forsendur: 

 Til að geta tekið þátt í rannsókninni þarf viðkomandi skóli að hafa að 

lágmarki 15 starfsmenn. 

 A.m.k. 25% kennaranna verða að vera af erlendum uppruna. 

Til að auka líkurnar á því að fá rétta mynd af samskiptum og liðsheild innan 

skólans voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga innan hvers skóla. Tekin voru 

viðtöl við skólastjóra, innlendan kennara og erlendan kennara. Jafnframt var 

sett það skilyrði að viðmælendurnir væru í fullu starfi við skólana og þar með 

að fullu þátttakendur í starfi skólans.  

Upplýsingar um stærð skóla og hlutfall erlendra kennara var fengið með 

því að leggja könnun fyrir skólastjóra tónlistarskólanna eins og fram kemur í 

kafla 2.2. Samkvæmt þeim upplýsingum sem fengust úr könnuninni voru 

valdir þrír skólar af handahófi. Leitast var við að hafa kynjahlutfallið sem 

jafnast. Í töflu 1 sést hvernig viðmælendur skiptast á milli starfa og kynja, eftir 

því hvort um er að ræða erlendan eða innlendan kennara.  
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Í sviga standa dulnöfn þeirra sem vísað verður í í fimmta kafla. Samtals 

voru tekin viðtöl við fjórar konur og fimm karla og fjóra útlendinga og fimm 

Íslendinga. 

 

 

 

4.2 Fyrirbærafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hvernig fjölmenningin birtist 

í stjórnun og samskiptum í tónlistarskólunum. Því þarf að skoða hvernig 

kennarar og skólastjórar í tónlistarskólum upplifa samskipti og stjórnun í 

tónlistarskólunum. Til þess að ná því fram var fyrirbærafræði valin sem 

rannsóknaraðferð en fyrirbærafræðin leitast við að fá fram reynslu 

einstaklinga út frá sjónarhorni fyrstu persónu (Zahavi, 2008). 

Fyrirbærafræðin gefur færi á að lýsa reynslu og skoðunum fólks á ítarlegan 

hátt og gefur rannsakandanum færi á að kafa djúpt í reynsluheim 

viðmælenda sinna. Mikilvægt er að rannsakandinn geri sér grein fyrir eigin 

fyrirframgefnu skoðunum eða hugmyndum um fyrirbærið og gæti þess ávallt 

að láta rödd viðmælendanna koma sem ómengaðast fram. Veikleiki 

rannsóknarinnar liggur í því að hún er háð færni viðmælendanna til að tjá sig 

og því hversu miklar forsendur hann hefur til að kafa í eigin reynsluheim. Þar 

sem úrtakið er einungis níu manns, hafa niðurstöður þessarar rannsóknar 

ekki yfirfærslugildi yfir á skólamenningu tónlistarskólanna í heild sinni, heldur 

lýsir eingöngu samanlagðri reynslu þessara níu einstaklinga á þeim 

tímapunkti sem viðtölin voru tekin. 

Til að safna gögnum voru tekin viðtöl við níu einstaklinga. Viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð eru hentug þegar verið er að rannsaka viðhorf, 

samskipti, gildismat o.þ.h. (Helga Jónsdóttir, 2003). Með því að taka viðtöl 

  Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

Íslenskur 

skólastjóri 

 Karl 

(Hallgrímur) 

Kona 

(Bergþóra) 

Erlendur 

skólastjóri 

Karl 

(Ragnar) 

  

Íslenskur 

kennari 

Karl 

(Guðjón) 

Kona 

(Guðrún) 

Karl 

(Friðrik) 

Erlendur 

kennari 

Kona 

(Anna) 

Karl 

(Kristófer) 

Kona 

(María) 

Tafla 1. Yfirlit yfir þátttakendur 
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við níu einstaklinga var leitast við ná mettun (e. saturation) í lýsingu á 

fyrirbærinu sem gæfi heilsteypta lýsingu á birtingu fjölmenningar í 

tónlistarskólum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í viðtalsrannsókn hefur 

þátttakandinn möguleika á að svara á mjög opinn og víðan þátt og getur 

þannig einnig hafnað þeim forsendum sem spyrjandinn gefur sér í samtalinu 

(Kvale, 2007). Það gefur viðmælanda tækifæri til að koma sinni sýn á 

fyrirbærið á framfæri og gefur þannig rannsakandanum færi á að uppgötva 

fyrirbærið sem um ræðir út frá sjónarhorni ólíku því sem hann hafði áður 

hugsanlega gefið sér. Í viðtölunum eða samræðunum við þátttakendur var 

lögð áhersla á að um væri að ræða sameiginlegt ferðalag rannsakandans og 

þátttakandans í reynsluheim hans. Leitast var við að skilja einstaklinginn í því 

samhengi sem hann var í og dregin upp mynd, í samvinnu við viðmælandann, 

af reynsluheimi hans.  

Við upphaf gagnaöflunar þarf rannsakandinn að gera sér grein fyrir eigin 

fyrirframgefnu hugmyndum um efnið sem hann ætlar að rannsaka. Með því 

að vera meðvitaður um þetta minnka líkurnar á áhrifum þeirra á 

niðurstöðurnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Hálfopin viðtöl eru viðtöl þar 

sem tilgangurinn er að afla lýsinga á tilveru þátttakandans með það að 

markmiði að túlka merkingu þess fyrirbæris sem verið er að lýsa (Kvale, 

2007). Í hálfopnum viðtölum er viðtalsramminn tengdur kenningargrunni og 

innt er eftir dæmum sem lýsa upplifun eða reynslu þátttakandans (Flick, 

2006) Viðtalsramminn samanstóð af þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í fyrsta kafla og lagt út af þeim kenningum sem getið er um í 3. 

kafla. Viðtölin voru tekin upp, vélrituð og kjarnaatriði greind í samtalinu. Þá 

voru þau flokkuð í þemu. 

Þrep Aðgerð 

1. Valdir út þrír skólar sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Upplýst samþykki meðrannsakenda fengið eftir 

að hafa gert grein fyrir eðli rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningu og undirstrikað þagnareið. 

2.  Ég leitaðist við að gera mér sem best grein fyrir eigin 

fordómum áður viðtölin voru tekin.  

3.  Hálfopið viðtal tekið við einstaklingana.  

4. Samtölin vélrituð og lesin hratt yfir. 

5.  Byrjað á að greina hver kjarnaatriðin væru í samtölunum og 

skrá á spássíu viðtalsblaða. 

Tafla 2. Tólf meginþrep rannsóknarferilsins (Sigríður Halldórsdóttir, 2003) 
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Eins og kemur fram í töflu 2, fóru viðtölin og greining þeirra fram í tólf 

þrepum. Áður en gagnaöflunin fór fram voru þátttakendurnir valdir eins og 

fram kemur hér að ofan. Einnig leitaðist ég við að gera mér sem best grein 

fyrir fyrirframgefnum skoðunum mínum á viðfangsefninu. Að því loknu fóru 

viðtölin fram skv. þrepum þrjú til sjö skv. töflu 2. Tekið var viðtal við einn 

þátttakanda og skrifað upp og greint gróflega. Að því loknu var greiningin 

borin undir þátttakandann áður en næsta viðtal fór fram. Þegar búið var að 

taka viðtal við alla þátttakendur og þau meðhöndluð á þann hátt sem lýst er 

hér að ofan, þá tók við heildargreining og lokaúrvinnsla á gögnunum sem lauk 

með skráningu niðurstaðna. 

4.3 Siðferðileg álitaefni og rannsóknarsiðfræði 

Við gerð rannsóknarinnar voru fjórar höfuðreglur í siðfræði rannsókna 

viðhafðar, þ.e., sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinnsson, 2003). Siðfræðileg álita efni koma 

aðallega upp tengd vandamálum við að bera á torg persónulegt líf og sögu 

þátttakenda (Kvale, 2007). Þátttakendur voru upplýstir um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar og um meðferð gagna og trúnaðarupplýsinga bæði 

munnlega og með eyðublaði um upplýst samþykki (sjá viðauka). Til þess að 

tryggja nafnleynd allra sem komu að rannsókninni og þeirra sem voru nefndir 

á nafn í viðtölunum sem og staðarnöfnum var öllum nöfnum breytt og þess 

vandlega gætt að hvergi komi fram neinar vísbendingar um þá einstaklinga 

eða skólana sem fjallað er um í rannsókninni. 

6. Eftir að hafa greint kjarnaatriðin voru þau flokkuð í undir- og 

yfirflokka. 

7. Eftir að hafa lokið við greiningarlíkan hvers þátttakanda var 

það borið undir hann til að fá staðfestingu á að ég hefði skilið 

hann rétt. Þegar þessu ferli var lokið hófst næsta viðtal og 

þrep 3-7 endurtekin þar til öllum viðtölum var lokið. 

8. Gerð heildargreining á reynslu allra. Greiningarlíkönin skoðuð 

og sett upp eitt heildargreiningarlíkan. 

9. Niðurstöður bornar saman við rannsóknir annarra á 

fyrirbærinu. 

10. Finna heiti á yfirþemað.  

11. Niðurstöður sannreyndar með meðrannsakendum. 

12. Niðurstöðurnar skráðar 
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4.4 Réttmæti, áreiðanleiki og trúverðugleiki 

Í eigindlegum rannsóknum hefur réttmæti (e. validity) fengið meiri athygli en 

áreiðanleiki (e. reliability) (Flick, 2006). Eins og áður hefur komið fram er 

viðfangsefnið birting fjölmenningar í stjórnun tónlistarskóla. Í rannsókninni 

fáum við að kynnast því hvernig hún birtist níu einstaklingum í þremur 

tónlistarskólum. Yfirfærslugildi þessarar rannsóknar getur þar af leiðandi 

verið takmarkað þar sem niðurstöðurnar byggja eingöngu á viðtölum við 

þessa einstaklinga og hvernig ég túlka svör þeirra við þeim spurningum sem 

ég legg fyrir þá.  

Til að meta réttmæti rannsóknar er rétt að líta á tenginguna á milli 

fyrirbærisins sem er rannsakað og þeirrar útgáfu sem rannsakandinn kemur 

fram með (Flick, 2006). Er sú lýsing af birtingu fjölmenningar í tónlistarskólum 

í raun og veru byggð á þeim gögnum sem var aflað í samtölum mínum við 

þátttakendurna? Eða byggist lýsingin á fyrirframgefnum hugmyndum 

rannsakandans og er þar af leiðandi sú sama og ef hann hefði ekki farið og 

aflað empirískra gagna? Til að rannsókn teljist áreiðanleg þarf að skoða 

hvernig gögnum er safnað og hvort niðurstöðurnar byggja á gögnunum; hvort 

greiningartækin séu viðeigandi og hvort að flokkun í þemu sé viðeigandi. 

Einnig þarf að hafa í huga hvort að úrtakið hafi verið í samræmi við 

rannsóknarefnið, í hversu miklum mæli fordómar rannsakandans hafa áhrif á 

niðurstöðurnar og síðast en ekki síst hvaða aðferðir voru notaðar til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Flick, 2006). 

Lincoln og Guba (1985) nefna nokkur atriði sem helstu ógnanir við 

trúverðugleika og réttmæti eigindlegra rannsókna. Í fyrsta lagi er sú hætta 

fyrir hendi að rannsakandinn telji sig hafa náð mettun á fyrirbærinu þegar 

hann hefur ekki náð henni. Einnig getur orðið skekkja í úrtaki vegna þess að 

ekki hefur verið vandað nóg við val á viðmælendum. Þá getur rannsakandinn 

fallið í þá gryfju að fá mikla samúð með viðmælendum sínum og þar með 

hætta á að hann verði hlutdrægur í túlkun sinni og greiningu. Að lokum er 

hætta á að rannsakandinn gefi sér ekki nægjanlegan tíma til greiningar á 

gögnunum. Mikilvægt er að hafa þessi atriði í huga til að koma í veg fyrir að 

þau rýri réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar. Það má því segja að 

ferli rannsóknarinnar sjálfrar liggi til grundvallar réttmæti hennar og 

trúverðugleika.  

Með því að fylgja eftir ferlinu, eins og því er lýst í töflu 2, var leitast við að 

tryggja trúverðugleika rannsóknarinnar. Ígrundun eigin reynslu á birtingu 

fjölmenningar í tónlistarskólum og afstöðu til fyrirbærisins áður en viðtölin 

voru tekin var til þess fallin að ég gæti fjarlægst efnið og aukið hlutlægni. Með 

því að bera greininguna á viðtölunum undir þátttakendur var verið að byggja 
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undir trúverðugleika gagnanna og koma í veg fyrir að mínar skoðanir hefðu 

of mikil áhrif á greiningu viðtalanna. Spurningunni um hvort úrtakið sé í 

samræmi við rannsóknarefnið var svarað í kafla 4.1 þar sem úrtakið var rætt 

en þar kemur fram að leitast er við að hafa úrtakið sem breiðast.  
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5 Niðurstöður 

Í rannsókninni var augum beint að birtingarmynd fjölmenningar í 

tónlistarskólum og hvernig hún hefur áhrif á samskipti, forystu og liðsheild. 

Almennt séð er mjög jákvætt viðhorf til fjölmenningarinnar í tónlistarskólum. 

Kennarar og skólastjórar í tónlistarskólum telja að vera erlendra 

tónlistarkennara hér á landi hafi í raun verið ein forsenda þess að 

tónlistarskólarnir eru til í dag.  

Fram kom töluverður munur á milli skólanna hvað varðar liðsheild, 

samskipti og virkni kennara í mótun skólastarfsins og stjórnun skólanna. Skóli 

eitt kom best út hvað þetta varðar. Þar lagði skólastjórinn mikið upp úr því 

að verkefni og vandamál væru rædd og leitaðist við að ná sem breiðastri 

samstöðu um öll mál. Einni lagði hann mikla áherslu á faglega umræðu í 

skólanum. Skólastjórinn var erlendur og hluti af millistjórnendum skólans 

einnig. Í viðtölunum kom þar fram mest samræmi á upplifun þátttakenda á 

stöðu skólans. Skóli tvö kom hvað lakast út hvað alla þætti varðar. 

Stjórnendahópurinn var einsleitur og lagði lítið upp úr faglegri umræðu. 

Stjórnendur leituðust við að virkja kennara í stjórnun skólans en gekk illa. 

Liðsheildin var veik og þar voru merki um hópamyndun innan 

kennarahópsins. Talsvert ósamræmi var á upplifun þátttakenda á stöðu 

skólans. Skóli þrjú kom nokkuð vel út hvað varðar ofangreind atriði. Helst 

virtist skorta þar á að skólastjóra tækist með nægjanlegum hætti að virkja 

erlendu kennarana í stjórnun skólans.  

Við kjöraðstæður myndast sterk liðsheild í tónlistarskólunum þar sem 

skólasamfélagið allt er samhent um að vinna að góðri tónlistarmenntun af 

metnaði. Góð liðsheild byggir á góðum og skilvirkum samskiptum. Því betri 

og skilvirkari sem samskiptin eru, því auðveldara er fyrir liðsheildina að verða 

sterkari. Eftir því sem samskipti eru lakari, því meiri hætta verður hins vegar 

á hópa- eða klíkumyndunum. Til þess að samskipti séu góð og skilvirk, þurfa 

einstaklingarnir í skólasamfélaginu að vera virkir. Því meiri virkni og 

frumkvæði og sjálfstraust sem einstaklingurinn hefur, því líklegra er að hann 

stuðli að góðum samskiptum. Grunnurinn að jákvæðri birtingarmynd 

fjölmenningarinnar liggur í forystunni. Mikilvægi skólastjóranna sem leiðtoga 

skólanna verður greinilegt í þessari stöðu þar sem þeir eru í lykilhlutverki 

þegar kemur að því hvort menningarlegur fjölbreytileiki kennara hefur 

jákvæð eða neikvæð áhrif á skólastarfið. 
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5.1 Liðsheild 

Eins og getið var um í fræðilegu umfjölluninni um staðalmyndir og hið 

félagslega sjálf þá eru hópamyndanir og staðalmyndir tengd fyrirbrigði. Í 

rannsókninni kom fram að innan sveitarfélaganna eru oft frekar stórir etnískir 

minnihlutahópar sem hafa jaðarstöðu í samfélaginu. Hópar út frá etnískum 

uppruna birtast ekki í eins miklum mæli í tónlistarskólunum og þeir gera í 

samfélaginu utan skólanna. Þessi birtingarmynd fjölmenningar hefur því 

takmörkuð áhrif innan tónlistarskólanna að öðru leyti en því að 

tónlistarkennarar, sem tilheyra fjölmennum etnískum minnihlutahópi, geta 

lent í svipaðri jaðarstöðu í samfélaginu. Ekki varð vart við slíka hópa sem hafa 

einhver völd eða áhrif innan skólans. Hópar og klíkur innan tónlistarskóla 

virðast helst myndast í kringum hljóðfærahópa. 

Hvað staðalmyndir varðar birtast þær helst í sambandi við færni og leikni 

erlendra tónlistarkennara í samanburði við íslenska. Foreldrar, nemendur og 

kennarar virðast bera með sér sams konar staðalmyndir af erlendum 

tónlistarkennurum. Þeir eru álitnir hafa til að bera meiri fagmennsku í 

kennslu og vera betur menntaðir en íslensku kennararnir. Fram kom að 

erlendir kennarar eru taldir strangari og kröfuharðari en þeir íslensku. Einnig 

voru þeir oft álitnir betri tónlistarmenn. 

5.1.1 Hópamyndanir 

Hópamyndanir eftir þjóðerni í þeim bæjarfélögum sem skólarnir eru, 

reyndust þó nokkrar. Samkvæmt þátttakendunum í rannsókninni var í öllum 

tilfellum um nokkuð stóra etníska minnihlutahópa að ræða sem tengdust 

oftast fiskvinnslu eða öðrum láglaunastörfum. Nokkuð var um fordóma í 

samfélaginu gagnvart slíkum minnihlutahópum. Fjölmennir etnískir 

minnihlutahópar virðast hafa neikvæð áhrif á félagslega stöðu 

tónlistarkennara innan skólanna. Fram kom að félagsleg einangrun einstakra 

kennara innan skólanna virtist tengjast því hvort þeir væru hluti af slíkum 

minnihlutahópi. Hallgrímur, skólastjóri í skóla tvö, lýsir þessu á eftirfarandi 

hátt: 

Já, sko, sumir þeirra... nú veit ég ekki. Þessi sem að var og kom 

hérna í dyrnar til dæmis. Ungverjinn, hann býr utanbæjar, kennir 

hér þrjá daga í viku. Mér skilst að hann umgangist ekkert mikið 

annað en Ungverja, sko. Þeir sækja svolítið og þessi pólski, hann 

sótti strax í Pólverja sem að hún vissi af. Einhvers staðar úti á 

landi þá jafnvel, sko. Og var svo strax komin í samband við 

eitthvað fólk hérna handan við ána og hann er í svona sínu 
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pólska samfélagi alveg, sko. Hann blandar ekki geði við 

heimafólk.  

Þó svo að erlendir tónlistarkennarar sem tilheyra sterkum 

minnihlutahópum virðist eiga meiri hættu á að einangrast félagslega verða 

viðmælendurnir ekki varir við neikvæðar staðalmyndir gagnvart erlendum 

tónlistarkennurum í samfélaginu. Þeir telja að viðhorf samfélagsins til 

tónlistarkennara sé almennt mun jákvæðara en til t.d. farandverkamanna. 

Samkvæmt því sem skólastjórarnir segja er mikill skortur á íslenskum 

tónlistarkennurum. Erlendu kennararnir koma því til að sinna störfum sem 

bráðvantar fólk í. Ástæðuna fyrir þessu jákvæða viðhorfi til erlendu 

kennaranna telja þátttakendurnir vera eðli starfsins. Í minni samfélögum er 

oft þörf á vel menntuðu tónlistarfólki, sem auk þess að sinna tónlistarkennslu, 

sinnir öðrum störfum svo sem kórstjórn og organistastöðu. María nefnir að 

erfitt hafi verið að koma til landsins en að hún hafi fengið strax mjög mikið að 

gera við kórstjórn og líka sem organgisti. Það fólst meðal annars í 

organistastarfinu að spila við persónulegar athafnir eins og giftingar og 

jarðarfarir. Þetta skapaði vissa nánd við samfélagið sem t.d fiskverkamaður 

hefur ekki. 

Af þeim þremur erlendu kennurum sem rætt var við höfðu tveir starfað 

hér á Íslandi mjög lengi. Sá þriðji hafði búið á Íslandi í u.þ.b. ár. Allir erlendu 

kennararnir höfðu haft mjög jákvæða upplifun af því að flytjast til landsins og 

hafði þeim verið tekið opnum örmum, bæði innan skólanna sem utan þeirra. 

Allir erlendu þátttakendurnir verða samt varir við aukna neikvæðni í garð 

innflytjenda hin síðustu ár. Þeir rekja það til aukins fjölda innflytjenda hingað 

til lands.  

Þó að ljóst sé að hópmyndanir eigi sér stað í samfélaginu sem skólarnir 

starfa í þá virðist það ekki snerta tónlistarskólana nema að takmörkuðu leyti. 

Eina merki þess að fjölmenning skapi hópa er að einstaka kennarar eiga 

erfiðara með að samlagast vegna þess að þeir tilheyra stórum etnískum 

minnihlutahópi. Ráðningarfyrirkomulag erlendra kennara er oft með þeim 

hætti að ætla mætti að það ýtti undir klíkuskap og hópamyndanir í skólunum. 

Algengt er að kennararáðningar eigi sér stað í gegnum erlendu kennarana 

sem fyrir eru. Bergþóra, skólastjóri í skóla þrjú, lýsir ráðningarfyrirkomulagi 

erlendra kennara við sinn skóla með eftirfarandi hætti: 

Þetta kom til dæmis þegar, eftir að ég fékk þennan ungverska 

kennara sem reyndist framúrskarandi val, að þá hjálpaði hún 

okkur að finna kennara. Svona sína skólafélaga sem komu, sko. 

Og hérna, þá var eins Pólverjarnir sem komu. Það var fyrsti 
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Pólverjinn sem kom hérna var hann Kristófer vinur hans og síðan 

kom hérna gegnum, hvað heitir hann, Jónas eða eitthvað, sem 

var fyrir vestan og komu hérna hjón sem eru hérna ennþá. Þetta 

var sem sagt vinafólk þeirra og það hérna hefur reynst miklu 

betur að fá. Og svo Eistlendingar sem hafa verið hjá okkur líka. 

Þeir hafa komið fyrst gegnum Gunnar sem var fyrir sunnan og 

síðan sem sagt spunnið áfram svolítið og þannig við höfum verið 

hérna með þrjá Eistlendinga líka núna. Og þetta er svona 

reyndist miklu betra að fá. Þá vissu útlendingarnir sem komu, 

þeir vita að hverju þeir eru að ganga. Því hinir sem voru fyrir 

sögðu þeim nákvæmlega hvernig aðstæður væru og þetta, þeir 

eru náttúrulega hérna. Betra fyrir þá að aðlagast heldur en ég 

hafði áður reynt að og fengið kennara bara í gegnum auglýsingu.  

Slíkt ráðningarfyrirkomulag gæti e.t.v. leitt til þess að innan skólanna 

mynduðust sérhagsmunhópar. Þar sem vart verður við slíkar etnískar 

hópamyndanir, virðast þær rista frekar grunnt og hafa óveruleg áhrif á 

liðsheild skólanna. María, erlendur kennari í skóla þrjú, lýsir þessu á 

eftirfarandi hátt. 

Það er já, já og nei, þetta er alls ekki áberandi en auðvitað kemur 

fyrir. Þú veist Póverjar sitja alltaf saman. Útlendingar sitja alltaf 

saman á endanum og hérna og Íslendingar hinumegin en þetta 

er algjörlega bara út af því, ég myndi ekki segja þetta er viljandi 

gert. Þessir Pólverjar þetta eru ein hjón. Auðvitað hjón sitja 

saman og þriðja Pólverji er vinur þeirra. Og svo hérna eitt 

Eistlendingur sem bara einfaldlega sat þarna. Ég held það sé alls 

ekki þannig að þau vilja vera, ég myndi segja það er frekar ekki. 

Ef ég þarf að segja já eða nei þá ég frekar segja nei. Ég held það 

og ég er alveg í milli. Af því ég er ekki útlendingur og ekki 

Íslendingur bara algjörlega í milli (hlær). 

Niðurstaðan er því sú að þjóðernisbundnar hópamyndanir eru hverfandi í 

skólunum þremur, en hins vegar eru hópamyndanir í skólunum sem tengjast 

öðrum þáttum eins og til dæmis kyni, menntunarstigi, aldri o.þ.h. 

5.1.2 Viðhorf og staðalmyndir 

Viðhorf til erlendra tónlistarkennara byggð á staðalmyndum eru mjög vel 

dulin. Íslendingarnir sem ég ræddi við töldu sig ekki verða vara við að 

staðalmyndir stjórnuðu viðhorfum sínum til erlendra kennara. Erlendu 
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kennararnir töldu hins vegar að svo væri í einhverjum mæli. Staðalmyndir 

birtast víða í viðtölunum. Ein birtingarmynd þeirra er sú að flestir 

viðmælenda minna töldu að misjafnt væri eftir þjóðernum hvernig fólki gengi 

að aðlagast skólunum. Athyglisvert var að menn voru mjög ósammála eftir 

skólum hvaða þjóðerni það væru sem þeir töldu að aðlöguðust betur en 

önnur.  

Viðhorf byggt á staðalmyndum er mest áberandi hjá skólastjórunum. Þeir 

hafa til dæmis ákveðnustu hugmyndina um aðlögunarhæfni einstakra 

þjóðerna, þó svo að það komi líka fram hjá kennurum eins og Maríu. 

Ég, ég veit það ekki. Mér finnst reyndar sko hérna fyrrverandi 

kommunistaríki eða sko þeir sem koma þaðan, allavega hér. 

Kannski er það alls ekki á, á ekki við hinir skólanum en alla 

vegana. Hér finnst mér þeir vera búnir að aðlagast mjög vel alla 

vegana Eistlendingarnir, Pólverjar og Ungverjar. Ég meina, 

vinkona mín kenndi hér líka og systir mín voru mjög fljót að 

aðlagast og kannski þetta, við erum svo vön að gegna. 

Athyglisvert er að María notar hugtakið gegna þegar hún rökstyður af 

hverju tiltekin þjóðerni aðlagast fljótar en hin. Það gefur í skyn að hún telji 

ástæðu þess að einstaklingar frá ákveðnum ríkjum séu fljótari að aðlagast  að 

þeir séu vanir því að gera það sem þeim er sagt að gera. 

Þótt þátttakendurnir verði ekki mikið varir við birtingu staðalmynda í 

tónlistarskólum, birtast þær samt sem áður mjög víða. Það eru ákveðnar 

fyrirfram gefnar hugmyndir um hæfni ákveðinna erlendra kennara sem 

tónlistarkennara, bæði meðal íslensku kennaranna og þeirra erlendu. Í 

flestum tilfellum eru staðalmyndirnar gagnvart erlendu tónlistar-

kennurunum jákvæðar. Hinn dæmigerði erlendi tónlistarkennari er yfirleitt 

álitinn betri og hæfari en sá íslenski. Hann er sagður strangari og kröfuharðari 

en sá íslenski og betur menntaður. Íslenski kennarinn er hins vegar álitin 

minna hæfur kennari en mildari við nemendur sína og jafnvel eftirlátur. Í 

einum skólanum kom til dæmis greinilega fram að skólastjórinn taldi að 

Íslendingarnir hefðu slæm áhrif á frammistöðu erlendu kennaranna. 

Hallgrímur, skólastjóri í skóla tvö, t.d. rekur reynslu sína af erlendum 

kennurum annars vegar og íslenskum kennurum hins vegar og segir farir sínar 

ekki sléttar af reynslu sinni af þeim íslensku. 

En sko, gagnvart útlendingunum, þá er sama þeir sem þeir 

koma, þeir sem að búa hérna á staðnum eru samviskusamir og 



 

50 

vinna sína vinnu alveg rosalega vel. En þeir læra af hinum mjög 

fljótt. Að þetta er ekki skólinn þeirra heldur vinnustaðurinn. 

Í lýsingu Hallgríms má greina jákvæða staðalmynd af erlendu 

tónlistarkennurum en frekar neikvæða af þeim íslensku. Hjá Hallgrími birtist 

frekar neikvæð skólamenning sem gerir það að verkum að erlendu 

kennararnir smitast af neikvæðri hegðun íslensku kennaranna. Í þessum 

viðtalsbút við Hallgrím má líka greina að liðsheildin í skóla Hallgríms sé frekar 

veik. Það kom fram í viðtalinu við Hallgrím að hann upplifir að aukin fjarlægð 

sé að skapast milli kennaranna og skólastjórnenda. Þar kennir hann um 

kjarasamningum kennara þar sem launabil milli skólastjóra og kennara hefur 

aukist og meiri áhersla er lögð á ábyrgð skólastjórnenda og millistjórnenda. 

Eins og áður kom fram eru hugmyndir um menntun og kunnáttu erlendu 

kennaranna hluti af staðalmynd sem stýrir viðhorfum íslensku kennaranna til 

þeirra. Litið er á menntun erlendu kennaranna sem mikil verðmæti fyrir 

skólana og er talin auka fjölbreytnina í skólanum. Staðalmyndin um hæfni 

erlendu kennaranna birtist aðallega á tvennan hátt: Annars vegar sem 

framúrskarandi tónlistarmenn og hins vegar sem framúrskarandi kennarar. 

Það vekur athygli að oftar er talað um menntun þeirra og hæfni sem 

listamanna en sem kennara. Hallgrímur segir í þessu sambandi: 

Ég held að það sé nú í flestum tilfellum, sko. Það er svolítið erfitt 

að dæma um það, sko. Þetta eru, sko, oftast nær eru þetta mjög 

hæfir hljóðfæraleikarar. Þeir eru mjög flinkir hljóðfæraleikarar. 

En, sko, hvað varðar aðra menntun á bak við tónlistarnámið þá 

er maður ekki alveg eins viss. Hvursu mikið er þetta? Er 

viðkomandi menntaður í svona tónfræði, tónheyrn og 

tónlistarsögu og öllum þeim pakka? En alla vegana, þetta fólk 

sem hefur komið hingað til mín er allt mjög vel menntað á öllum 

sviðum. Ég held að það sé nú almennt um, um, um þessa, þetta 

fólk sem er að koma. 

Í ummælum Hallgríms kemur fram ákveðinn fyrirvari við menntun erlendu 

kennaranna umfram þá íslensku. Bergþóra lítur hins vegar á erlendu 

kennarana sem fyrirmyndarkennara, sbr. eftirfarandi ummæli: 

Svona til dæmis á Eistlandi, þar finnst mér sko vera eitthvað sem 

við Íslendingar getum tekið okkur svolítið til fyrirmyndar í 

sambandi við kennslu, þú veist. Vera svona mjög fjölbreytt, eru 

mjög fjölhæfir kennarar. Þeir eru kannski ekki eins miklir sólistar 
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eða einleikarar en þeir eru mjög fjölhæfir. Og virðist vera hérna 

alla vega þessir kennarar sem við höfum fengið.  

Þarna birtist aðeins öðruvísi staðalmynd en hjá Hallgrími. Samkvæmt því 

sem Ragnar, Guðjón og Anna, úr skóla eitt segja, virðist sem staðalmyndin 

um meiri hæfni erlendra tónlistarkennara umfram þá íslensku sé að hverfa í 

þeim skóla. Það er rakið til þess íslensku kennararnir hafa í auknum mæli sótt 

menntun sína út fyrir landsteinana, sem eykur enn á fjölbreytileikann 

samkvæmt því sem Ragnar, skólastjóri í skóla eitt segir: 

...og með fullt af íslenskum kennurum eru bara menntaðir í 

útlendum, sem koma með þeirra hugsun. Svo það eru 15–16 

skulum við segja útlendingar innan gæsalappa af því að 

menntun þeirra er bara frá annars staðar. Mér finnst þetta vera 

eins og rosalegur plús fyrir umræður í skólanum. 

Eins og fram kemur hjá Ragnari, fagna allir þátttakendurnir þeirri 

fjölbreytni og miklu þekkingu sem fylgir erlendu tónlistarkennurunum. Þá 

grósku sem er í tónlistarskólunum í dag þakka þátttakendurnir fyrst og fremst 

menningarlegri fjölbreytni innan tónlistarskólanna. Eins og kemur fram hjá 

Ragnari, skapar fjölbreytni í menntun og viðhorfum innan skólanna frjósama, 

faglega umræðu.  

Staðalmyndirnar eru misjafnlega sterkar eftir skólum. Eins og fram kemur 

hér að ofan, hjá Ragnari, Bergþóru og Hallgrími, kemur í ljós að staðalmyndir 

stýra viðhorfum skólastjóra mest. Staðalmyndirnar beinast þá helst að hæfni, 

þekkingu og leikni erlendu kennaranna. Þær birtast ekki eins sterkt hjá 

kennurum en þó á sama hátt og hjá skólastjórunum. Samanburður á 

fyrirframgefnum hugmyndum þátttakenda á hæfni og fagmennsku er 

erlendum kennurum oftast í hag. Íslensku kennararnir eru álitnir blíðari og 

varfærnari og taka meira tillit til þarfa og óska nemenda sinna. Erlendir 

kennarar finna að staðalmyndir stjórna viðhorfum til þeirra meira utan 

skólans en innan hans. Hreinir fordómar eða útlendingahatur innan 

kennaraliðsins er nánast alveg óþekkt innan tónlistarskólanna. Í viðtölunum 

kom einungis upp eitt slíkt atvik. Í einhverjum tilfellum upplifa kennarar 

fordóma af hálfu nemenda og foreldra.  

5.2 Samskipti 

Samskipti og tungumál spila stórt hlutverk þegar kemur að birtingarmynd 

fjölmenningar í tónlistarskólunum. Samskipti eru lykilatriði í aðlögun erlendra 

kennara og hafa mikil áhrif á það hvernig starfið gengur almennt í skólunum. 
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Þegar þátttakendurnir voru spurðir út í samskipti í skólunum, kom fram að 

þau ganga yfirleitt vel. Þátttakendurnir höfðu þó allir upplifað erfið samskipti 

við erlenda kennara vegna tungumálaörðugleika. Einnig voru dæmi um erfið 

samskipti sem ekki tengdust tungumálinu heldur viðhorfi erlendra kennara 

gagnvart starfsháttum, samfélagsgerð og þess háttar. Sameiginlegt var hjá 

öllum þátttakendunum að þeim þótti íslenskukunnátta vera ein aðalforsenda 

góðra samskipta. Þetta var þó ekki algilt og sem dæmi má nefna að í einum 

skólanna kom það fram að viðleitni erlendu tónlistarkennaranna til að læra 

íslensku virtist hafa mun meiri áhrif á gæði samskipta heldur en raunveruleg 

íslenskukunnátta. Það kom í ljós að þeir kennarar sem leggja strax á sig að 

reyna að nota þá litlu íslenskukunnáttu sem þeir búa yfir, eiga mun betri 

samskipti við íslenska samstarfsmenn sína og nemendur heldur en þeir sem 

verið hafa lengur og sýnt minni viðleitni til að læra tungumálið. Það þýðir að 

samskipti við nýkominn erlendan kennara geta gengið betur en við kennara 

sem verið hefur lengi í landinu, þrátt fyrir betri íslenskukunnátta þess 

síðarnefnda. 

Reynsla þessara þriggja hópa af samskiptum var ólík. Erlendu kennararnir 

upplifa sig mjög oft hjálparvana og standa oft fyrir utan alla umræðu í 

skólanum. Mikil áhersla er á að þeir læri íslensku án þess að samhliða þeirri 

kröfu fylgi nægilegur stuðningur af hálfu skólanna. Auk þess hefur 

íslenskukennsla fyrir útlendinga oft verið stopul og þá sérstaklega í minni 

bæjarfélögum. Að þessu leyti virðist miklu máli skipta á hvaða forsendum 

kennarinn kemur til landsins. Þeir kennarar sem koma til landsins með 

íslenskum maka sínum, virðast samlagast íslensku samfélagi og læra íslensku 

hraðar en kennarar sem koma hingað á öðrum forsendum. Þeir kennarar sem 

flytja til landsins með maka sínum eru einnig betur búnir undir það sem bíður 

þeirra og virðast fá góðan stuðning frá maka sínum við að læra tungumálið. 

Þeir eru einnig jákvæðari í garð þjóðfélagsins. 

Íslensku kennararnir virðast ekki gera sér grein fyrir þeirri stöðu sem 

erlendu kennararnir eru í þegar þeir koma fyrst til landsins. Þetta birtist 

sérstaklega þegar kemur að samskiptum og því að ná valdi á íslensku. Oft dást 

Íslendingarnir að því hversu vel og fljótt erlendu kennurunum tekst að ná 

valdi á íslensku. Hins vegar gera þeir sér ekki eins mikla grein fyrir því hver 

staða útlendinganna er þegar kemur að því að vera upplýstur um hvað er á 

döfinni í skólanum.  

Viðhorf skólastjóranna er svipað og íslensku kennaranna. Þeir virðast ekki 

geta sett sig í spor erlendu kennaranna, að undanskildum þeim skólastjóra 

sem er af erlendu bergi brotinn. Allir skólastjórarnir eru mjög ákveðnir í því 

að erlendu tónlistaskólakennarar eigi að ná valdi á íslenskri tungu. Hins vegar 
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gerir erlendi skólastjórinn sér betur grein fyrir stöðu erlendu kennaranna og 

sýnir meiri skilning og þolinmæði. Kröfur hans til íslenskukunnáttu kennara 

sinna eru samt sem áður engu minni en íslenskra kollega hans. Í öllum 

skólunum er gerð er sú krafa að erlendu kennararnir sæki íslenskunámskeið 

og að tónlistarkennslan fari fram á íslensku mjög fljótlega, a.m.k. hjá yngstu 

nemendunum. 

Mikil áhersla er lögð á að erlendu kennararnir samlagist því starfi sem 

fram fer í skólanum og þar er tungumálið lykilatriði. Fram kom að forsendan 

fyrir velheppnaðri samlögun erlendra tónlistarkennara er hvernig þeim 

gengur að læra íslensku. Viljinn og hvatinn til þess að eiga samskipti virðast 

hafa mest áhrif á íslenskunám kennaranna. Þeir fá lítinn stuðning af hálfu 

skólanna við að læra íslensku. Hið sama á við þegar kemur að því að læra inn 

á starfið í skólanum. Lítið er grennslast fyrir um það hvaða væntingar 

kennarinn hefur eða hvaða þarfir hann hefur til að geta samlagast starfinu. 

Þar af leiðandi stjórna persónulegir eiginleikar og viðhorf erlendu 

kennaranna því hvernig samskiptin í skólanum ganga fyrir sig. Eftir því sem 

kennarinn er jákvæðari í garð íslenskrar menningar og sýnir íslenskri tungu 

meiri áhuga, því líklegra er að samskipti gangi vel í skólanum. Fá merki eru 

um að skólarnir séu með einhverjar ráðstafanir til að auðvelda samskipti í 

skólanum.   

5.2.1 Kennarafundir 

Kennarafundir eru haldnir misoft í tónlistarskólum. Sumir skólanna voru með 

fundi vikulega en aðrir aðeins þrisvar til fjórum sinnum á vetri. Segja má að 

áhrif fjölmenningarinnar á samskipti hafi birst á tvennan hátt á 

kennarafundum: Annars vegar í tungumálakunnáttu og skilningi á því sem þar 

fór fram og hins vegar í virkni kennara í umræðum á fundum. Það gefur 

kannski augaleið að hvort leiðir af öðru. Því má draga af því ályktun að þegar 

kennari skilur lítið af því sem fram fer á fundum og hefur ekki tök á því að tjá 

sig, þá er ekki hægt að vænta þess að viðkomandi taki mikinn þátt í 

umræðum. Það kemur hins vegar fram hjá þátttakendunum að þó svo 

erlendir tónlistarkennarar hafi gott vald á íslensku og hafi starfað lengi hér á 

landi, þá er líklegra að þeir taki minni þátt í umræðum á fundunum en 

íslenskir kollegar þeirra. Það er því greinilegt að erlendir kennarar standa ekki 

jafnfætis íslenskum kennurum þegar kemur að því að hafa áhrif á umræður 

um starfið innan skólans.   

Samskipti á kennarafundum eru oft erfið fyrir erlenda kennara. 

Kennarafundir fara fram á íslensku og ekki er gert ráð fyrir því að þeir séu 

túlkaðir. Fundagerðir eru ekki á öðrum tungumálum en íslensku. Kennarar 
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sem ekki eru góðir í íslensku vita oft ekki hvað fer fram á fundunum. Þar sem 

fleiri en einn kennari með sama tungumál starfa saman verður það oft að ráði 

að sá sem besta íslensku kann, túlkar fyrir hina. Þetta er ekki skipulagt af 

skólans hálfu heldur kemur til af frumkvæði erlendu kennaranna sjálfra. Þetta 

hjálpar erlendum kennurum með litla íslenskukunnáttu mikið og verður til 

þess að fleiri eru upplýstir um það sem fram fer í skólunum en væri ella. Hins 

vegar getur þetta komið í veg fyrir að þeir kennarar sem eru að túlka geti 

tekið fullan þátt í þeim umræðum sem eiga sér stað. Það kemur einnig í ljós 

að íslensku kennararnir og skólastjórarnir sætta sig við aðstæðurnar eins og 

þær eru og virðast lítið velta því fyrir sér hvort erlendu kennararnir skilji það 

sem fram fer eða ekki. Þegar Bergþóra, skólastjóri í skóla þrjú, var spurð um 

fyrirkomulag á kennarafundum hafði hún þetta að segja: 

Þeir eru á íslensku, já (hlær). Það var á tímabili sem þeir, var varla 

hægt að halda þeim úti á íslensku en það er, svo tókum við bara 

upp þá stefnu að það er bara töluð íslenska. En þeir hérna, þeir 

sitja saman, sko Pólverjarnir, við endann á borðinu. 

Spyrill: Lengst í burtu? 

B: Svolítið frá, já og þeir kjafta svolítið saman, já. 

S: Veistu hvað þeir eru að ræða? Eru þeir að þýða? 

B: Ég veit það ekki. Stundum, stundum, stundum ekki stundum 

sko, hérna. Ég veit bara ekki alveg hvort þeir, getur vel verið að 

þeir séu bara að hlæja að okkur líka. 

Þarna kemur greinilega fram að Bergþóra veit ekki hvaða umræður eiga 

sér stað innan pólska hópsins og gerir sér það að góðu. Þetta veldur því að 

einungis hluti kennarahópsins er upplýstur um það hvað er að gerast í innra 

starfi skólans. Þar af leiðandi upplifa margir kennaranna, bæði íslenskir sem 

erlendir, fundina sem tilgangslausa og óskilvirka. 

Oft er eins og tveir fundir eigi sér stað í tónlistarskólunum. Annar sem 

íslensku kennararnir og skólastjórinn eru á og svo hins vegar fundur þar sem 

erlendu kennararnir eru að ræða málin sín í milli. Guðrún, sem er kennari í 

skóla þrjú, nefnir einmitt að þarfir erlendu kennaranna virðist oft gleymast: 

Jú, það hefur komið fyrir. Og það er reyndar í einu tilfelli þá er 

sá kennari mjög duglegur að spyrja. Spyr kannski svolítið eftir á, 



 

55 

bíddu, hvað eigum við að, hvað stendur til, hvað á að gera? Og 

þá er maður einhvern veginn hissa. Bíddu, já hann náði þessu 

ekki. Það gleymist svo að það séu útlendingar. 

Sú staðreynd að erlendir kennarar lenda oft útundan í umræðum innan 

skólans kemur einnig fram hjá Bergþóru. Erlendir kennarar koma oft að máli 

við hana eina eftir fundi í þeim tilgangi að leggja fram og ræða mál sem hefði 

jafnvel átt að ræða á kennarafundum. 

5.2.2 Samskipti við nemendur 

Þó svo að erlendir kennarar eigi erfitt með að hafa samskipti á 

kennarafundum þá horfir það öðruvísi við þegar kemur að samskiptum 

kennara og nemenda. Þau nánu tengsl sem skapast milli kennara og 

nemenda í einkakennslu gerir það að verkum að nemendurnir verða oft 

helstu tungumálakennarar tónlistarkennara sinna. 

Nemendurnir eru þeir aðilar innan skólans sem kennararnir hafa mest 

samskipti við. Oft á tíðum standa nemendurnir og kennararnir jafnfætis 

þegar kemur að því að eiga samskipti þar sem sameiginlegt tungumál vantar. 

Þess vegna neyðast nemandi og kennari til þess að finna leið til að eiga 

samskipti með einhverjum hætti og þá kemur það í hlut kennarans sem 

fullorðins einstaklings að koma til móts við nemandann. Þá gera kennararnir 

sitt besta til að nota íslensku að því marki sem þeir geta. Vegna 

einkakennslunnar og þeirra nánu tengsla sem hún býður upp á, finnst erlendu 

kennurunum auðveldara að eiga samskipti við börnin frekar en 

samkennarana sína. Ástæðan fyrir því er sú að þeim finnast samskiptin við 

nemendurna einfaldari. Maríu finnst samskipti sín við nemendur sína vera 

laus við feimni, opin og áreynslulaus: 

Já, mér fannst akkúrat ég læri mest frá krökkunum. Af því þegar 

ég var að halda kóræfingar þá var kannski 30-40 fullorðnir mann 

fyrir framan mig og þarf að reyna vera haga sig svo vel skilurðu. 

Það var enginn að segja það á að segja svona eða eitthvað en 

hérna krakkarnir voru að hjálp mér mjög mikið.  

S: Voru þau þá að leiðrétta þig? 

M: Já, já, af því þau sjá alveg ég gat ekki útskýra eða sagt þá voru 

þau að segja líka af því þau nota svo einfalt mál, krakkarnir, að 

það var mjög gott að læra frá þeim.  
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María nefnir þarna hvað börnin virðast vera ófeimnari við að leiðrétta 

íslenskuna heldur en samkennararnir auk þess sem tungumálanotkunin er 

einfaldari hjá börnum en fullorðnum. Því finnst henni auðveldara að eiga 

samskipti við nemendur. Það má því kannski segja að mikið af þeirri 

íslenskufærni sem erlendir tónlistarkennarar öðlast sé fyrst og fremst 

samskiptum þeirra við nemendur sína að þakka. Þar sem ákveðin nánd og 

trúnaðartraust skapast í einkatímum virðist skapastóþvingað samband sem 

auðveldar samskiptin og gerir það að verkum að þau eiga sér stað á 

jafnréttisgrundvelli. 

Eins og kom fram hér á undan þá ganga samskipti erlendra kennara og 

nemenda vel í langflestum tilfellum. Kennarar og nemendur læra að skilja 

hver annan þótt sameiginlegt tungumál sé ekki fyrir hendi í byrjun. Í 

einhverjum tilfella verða þó samskiptaörðugleikar til þess að nemendur 

hætta námi hjá erlendum kennara. Þetta vandamál var þekkt í öllum 

skólunum en var þó frekar sjaldgæft en engu að síður ákveðin birtingarmynd 

á fjölmenningunni í skólunum. Hallgrímur, skólastjóri í skóla 2, segir í þessu 

sambandi: 

Það kemur auðvitað fyrir að nemendur eða foreldrar koma og 

segja, hérna, barnið vill hætta hjá þessum kennara af því það 

skilur hann ekki. Það gerist á hverju ári með einhvern einn eða 

tvo sko og þá eru þessi tungumálaerfiðleikar orsökin. 

Af ofangreindu má ljóst vera að tungumálaörðugleikar hafa í einstaka 

tilfellum áhrif á það hvort nemendur haldast í námi eða ekki. Í öllum 

skólunum komu dæmi um slíkt. En það kom einnig fram hjá öllum að þetta 

er frekar sjaldgæft. Sumir litu á þetta sem vísbendingu um að 

tungumálaörðugleikar séu notaðir sem afsökun fyrir því að hætta í 

tónlistarnámi. 

5.3 Virkni og þátttaka 

Með virkni er átt við þátttöku einstaklinga í starfi skólanna. Virkni getur verið 

þátttaka í umræðum, vilji til að eiga samskipti við samstarfsmenn sína, 

þátttaka í formlegum og óformlegum atburðum í tónlistarskólunum, 

frumkvæði að verkefnum og þess háttar.  

Birtingarmynd fjölmenningarinnar kemur hvað skýrast fram í virkni 

einstaklinganna og hvernig hún breytist eftir því sem tíminn líður. Það kom í 

ljós að þegar erlendir kennarar hefja störf í skólunum, er virkni þeirra í 

samskiptum og forystu skólans lítil en eykst eftir því sem þeir læra meira á 
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stofnunina og sjálfstraust þeirra eykst. Það sama á við um íslenska kennara 

en vegna tungumálsins verða þeir mun fyrr virkari. Það hefur áhrif á 

birtingarmynd fjölmenningarinnar hversu mikið sjálfstraust, jákvæðni í 

viðhorfi og góða samskiptafærni erlendu kennararnir hafa. Því meira af 

þessum eiginleikum sem þeir hafa, því fyrr verða þeir virkir í samfélaginu, 

bæði innan og utan skólanna. Á sama hátt og persónulegir eiginleikar og 

persónulegar forsendur erlendra kennara hafa áhrif á það hversu virkir þeir 

verða í skólastarfinu er ljóst að skólabragur skólans hefur einnig áhrif innan 

skólanna. Virkni og þátttaka kennaranna stjórnast því að mestu leyti af 

persónulegum eiginleikum og skólabrag.  

Í viðtölunum kom fram að aðlögun erlendra kennara veltur að miklu leyti 

á persónulegum eiginleikum og forsendum þeirra sjálfra. Allir viðmælendur 

mínir höfðu upplifað mjög erfið tilfelli þar sem erlendur kennari hafði komið 

til starfa og ekki samlagast skólastarfinu, lært tungumálið og verið mjög 

erfiður í samskiptum. Slíkir árekstrar urðu í flestum tilfellum þegar erlendur 

kennari hafði neikvætt viðhorf til landsins eða skólans. Af því sem 

viðmælendur mínir álíta, virðist að slík viðhorf séu helstu ástæður þeirra 

árekstra sem hafa orðið. Þegar um slík tilfelli hefur verið að ræða, hefur 

innflytjandinn í flestum tilfellum flutt til landsins til að flýja verri aðstæður 

heima fyrir, s.s. vegna atvinnuástands eða efnahagsástands í heimalandinu. 

Ragnar, skólastjóri í skóla eitt segir: 

Það skiptir svo miklu máli af hverju þeir eru hér. Það eru mörg 

rök fyrir því af hverju þau eru hér af því að vera atvinnulaus 

annars staðar og markmiðið er að fara aftur heim. En þau eru 

bara hér af því að það er ekki vinna þar í bili. Annað fólk er hér í 

svona leit að ævintýri og þetta er fínt líka. Sumir koma hér af því 

kannski af því þeir þekkja Ísland frá því áður, hafa gifst Íslendingi 

og þarna hafa þeir aðra hugmynd um af hverju þeir eru hér. Eru 

þeir hér kannski í lengri tíma, spá og vita meir hvað þeir eru að 

koma til. Þetta er mjög misjafnt og mér finnst þetta hafa áhrif á 

þeirra viðhorf til skólans og Íslands í heild. Af hverju er maður 

hér og hvað er maður að gera?  

Önnur skýring á slíkum núningi getur verið að veran hér 

uppfylli ekki þær væntingar sem kennarinn hafði til landsins og 

starfsins. Bergþóra, sem er skólastjóri í skóla þrjú, kom líka inn á 

þetta atriði: 
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Við lentum til dæmis með einn mann sem var mjög fær 

tónlistarmaður. Hann var kominn á eftirlaun, og hérna, í sínu 

landi og vildi koma hingað og vinna. En hann var eiginlega bara 

ekki tilbúinn að kenna, sko. Hann var sjálfur svo fær, sko, að fara 

að kenna litlum börnum og hérna. Ég held ég hafi raunar vitað 

það, sko. Hann var í raun bara svolítið þekktur maður í sínu 

heimalandi. Og ég held ég hafi vitað það þegar hann, fyrirfram í 

rauninni, innst inni, sko, vissi ég að þetta myndi, sko, kannski 

trufla, þú veist, hvað hann var þekktur og fær. Hann var ekki 

tilbúinn að kenna við þessar aðstæður sem við erum með hérna, 

að kenna litlum börnum, algjörum byrjendum og svona. 

Að ofangreindu má því ráða að persónulegir eiginleikar erlendu 

kennaranna hafa mikið að segja um það hvort þeir ná að aðlagast starfinu í 

tónlistarskólunum. Virknin birtist mjög greinilega í samskiptum og þátttöku 

þeirra í stjórnun skólanna. 

 

5.3.1 Virkni í samskiptum 

Þátttakendurnir voru sammála um mikilvægi góðra samskipta við aðra 

einstaklinga innan skólasamfélagsins. Séu samskipti góð við nemendur og 

foreldra minnkar það líkurnar á brottfalli nemenda auk þess sem foreldrarnir 

eru ánægðari með kennsluna. Það sem mestu máli skiptir fyrir gæði 

samskiptanna er fyrst og fremst metnaður og vilji aðilanna til að eiga 

samskipti. María, sem er erlendur kennari í skóla þrjú, lýsir því hversu 

mikilvægur þessi vilji til tjáskipta er og hversu mikilvægt það er að þessi vilji 

til að eiga samskipti sé gagnkvæmur: 

Ég veit að, sko, þessi manneskja akkúrat, hann talar svo fyndin 

íslensku. Þú veist aldrei hvort hann tala íslensku eða rússnesku 

eða ensku. Þetta er bara einhver blöndun, enginn skilur neitt en 

krakkarnir sitja bara og þau fatta þetta bara hvað hann meinar. 

Ég hef verið á eina af þessum æfingum og foreldrarnir segja: 

„Hvað sagði hann? Það er allt í lagi barnið mitt skilur þetta, hún 

veit alveg.“ Þetta er alveg satt, krakkarnir fatta hvað hann er að 

segja. Þau eru svo næm fyrir þetta. Og líka hérna, sko, stundum 

þarf ekki vera rosalega vel menntuð eða gáfuð. Það þarf bara 

smá vilja til að skilja útlendingana. Til dæmis hérna í kirkjunni, 

þá var hérna kirkjuvörðurinn og hann var bara al.., ekki neitt 

menntuð, skilurðu. Hann var bara, hann gerði vel, hann var að 
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grafa gröfir og aðeins að hugsa um kirkjuna. Hann skildi mig 

alltaf. Og ég líka. Það var ekki, hann bara. Við gátum alveg bent 

á klukkuna. Messa, ekki messa, eitt og eitt orð. Það var bara 

viljinn til að skilja hvort annað. Það gekk bara, ekkert mál. Svo er 

stundum hámenntuð fólk sem: „Ha hvað segirðu? Segðu aftur, 

segðu aftur.“ Og bara nær ekki, alveg sama hvernig þú ert að 

reyna að orða þetta. Það bara fattar ekki af því kannski bara, 

bara ég veit ekki, bara vilja ekki.  

Sé þessi vilji til samskipta nógu sterkur, virðist tungumálakunnátta ekki 

skipta eins miklu máli. Að minnsta kosti er eins og þolinmæði gagnvart skorti 

á tungumálakunnáttu verði meiri ef báðir aðilar sjá og upplifa að mótaðilinn 

leggur sig fram. Skýrt dæmi um það má finna í einum skólanna þar sem kom 

fram að samskipti við þann kennara sem talaði lakari íslensku gengu mun 

betur en við þann sem verið hafði lengur og talaði betri íslensku. Skipti þar 

sköpum, að mati þátttakendanna, ólík viðhorf þessara tveggja kennara og 

persónulegir eiginleikar þeirra. Sá sem verið hafði lengur hafði ekki náð 

góðum tökum á íslensku, og virtist aldrei hafa lagt mikið á sig til þess að læra 

hana. Honum var lýst sem frekar miklum einfara, sem gaf sig lítið að fólki og 

sýndi ekki áhuga á að taka þátt í starfi skólans. Brottfall nemenda hjá honum 

var töluvert og foreldrar oft óánægðir með starf hans en það var fyrst og 

fremst kvartað undan skorti á samskiptafærni viðkomandi. Hinn kennarinn 

hafði verið á landinu í innan við ár og hafði sýnt miklar framfarir í íslensku. 

Hann var opinn í viðmóti og sýndi nemendum sínum mikinn áhuga og hlýju. 

Honum var lýst sem skemmtilegum og gefandi, mjög faglegum. Mikil 

eftirsókn var í nám hjá þessum kennara og hann var vinsæll meðal bæði 

nemenda, foreldra og samstarfsmanna. Í slíku tilfelli var ljóst að 

íslenskukunnátta hafði lítið með það að gera hvort samskipti væru góð. Hins 

vegar virtust persónulegir eiginleikar og frumkvæði erlenda kennarans hafa 

mikið að segja. 

Eins og fram kemur hér að ofan, gengur kennurum sem eru opnir betur 

að eiga samskipti en lokuðum einstaklingum. Að sama skapi eru opnari 

einstaklingar óhræddari við að nota þá íslensku sem þeir hafa yfir að ráða. 

Virkni í samskiptum kemur einnig í ljós í metnaði til að læra íslensku. 

Samkvæmt Bergþóru þá mætti metnaðurinn vera meiri: 

Og kannski má segja að þetta sé ákveðið metnaðarleysi hjá, af 

því ég var nú að tala um að þetta væri háskólamenntað fólk, að 

hérna, og fólk sem á örugglega mjög gott með að læra, að hérna, 

að hafa ekki lært íslenskuna betur, lagt meiri áherslu á hana 
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þegar það kom af eigin frumkvæði, skilurðu? Ég segi nú fyrir mig, 

því að ég hef búið erlendis líka, að þá lagði maður bara dálítið 

mikið upp úr því að læra tungumálið. Geta talað það þokkalega, 

sko, þó ég væri ekki svona mörg ár.  

Hér birtist óþolinmæði Bergþóru gagnvart erlendum kennurum sem verið 

hafa yfir lengri tíma og ekki náð góðum tökum á tungumálinu. Í einum 

skólanna er það innbyggt í skólamenninguna að erlendum kennurum er veitt 

aðstoð við að læra íslensku. Þessi aðstoð fer fram á óformlegan og 

óskipulegan hátt en átti þátt í því að minna var um samskiptaörðugleika. Því 

má segja að skólabragur hafi mikil áhrif á virkni erlendra kennara í 

samskiptum. Skólabragur sem styður við slíkt óformlegt nám virðist einnig 

hafa áhrif á félagslíf kennaranna. María hafði upplifað það að fá mjög hlýjar 

móttökur þegar hún fluttist til landsins. Hún var opin og hress, reyndi mikið 

á sig til þess að eiga samskipti við samkennara sína og samstarfsmenn en fann 

lítið fyrir stuðningi frá skólanum við að læra íslensku. Þetta þýddi að hún 

upplifði erfiðleika við að eignast nána vini og eftir áratuga starf við 

tónlistarkennslu hér á hún enn ekki nána vini innan kennarahópsins. Hún 

segir: 

Af því, sko, þau fyrst mjög góð ofboðslega hjálpleg og í rauninni 

þau virðast vera mjög hlý en þau halda alltaf síðast þrjá metra. 

Og þetta var mjög erfitt fyrir mig að læra hvernig það er sko allt 

öðruvísi að eignast samband hér við fólkið eða vinátta. Allt 

öðruvísi en úti. 

Ljóst er að tungumálakunnáttan er mikilvæg til þess að geta verið virkur í 

samskiptum. Persónulegir eiginleikar og forsendur skipta miklu máli, 

sérstaklega í upphafi starfsferils erlendra kennara hér á landi. Til þess að 

stuðla að aukinni virkni í samskiptum meðal kennara er nauðsynlegt að fyrir 

sé opinn og styðjandi skólabragur. Slíkur skólabragur hjálpar til við að efla 

sjálfstraust kennaranna til að eiga samskipti og hvetur þá og styrkir á 

skipulegan hátt til að læra íslensku.  

5.3.2 Virkni og stjórnun 

Skoðað var í hve miklum mæli erlendir tónlistarkennarar taka þátt í 

ákvarðanatöku innan skólanna og í að móta stefnu þeirra. Í ljós kom að 

þátttaka þeirra í forystu byggist fyrst og fremst á tveimur meginþáttum: 

Annars vegar tungumálakunnáttu og samskiptalegri virkni, og hins vegar á því 

hvort stjórnunarhættir hvetja til þátttöku í stefnumótun og ákvarðanatöku. 
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Eins og komið hefur fram eru erlendu kennararnir í langflestum tilvikum 

með mjög hátt menntunarstig og taldir vera mjög hæfir kennarar. Þeir koma 

í mörgum tilfellum úr allt öðru vísi skólaumhverfi en er hér á landi og þessi 

ólíki bakgrunnur gerir það að verkum að erlendir kennarar þurfa oft að láta 

af ýmsum óæskilegum venjum sem þeir hafa tileinkað sér í gegnum árin. 

Bergþóra segir: 

Já, og líka þau komandi úr tónlistarskólum þar sem eru miklar 

kröfur. Þú kemst ekki upp með neitt múður en við hérna tökum 

við líka inn alla. Þetta tekur oft svolítinn tíma að átta sig á þessu. 

Að þau kannski hérna, í kannski Póllandi og Ungverjalandi, 

jafnvel þurfti jafnvel að keppa um að komast inn í tónlistarskóla. 

Það er eftirsótt og þú þarft að virkilega að standa þig og þú ferð 

ekkert í þetta tónlistarnám nema virkilega þú sért að æfa þig. Og 

en hérna þá er svolítið að hérna að slugsa, sko. 

Kennararnir komast fljótlega að því að annað vinnulag og önnur 

vinnumenning er hér á landi en í heimalandinu. Mjög persónubundið er 

hvernig kennararnir takast á við það og þá koma aftur til sögunnar hinir 

persónulegu eiginleikar kennarans; hvernig hann aðlagast því hvernig starfið 

er unnið hér á landi eða í skólanum hans. Anna, erlendur kennari í skóla eitt, 

segir: 

Já, þurfti að skipta fljótt til að koma líka inn í. Út af því í byrjun, 

ég komst alveg með þetta suður-evrópska skap í tónlistarnám. 

Og svo ég var: „Ops þetta er ekki svona.“ Ég til að byrja að snúa 

við strax eða, þú veist, er erfitt að vera líka inni í skóla að kenna. 

En svo var skemmtilegt út af því ég byrjaði með fólk sem var með 

meira áhuga á hljóðfæri að vera öðruvísi nám og með fólk sem 

var bara til þess að koma til að leika sér og svona. Að vera bara 

skemmtilegt að gera bara jazz og popp rokk og þetta mér finnst 

líka sjálf skemmtilegt. Svona ég var fyrsta ár svona með 

spurningamerki hvað til að gera og svo gekk það rosaleg vel eftir. 

Þegar eitthvað þessu líkt kom upp var það regla hjá öllum skólastjórunum 

að ræða við viðkomandi kennara og benda honum á hvað sé til siðs og hvað 

ekki hér á landi varðandi kennsluhætti. Oft upplifðu erlendu kennararnir að 

verið væri að taka fram fyrir hendurnar á þeim. Kristófer upplifði það 

stundum að hann mætti ekki gera kröfur á nemendurna; að það ætti bara að 

vera gaman í tímum. Hann upplifði það oft að námsframvinda nemenda hér 
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á Íslandi væri hægari en hún gæti verið, einmitt vegna þess að ekki væru 

gerðar nægilegar væntingar til nemenda. 

Fram kom að erlendu kennararnir voru virkari í kennslu en þeir íslensku, 

sýndu meira frumkvæði og settu meira saman hópa í samspil og svo 

framvegis. Þrátt fyrir þetta var virkni kennaranna, þegar kom að 

ákvarðanatöku og stefnumótun innan skólans, yfirleitt mun minni en meðal 

íslensku kennaranna. Virkni kennara í forystu mátti helst sjá með þátttöku 

þeirra í umræðum á kennarafundum. Tveir af þremur skólastjórum sögðust 

sakna meiri þátttöku kennara á kennarafundum en þó sérstaklega þeirra 

erlendu. Í þessum tveimur skólum var mikill munur á virkni erlendra kennara 

og íslenskra á kennarafundum en í öðrum þeirra voru reyndar íslensku 

kennararnir líka að miklu leyti óvirkir, með nokkrum undantekningum þó. Í 

þeim skóla fólust kennarafundirnir að miklu leyti í eintali. Í þriðja skólanum 

virtist hins vegar ekki vera munur á þátttöku og virkni erlendra kennara og 

íslenskra á kennarafundum. Af þessu má ráða að þekking og færni erlendu 

kennarana nýtist ekki nógu vel í innra starfi skólanna. Virkni þeirra í kennslu 

sýnir að í þeim býr mikill mannauður sem skólarnir ná ekki að nýta sér að fullu 

í mótun skólastarfsins. Það ætti því að vera hagur skólanna að stuðla að meiri 

þátttöku erlendra kennara í stjórnun skólanna strax frá upphafi dvalar þeirra 

hér á landi 

Þegar erlendir kennarar koma til landsins, taka þeir mjög lítinn þátt í 

ákvörðunum og stefnumótun. Oft á tíðum breytist þetta ekki með tímanum 

nema að litlu leyti. Þó eru dæmi um erlenda kennara sem taka mikinn þátt í 

mótun skólastarfsins en það virðist vera undantekning frekar en regla og 

byggist aðallega á persónueiginleikum viðkomandi kennara. Þar af leiðandi 

virðist sú þekking og reynsla sem kennararnir koma með inn í skólann ekki 

nýtast þegar kemur að því að móta skólastarfið sem heild. Hins vegar nýtist 

þekking þeirra mjög vel innan veggja kennslustofunnar.  

Hvað virkni í samskiptum varðar þá hefur skólabragurinn sitt að segja um 

hvernig tekst að virkja kennarana til þátttöku í stjórnun skólanna. Eins og í 

samskiptum hefur opinn og styðjandi skólabragur mikil áhrif á þátttöku 

kennaranna í stjórnun skólanna. Að þessu leyti var mikill munur á milli 

skólanna. Sást hann á því að ekki var merkjanlegur munur milli erlendra og 

innlendra kennara á þátttöku í stjórnun skólanna, þrátt fyrir 

tungumálaörðugleika í einum skólanna. Í öðrum var virkni bæði erlendra og 

íslenskra kennara lítil. Þessi mismunandi virkni hélst algjörlega í hendur við 

skólabrag og stjórnunarhætti í skólunum. 
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5.4 Forysta og stjórnun 

Forysta hefur mikil áhrif á birtingarmynd fjölmenningar í skólunum. 

Stjórnunarstíll og viðhorf skólastjóra hefur í raun úrslitaáhrif á það hvernig 

fjölmenningin birtist og hefur sérstaklega mikil áhrif á að hve miklu leyti 

kennararnir eru virkir í skólastarfinu. Því meðvitaðri sem skólastjórnendurnir 

eru um lýðræðislega stjórnunarhætti, samskipti, staðalmyndir og 

hópamyndanir, því jákvæðari er birtingarmynd fjölmenningarinnar í 

skólunum. Menningarbundinn munur í viðhorfum kennara til formlegs valds, 

þ.e. þess valds sem skólastjórinn hefur í krafti embættisins, hefur mikil áhrif. 

Erlendir kennarar kjósa í sumum tilfellum að hafa skýrari valdapýramída en 

þeir erlendu og virðast vera líklegri en þeir íslensku til að virða formleg völd 

skólastjóranna.. Það leiðir til þess að valdatogstreita myndast frekar milli 

skólastjóra og íslensku kennaranna. Að því sögðu kemur það einnig fram að 

erlendum kennurum líkar vel hinir lýðræðislegu stjórnunarhættir sem 

viðhafðir eru í tónlistarskólunum, sérstaklega eftir því sem dvöl þeirra hér á 

landi lengist. 

5.4.1 Viðhorf til formlegs valds 

Stjórnunarhættir skólastjóra hafa mikið um það að segja hvort fjölmenningin 

birtist með neikvæðum hætti eða jákvæðum. Þeir þrír skólastjórar sem tóku 

þátt í þessari rannsókn voru með frekar ólíkan stjórnunarstíl. Þeir áttu það 

allir sameiginlegt að þeir leituðust við og töldu sig ástunda lýðræðislega 

stjórnunarhætti þar sem jafnrétti og jafnræði ríkti. Skólastjórarnir gerðu lítið 

úr formlegum völdum sínum og reyndu að hafa valdastrúktúr skólanna eins 

flatan og auðið var. Anna hafði þetta að segja um skólastjórann sinn: 

Sko mér finnst hann rosalega góður. Sérstaklega út af því er 

svolítið um....láta fólkið vera svolítið frjálst en og líka, þú veist, í 

byrjun ég var svolítið strax, mig vantar tveir trompetar, mig 

vantar althorn, mig vantar bassaklarínett, og alls konar 

hljóðfæri.  

Þetta frjálsræði sem Anna lýsir hentar kennurunum mjög vel og þeir 

kunnu að meta það. Þó varð þess vart í sumum tilfellum að erlendir kennarar 

óskuðu þess að íslensku skólastjórarnir væru á stundum meira afgerandi sem 

skólastjórar og báru þannig meiri virðingu fyrir formlegu valdi skólastjóranna 

en þeir íslensku. 

Merkjanlegur munur er á því hvernig kennarar líta á formleg völd 

skólastjóra. Stéttaskiptingin sem við getum kallað svo er mun meiri meðal 
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erlendra kennara en þeirra innlendu, eins og kemur fram hér að neðan í máli 

Hallgríms, skólastjóra í skóla tvö: 

Það var mjög skemmtilegur fundur hérna í þessari stofnun 

ekkert fyrir svo löngu síðan, svona starfsmannafundur og þar 

kom, sko, berlega í ljós að útlendingarnir vilja að skólastjórinn 

stjórni. Meðan að sumir Íslendingarnir voru beinlínis með þær 

ábendingar hvort það væri ekki rétt að, sko, það væri til dæmis 

skipt, sko, stjórn kennarafunda til dæmis, væri alltaf rúllaði á 

einhverjum að einhverjir kennara skiptu því á milli sín að vera 

fundarstjórar. Ég sjálfu sér sagði ókei það, það finnst mér allt í 

lagi ef að þið viljið það, ef að ykkur finnst það eitthvað óþægilegt 

að ég stjórni fundinum þá er það alveg sjálfsagt að prófa hitt. 

Það komu strax, sko, eftir fundinn, þá komu strax flestir 

útlendingarnir til mín og sögðu ég, ég vil ekki stjórna svona fundi, 

ég vil ekki koma nálægt því, þú átt að gera það, þú ert 

skólastjórinn.  

Viðhorf til formlegs valds er mismunandi í skólunum þremur. Það virðist 

vera að því lýðræðislegri sem forystan er, því meira traust er á milli aðila, sem 

gerir það að verkum að virðing fyrir formlegu valdi skólastjórans vex. Í skóla 

tvö virtist þessi flati strúktúr vera að breytast. Þar var aukin fjarlægð að 

myndast á milli skólastjórnenda og kennara, sérstaklega með tilkomu skýrari 

valdapýramída í kjarasamningum. Það birtist meðal annars í því að þátttaka 

kennara í skólanum var minni og skólastjórinn og skólastjórnendur virtust 

vera farnir að einangrast frá kennarahópnum. Það virtist jafnframt hafa þau 

áhrif að virðing fyrir formlegu valdi skólastjórans færi minnkandi.  

Hugmyndir um hlutverk skólastjórans og hvað liggur í formlegu valdi, 

virðist vera æði ólíkt milli erlendra kennara annars vegar og íslenskra hins 

vegar. Erlendu kennararnir eru fljótir að tileinka sér þann flata strúktúr sem 

er í íslenskum tónlistarskólum en hafa frekar tilhneigingu til að líta svo á að 

ákvörðunarvaldið sé hjá skólastjóranum. Þeir virðast í mörgum tilfellum 

óvanir því að eiga að taka jafn beinan þátt í mótun skólastarfsins og venjan 

var í skólunum. 

5.4.2 Forysta og lýðræði 

Allir þrír skólastjórarnir telja sig veita lýðræðislega forystu. Mál eru lögð fram 

á starfsmannafundum og reynt að komast að sameiginlegri ákvörðun með 

þátttöku allra kennara. Allir kennararnir voru sammála skólastjórunum að því 

leyti að þeir viðurkenndu að skólastjóri síns skóla leitaðist við að viðhafa 
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lýðræðislega stjórnunarhætti. Guðrún, íslensku kennari í skóla tvö, nefnir 

viðleitni síns skólastjóra til að viðhafa lýðræðislega stjórnunarhætti: 

Já, frekar, svona frjálslega, við sem sagt, við fáum svona frelsi í 

okkar vinnu hérna, kennslu og jú, hann, skólastjórinn, þeir eru 

náttúrulega tveir, hann og svo aftur aðstoðarskólastjóri. Vilja jú, 

með svona einhver atriði, vilja nú fá umræður: Hvað finnst ykkur 

um þetta? Og: Finnst ykkur að þetta ætti að vera svona eða 

hinsegin, þannig að það er ekki bara svona einstrengingsleg 

stjórnun þar sem allt er ákveðið og sent út með bréfi.  

Viðhorf skólastjóranna til starfsfólks síns endurspeglaðist með mjög 

skýrum hætti í stjórnunarháttum þeirra. Skólastjórarnir treystu starfsfólki 

sínu misjafnlega vel og lögðu misjafnar áherslur á það hvað var mikilvægt. 

Einn skólastjórinn lagði mikla áherslu á það að ræða við kennara sína um 

tónlistarkennslu, framkomu nemenda á tónleikum, fyrirkomulag námsmats 

og sýndi þannig í verki áhuga á því starfi sem kennararnir voru að vinna. 

Einnig kallaði hann eftir viðbrögðum þeirra sem áttu erfitt með að skilja það 

sem fram fór á fundum og leitaðist við að ganga úr skugga um að þeir hefðu 

skilið það sem fram fór. Hann hlustaði eftir því sem kennarar höfðu fram að 

færa og tryggði að allir starfsmenn tækju þátt í þeim ákvörðunum sem skólinn 

stóð frammi fyrir. Málin voru rædd þar til sameiginleg niðurstaða fannst. Ef 

ekki gekk að komast að einróma niðurstöðu þá tók skólastjórinn af skarið án 

þess að kljúfa kennaraliðið í fylkingar. Guðjón, íslensku kennari í skóla eitt, 

lýsir stjórnunarháttum skólastjóra síns: 

Ég veit það ekki. Kannski hérna, kannski stjórnunin á skólanum. 

Það er alltaf. Það er yfirleitt, þú veist. Skipulag skólans er alltaf 

rætt á kennarafundum. Þú veist, ef það er ákveðið. Hvenær eiga 

prófin að vera? Þú veist, það er ekki sagt, þú veist, prófin verða 

þarna á þessum tíma. Heldur er alltaf svona: Hvenær finnst 

ykkur að prófin eigi að vera? Og svo geta orðið svona diskusjónir 

um það og svona. Og þannig, kannski mönnum finnst þeir vera, 

kannski, svona virkir einhvern veginn í, í ákvörðuninni. 

Í þessum skóla var skólabragurinn mjög styðjandi og opinn. Í þessu 

umhverfi virtust samskiptin mjög góð. Ekki varð vart við neinar klíku- eða 

hópamyndanir í skólanum og liðsheildin virtist vera sterk. Stjórnendur 

skólans voru bæði af íslensku og erlendu bergi brotnir, sem endurspeglaði á 

vissan hátt flóruna í kennaraliðinu. Kennarar skólans náðu að virka sem ein 
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heild og það skein í gegnum viðtölin að kennarar og skólastjóri upplifðu 

starfið og menningu skólans á sama hátt. Greinilegur munur var á þessum 

skóla og hinum skólunum sem tóku þátt í rannsókninni. Í þeim  var 

skólabragurinn ekki eins opinn og styðjandi enda var birtingarmynd 

fjölmenningarinnar þar allt önnur. Sérstaklega virtist skóli tvö eiga erfitt með 

að viðhafa lýðræðislega stjórnunarhætti eins og Guðrún lýsir hér: 

Við erum nú oft með stutta kennarafundi. Oft er þetta nú bara 

svona eiginlega tilkynningar frá skólastjóra hvað er á döfinni. 

Það er verið að biðja um atriði og það er mjög oft, algengt að 

nemendur fara út í bæ að spila á einhverjum samkomum. Þá er 

nú verið að ræða það hverjir fara. Svo er verið að tala um næstu 

músíkfundi, hverjir eru umsjónarmenn, bara svona starfið. Það 

er lítið af einhverju svona fagfundum einsog maður myndi segja. 

Það mætti vera meira. Út af því að við höfum talað um oft 

kennararnir að, nokkrir, að það mætti vera meiri umræða á, taka 

fyrir einhver mál á fundum. Og ræða þau jafnvel þá, einhver 

svona fagleg mál. Jafnvel eitthvað svona í sambandi við hvaða 

kröfur ætti að gera og svona samræming.  

Viðhorf skólastjórans í garð kennara, og þá sérstaklega þeirra íslensku, var 

mjög neikvætt. Hann skipti sér lítið af kennslu eða kennsluháttum innan 

skólans. Í þessum skóla var þátttaka - eða öllu heldur skortur á þátttöku á 

kennarafundum - mikið vandamál. Teknar voru einhliða ákvarðanir sem 

reyndust hafa mjög neikvæð áhrif á skólastarfið. Erlendir kennarar voru 

einangraðir og leituðu í félagsskap samlanda sinna utan skólans en reyndust 

einangrast að einhverju leyti innan skólans. Í þessum skóla varð 

hópaskiptingar vart og myndast hafði valdaklíka í skólanum sem var farin 

ögra skólastjóranum. 

Hvað varðar aðkomu annarra en kennara og skólastjóra að stjórnun og 

rekstri skólanna, var ekki um neitt slíkt að ræða. Fulltrúar nemenda eða 

foreldra komu ekki að ákvörðunum sem teknar voru í skólunum. 

Foreldrafélög voru í skólunum en starfsemi þeirra beindist einkum að því að 

fjármagna hljómsveitarferðir og þess háttar en höfðu ekki á neinn hátt áhrif 

á þær ákvarðanir sem teknar voru í skólunum. Skólastjórarnir töldu að ekki 

væri þörf á þátttöku foreldra og nemenda í mótun skólanna og töldu hana 

jafnvel óæskilega 

Í tónlistarskólunum eru kennararnir mjög sjálfstæðir, sérstaklega þegar 

kemur að kennsluháttum og kennsluefni þar sem þeir eru sérfræðingar á sínu 

sviði. Samvinna og samstarf milli kennara felst oft í því að skipuleggja tónleika 
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og námsmat en kennsluhættir og kennsluefni eru almennt lítið rædd. 

Skólastjórarnir sáu því oft faglegt forystuhlutverk sitt sem lítilvægan þátt í 

stjórnun skólanna og var þá fagleg umræða innan skólanna jafnan frekar lítil. 

Það kom hins vegar í ljós að fagleg umræða var það sem tengdi starfólkið best 

saman. Því sterkari sem skólastjórinn var sem faglegur leiðtogi, því meira 

samstarf varð milli kennaranna í skólunum. 

Forysta og stjórnunarhættir skipta miklu máli í að virkja fjölmenningar-

legan bakgrunn sem er til staðar í skólunum en með framsækinni forystu má 

stuðla að aukinni virkni og þátttöku alls starfsfólksins. Auk þess stuðlar 

framsækin forysta að jafnræði og að allir starfsmenn upplifi að þeir eru 

mikilvægur hlekkur í starfi skólans. Með aukinni þátttöku og virkni 

starfsfólksins verða samskipti í skólanum auðveldari og skilvirkari og styrkir 

liðsheild innan skólanna. 

5.5 Samantekt 

Samkvæmt því sem fram kemur hér að ofan má segja að áhrif fjölmenningar 

á samskipti og forystu í tónlistarskólum birtist í fjórum meginþemum: forystu, 

virkni og þátttöku, samskiptum og liðsheild. Mynd 5 hér fyrir neðan sýnir 

hvernig samspil þemanna er túlkað. Niðurstöðurnar sýna að hvert þema 

byggir á því næsta; það er að segja að grunnurinn að því hvernig 

fjölmenningin birtist í skólunum byggist að verulegu leyti á forystu skólanna. 

 

 Samskipti 

Liðsheild 

Virkni / þátttaka 

Forysta 

etnískir 

minnihlutahópar 

utan skólans 

sérhagsmuna hópar 

staðalmyndir 

tungumál kennsla 

viðhorf og 

forsendur 

persónueiginleikar 

valddreifing 
viðhorf til formlegs valds 

stjórnunarhættir 
Mynd 5. Yirlitsmynd yfir meginþemu rannsóknarinnar. 
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Þar eru undirþemu stjórnunarhættir, valddreifing og viðhorf til formlegs 

valds. Með sterkri og dreifðri forystu aukast líkur á að þeir kennarar sem 

starfa í skólanum taki virkan þátt í að móta starf og þróun skólanna.  

Áhrif stjórnenda á virkni og þátttöku eru mjög sterk en virknin mótast líka 

af viðhorfi og forsendum einstaklinganna í skólanum. Persónulegir eiginleikar 

hafa mikil áhrif á virkni einstaklinga. Virkni bæði einstaklinga og 

kennarahópsins alls hefur mikil áhrif á það hversu skilvirk samskipti verða í 

skólunum. Annar áhrifavaldur á skilvirkni samskipta er tungumálið. Það kom 

fram að því meira sem einstaklingar eru virkir í samskiptum, því lægri verður 

tungumálaþröskuldurinn til að byrja með. Mest af tungumálanámi erlendu 

kennaranna fer samt sem áður fram í samskiptum kennaranna og nemenda í 

t.d. hljóðfæratímum. 

Síðasta þemað er liðsheild en styrkleiki hennar veltur mikið á því að 

samskipti innan skólans séu skilvirk. Liðsheild byggir líka á því að ekki sé mikið 

um klíku- eða hópamyndanir og þar spila einnig inn í etnískir minnihlutahópar 

í nærsamfélagi skólanna, styrkur staðalmynda og sérhagsmunahópar innan 

skólanna. 
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6 Umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar kom fram að tilgangur rannsóknarinnar var að skoða 

hvernig ólíkur menningarlegur bakgrunnur tónlistarkennara birtist í 

samskiptum og stjórnun í tónlistarskólum. Auk þess var ætlunin að skoða 

reynslu kennara og skólastjóra af samskiptum og hvernig staðalmyndir 

birtast í samskiptunum. 

Reynsla og upplifun kennara og skólastjóra af samskiptum í 

tónlistarskólum þar sem menningarlegur bakgrunnur starfsmanna er 

fjölbreyttur, er almennt séð jákvæð. Erlendu kennurunum líður yfirleitt vel í 

skólunum og þeir taka jafnan mikinn þátt í skólastarfinu. Eitthvað er þó um 

að erlendir kennarar lendi í jaðarstöðu í skólunum, sem orsakast jafnan af 

tungumálaörðugleikum. Staðalmynd erlendra tónlistarkennara er í flestum 

tilvikum jákvæð og erlendir kennarar hafa orð á sér fyrir mikla færni og að 

bera miklar væntingar til nemenda sinna um námsárangur. Hópamyndanir á 

grundvelli etnísks uppuna var ekki að finna í rannsókninni. Þá kom í ljós að 

samlögun erlendu kennaranna að íslensku samfélagi og íslenskum 

tónlistarskólum er um margt háð persónulegum eiginleikum kennaranna. 

Persónulegir eiginleikar kennaranna ráða einnig mjög miklu þegar kemur að 

virkni kennaranna í samskiptum og forystu skólanna. Stjórnunarhættir hafa 

einnig mikið að segja við að tryggja virkni og þátttöku erlendu kennaranna í 

starfi og geta komið í veg fyrir að aðlögun erlendra kennara verði jafn 

tilviljanakennd og hún er í dag. 

Í undirköflunum sem fara hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar 

ræddar og settar í samhengi við þær kenningar sem kynntar voru til leiks í 5. 

kafla. Hér á eftir verður einnig sýnt fram á hvernig hvert þema hefur áhrif á 

hin þemun. 

6.1 Forysta í tónlistarskólum 

Hoy og Miskel (2005) segja að skólar séu félagsleg opin kerfi. Með því eiga 

þeir við að skólinn sé hluti af stærri heild, þ.e. í nánum tengslum við 

samfélagið. Innan skólans eru kraftar sem verða fyrir áhrifum úr samfélaginu 

og skólinn sjálfur hefur svo áhrif á samfélagið sem hann starfar í. Þess vegna 

verður að skoða tónlistarskólana í samhengi við það samfélag sem þeir eru í. 

Þá heildrænu hugsun sem þarna kemur fram má tengja því sem margir 

fræðimenn segja um fjölmenningarlega forystu (e. multicultural leadership), 
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þ.e.a.s. að horfa á skólann í tengslum við umhverfið og átta sig á því hvernig 

ólíkir þættir spila saman innan og utan skólans (Lumby og Coleman, 2007; 

Ryan, 2006; Senge o.fl., 2000).  

Til að stjórnun geti talist fjölmenningarleg þarf hún að vera í skipulögðu, 

kerfisbundnu ferli þar sem allir aðilar skólans, óháð bakgrunni, geta lagt sitt 

af mörkum við að móta, efla og bæta skólastarfið (Groblero.fl., 2006; Ryan, 

2006). Með því að nota alla þá þekkingu og reynslu sem í fjölmenningunni 

liggur og með því að horfa alltaf heildrænt á sviðið, nýtist fjölmenningin sem 

best. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má í þessu tilfelli velta því 

fyrir sér að hve miklu leyti íslenskir tónlistarskólastjórar eru meðvitaðir um 

áhrif fjölmenningarinnar á skólana og mikilvægi þess að virkja alla aðila 

skólasamfélagsins til þátttöku. 

Eins og fram kom hjá Hönnu Ragnarsdóttur og Hildi Blöndal (2011), töluðu 

kennararnir í þeirri rannsókn um það hversu jákvæð áhrif það hafði á 

starfsánægju að finna að þátttöku þeirra í mótun skólanna væri óskað. Það 

sama kom fram í þessari rannsókn þar sem kennararnir kunnu vel að meta 

áhuga stjórnenda á skoðunum þeirra og þeir vissu að þeir höfðu áhrif til að 

móta skólastarfið. Hins vegar kom líka fram, hvað varðar erlenda kennara, að 

þátttaka þeirra virtist vera meira undir þeim sjálfum komin Það á sérstaklega 

við þegar nýir kennarar koma til starfa, að ekki virðist með markvissum og 

sértækum hætti leitast við að virkja þekkingu þeirra og reynslu til hagsbóta 

fyrir skólastarfið. Önnur vísbending um að skólastjórnendur séu ekki 

nægilega meðvitaðir um þennan þátt í tónlistarskólunum er sá að enginn 

skólastjórnendanna sá sér hag í því að leita eftir að virkja nemendur og 

foreldra við stjórnun skólanna. 

Ryan (2006), Sergiovanni (2006) og Wrigley (2000 og 2003) tala fyrir 

mikilvægi þess að skólastjórinn veiti forystu á virkan hátt. Hoy og Miskel 

(2005) nefna mismunandi tegundir forystu, allt frá því að vera afskiptalaus 

forysta (e. laissez-faire leadership), þar sem stjórnandinn hefur lítil samskipti 

við samstarfsmenn sína og forðast að taka ákvarðanir, yfir í virkjandi-

breytandi forystu (e transformational leadership) eða forystu án 

aðgreiningar, samkvæmt Ryan (2006). Allir skólastjórarnir töldu sig reyna 

eftir fremsta megni að virkja kennarar til þátttöku. Hvernig þeim tókst til 

endurspeglaðist mjög greinilega í samskiptum og liðsheild skólanna. Einn 

skólastjórinn var allt að því afskiptalaus á meðan hinir tveir veittu virkari 

forystu. Hversu mikið samræmi var í upplifun þátttakenda í hverjum skóla 

fyrir sig var vísbending um stjórnunarhætti innan skólans. Eftir því sem 

stjórnendur náðu betur að virkja starfsmenn skólanna, því meira samræmi 

var í frásögn og upplifun kennaranna.  
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Í tónlistarskólunum kom skýrt fram að tungumálakunnátta erlendra 

kennara verður til þess að koma í veg fyrir þátttöku þeirra í forystu. Þetta 

þátttökuleysi er oft túlkað sem áhugaleysi hjá íslenskum tónlistarkennurum 

og getur valdið ákveðnum pirringi. Afleiðing þessa er að erlendir 

tónlistarkennarar, sérstaklega nýir kennarar, verða mjög áhrifalitlir í 

stefnumótun tónlistarskólanna. Það getur tekið mörg ár áður en erlendur 

tónlistarkennari verður svo að segja fullgildur meðlimur tónlistarskólanna. 

Þar er inntökuskilyrðið gott vald á íslensku. Þetta er í samræmi við margar 

niðurstöður íslenskra rannsókna um fjölmenningu á vinnustöðum þar sem í 

ljós kemur að tungumálið er forsenda aðlögunar erlendra starfsmanna að 

vinnustað sínum (Dagbjört Ásgeirsdóttir, 2008; Hildur Magnúsdóttir, 

2003;Tanja Tzoneva og Rannveig Traustadóttir, 2007). 

Eitt af því sem kom á óvart í niðurstöðunum er að þó svo að erlendur 

kennari hafi náð góðum tökum á íslensku, var það ekki trygging fyrir virkni við 

mótun skólastarfsins. Þarna kom aftur í ljós munur á milli skóla og hversu vel 

tókst til að virkja þátttöku allra í stjórnun skólans og veita forystu um þróun 

hans. Í einum skólanna kom þetta alls ekki fram. Þar þurftu kennararnir ekki 

að hafa vald á íslensku til þess að vera virkir til jafns við íslenska kennara í 

skólanum en í hinum skólunum var munur á þátttöku eftir því hvort þeir væri 

erlendir eða íslenskir. Skýringin getur verið tvenns lags. Fram koma að í 

sumum tilfellum koma erlendir kennarar beint að máli við skólastjóra eftir 

fundi til að ræða einhver mál sem hefði verið æskilegt að ræða á fundinum. 

Þetta getur skýrst af ólíku viðhorfi til formlegs valds eða mismunandi 

valdafjarlægð (e. power distance) þjóðerna eins og Hofstede (2001) lýsir. 

Hins vegar getur þetta líka verið til marks um mismunandi stjórnunarhætti 

skólastjóranna.  

6.2 Samskipti 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan skiptir forystan í skólunum miklu 

máli þegar kemur að því að virkja skólasamfélagið til þátttöku í mótun 

skólasamfélagsins. Þar með talin eru samskipti. Samskipti felast í því að koma 

skilaboðum á milli aðila með einhverjum þeim hætti að inntak skilaboðanna 

skiljist. Til þess er hægt að nota ólíka miðla og er tungumálið einn af þeim 

miðlum (Guirdham, 2005).  

Grobler o.fl. (2006) benda á að sú hindrun sem liggur í tungumálinu sé 

langstærsti hjallinn sem stofnanir þurfi að sigrast á til þess að góð samskipti 

geti átt sér stað. Það er sameiginleg niðurstaða margra íslenskra rannsókna 

að tungumálið er það helsta sem verður þess valdandi að fólk af erlendu bergi 

brotið upplifir einangrun í starfi (Björk Helle Lassen, 2007; Dagbjört 
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Ásgeirsdóttir, 2008;Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og 

Hildur Blöndal, 2011; Hildur Magnúsdóttir, 2003; Tanja Tzoneva og Rannveig 

Traustadóttir, 2007). Það sama á við í tónlistarskólunum. Þar er lögð mikil 

áhersla á íslensku og það er eina tungumálið sem er notað bæði munnlega 

og skriflega. Það hefur þær afleiðingar að hafi kennari ekki vald á íslensku er 

hætta á að hann fái ekki þau skilaboð sem hann þarf á að halda til að geta 

tekið fullan þátt í starfi skólans. 

Allir erlendu kennararnir áttu það sameiginlegt að þeir höfðu lært 

tungumálið í gegnum dagleg samskipti sín við nemendur, ekki síst ef þeir 

höfðu stjórnað kórum eða hljómsveitum. Það má því segja að erlendir 

kennarar séu þeirrar gæfu aðnjótandi að eiga þess kost að læra tungumálið 

af nemendum sínum en hins vegar má deila um það hvort slíkt sé heppilegt. 

Erlendu kennararnir kvörtuðu undan litlum stuðningi frá skólanum hvað 

varðar íslenskunám. Þetta sýnir að brotalöm er í tónlistarskólunum hvað 

varðar að stuðla að því að erlendir kennarar læri tungumálið. Það virðist 

m.ö.o. tilviljanakennt hvort kennurum gefst færi á að stunda tungumálanám. 

Skólarnir geta bætt úr þeirri hindrun sem tungumálið er með því að þýða 

fundargerðir eða grípa til annarra viðeigandi ráðstafana. 

Athyglisvert var að af þeim kennurum sem ég ræddi við, voru það þeir sem 

voru mest opnir og lifandi og tóku sjálfa sig ekki alvarlega sem töluðu besta 

íslensku. Hins vegar virtust íslensku kennararnir eiga erfiðara með að eiga 

samskipti við kennara sem ekki sýndi mikið frumkvæði í því að læra íslensku 

eða virkuðu áhugalausir. Hvoru tveggja er í fullu samræmi við óöryggis- og 

kvíðakenningu Gudykunst (1993) og það sem Gudykunst og Nishida (2001) 

segja um samskipti í fjölmenningu. Hvað erlenda kennara í tónlistarskólum 

varðar, má túlka þetta sem svo að þeir sem eru með gott sjálfstraust eigi 

auðveldara með að vera virkir í samskiptum þrátt fyrir litla 

tungumálakunnáttu. Óöruggir eða hlédrægir kennarar eiga hins vegar erfitt 

með samskipti þrátt fyrir þokkalega tungumálakunnáttu. Hvað íslensku 

kennarana varðar þá virðist vera að þeir hafi minni þolinmæði gagnvart 

óöruggu og hlédrægu kennurunum sem kemur þannig fram að þeir upplifa 

samskiptin óáhugaverð.  

Mikilvægt er að skólarnir geri ráðstafanir til að auðvelda samskipti við nýja 

erlenda kennara strax til að minnka líkurnar á því að tungumálaörðugleikar 

verið hindrun í þátttöku þeirra í skólastarfinu. Skólarnir þurfa einnig að finna 

leiðir til þess að draga úr því að persónulegir eiginleikar erlendu kennaranna 

stjórni möguleikum þeirra til að eiga skilvirk samskipti við samstarfsmenn 

sína. Þá eru skilvirk samskipti ekki síður mikilvæg í því að skapa sterka 
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liðsheild og koma í veg fyrir fordóma (Hoy og Miskel, 2005; Kulik og 

Bainbridge, 2006).  

6.3 Staðalmyndir 

Viðhorf sem mótast af staðalmyndum birtast fyrst og fremst á tvennan hátt. 

Annars vegar eru hugmyndir um mismunandi aðlögunarhæfni þjóða og hins 

vegar menntun og færni kennara. Sum þjóðerni eru álitin aðlagast betur en 

önnur. Þetta er í samræmi við hugmyndir um þær staðalmyndir að 

einstaklingar ákveðinna hópa séu ýmist hlýir eða kaldir og hæfar eða óhæfar 

eins og kemur fram hjá Lin o.fl. (2005). Skoðanir á aðlögunarhæfni þjóða voru 

mismunandi eftir skólum. Í sumum skólum voru ákveðin þjóðerni talin hlý, 

þ.e. aðlagast vel en sama þjóðerni gat í öðrum skólum verið skilgreint kalt, og 

aðlagast illa. Hvað varðar menntun og færni kennaranna, voru 

þátttakendurnir yfirleitt sammála um að erlendir kennarar væru strangari en 

þeir íslensku og oftast voru þeir taldir hafa betri menntun og vera færari en 

þeir íslensku. Þarna birtist stundum frekar köld staðalmynd en mjög hæf. 

Hildur Magnúsdóttir (2003) komst að því í rannsókn sinni að erlendir 

hjúkrunarfræðingar upplifðu fagmennsku íslenskra hjúkrunarfræðinga sem 

lakari en það sem þeir áttu að venjast. Hins vegar voru þeir mjög ánægðir 

með vinnuumhverfi sitt og samstarfsmenn. Þetta helst í hendur við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Almennt séð er staðalmynd íslenskra 

tónlistarkennara af erlendum tónlistarkennurum sú að þeir séu bæði hlýir og 

hæfir en með ákveðnum undantekningum þó.  

Fyrirfram gefnar hugmyndir erlendu kennaranna um Ísland fyrir komu 

þeirra hingað voru mismunandi. Það fór eftir því á hvaða forsendum þeir 

komu. Sumir komu vegna maka og höfðu einhverja hugmynd um út í hvað 

þeir voru að fara. Aðrir komu hingað án þess að hafa nokkrar forsendur til að 

hafa einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir. Erlendu kennararnir sjá að sumu 

leyti neikvæða staðalmynd af íslenskum tónlistarkennurum. Að þeirra mati 

eru íslenskir kennarar hlýir en stundum óhæfir. Þó ber að taka það skýrt fram 

að staðalmyndir virðast ekki stjórna viðhorfum nema að takmörkuðu leyti hjá 

kennurunum og teljast því veikar. Beinir fordómar höfðu ekki fundist nema í 

einu tilfelli innan tónlistarskólanna. Þó höfðu flestir af erlendu kennurunum 

fundið fyrir einhverjum fordómum úti í samfélaginu. 

Veikar staðalmyndir og mjög litlir fordómar benda til þess að 

tónlistarskólarnir hafi almennt mjög jákvæða reynslu af erlendum kennurum 

sem hefur orðið til þess að staðalmyndir eru almennt jákvæðar (Lin o.fl., 

2005). Sú staðreynd að fordómar séu ekki fyrir hendi má ef til vill rekja til þess 

að íslenskir tónlistarskólar hafa alltaf verið með kennara með mismunandi 
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menningarlegan bakgrunn (Bjarki Sveinbjörnsson, 2008). Maður myndi því 

ætla að íslenskir tónlistarkennarar hafi í gegnum tíðina myndað ákveðið 

fordómaleysi gagnvart útlendingum. Það kemur t.d. í ljós í niðurstöðum 

rannsóknar Bjarkar Helle Larsen (2007) að erlendir kennarar í grunnskólum 

höfðu upplifað litla fordóma í sinn garð en þar er reynslan af fjölbreytilegum 

menningarlegum bakgrunni e.t.v minni. Ljóst er að erfitt verður að útrýma 

staðalmyndum þar sem þær virðast vera mjög sterkt afl í því hvernig við 

dæmum eða metum ókunnugan einstakling við fyrstu kynni. Hins vegar er 

mikilvægt að vera meðvitaður um staðalmyndir og gera sér grein fyrir því 

hvernig þær eru og af hverju. Með því móti er hægt vinna gegn óæskilegum 

áhrifum staðalmynda á samskipti og samstarf í tónlistarskólunum. 

6.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast að mestu leyti niðurstöðum 

annarra íslenskra rannsókna á fjölmenningu í skólastarfi. Fram kom í 

viðtölunum við skólastjórana, og er sérstakt rannsóknarefni sem verður ekki 

skoðað nánar hér að svo stöddu, að nemendahópurinn í skólunum er mjög 

einsleitur. Þó svo að í sveitarfélögunum öllum hafi verið frekar hátt hlutfall 

innflytjenda þá voru nemendur af erlendu bergi brotnir í 

undantekningartilvikum. Því er það sérstaða þessarar rannsóknar að í tilfelli 

tónlistarskólanna er um að ræða kennarahóp sem er með fjölbreyttan 

menningarlegan bakgrunn en kennir einsleitum nemendahópi. Í íslensku 

rannsóknunum er hins vegar ýmist um að ræða nemendahópa með 

menningarlegan fjölbreytileika eða bæði kennara og nemendur með 

fjölbreytilegan bakgrunn (Hanna Ragnarsdóttir, 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar veltur birtingarmynd 

fjölmenningarinnar í tónlistarskólum að miklu leyti á stjórnunarháttum í 

skólunum. Því inngreyptari sem þátttaka og virkni kennaranna er í stjórnun 

skólanna, því jákvæðari er birtingarmyndin. Niðurstöðurnar sýna að sterk 

tenging er á milli forystu, samskipta og liðsheildar þar sem mismunandi 

stjórnunarhættir hafa mest áhrif á virkni einstaklinga innan skólanna. Mikill 

munur var á milli skólanna hvað þetta varðar. Í skóla eitt var skólastjórinn 

mest meðvitaður um þessa þætti og virtist beita markvissum aðferðum við 

að virkja alla kennara skólans í mótun skólastarfsins. Stjórnunarhættir 

skólastjórans koma einnig skýrt fram í því hvernig kennararnir upplifðu 

samskipti í skólanum á jákvæðan hátt, staðalmyndir voru mjög veikar og allir 

viðmælendurnir upplifðu mjög sterka liðsheild. Í skóla tvö var niðurstaðan 

gerólík. Skólastjórinn þar virtist að einhverju leyti misskilja hvað felst í 

lýðræðislegri forystu og skipti sér meðvitað lítið af faglegum málum innan 
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skólans. Virkni kennaranna var lítil, samskipti einhliða og hópamyndunar varð 

helst vart í þeim skóla. Þessar niðurstöður styðja meðal annars við hugmyndir 

Ryan (2006) og Sergiovanni (2006), um gildi forystu og mikilvægi þess að hún 

sé dreifð og inngreypt í skólamenninguna. Jafnframt styður hún við kenningu 

Gudykunst (1993) um áhrif kvíða og óöryggis á samskipti og einnig að til að 

samskipti geti verið skilvirk þá þurfi að vera til staðar áhugi á að eiga 

samskipti. Þessi áhugi á samskiptum getur ýmist fjarlægt 

tungumálaþröskulda eða hækkað þá. 

Brown (2000) benti á að félagsleg sjálfsmynd okkar stjórnaði því í hvaða 

hóp við skilgreinum okkur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar varð ég 

ekki var við hópa sem byggðust á etnískum uppruna fólks. Hins vegar komu í 

ljós hópar innan skólanna sem byggðust á hljóðfærahópum, t.d. 

strengjakennarar, söngkennarar, málblásturskennarar o.s.frv. Það segir 

okkur e.t.v. að félagsleg sjálfsmynd tónlistarkennara tengist að einhverju leyti 

tónlistinni fremur en þjóðerni. Einnig getur verið að of fáir erlendir kennarar 

af sama þjóðerni hafi verið í skólunum til að mynda sérstaka hóp innan 

skólans. 

Hvað staðalmyndir varða þá voru þær í flestum tilfellum jákvæðar og 

veikar. Helst varð vart við að viðhorf skólastjóra mótuðust af staðalmyndum 

eftir forskrift, samkvæmt skilgreiningu Goodwin o.fl. (2000), við að meta 

hversu líklegt væri að þeir næðu að samlagast þjóðfélaginu vel.  
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7 Lokaorð 

Rannsókn þessari var ætlað að varpa ljósi á það hvernig fjölmenning 

tónlistarskólanna birtist í stjórnun þeirra. Eins og fram kom er um flókið 

samspil margra þátta að ræða og ekki hægt að gefa tæmandi svar við 

spurningunni: Hvernig birtist ólíkur menningarlegur bakgrunnur 

tónlistarkennara í samskiptum og stjórnun í tónlistarskólum? 

Staða tónlistarskólanna á Íslandi er mjög sterk og menningarlegur 

fjölbreytileiki hefur verið einkenni í starfsemi þeirra allt frá upphafi. Nú þegar 

menningarlegur fjölbreytileiki er að aukast í þjóðfélaginu, getur verið 

forvitnilegt að líta til tónlistarskólanna og reynslu þeirra af fjölmenningu og 

birtingu hennar í skólamenningu skólanna. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefur vísbendingar um mikilvægi góðrar og virkjandi forystu í 

fjölmenningarlegu umhverfi. Helsta verkefni skólastjóranna í skólunum er að 

tryggja það að allir kennarar skólans séu virkir í því að móta skólastarfið og 

nýta þannig að fullu þá fjölbreyttu þekkingu og færni sem liggur í 

fjölmenningunni. Einnig þurfa þeir að gæta þess að vera tilbúnir að veita góða 

faglega forystu í þeim tilgangi að það sé innibyggt í skólamenningunni að 

skoða kennsluhætti og starfshætti skólans, ígrunda þá og gagnrýna með það 

að markmiði að starfsfólk skólanna læri saman og hvert af öðru hvernig bæta 

má og efla skólastarfið og skólabraginn. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar koma fram atriði sem vöktu upp nýjar 

spurningar hjá mér. Til að nefna nokkrar, má nefna veika birtingu 

staðalmynda. Hver er ástæða þess að staðalmyndir birtast á svo veikan hátt? 

Er félagsleg sjálfsmynd tónlistarkennara sem tónlistarmanna yfirleitt sterkari 

en sú þjóðernislega? Eða var hópur erlendra tónlistarkennara ekki nógu stór 

innan skólanna til að slíkt kæmi fram? Einnig er vert að rannsaka betur tengsl 

erlendu tónlistarkennaranna við nemendur út frá tungumálanámi 

kennaranna og hvaða áhrif það hefur á samband nemenda og kennara. 

Það er von mín að þessi rannsókn geti orðið til þess að efla umræður og 

meðvitund um stjórnun og forystu í tónlistarskólum. Ég tel að það sé 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur tónlistarskóla að verða meðvitaðir um 

mikilvægi leiðtogahlutverksins og finna leiðir til þess að virkja betur þann 

gríðarlega mannauð sem felst í íslenskum tónlistarskólum, nemendum þeirra 

og tónlistariðkun á Íslandi til framdráttar. 
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Mig langar að enda þessa ritgerð á ljóðinu Ferðin til Íþöku eftir gríska 

ljóðskáldið Constantine Cavafy sem hann orti árið 1911. Hér er það í enskri 

þýðingu Edmund Keeley. Ljóðið er lýsandi fyrir það ferðalag sem við förum í 

gegnum lífið og kennir okkur að það mikilvægasta er ekki áfangastaðurinn 

heldur reynslan og auðæfi þekkingarinnar sem ferðin færir okkur. 

 

As you set out for Ithaka 

hope the voyage is a long one, 

full of adventure, full of discovery. 

Laistrygonians and Cyclops, 

angry Poseidon- don't be afraid of them: 

you'll never find things like that on your way 

as long as you keep your thoughts raised high, 

as long as a rare excitement 

stirs your spirit and your body. 

Laistrygonians and Cyclops, 

wild Poseidon- you won't encounter them 

unless you bring them along inside your soul, 

unless your soul sets them up in front of you. 

 

Hope the voyage is a long one. 

May there be many a summer morning when, 

with what pleasure, what joy, 

you come into harbors seen for the first time; 

may you stop at Phoenician trading stations 

to buy fine things, 

mother of pearl and coral, amber and ebony, 

sensual perfume of every kind- 

as many sensual perfumes as you can; 

and may you visit many Egyptian cities 

to gather stores of knowledge from their scholars. 

 

Keep Ithaka always in your mind. 

Arriving there is what you are destined for. 

But do not hurry the journey at all. 

Better if it lasts for years, 
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so you are old by the time you reach the island, 

wealthy with all you have gained on the way, 

not expecting Ithaka to make you rich. 

 

Ithaka gave you the marvelous journey. 

Without her you would not have set out. 

She has nothing left to give you now. 

 

And if you find her poor, Ithaka won't have fooled you. 

Wise as you will have become, so full of experience, 

you will have understood by then what these Ithakas mean. 
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Viðauki 

Eyðublað fyrir upplýst samþykki meðrannsakenda. 

Hvernig birtist menningarlegur fjölbreytileiki í samskiptum og forystu í 

tónlistarskólum? 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar 

Kæri viðtakandi, 

Ég er að fara að gera rannsókn á því hvernig fjölmenning birtist í 

samskiptum og forystu í tónlistarskólum. Þessi rannsókn er liður í 

lokaverkefni mínu til M.ed.-gráðu í stjórnun menntastofnana frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Ábyrgðarmaður: 

Nafn:Helgi Þorbjörn Svavarsson 

Aðsetur: Byggðavegi 101 F 

Sími: 893 1788 

Tölvufang: hths11@hi.is 

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar: 

Markmiðið með rannsókninni er að kortleggja hvernig að fjölmenning 

birtist í innra starfi tónlistarskólanna. Rannsóknin er má segja þríþætt. Í fyrsta 

lagi verður kortlagt hið fjölmenningalega umhverfi tónlistarskólanna. Skoðað 

verður hlutfall erlendra tónlistarkennara, hversu stór hluti þeirra er með 

íslenskt ríkisfang og hvaðan þeir koma. Einnig skoða ég hvernig erlendir og 

íslenskir tónlistarkennarar upplifa samskipti í tónlistarskólum. Að lokum 

verður kannað hvernig fjölmenning birtist í stjórnun skólanna. 

Tilgangurinn með rannsókninni er fyrst og fremst að fá aukinn skilning á 

því hvernig fjölmenningin birtist í samskiptum á milli fólks af ólíku þjóðerni 
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og hvaða áhrif það hefur á stjórnunarstíl og skólamenningu 

tónlistarskólanna. Það er skoðun mín að með aukinni þekkingu á því hvernig 

fjölmenning birtist í samskiptum í tónlistarskólum sé lykilatriði í því að virkja 

þann auð sem í henni felst. Einnig ætti sú þekking sem af rannsókninni leiðir 

að gera skólunum kleift að vita hvað ber að forðast og hvað ber að hafa í huga 

til að bæta og efla skólastarfið. Þá má ekki gleyma því að þar sem 

tónlistarskólarnir virðast hafa hvað ríkasta reynslu af fjölmenningarlegri 

starfsemi stofnana hér á landi. Má reikna með að sú reynsla og þekking sem 

þar liggur geti nýst út fyrir raðir tónlistarskólanna. 

 

Hvernig eru þátttakendur fundnir – þátttökuskilyrði: 

 Til að geta tekið þátt í rannsókninni þarf viðkomandi að vera kennari 

eða skólastjóri í tónlistarskóla sem hefur að lágmarki 15 starfsmenn. 

 Þáttakandi verður að vera í fullu starfi við skólann. 

 A.m.k. 25% kennaranna verða að vera af erlendum uppruna. 

 Tekin verða viðtöl við bæði erlenda og íslenska kennara 

Upplýsingar um stærð skóla og hlutfall erlendra kennara var fengið með 

því að leggja könnun fyrir skólastjóra tónlistarskólanna. Síðan voru valdir úr 

því 3 skólar sem hentuðu rannsókninni. Tekin eru viðtöl við skólastjóra 

skólanna og einn íslenskan kennara og einn erlendan kennara úr hverjum 

skóla. 

Hvað felst í þátttöku, hvar fer rannsóknin fram? 

Um er að ræða viðtal þar sem þú verður beðin(n) um að lýsa reynslu þinni 

af því að starfa í fjölmenningarlegum tónlistarskóla. Viðtalið mun felast að 

mestu leyti í spjalli okkar á milli. Áætlað er að viðtalið taki um klukkustund. 

Það verður tekið upp og síðan skrifað upp. Þú munt fá að velja staðsetningu 

og tíma fyrir rannsóknina. 

Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður 

rannsakenda: 

Allar upplýsingar sem þú veitir í rannsókninni, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd 
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og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 
eyðingu frumgagna.  Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað 

hjá ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni.   

Tekið skal fram að þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í 

rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga.  

Réttur þátttakenda í viðtals- eða spurningakönnun: 

Skrásetning samtalanna verður með þeim hætti að ekki mun koma 

fram nafn þitt né annarra sem þú kannt að nefna í viðtalinu. Nafns 

skólans sem þú starfar við verður hvergi getið og allt hugsanlegt gert 
til að hvergi komi fram vísbendingar um skóla eða aðila sem fram 

koma í viðtalinu. 

Ávinningur og áhætta/óþægindi fyrir þátttakendur: 

Það eina sem ég þarf hjá þér er klukkustund og að fá að hlusta á þína 

reynslu og upplifun. Ekki er um neinar aðrar skuldbindingar að ræða af þinni 

hálfu. 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

  

  

_____________________             _____________________                        

 __________________ 

Nafn ábyrgðarmanns                   nöfn meðrannsakenda hér  

Símanúmer: 


