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Útdráttur 

Í "essari ritger! er fjalla! um stö!u tónlistarskóla á Íslandi í dag og hún borin saman 

vi! A!alnámskrá tónlistarskóla, stefnu Félags tónlistarskólakennara, bandarískar 

hugmyndir um hlutverk, áherslur og markmi! tónlistarnáms og "ær hugmyndir sem 

uppi eru um hvernig efla megi skólastjórnendur. Einnig ver!ur borin saman sta!a 

íslenskra tónlistarkennara vi! "ær hugmyndir sem uppi eru um undirbúning kennara á 

n#rri öld. Ritger!in skiptist í fjóra meginkafla og sá fyrsti, A!alnámskrá 

tónlistarskóla, fjallar um hlutverk a!alnamskrárinnar og tónlistarskóla á Íslandi sem 

og meginmarkmi! tónlistarskólanna, sem skiptast í uppeldisleg markmi!, leikni- og 

skilningsmarkmi! og samfélagsleg markmi!. Annar kafli, Skólastefna Félags 

tónlistarskólakennara, er um n#ja stefnu félagsins en hún byggir á n#jum hugmyndum 

um menntun 21. aldarinnar. $ri!ji kaflinn segir frá stö!u íslenskra tónlistarskóla og 

samvinnu tónlistarmanna vi! skóla út frá sk#rslu sem ger! var eftir rannsókn á list- og 

menningarfræ!slu á Íslandi. Í kaflanum er me!al annars viki! a! tónleikahaldi og 

færni nemenda, a!gengi og mati í tónlistarskólum og tónlistarkennurum. Fjór!i og 

sí!asti kaflinn fjallar um bandarískar hugmyndir um hvernig tónlistarskólar 

framtí!arinnar ættu a! vera og hvernig hægt sé a! undirbúa tónlistarkennara fyrir 

kennslu sem og hvernig efla ætti tónlistarskólastjóra. Í lok ritger!arinnar eru settar 

fram hugmyndir um hvernig bæta megi tónlistarskóla í samræmi vi! "ær stefnur og 

hugmyndir sem eru vi! l#!i í samfélaginu í dag. 
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1 Inngangur 

Menntun hefur veri! partur af samfélaginu frá örófi alda, "ótt hún sé sem vísindagrein 

a!eins nokkur hundru! ára. Á "essum tíma hafa #msar breytingar átt sér sta! en 

umræ!an hefur sjaldan veri! meiri en undanfarna áratugi. Á tímum hra!ra breytinga 

gera menn sér grein fyrir mikilvægi n#sköpunar og skapandi hugsunar í uppeldi 

komandi kynsló!a. Athyglin beinist "ví a! gildi listfræ!slu í menntakerfinu en flestir 

eru sammála um a! listnám hafi jákvæ! áhrif á "roska og lífsgæ!i fólks. Á Íslandi 

gætir "essara áhrifa einnig eins og má me!al annars sjá í n#rri stefnumótun Félags 

tónlistarskólakennara. 

Í "essari ritger! er fjalla! um stö!u tónlistarskóla á Íslandi í dag og hún borin saman 

vi! A!alnámskrá tónlistarskóla, stefnu Félags tónlistarskólakennara, bandarískar 

hugmyndir um hlutverk, áherslur og markmi! tónlistarnáms og "ær hugmyndir sem 

uppi eru um hvernig efla megi skólastjórnendur. Hún ber einnig saman stö!u íslenskra 

tónlistarkennara vi! "ær hugmyndir sem uppi eru um undirbúning kennara á n#rri öld. 

Leitast ver!ur vi! a! svara spurningum eins og hver sta!a íslenskra tónlistarskóla sé í 

samanbur!i vi! "ær stefnur, hugmyndir og markmi! sem eru til sta!ar í samfélaginu í 

dag og hva! starfsfólk tónlistarskóla geti gert til "ess a! bæta stö!una. 
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2 A"alnámskrá tónlistarskóla 

Í A!alnámskrá tónlistarskóla sem Menntamálará!uneyti! gaf út ári! 2000, koma fram 

"au meginmarkmi! sem nám í tónlistarskólum fram a! háskólastigi eiga a! hafa. $ar 

er líka bent á hlutverk námskrárinnar sem er fyrst og fremst a! samræma helstu "ætti 

tónlistarnámsins. Í námskránni er sjálfstæ!i skóla í fyrirrúmi og "ar er bent á a! 

skilgreina eigi starfssvi! tónlistarskóla í svokalla!ri skólanámskrá. Í henni eiga a! 

koma fram markmi! náms og fyrirkomulag skólastarfs í vi!komandi skóla. Vi! ger! 

hennar á a! taka mi! af stefnumörkun A!alnámskrár tónlistarskóla og setja fram 

sérhæf! og sta!bundin markmi! einstakra skóla. A! sama skapi er hlutverk 

a!alnámskrárinnar a! stu!la til sveigjanlegra og ví!s#nna kennslua!fer!a sem og a! 

hvetja til umræ!u milli tónlistarkennara um kennslulei!ir og -markmi!. Ætlun hennar 

er a! hafa áhrif á námsframbo!, námsmat og kennslufyrirkomulag í tónlistarskólum. 

A!alnámskráin er einnig til uppl#singar fyrir foreldra, forrá!amenn, sveitastjórnir og 

a!rar skólastofnanir svo a! dæmi séu nefnd, og er líklegt a! hún hafi einhver áhrif á 

breytingar á starfsmenntun tónlistarkennara.1 

Samkvæmt A!alnámskrá tónlistarskóla er hlutverk tónlistarskóla a! gera nemendur 

hæfari í a! flytja, greina og skapa tónlist sem og hæfari í a! hlusta á og njóta hennar. 

Jafnframt er hlutverk "eirra a! stu!la a! auknu tónlistarlífi og búa nemendur undir 

nám í tónlist og skyldum greinum á háskólastigi og i!kun tónlistar á eigin vegum.2 

2.1 Meginmarkmi! tónlistarskóla 

Uppeldisleg markmi!, leikni- og skilningsmarkmi! og samfélagsleg markmi! eru 

"eir "rír flokkar markmi!a sem mynda saman meginmarkmi! tónlistarskóla. 

Uppeldisleg markmi! eiga a! stu!la a! samvinnu nemenda og ögun, mótun 

vi!horfa "eirra og vaxandi tilfinninga"roska og listrænum "roska. Leikni- og 

skilningsmarkmi! eiga a! stu!la a! aukinni færni og "ekkingu nemenda og 

samfélagsleg markmi! a! "átttöku í fjölbreyttri mennta- og menningarstarfsemi.3 

                                                
1  A!alnámskrá tónlistarskóla 2000: 11-12 
2  Ibid: 13 
3  Ibid: 14 
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2.1.1 Uppeldisleg markmi! 

Uppeldislegum markmi!um má skipta í fimm undirflokka: í fyrsta lagi 

einbeitingu, vandvirkni og ögun, "ar á eftir a! njóta og upplifa, í "ri!ja lagi 

áhuga og i!kun, "á eflingu sjálfsmyndar og a! lokum samvinnu. Samkvæmt 

námskránni á námi! a! efla einbeitingarhæfni nemenda og stu!la a! vandvirkni 

og ögu!um vinnubrög!um. Nemendur eiga a! læra a! njóta tónlistar og upplifa 

hana sem bæ!i hlustendur og "átttakendur. Einnig eiga nemendur a! ö!last 

lifandi áhuga á tónlist og tónlistari!kun me! "ví a! syngja og leika á hljó!færi, 

hlusta á fjölbreytta tónlist vi! margs konar a!stæ!ur, skapa eigin tónlist, taka 

"átt í samleik og samsöng og koma fram á tónleikum. Námi! á a! efla 

sjálfsmynd nemenda me!al annars me! "ví a! "eir læri a! s#na getu sína í verki, 

læri a! meta frammistö!u sína og framfarir og taki "átt í skapandi starfi, jafnt 

hópastarfi sem einstaklingsvinnu. Sí!ast en ekki síst á námi! a! mi!a a! "ví a! 

efla hæfni nemenda til samvinnu í starfi undir stjórn kennara, samvinnu í 

hópastarfi og í a! lei!a hópstarf.4 

2.1.2 Leikni- og skilningsmarkmi! 

Leikni- og skilningsmarkmi!um má skipta í sex hópa: sjálfstæ! vinnubrög!, 

sköpun eigin tónlistar, túlkun tónlistar og flutningur, einkenni og áhrif tónlistar, 

mat á flutningi og túlkun og sí!ast en ekki síst hlustun og skilningur. Til "ess a! 

nemendur "jálfist í sjálfstæ!um vinnubrög!um "urfa "eir samkvæmt 

námskránni a! læra og æfa sig í a! spila tónlist eftir nótum, bæ!i undirbúi! og 

óundirbúi!, og me! "ví a! æfa sig í a! spila og syngja eftir heyrn og minni. Svo 

nemendur ver!i betri í hlustun og skilningi segir námskráin a! nemendur "urfi 

a! ö!last "ekkingu, a! geta greint og gert grein fyrir ólíkum tónlistarstefnum, 

stíltegundum og tímabilum og a! "eir "urfi a! læra a! heyra og skilja frum- og 

túlkunar"ætti tónlistar sem eru laglína, hrynur, hra!i, styrkur, tónblær, form, 

hendingamótun og hljómrænt inntak. Í eigin tónlistarsköpun eiga nemendur a! 

læra og "jálfast í a! koma me! eigin tónhugmyndir, bæ!i skriflegar og leiknar 

af fingrum fram, læra og "jálfast í a! gera tónsmí!ar, hef!bundnar e!a 

óhef!bundnar, og læra og "jálfast í a! spinna út frá ákve!nu upphafi, hljómferli 

                                                
4  A!alnámskrá tónlistarskóla 2000: 14-15 
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e!a eftir ö!rum a!fer!um. Í "ri!ja flokkinum eiga nemendur a! "jálfast í a! taka 

mi! af aldri og stíl tónverka í túlkun tónlistar, læra a! flytja og túlka tónlist me! 

greiningar á vi!komandi verkum í huga og "jálfast í a! flytja tónverk me! tilliti 

til tilfinningalegs innihalds "eirra. Í tengslum vi! einkenni og áhrif tónlistar eiga 

nemendur a! læra fagor! formhugtaka, frum- og túlkunar"átta og stílbrig!a 

tónlistar og einnig a! "jálfast í a! tjá sig um tilfinningaáhrif, hlutverk og 

áhrifamátt tónlistarinnar. Vi! mat á flutningi og túlkun eiga nemendur a! 

tileinka sér "a! a! skynja mismunandi gæ!i og einkenni flutnings og túlkunar, 

a! geta tjá! sig um hvorutveggja og meti! af "ekkingu og tilfinningu fyrir stíl, 

a! læra a! færa rök fyrir mati sínu me! "ví a! vísa í frum- og túlkunar"ætti 

tónlistar og a! ö!last "ekkingu og "jálfun í a! meta fordómalaust ólíkar 

stíltegundir tónlistar.5 

2.1.3 Samfélagsleg markmi! 

Mennta- og menningarhlutverk tónlistarskóla samkvæmt A!alnámskrá 

tónlistarskóla er a! veita öllum tækifæri til a! kynnast tónlistarnámi af eigin 

reynslu, gefa nemendum tækifæri til a! flytja tónlist, bæ!i innan skóla og utan 

og #ta undir aukna "átttöku áhugamanna í tónlistarlífi. Einnig er "a! a! stu!la 

a! gó!ri menntun tónlistarmanna og tónlistarkennara og gó!um undirbúningi 

undir margvísleg tónlistarstörf. Sí!ast en ekki síst ber a! efla tónlistarlíf í 

samfélaginu ásamt "ví a! efla íslenska tónmenningu og beita sér fyrir var!veislu 

tónlistarstarfs "jó!arinnar.6 

2.2 Mat á skólastarfi og námsmat 

Mat skólastarfs er tvenns konar, annars vegar innra mat sem er sjálfsmat skóla, 

unni! af starfsmönnum hans, og hins vegar ytra mat sem er úttekt á starfsemi skóla, 

unnin af  utana!komandi a!ila. 7 

Menntamálará!uneyti! á a! hafa umsjón og eftirlit me! tónlistarkennslu. Inn í 

"etta telst me!al annars faglegt mat og uppl#singaöflun um starfsemi 

                                                
5  A!alnámskrá tónlistarskóla 2000: 15-16 
6  Ibid: 16 
7  Ibid: 59 
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tónlistarskóla. Á sama hátt er tónlistarskólum rá!lagt a! hafa innra mat á 

skólastarfi me! svipu!um hætti og almennir skólar gera. $á er mikilvægt a! meta 

ekki a!eins árangur og framfarir nemenda, heldur einnig störf kennara, a!stö!u, 

gögn, skólanámskrá og starfshætti innan skólans. Reglulega "arf a! meta samskipti 

og tengsl vi! foreldra, forrá!amenn, stofnanir og a!ra a!ila, sem og hvernig tekist 

hefur til vi! a! ná samfélagslegum markmi!um a!alnámskrár og sta!bundnum 

markmi!um. Einnig er mikilvægt a! nemendur, foreldrar og forrá!amenn leggi mat 

á skólastarfi!. 8 

Sjálfsmat er lei! til a! vinna a! gæ!um og umbótum í skólastarfi sem og til a! 

mi!la "ekkingu og uppl#singum um skólastarfi!. Vi! ferli! fer fram ví!tæk 

gagnaöflun sem uppl#sir um árangur skólastarfsins í samræmi vi! markmi!. 

Megintilgangurinn me! sjálfsmati er a! au!velda starfsfólki skólans a! vinna a! 

framgangi markmi!a hans. Í sjálfsmati kemur stefna og markmi! skólans fram 

ásamt skilgreiningu á lei!um til "ess a! ná "eim, greining á göllum og kostum 

skólastarfsins og áætlun um úrbætur. 9 

Ytra mat á skólum er a!allega til a! fá heildarmynd af skólastarfi e!a einstökum 

"áttum "ess á hverjum tíma. Eru "á #msir "ættir sko!a!ir í innra starfi skóla, til 

dæmis stjórnun, kennsla, "róunarstarf, samstarf og samskipti í skólanum, 

námsárangri og tengsl skólans vi! samfélagi!. 10 

Tilgangurinn me! námsmati er me!al annars a! veita nemendum, foreldrum, 

forrá!amönnum og kennurum uppl#singar um námsgengi nemenda. Námsmat "arf 

a! s#na hvort námsmarkmi! hafi veri! raunhæf og kennslua!fer!ir vi! hæfi. 

Einnig er mikilvægt a! hægt sé a! draga ályktanir um "a! hvort skólastarfi! sé í 

samræmi vi! námskrár og yfirl#st markmi! skólans. 11 

Námsmat er mikilvægt fyrir skólastarf og "arf "ví a! vera fastur li!ur í "ví. Me! 

"ví a! meta stö!u nemenda er me!al annars hægt a! au!velda skipulag kennslu og 

stu!la a! markvissu námi, en "etta ver!ur a! vera gert á óhlutdrægan, hei!arlegan 

og sanngjarnan hátt. Alla "ætti námsins, til dæmis áhuga, virkni, skilning, 

"ekkingu og leikni, "arf a! meta reglulega og í samræmi vi! gildi "eirra í náminu. 
                                                
8  A!alnámskrá tónlistarskóla 2000: 59 
9  Ibid: 60 
10  Ibid: 61 
11  Ibid: 30 
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Til a! ná markmi!um tónlistarnáms er nau!synlegt a! matsa!fer!ir séu 

fjölbreytilegar og í samræmi vi! ger! markmi!a. $eir sem bera ábyrg! á námsmati 

innan hvers skóla eru kennarar og skólastjóri. $á bera "eir bæ!i ábyrg! á "áttum 

"ess og "eim a!fer!um sem nota!ar eru. 12 

 

3 Skólastefna Félags tónlistarskólakennara 

Félag tónlistarskólakennara hefur gefi! út bækling me! n#rri og endursko!a!ri 

skólastefnu félagsins Tónlist er fyrir alla og byggir hún me!al annars á hugmyndum  

frá tveimur heimsrá!stefnum UNESCO sem fram fóru árin 2006 og 2010.13 Á fyrri 

rá!stefnunni var kanna! hva!a tækifæri felast í listfræ!slu svo mæta megi "eim 

hugmyndum og kröfum sem uppi eru um mikilvægi sköpunar og menningar á 21. 

öldinni. Afrakstur rá!stefnunar er sk#rslan Vegvísir til listfræ!slu sem er ætla! a! vera 

rammi um framtí!ar ákvar!anir í listfræ!slu, mi!la s#n og skapa samstö!u um 

málefni!. Í sk#rslunni er lög! áhersla á a!fer!ir sem auka vægi listfræ!slu og a!fer!ir 

lista í hvers konar námsumhverfi.14 Seinni rá!stefnan snerist um a! gó! listfræ!sla 

hef!i hlutverki a! gegna vi! nau!synlega umbreytingu á menntakerfum 21. aldarinnar 

svo mikilvæg félagsleg og menningarleg markmi! næ!ust í "ví skyni a! auka lífsgæ!i 

barna, ungmenna og námsfólks á öllum aldri.15 Sett voru "rjú markmi!: a! tryggja 

a!gengi listfræ!slu, a! tryggja gæ!i hennar og a! beita meginreglum og starfsháttum 

hennar til a! leysa félags- og menningarlegar áskoranir.16 $essi markmi! hefur Félag 

tónlistarskólakennara n#tt sér í stefnumótun sinni og inniheldur stefnan fjögur 

áhersluatri!i: a!gengi a! tónlistarmenntun, gæ!i tónlistarmenntunar, félagsleg ábyrg! 

og áskoranir og sta!a tónlistarkennara.17 

 

 

                                                
12  A!alnámskrá tónlistarskóla 2000: 30-31 
13  Stefna Félags tónlistarskólakennara 2013 
14  Vegvísir til listfræ!slu 2009: 3 
15  The Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education 2010: 2 
16  Ibid: 3, 5 og 8 
17  Stefna Félags tónlistarskólakennara  2013 
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4 Sta"a tónlistarskóla 

Árin 2008 og 2009 var ger! áhrifamatsrannsókn til a! fá alhli!a gögn um gæ!i og 

umfang list- og menningarfræ!slu á Íslandi. Var "ar lög! höfu!áhersla á hva! gert er 

innan listfræ!slu og hvernig "a! er gert, hver gæ!i listfræ!slu á Íslandi eru og sí!ast 

en ekki síst hva!a möguleikar liggja í listfræ!slunni og hverjar helstu áskoranirnar 

eru. Í rannsókninni var sko!a! list- og menningarfræ!slu innan almenns skóla og 

einnig vi!fangsefni utan skóla á vegum tónlistarskóla, myndlistarskóla, leikhópa og 

safna svo dæmi séu nefnd. Ári! 2006 var ger! al"jó!leg úttekt á listfræ!slu á vegum 

UNESCO og er rannsóknin tengd henni. Anne Bamford, prófessor og yfirma!ur 

Engine Room vi! University of the Arts í London, st#r!i rannsókninni og vann út frá 

henni sk#rsluna List- og menningarfræ!sla á Íslandi, sem kom út ári! 2011.18 Í 

sk#rslunni kemur fram a! list- og verkgreinar á Íslandi séu almennt í háum 

gæ!aflokki ef mi!a! er vi! al"jó!legan mælikvar!a. $a! má til dæmis sjá á "ví a! öll 

börn fá listfræ!slu a! einhverju leyti og flest börn fá hana í meira en tvo tíma á viku. 

Auk "ess er sta!inn vör!ur um tónlistarnám í lögum og "a! a!gengilegt um allt 

land.19 

4.1 Samvinna 

$eir starfandi listamenn á Íslandi sem fara í skóla til a! vinna a! sérstökum 

verkefnum, gera "a! yfirleitt í stuttan tíma. Í "essum verkefnum, sem ver!a 

gjarnan einangru!, er oftast stefnt a! einhvers konar flutningi í skólanum í sta! 

"ess a! um sé a! ræ!a fastan li! í náminu til lengri tíma sem samkvæmt 

rannsóknum er "örf á fyrir vel heppna!a samvinnu. Slíka samvinnu má "ó finna í 

tónlistarkennslu í tónlistarskólum sem starfa innan grunnskóla. 20 

$ó a! félög kennara og listamanna á Íslandi vir!ast sterk "á gætu "au komi! á 

nánara samstarfi milli listamanna og skóla. Dæmi um verkefni sem skólar kunna a! 

meta er Tónlist fyrir alla sem hefur fært tónlistarmenn í skóla út um allt land en 

me! "ví hefur ná!st a! tengja betur skapandi vinnu og skóla. Skólar fá a! me!altali 

eina til tvær heimsóknir á ári í gegnum "etta verkefni og "ótt "ær séu stuttar hafa 

                                                
18  Bamford 2011: 15 
19  Ibid: 75 
20  Ibid: 76 
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"ær jákvæ! áhrif.21 

Nánara samstarf skóla og menningarstofnana myndi a! mati r#nihóps listamanna 

hvetja til árangursríkra samvinnuverkefna. Í nokkrum afskekktum skólum hefur 

samvinna vi! menningarstofnanir minnka! á sí!ustu árum en annars sta!ar hefur 

eftirspurnin eftir "essari "jónustu hugsanlega minnka!. Mögulega er "ó stundum 

ekki teki! nógu miki! tillit til a!stæ!na. Sem dæmi um "a! má nefna a! Sinfónían 

hefur ekki tónleika um helgar sem gerir börnum sem búa lengra frá höfu!borginni 

erfitt um vik a! sækja tónleika.22 

Ekki eru til mörg dæmi um a! menntastofnanir og atvinnulífi! á Íslandi vinni 

saman. Listmenntaskóli, styrktur af atvinnulífinu, var í umræ!u en er ekki talin 

henta a!stæ!um í landinu. Hins vegar hafa sta!bundin samtök unni! nái! me! 

skólum og ungmennastarfsemi utan skólatíma og "annig ná! a! byggja upp vel 

heppna!a samvinnu. $essi samtök geta yfirleitt unni! á sveigjanlegan hátt og 

"annig mætt "eim "örfum og áhuga sem er a! finna í nærsamfélaginu.23 

4.2 Tónleikar 

Reglubundinn og mikilvægur hluti tónlistarnáms er flutningur, en yfir 60% barna 

koma fram á tónleikum í tónlistarskólum oftar en fjórum sinnum yfir ári!. 

Nemendur læra af "ví a! taka "átt í s#ningum og uppákomum en "eir geta líka lært 

af "ví a! sækja tónleika og s#ningar annarra. Nemendur á Reykjavíkursvæ!inu 

standa til bo!a fleiri tækifæri af "essu tagi heldur en nemendur af landsbygg!inni. 

$ó má nefna a! Sinfóníuhljómsveit Íslands og Tónlist fyrir alla tryggja frekar a! 

börn upplifi tónleika me! "ví a! heimsækja "au. $ó a! svona uppákomur séu ef til 

vill ekki á vi! "a! a! hlusta á sinfóníuhljómsveit spila í tónleikasal er "a! engu a! 

sí!ur d#rmæt reynsla fyrir nemendur a! hlusta á atvinnutónlistarmenn spila. 

Tímasetning og kostna!ur í kringum tónleika eru skipulagsatri!i sem vega "ungt í 

a! hindra möguleika barna á a! fá tækifæri til a! upplifa "á. Kanna ætti hvort "a! 

sé hægt a! fjölga farands#ningum og tónleikum til a! tryggja nemendum upplifun 

                                                
21  Bamford 2011: 82 og 84 
22  Ibid: 84 
23  Ibid: 84-85 
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á flutningi atvinnumanna nokkrum sinnum yfir ári!.24 

4.3 Færni nemenda 

Nemendur á Íslandi vantar aukna me!vitund um listir sem tungumál "ó a! listræn 

færni og "ekking í einstökum listgreinum sé mikil. Vegna hra!ra breytinga í 

uppl#singatækni er læsi og færni í tungumáli lista nau!synleg bæ!i í dag og í 

nánustu framtí!. Bæ!i í stefnu og framkvæmd "arf a! auka me!vitund og eins 

áherslu á sjónlæsi, fagurlæsi, hljó!læsi og svo framvegis. Sam- og rökræ!a um 

sköpun vir!ist vera líti! "róu! í íslenskum skólum og telja fulltrúar skapandi 

starfsgreina árí!andi og mjög mikilvægt a! umræ!a um sköpun og skapandi starf 

"roskist frekar.25 

4.4 Sta!a tónlistarskóla 

Sumir tónlistarskólar fylgja mjög hef!bundnum vi!horfum í listfræ!slu og er "a! 

hugsanlega vegna "ess a! opinber stu!ningur fer a! mestu leyti til hef!bundinna 

stofnana. Í "essum skólum er hinum ríkjandi hef!um haldi! vi! og "ær styrktar á 

kostna! n#junga og áhættu sem eru fylgifiskar skapandi vinnu. Í sumum tilfellum 

getur veri! erfitt a! taka upp n#ja hætti "ví hef! og menning stofnananna eru 

samtvinna!ar. Dæmi er um a! nemendur komi af sta! ö!ruvísi námslei!um vegna 

kröfu tónlistarskóla um a! unni! sé me! hef!bundnum hætti. Mest áhætta vir!ist 

vera tekin hjá sjálfstæ!um a!ilum sem vinna meira e!a minna í sjálfbo!avinnu. 

Stærri a!ilar velja frekar minni áhættu vegna tekjuóöryggis í tilraunakenndum 

verkefnum. Bera ætti saman gildi hef!bundinna a!fer!a og framsæknari 

kennsluhátta og hefja umræ!u í kringum "a!. Vegna "ess a! saga íslenskra 

tónlistarskóla hefur byggst á hef! frekar en a!lögun er pressa á "eim um a! 

a!lagast breyttu samfélagi og menntakerfi me! vi!eigandi hætti. Til eru dæmi um 

mjög vel heppna! starf tónlistarskóla í menntakerfinu "ar sem tónlistarskólinn 

hefur frumkvæ!i gagnvart ö!rum skólum, börnum e!a samfélaginu almennt. Me! 

"essu hefur tónlistarskólinn ná! mi!lægri stö!u í samfélaginu og sem 

                                                
24  Bamford 2011: 88-90 
25  Ibid: 93 
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menntastofnun.26 

4.5 A!gengi 

Miki! er lagt upp úr "ví a! tónlistarnám sé a!gengilegt öllum og eru 86% 

skólastjórnenda sammála "eirri stefnu. En "ó er hægt a! gera betur, sérstaklega í 

sambandi vi! sérfræ!i"ekkingu svo nemendur me! mismunandi "arfir og af 

ólíkum uppruna geti fengi! betri "jónustu og kennslua!stæ!ur. Börn af erlendum 

uppruna vir!ast sí!ur líkleg til a! stunda tónlistarnám heldur en íslensk börn og 

geta mjög fáir tónlistarskólar bo!i! nemendum me! sér"arfir "jónustu. Samkvæmt 

könnun kom fram a! 72% tónlistarskóla geta teki! vi! nemendum me! sér"arfir en 

a!eins 46% "eirra hafa sérstaka a!stö!u til a! taka vi! "eim. 27 

Næstum öll bygg!arlög hafa a! minnsta kosti einn tónlistarskóla. $rátt fyrir "a! 

eru bi!listar í 63% "eirra og eru tónlistarskólarnir "ví ekki færir um a! "jóna öllum 

sem sækjast eftir tónlistarnámi. 28 

Dreif! bygg! getur orsaka! erfi!leika en "ó eru mörg dæmi um úrvalslistfræ!slu 

"ar sem fámennir skólar á afskekktum stö!um hafa fundi! lei!ir til a! bjó!a 

listfræ!slu me! hugmyndaríkum hætti.29 

4.6 Mat 

Mat í íslenskum tónlistarskólum fer almennt fram innan skólans sem sjálfsmat og 

vir!ist vera nákvæmt og formlegt. Foreldrar og nemendur eru yfirleitt "átttakendur 

í ferlinu og eru algengustu a!fer!ir "ess í formi vi!tala og sko!anakannana. Til a! 

bæta mat í skólum væri hægt a! auka jafningjamat og gera matssk#rslur 

a!gengilegar almenningi.30 

Anne Bamford tekur fram í sk#rslu sinni a! námsmat sé mjög einhæft í list- og 

menningarfræ!slu og hvetur til rannsókna og "róunar á "essu svi!i. Einnig segir 

hún a! "róa "urfi einfaldar a!fer!ir til a! meta gæ!i listfræ!slunnar ásamt "ví a! 

                                                
26  Bamford 2011: 99-100 
27  Ibid: 101 
28  Ibid: 104-105 
29  Ibid: 105 
30  Ibid: 108 
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"örf sé á söfnun gagna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg áhrif skapandi 

starfsgreina á Íslandi.31 

4.7 Tónlistarkennarar 

Frambo! á endurmenntun er tiltölulega mikil í tónlistarskólum en "ó er "örf á 

meira frambo!i og eru flestir skólastjórnendur sammála um "a!. Dæmi um "örf á 

endurmenntun er a! tónlistarkennara skortir oft "ekkingu á "ví hvernig börn læra 

og "roskast í listnámi "ótt "eir hafi sér"ekkingu á sínu svi!i.32 

Í hinum dreif!u bygg!um getur sums sta!ar veri! mjög erfitt a! fá réttindakennara 

til starfa vi! tónlistarkennslu. Á mörgum stö!um bæta "ó erlendir kennarar úr 

"essum skorti, "eir eru oft vel mennta!ir og vir!ast a!lagast a!stæ!um á Íslandi 

vel. 72% tónlistarskólastjórnenda segja líti! e!a mjög líti! frambo! af 

tónlistarkennurum. $essi skortur á hæfum kennurum er verri fyrir suma en a!ra, til 

dæmis fatla!a.33 

4.8 Önnur atri!i 

Vanalega eru menning og listir ekki kenndar í hópum sem eru flokka!ir eftir getu. 

Tónlistarskólar eru "ó undantekning frá "essu "ar sem einkatímar eru ríkjandi 

kennsluform. $ar eru samspilshópar gjarnan flokka!ir eftir getu og eru #mis 

tækifæri í bo!i fyrir hæfileikaríka nemendur: samspil, masterklassar og #msir 

aukatímar. Mögulega ætti a! koma á stu!ningi vi! hæfileikaríka nemendur í 

listum. 34 

Sk#rslan gefur til kynna a! venjulega velja tónlistarkennarar "au verk sem 

nemendur spila og taka "á mi! af hef!bundnum verkefnalistum og færni 

nemandans. $ó taka "eir eitthva! tillit til tónlistarsmekks nemenda. 

Skólastjórnendur tónlistarskóla eru flestir sammála um "a! a! nemendur ættu a! 

læra "ær tónlistartegundir sem uppfylla óskir "eirra og "arfir en um lei! vilja "eir 

                                                
31  Bamford 2011: 167 
32  Ibid: 109, 113 og 148 
33  Ibid: 109, 144 og 145 
34  Ibid: 154 
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engu sí!ur flestir a! nemendurnir kynnist öllum mögulegum tónlistartegundum.35 

Miki! hefur veri! rætt um "örfina á a! auka kennslutíma sem eitt af helstu atri!um 

til úrbóta fyrir tónlistarskóla landsins.36 

 

5 Horft til framtí"ar - Undirbúningur 

5.1 Vision 2020-rá!stefnan – Housewright yfirl#singin 

Housewright-yfirl#singin er stefnuyfirl#sing sem dregur saman Vision 2020-

rá!stefnuna og var kynnt ári! 2000 í ríkisháskóla Flórida-ríkis. Vision 2020-

rá!stefnunni var ætla! a! búa til framtí!ars#n fyrir tónlistarmenntun sem myndi 

lei!a starfsgeirann næstu 20 árin.37 

$átttakendur rá!stefnunnar sammæltust um a! allir einstaklingar, óhá! aldri, 

menningararfleif!, getu, vettvangs og fjáhagslegra a!stæ!na, eiga a! fá tækifæri til 

a! ver!a fyrir bestu mögulegu upplifun á tónlist. $eir sög!u tónlistarkennara ver!a 

a! lei!a "á "róun sem á sér sta! á "essari tónlistarupplifun og í tónlistarkennslu. 

$eir ver!i a! sameinast ö!rum í "ví a! veita öllum manneskjum tækifæri á a! fá 

"roskandi tónlistarkennslu og til a! geta haldi! tónlistarnámi áfram út allt lífi!. 

Núverandi skilgreining á hlutverki tónlistarkennarans mun víkka út eins og 

formum á tónlistarkennslu mun fjölga. Mennta!ir tónlistarkennarar ver!a a! taka 

a! sér "a! forystuhlutverk a! samræma tónlistarstarfsemi handan 

skólaumhverfisins og tryggja formlega og óformlega námskrárbundna 

sam"ættingu. $eir "urfa a! vera færir í og fró!ir um tæknilegar framfarir og 

rei!ubúnir a! nota öll vi!eigandi verkfæri í a! "róa tónlistarnám. Kennarar ættu a! 

starfa nánar me! tónlistari!na!inum, ö!rum umbo!um, einstaklingum og 

tónlistarstofnunum í a! bæta gæ!i og magn tónlistarkennslu. Tónlistarkennarar 

ver!a a! geta gert sér grein fyrir "eim hindrunum sem koma í veg fyrir a! slíkt 

samstarf geti or!i! a! veruleika og reyna a! yfirstíga "ær. Ver!andi kennarar "urfa 

a! hafa fjölbreyttan bakgrunn og vera tilbúnir til a! "róa hæfileika sína bæ!i í 

                                                
35  Bamford 2011: 48 
36  Ibid: 151 
37  Mark 2002: 266 
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kennslu og tónlist ásamt "ví a! "eim sé haldi! í stö!ugri faglegri "róun. Einnig ætti 

a! kanna möguleika á ö!rum valkostum í leyfisveitingu í "ví skyni a! auka fjölda 

og fjölbreytni kennara í bo!i fyrir "á sem leita sér a! tónlistarkennslu. 38 

Í greinarger!inni kom fram a! öll tónlist á heima í námskránni. Vestræn listhef! er 

ekki sú eina sem á a! vera var!veitt og komi! á framfæri, tónlistarkennarar "urfa 

a! vera me!vita!ir um a! fólk upplifir einnig a!ra tónlist og "urfa "eir a! vera 

færir um a! geta fellt slíka tónlist inn í tónlistarkennsluna. Til "ess a! alhli!a, 

sta!lami!a! plan tónlistarkennslu sé tiltækt ver!ur a! úthluta tíma fyrir 

tónlistarnám á öllum kennslustigum.39 

Áframhaldandi rannóknir sem taka á öllum "áttum tónlistarstarfsemi "urfa a! vera 

studdar, "ar me! tali! vitsmunaleg, tilfinningaleg og líkamleg vi!brög! vi! tónlist. 

Fylgjandi félagslegar ni!urstö!ur tónlistarnáms "arf einnig a! kanna sem og 

sérstakar rannsóknir til a! auka "roskandi tónlistarhlustun.40 

5.2 Undirbúningur kennara og efling skólastjórnenda 

$essi kafli byggir á sk#rslunni Preparing Teachers and Developing School Leaders 

for the 21st Century: Lessons From Around the World 41 sem dregur saman 

al"jó!lega rá!stefnu um kennarastéttina á 21. öld sem haldin var á vegum 

menntamálará!uneytis Bandaríkjanna, Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD), Education International (EI), formanna kennarasamtaka og fleiri.42 

5.2.1 Skólastjórnendur 

Ef skólastjórar fá frelsi til mikilvægrar ákvar!anatöku geta "eir haft áhrif á 

árangur skóla og framgöngu nemenda. Svo "etta geti or!i! a! veruleika "urfa 

skólastjórar a! mi!a frambo! á kennslu út frá "ví sem nærsamfélagi! "arf, koma 

á samstarfi milli kennara, fylgjast me! "eim og meta "á og #ta undir 

starfs"róun. Skynsemi "arf a! ríkja í áætlanager! "eirra og "urfa "eir a! setja 

fram markmi! og stefnu fyrir skóla, fylgjast me! ferli "eirra mála og nota sí!an 
                                                
38  Mark 2002: 267-268 
39  Ibid: 267-268 
40  Ibid: 268 
41  OECD 2012 
42  Kennarasamband Íslands er virkur "átttakandi í al"jó!legu starfi kennara 2014 
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uppl#singarnar sem úr "ví fást til umbóta. Skólastjórar "urfa a! hafa áhrif á 

rá!ningar kennara svo "örfum skóla sé fullnægt. A! lokum er undirbúningur og 

"jálfun skólastjóra a!alatri!i og getur uppbygging tengslanets til a! glæ!a 

n#breytni, "róa fjölbreyttar námskrár og veita ví!tæka og faglega "jónustu veri! 

mjög gagnlegt.43 

5.2.2 Mi!lun kennara á 21. öld 

&msar endurbætur á námskrám, kennslu og námsmati hafa átt sér sta! um allan 

heim til a! búa öll börn undir menntunarkröfur 21. aldarinnar. Alls konar 

umgjör!um hefur veri! beitt til a! ná utan um "á færni sem unga fólki! "arf a! 

eigna sér svo "a! sé frambærilegt á tímum hra!ra breytinga og til a! skilgreina 

"á hæfni sem kennarar "urfa til a! kenna "essa færni me! gó!um árangri. 

Miklar kröfur eru ger!ar til kennara "essarar aldar sem sést á "ví a! "eir "urfa 

a! vera fró!ir um "ær námsgreinar sem "eir kenna svo "eir geti komi! upp me! 

n#jar lausnir og breytt kennsluháttum ef "örf krefur svo námi! ver!i sem 

skilvirkast. $eir "urfa a! vera me! margar a!fer!ir á tæru, geta sameina! 

a!fer!ir og vita hvenær best sé a! nota hverja a!fer! e!a áætlun. Áætlanir af 

"essu tagi ættu a! standa saman af beinni bekkjarkennslu, lei!beindu leitarnámi, 

hópvinnu og a! gera sjálfsnám og einstaklingsbundi! uppgötvunarnám 

vi!rá!anlegra. $ær ættu líka a! innihalda einstaklingsbundna endurgjöf. 

Kennarar "urfa almennt a! hafa mikinn skilning á námsferlum og sérstaklega a! 

vita hva! vekur áhuga einstakra nemenda, skilning á tilfinningum og lífi 

nemenda utan skólastofunnar. Kennarar "urfa a! geta unni! me! ö!rum 

kennurum, sérfræ!ingum og fagfólki innan sömu stofnunar, me! einstaklingum 

í ö!rum samtökum, nota samskiptanet faggreinahópa og tengjast ö!rum í starfi á 

mismunandi hátt. Kennarar "urfa a! tileinka sér mikla kunnáttu í tækni til 

kennslu, bæ!i til a! n#ta stafræn úrræ!i í kennslunni og uppl#singatækni til a! 

fylgjast me! framgangi nemenda. Ein a!aláskorun kennarastéttarinnar er a! efla 

„tæknilegan kjarna“ faglegra starfshátta en "á "arf a! "róa mi!læga starfsemi 

menntakerfa "ar sem haldi! er utan um tilur!, margföldun og dreifingu á 

fag"ekkingunni. Slíkri starfsemi mætti skipta upp í fjórar grunneiningar en "ær 

eru n#sköpun og "ekking inblásin af vísindum (rannsóknir og mat), n#sköpun 
                                                
43  OECD 2012: 25 
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innblásin af fyrirtækjum sem "róa n#jar afur!ir og "jónustu, n#jungar innblásnar 

af kennurum og skólastjórum og n#jungar innblásnar af nemendum, foreldrum 

og samfélögum.44 

5.2.3 Frambo! og eftirspurn á kennurum 

Mörg menntakerfi glíma vi! "a! vandamál a! "eim tekst ekki a! rá!a hæfa 

kennara til kennslu, sérstaklega "ar sem er skortur, og a! halda "eim í starfi. $ó 

eru til #msar lei!ir til a! halda frambo!i og eftirspurn í jafnvægi, jafnvel vi! 

erfi!ar a!stæ!ur. Flest menntakerfi, me! óverulegan mun milli skóla, sem 

standa sig vel a! "essu leiti eiga "a! sameiginlegt a! fá til sín gó!a kennara sem 

skiptast jafnt yfir allt skólakerfi! me!al annars til skóla sem er erfitt a! manna.45 

Frambo! og eftirspurn á kennurum er flóki! og margvíslegt vi!fangsefni vegna 

"ess a! "a! tekur til #missa vandamála, til dæmis hvernig eigi a! fá fleiri gó!a 

kennara til starfa, hvernig eigi a! mæta skorti í sérstökum kennslugreinum, 

hvernig eigi a! fá kennara til starfa "anga! sem "eirra er mest "örf, hvernig 

skuli á skilvirkan hátt láta alla skóla njóta jafnræ!is og hvernig eigi a! fá gó!a 

kennara til a! haldast í starfi. 46 

$örf er á tvenns konar stefnumörkun, annars vegar í kennslustarfi almennt og 

starfsumhverfi, og hinsvegar í ákve!num "áttum og í "ví a! leysa ákve!na "örf 

me! tiltækum a!fer!um og a!ger!um. Í hinu fyrrnefnda lítur stefnan a! "ví a! 

auka vir!ingu kennarastéttarinnar og samkeppnishæfni á vinnumarka!num, en í 

seinna dæminu er vi!urkennd sú sta!a a! ekki er um a! ræ!a einn marka! 

heldur leita skólar t#pum og sérkennum, svo sem sérhæfingar, sem hæfa "eim.47 

Samkeppnishæf laun, stö!uhækkanir, fjölbreytni og fagleg ábyrg! eru "ættir 

sem la!a a! hæfileikaríkustu kennarana til a! takast á vi! krefjandi kennslu. 

N#li!unarátak getur lagt áherslu á "a! hve kennarastarfi! er gefandi og reynt a! 

ná til hópa sem annars hef!u ekki stefnt á "a! a! kenna. $ar sem kennarastarfi! 

er eftirsóknarvert er hægt a! gera stö!una vir!ingarmeiri me! vöndu!u 

                                                
44  OECD 2012: 49 
45  Ibid: 75 
46  Ibid: 75 
47  Ibid: 75 
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rá!ningarferli svo a! kennarar finnist "eir vera í starfi sem er eftirsótt af mjög 

færu fagfólki. Grunnnám kennara er annar mikilvægur li!ur í a! tryggja 

frambo! af hæfum kennurum til framtí!ar.48 

Hversu gott sem kennaranámi! er "á getur "a! ekki búi! kennara undir öll 

vandamál sem "eir munu "urfa a! takast á vi! í starfi. Öflug og samfelld 

starfs"róun er nau!synleg til a! kennarar séu færir um a! fást vi! "ær kröfur 

sem fjölbreyttur nemendahópur gerir til "eirra og a! "eir geti n#tt sér 

uppl#singar til a! lei!a "á í umbótum, vi! a! virkja foreldra og taka virkan "átt í 

eigin starfs"róun.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48  OECD 2012: 75 
49  Ibid: 75 
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6 Ni"urlag 

A!alnámskrá tónlistarskóla skilgreinir hlutverk og markmi! tónlistarskóla nokku! 

ítarlega og "ótt hún sé or!in svolíti! gömul á mælikvar!a síbreytilegs samfélag eru 

meginmarkmi! hennar enn"á gó! og gild. $a! ætti "ó a! endursko!a hana á næstu 

árum og gera "a! í samræmi vi! n#jar stefnur og áherslur. Sem dæmi um breytingu 

mætti víkka út "a! sem námskráin tekur fram um hlutverk tónlistarskóla, en í sta! 

"ess a! hlutverk "eirra sé a!eins a! gera nemendur hæfari í leikni og skilningi á 

tónlist, ætti "a! a! minnsta kosti a! snúa a! "ví a! ná öllum meginmarkmi!um 

tónlistarskóla. 

Ef sta!a íslenskra tónlistarskóla er sko!u! út frá markmi!um Félags 

tónlistarskólakennara má sjá a! margt "arf a! bæta. Vanta! hefur a! a!gengi fyrir 

nemendur me! sér"arfir og af erlendum uppruna sé nógu gott og breytinga er "örf "ví 

allir eiga rétt á a! fá a! kynnast tónlistarnámi af eigin raun. $etta sí!astnefnda er mjög 

mikilvægt í ljósi "ess hva! tónlistarnám getur gert fyrir líf einstaklinga. $a! mætti "ví 

velta "ví fyrir sér hvort fella ætti tónlistarnám inn í almenna skólanámskrá "ar sem 

tónlist getur hjálpa! miki! til vi! a! ná markmi!um sem snúa a! "roska nemenda, til 

dæmis ræktun á sköpunargáfu og uppbyggingu á sjálfsmynd "eirra. 

Tónlistarskólarnir hafa margir hverjir veri! íhaldsamir í gegnum tí!ina en "a! gengur 

ekki á tímum breytinga, "ar sem sköpun er eitt lykilor!i!. Til a! efla sköpun eru 

breytingar nau!synlegar og ver!ur a! leggja meiri áherslu á n#jungar og tilraunastarf. 

Í tónlistarkennslu "arf a! leggja meiri áherslu á skapandi verkefni en einnig á 

samræ!ur og rökræ!ur um sköpun. Mati í tónlistarskólum "arf líka a! breyta til hins 

betra, til dæmis vantar uppá a! matssk#rslur séu a!gengilegar almenningi, en einnig 

ætti a! auka jafningjamat. Fyrir utan "a! er mikilvægt fyrir tónlistarskóla a! bæ!i 

utana!komandi a!ilar og starfsfólk skólans fái tækifæri til a! leggja mat sitt á 

starfsemi hans. Ekki má gleyma námsmati en "a! "arf a! vera fastur li!ur í 

skólastarfi. $á eru allir "ættir námsins metnir en passa ver!ur a! "a! sé gert á 

sanngjarnan og hei!arlegan hátt. $egar kemur a! matsa!fer!um ver!a 

tónlistarkennarar og tónlistarskólastjórar a! nota fjölbreyttar matsa!fer!ir "ví í dag er 

námsmat almennt tali! of einhæft. 

Rannsóknir eru önnur lei! til úrbóta en fjölga ætti tækifærum til tónlistarrannsókna 

sem taka á öllum "áttum tónlistarstarfsemi. Sko!a "arf hvort a! aukin notkun n#rra 
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mi!la ætti ekki a! eiga stærri sess vi! kennslu og rannsóknir á tónlist en raun ber 

vitni. Einnig ætti a! kanna félagslegar hli!ar tónlistarnáms og rannsókna og sjá hvort 

ekki væri hægt a! n#ta "ær ni!urstö!ur sem "a!an fengjust. 

Frambo! tónlistarkennara á vinnumarka!num er of líti! mi!a! vi! "á eftirspurn sem 

er til sta!ar. Menntakerfi tónlistarskóla ætti a! finna lei!ir til a! koma "ar á jafnvægi 

en "a! er "ó flóki! og margslungi! verkefni. Ein lei! væri til dæmis a! auka vir!ingu 

kennarastéttarinnar og samkeppnishæfni á vinnumarka!num. Hægt væri a! hafa laun 

samkeppnishæfari, veita fleiri stö!uhækkanir og hafa meiri fjölbreytni og faglega 

ábyrg! í starfi. S#na ætti hve gefandi kennarastarfi! er og reyna "á a! ná til fólks sem 

stefnir upphaflega ekki á kennslu. Vanda mætti rá!ningarferli svo a! kennurum finnist 

"eir vera í eftirsóttu starfi. Einn mikilvægasti "átturinn til a! tryggja frambo! hæfra 

kennara er "ó a! vi!urkennt grunnnám tónlistarkennara sé til sta!ar. Einnig mætti 

leyfa reyndum tónlistarmönnum úr samfélaginu a! kenna í skólum í meiri mæli en nú 

er en ávinningurinn af "ví er a! tónlistarkennarar hafi mismunandi bakgrunn og 

reynslu í farteskinu sem "eir geta mi!la! áfram til nemenda. $örf er "ó á "ví a! "jálfa 

á einhvern hátt alla "á sem starfa vi! kennslu. A! sama skapi ættu allir núverandi 

mennta!ir tónlistarkennarar sífellt a! endurmennta sig og "yrfti a! sko!a lei!ir til a! 

auka frambo! af og bæta "á endurmenntunarmöguleika sem eru til sta!ar. Einnig ætti 

sífellt a! endurbæta tónlistarkennaramenntun svo a! tónlistarkennarar séu tilbúnir 

fyrir "á hágæ!a kennslu sem ætti a! vera hægt a! krefjast af "eim. Ver!andi kennarar 

"urfa "ví a! búa yfir alls konar kunnáttu, me!al annars "urfa "eir a! vita hvernig börn 

læra og "roskast í listnámi og hafa skilning á námsferlum nemenda, tilfinningum og 

lífi. $eir "urfa a! "ekkja vel "ær námsgreinar sem "eir kenna og kennslua!fer!ir sem 

"eir nota og vera tilbúnir í a! "róa tækifæri sem mæta "örfum mannsins og vera 

lei!andi í "róun tónlistarkennslu. Kennarar "urfa a! fylgjast me! tæknilegum 

framförum og eigna sér kunnáttu í tækninni svo "eir geti nota! hana í áframhaldandi 

"róun á tónlistarnámi. Sí!ast en ekki síst "urfa tónlistarkennarar a! geta unni! me! 

ö!rum og geta tengst ö!rum í starfi á mismunandi hátt, me!al annars ö!rum 

kennurum og skólastjórum.  

Sko!a ætti "ann möguleika a! veita skólastjórum meira frelsi til ákvar!anatöku en til 

"ess a! "a! geti gengi! ver!a "eir a! vir!a "arfir nærsamfélagsins, koma á samstarfi 

milli kennara og #ta undir starfs"róun. Einnig "yrfti skynsemi a! ríkja í störfum 

"eirra, me!al annars í markmi!ssetningu og stefnuger! fyrir skóla, og ættu "eir a! 



 22 

bæta skólastarfi! út frá "eim uppl#singum sem fást vi! "a! a! fylgjast me! "essu 

ferli. $eir ættu a! passa upp á a! rá!a kennara sem fullnægja "örfum skólans. 

Undirbúningur og "jálfun skólastjóra er a!alatri!i og væri gagnlegt a! huga a! 

uppbyggingu, "róun og "jónustu í tengslum vi! "a!. 

$ó margt sé vel gert mættu gæ!i tónlistarnáms á Íslandi vera betri. Til dæmis "yrfti a! 

bæta færni íslenskra tónlistarnema í læsi og færni í tungumáli lista. Einnig mætti auka 

fjölbreytni í "eirri tónlist sem kennd er "ví í námskránni á tónlist af öllum ger!um 

heima. Annars mættu tónlistarkennarar velta fyrir sér möguleikanum á a! vinna me! 

tónlistari!na!inum, tónlistarstofnunum og ö!rum umbo!um í a! bæta gæ!i og magn 

tónlistarkennslu. Einnig mætti hugsa um möguleika á samvinnu listamanna, 

menningarstofnana og atvinnulífsins vi! tónlistarskóla, en hún er "egar til sta!ar í 

einhverjum mæli vi! almenna skóla. Fjölga "yrfti tækifærum nemenda til a! sækja 

tónleika, sérstaklega "eirra sem fæst tækifæri fá. 
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