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Ágrip 

Öll börn ættu að hafa val um að fá að stunda tónlistarnám óski þau þess. En er það raunin, 

hafa til dæmis fötluð börn sama aðgengi og tækifæri eins og ófötluð börn til 

tónlistarnáms? 

 Meistaraverkefni mitt fjallar um upplifun og viðhorf foreldra tónelskra fatlaðra 

barna til tónlistarnáms þeirra. 

Í úttekt Anne Bamford á listkennslu á Íslandi kemur fram  að staðið er ágætlega að 

kennslu íslenskra barna í listum þegar við náum til barnanna.  

 Á Íslandi eru margir og góðir tónlistarskólar. Í úttektinni kom m.a. fram að ekki 

væru mörg fötluð börn á meðal tónlistarnema í skólum landsins. Tónlistarskólarnir gefa 

sig þó út fyrir að taka á móti öllum nemendum, jafnt fötluðum sem ófötluðum. En er það 

upplifun foreldra fatlaðra barna að börn þeirra séu jafn velkomin og ófötluð börn? Hvers 

vegna eru foreldrar fatlaðra barna ólíklegri til að innrita börn sín í tónlistarskóla en 

foreldar ófatlaðra barna? Er það vegna þess að ekki eru allir jafn velkomnir? Við erum öll 

fyrst og fremst manneskjur, frekar en fötluð eða ófötluð og öll höfum við ánægju af því 

að þroska okkur í leik og starfi. Hlutverk tónlistarskólans er að auka þroska nemenda og 

efla tjáningarhæfni þeirra. Svo virðist sem upplýsingum um aðgengi í skólana sé 

ábótavant því foreldrar fatlaðra barna upplifa að þeirra börn passi ekki inní skólann þrátt 

fyrir að tónlistarskólinn segi annað. 
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Abstract!
Everyone should be able to study music if they want to, but are all kids being given an 

equal opportunity?  

 My Masters thesis is about how parents of musically oriented children with 

disabilities, and these par- ents’ approach to their children’s musical education. 

 Prof. Anne Bamford’s report on art education in Iceland concluded that students 

receive quality hands-on education. There are many music schools in the country and 

they are of a high standard. However, she also discovered that there are not many 

children with disabilities enrolled in these schools, even thought these institution 

maintain to be accessible to all.  

 But do parents of disabled children feel that their children are as welcome as able-

bodied children? Why are parents of children with disabilities less likely to enrol their 

children in music schools than parents of children without disabilities? Is it because they 

are not all equally as welcome? We are all first and foremost people, rather than disabled 

or able, and we all find pleasure in developing our skills. The role of the music schools is 

to help stu- dents develop and mature, as well as fostering their creative skills. Yet there 

seems to be a discrepancy regarding information on the schools’ accessibility, because 

parents of children with disabilities feel that their children don’t belong in the schools, 

even though the schools claim otherwise. 

 

!
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þakkir fyrir leiðsögn og stuðning. Einnig vil ég þakka kennurum mínum í Listkennslu-

deild Listaháskóla Íslands fyrir þann stuðning sem ég hef fengið þaðan.  

 Dr. Phil. Dóru S. Bjarnason prófessor í félagsfræði og sérkennslufræðum vil ég 
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fyrir yfirlestur, ráðleggingar og óbilandi trú á ágæti mínu sem rannsakanda, listamanni og 

manneskju. 
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1.1Inngangur 

Við lifum á tímum þar sem tónlist gegnir mun stærra hlutverki í daglegu lífi en í tíð 

forvera okkar. Með tilkomu stafrænna fjölmiðla og tækninýjunga er aðgengi að tónlist 

meira nú en áður fyrr.  Samband sjónrænna miðla og tónlistar er náið og mótandi þáttur í 

lífi margra. Við höfum greiðan aðgang að fjölbreyttri tónlist án endurgjalds í gegnum 

hina ýmsu miðla. Sú birtingarmynd skilar sér í miklu upplýsingaflæði til barna og 

ungmenna í samfélaginu. Í slíku samfélagi er aukin þátttaka barna og ungmenna í því að 

leika eftir, gera eitthvað út frá því sem þau upplifa og gera sjálf tilraunir. Í almenna hluta 

aðalnámskrár tónlistarskólanna (2000) er sagt að í hljóðfæra- og söngnámi sé leitast við 

að nemandi nái ákveðinni tækni og hæfni á hljóðfærið sem gefur honum frelsi til að skapa 

og gera sínar eigin tilraunir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

 Ný íslensk aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur mikla áherslu á sköpun og listir 

sem lið í því að kynna börnum hvað sé í boði á sviði lista. Þeim börnum sem hafa áhuga á 

frekari tónlistariðkun er beint áfram í tónlistarnám í tónlistarskólum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  

Í rannsókn sem Anne Bamford gerð var hér á landi á árunum 2008-2009 kom 

fram að börn með sérþarfir nýttu sér ekki þjónustu tónlistarskólanna til jafns á við önnur 

börn (List og menningarfræðsla á Íslandi, 2011). Í rannsókn þessari verður leitast við að 

athuga hvað kunni að valda því að þessi hópur nýti sér ekki þjónustu tónlistarskólanna. 

Manninum er eðlislægt tjá sig myndrænt, í handverki, hreyfingu, leik og tónum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Sjálf útskrifaðist ég árið 2008 sem söngkona frá 

tónlistardeild Listaháskóla Íslands og hef því upplifað á eigin skinni hversu mikilvægt 

það er að fá tækifæri til þess að skapa og rækta sína eigin hæfileika. Einnig hef ég um 

nokkurt skeið unnið með fötluðu fólki, bæði á sambýlum, í kennslustofunni og í gegnum 

listviðburði.  Í þeirri vinnu hef ég fengið tækifæri til þess að koma auga á ýmislegt sem 

mér finnst mikilvægt að skoða. Fyrsta hugmyndin að verkefninu var sú birtingarmynd að 

fatlað fólk fengi lítil tækifæri til þess að þroska með sér eigin tónlistarsmekk. Ákveðin 
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ástæða þess, að mér sýnist, er að á mörgum stofnunum sem eru sérstaklega ætlaðar fólki 

með þroskahömlun er barnatónlist meirihluti þeirrar tónlistar sem spiluð er. Sú tónlist er 

spiluð þrátt fyrir að stofnunin sé ætluð fullorðnu fólki. Þessi barnatónlistarspilun fékk mig 

til þess að íhuga  hvort fötluð börn og ungmenni fengju jöfn tækifæri til þess að þroskast í 

gegnum tónlistarhæfileika sína og fengju sömu tækifæri til þess að skilgreina sig í 

gegnum tónlist og jafnaldrar þeirra. Njóta fatlaðir einstaklingar sömu tækifæra til að geta 

valið sér það hljómumhverfi sem þeir sjálfir kjósa og fá þeir tækifæri til formlegs 

tónlistarnáms? Reynsla er grundvöllur þroska og leið til menntunar (Eisner, 2004). Ný 

aðalnámskrá grunnskóla byggir meðal annars á jafnrétti og mannréttindum sem 

grunnþáttum til menntunar og og því ber að hafa í huga að eftirfarandi formáli um 

hæfniviðmið í tónmennt nær einnig til fatlaðra. 

 

Tónlist er snar þáttur í lífi og starfi manna hvar sem er í heiminum. Tónlistin 

er ein leið til sköpunar og tjáskipta, oft án orða sem einstaklingar fara til að 

tjá tilfinningar sínar, skoðanir og gildi […] Tónlistin er ferli þar sem 

einstaklingar skapa merkingu með því að bregðast við og vinna úr tónum, 

hljóðum og þögn, einir eða í samstarfi við aðra. Tónlistariðkun krefst 

líkamlegrar samhæfingar, greinandi hugsunar og tilfinningatengsla. Þá 

hefur tónlistariðkun sterka félagslega tilvísun enda verið notuð í gegnum 

tíðina sem afl til sameiningar eða aðgreiningar fólks. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013)  

 

 Í ritgerðinni verður fjallað um reynslu foreldra fatlaðra tónelskra barna og 

ungmenna af tónlistarnámi og aðgengi að því með því að skoða lítinn hóp úr sama 

sveitarfélagi. Rannsókninni er ætlað gefa ákveðna mynd af reynslu og afstöðu 

þátttakenda á þeim stað. Rannsakanda er ljóst að úrtakið er lítið og afmarkað og með því 

að skoða afstöðu afmarkaðs hóps í ákveðnu sveitarfélagi er ekki hægt að draga almennar 

ályktanir um stöðu mála á þessu sviði. Hins vegar gæti þessi innsýn gefið vísbendingar 

um hvað betur mætti fara. Leitast verður við að svara spurningunni um það hvort 

foreldrar fatlaðra tónelskra barna upplifi börn sín velkomin inn í tónlistarskóla til jafns 

við aðra.  Á Íslandi eru öflugir og góðir tónlistarskólar og með námi í þeim geta komandi 
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kynslóðir eflst og þannig viðhaldið og bætt íslenskt tónlistar- og menningarlíf. Til þess að 

sú uppbygging afmarkist ekki við ákveðinn hóp er mikilvægt að hafa flóru nemenda 

tónlistarskólanna sem fjölbreyttasta. 

 Ritgerðin skiptist í sjö kafla auk heimildaskrár og viðauka. Fyrstur er inngangur 

þar sem sett er fram sýn á verkefnið og ástæður fyrir vali þess.  Annar kafli er fræðilegur 

bakgrunnur verkefnisins. Sá kafli geymir ágrip um námskrár, úttektarskýrslur, 

stefnumótun og lagaákvæði sem gefa hugmynd um hvort tækifærin séu til staðar. 

Hugtökum er snúa að fötlunarfræðum eru einnig gerð stuttlega skil.  Í þriðja kafla er gerð 

grein fyrir mikilvægi viðfangsefnisins og hagnýtingu og í fjórða kafla verður rætt um 

rannsóknaraðferðir. Fimmti kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og svör 

viðmælenda dregin fram á skipulegan hátt. Í sjötta kafla eru niðurstöður ræddar í 

fræðilegu samhengi. Lokaorð rannsakanda koma á eftir sjötta kafla. Lestina reka 

heimildaskrá og ýmsir viðaukar tengdir rannsókninni. 
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2.1Fræðilegur1bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir þær fræðilegu hliðar sem snúa að umræðuefni 

ritgerðarinnar, tækifæri og hindranir fatlaðra barna til tónlistarnáms.  Tækifærunum og 

hindrununum verða gerð skil með umfjöllun um regluverk tónlistarskólanna og aðrar 

stefnumótanir á sviði menningar og listfræðslu. Þessir þættir gefa mynd af því landslagi 

sem snýr að aðgengi barna og ungmenna að tónlistarskólunum. 

 Komið er inn á svið fötlunarfræði þrátt fyrir að rannsakandi sé ekki fötlunar-

fræðingur, heldur einungis áhugamanneskja um fræðigreinina. Fötlunarfræðin er 

tiltölulega ný af nálinni og tilheyrir flokki félagsvísindagreina. Eins og staða mála í 

fötlunarfræðum er í dag fjalla helstu rannsóknir um birtingamynd hins fatlaða 

einstaklings í daglegu lífi, aðstæður þeirra í samfélaginu og sjálfsmótun. Ein af 

meginstoðum fræðigreinarinnar er tilkoma breska félagslega líkansins um miðbik síðustu 

aldar er byggir á því sjónarhorni að aðstæður fatli fólk sem mótvægi við læknisfræðilega 

líkanið þar sem sú sýn er ríkjandi að fötlun sé persónulegur harmleikur og andstæða 

heilbrigðis. Þátttaka fatlaðs fólks í fræðunum hefur mótað framgang fræðigreinarinnar en 

fyrir þann tíma voru það ófatlaðir fræðimenn sem stunduðu rannsóknir á fötluðu fólki.  

Margar af hinum róttæku hugmyndum fötlunarfræðanna má rekja til pólitískrar baráttu 

fatlaðs fólks á 8. áratug síðustu aldar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fötlunarfræðin 

hefur afnumið orð á borð við fáviti og vangefin og tekið upp í stað þeirra orðin 

þroskaskerðing og fötlun. Allt miðar að því að fjalla um fatlaða einstaklinginn sem gildan 

þjóðfélagsþegn. 

 Í ljósi þess hversu ung fræðigrein fötlunarfræðin er í raun er skoðuð staða fatlaðra 

í ljósi laga, reglugerða og stefnumótunar í tónlistarkennslu. Við búum við öfluga 

tónlistarskóla sem okkur ber að standa vörð um að allir hafi jafnan aðgang að. Til eru lög 

um tónlistarskóla, bókanir um þjónustu við fatlað fólk og sáttmálar sem við sem þjóð 

skuldbindum okkur til að framfylgja.  

 Þekking okkar á áhrifum tónlistar hefur aukist með árunum og ber flestum saman 

um mikilvægi tónlistar fyrir einstaklinga og samfélag.  Hugmyndir sumra rannsakenda 
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víða um heim um hlutverk tónlistar sem sterks afls í umhverfinu eru háværar og ýmsir 

hafa nefnt að tónlist og tónlistarnám bæti námsárangur og þroska barna og ungmenna.  

 

2.1.1Gildi1tónlistar1
Tónlist er áhrifaþáttur í lífi okkar flestra á einn eða annan hátt. Tónlist og taktur er allt í 

kringum okkur og í raun mætti segja að heimurinn samanstandi af takti og sé undirstaða 

lífs, til dæmis hjartsláttur lífvera eða sólarhringurinn. Allt byggist á takti hvort sem hann 

er reglulegur eða óreglulegur.  

 Fræðimenn hafa lengi leitað svara við spurningunni um hvaða þættir tónlistar 

hreyfi svo við okkur. Margar mikilvægar uppgötvanir hafa komið í ljós sem aukið hafa 

skilning á fyrirbærinu. Fræg rannsókn var til að mynda gerð í kringum 1970 á „Mozart-

áhrifunum”. Í þeirri rannsókn var kannað hvort háskólanemar sem hlustuðu á Mozart 

sónötur stæðu sig betur á greindarprófi en háskólanemar sem hlustuðu á annars konar 

slökunartónlist eða bara ekki á neitt. Þrátt fyrir að rannsóknin hefði ekki sýnt 

stórkostlegan mun milli hópanna virtist hún veita öðrum rannsakendum ákveðinn 

innblástur til þess að kanna áhrifamátt tónlistar enn frekar (Bangerter, og Heath, 2004). 

 Í kjölfar Mozart- rannsóknarinnar hafa farið fram margar aðrar rannsóknir sem 

flestar reyna að komast að því hvernig tónlist hefur tilfinningaleg áhrif á okkur sem 

manneskjur. Niðurstöður flestra rannsóknanna staðfesta að tónlist hefur vissulega einhver 

áhrif á okkur tilfinningalega, en nær ómögulegt hefur verið að binda eina tegund tónlistar 

við ákveðnar tilfinningar enda geta þær einnig verið aðstæðu- og einstaklingsbundnar. 

Eins hafa flestir fræðimenn verið sammála um að ástæðan fyrir því að tónlist geti bætt 

námsárangur sé væntanlega samspil tilfinninga og umhverfis.  

 Sú upplifun að vera þátttakandi í tónlistarflutningi getur auk þess haft mikil áhrif. 

Nemendur sem læra tónlist eigi auðveldara með að skipuleggja sig í námi en þeir sem 

ekki stunda tónlistarnám (Demorest og Morrison, 2000). 

 Tilfinningalegri, tónlistarlegri upplifun lýsir Leonard Meyer vel með kenningu 

sinni. Þegar einstaklingur lærir inn á ákveðinn stíl tónlistar vekur það upp ómeðvitaðar 

væntingar um framgang tónlistarinnar og þegar sá framgangur breytir út af þeim 

væntingum kemur fram lífeðlisleg örvun sem framkallar tilfinningar, s.s. reiði eða gleði. 
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Aftur á móti ræður túlkun hlustandans öllu um tilfinningalega merkingu og örvun 

tónlistarinnar (Mayer, 1956). 

 Tónlist hefur verið markvisst notuð sem meðferðartæki og nefnist það 

tónlistarþerapía. Tónlistarþerapía er tónlistarleg meðferð þar sem tónlist er notuð 

gagngert til þess að hjálpa einstaklingnum við að komast í gegnum persónulega  baráttu. 

Hver sem er getur nýtt sér tónlistarþerapíu (American Music Therapy Association, e.d.).  

Sérmenntaðir fagmenn, svokallaðir músíkþerapistar sinna tónlistarþerapíu. Nokkrir 

músikþerapistar eru starfandi hér á landi og hefur kunnátta þeirra verið mikið notuð til 

þess að örva tjáningu tilfinninga, bæta andlega líðan og efla boðskipti (Tónstofa 

Valgerðar, 2011). Þegar tónlistarkennsla nemenda með sérþarfir er skoðuð kemur 

hugtakið tónlistarþerapía ósjaldan fram. Svo virðist sem rannsóknir á tónlistarástundun 

fatlaðra séu æði oft tengdar tónlistarþerapíu (Stephenson, 2006). Tilgangur þessarar 

ritgerðar er þó ekki að rannsaka tækifæri fatlaðra barna til músíkþerapíu heldur tækifæri 

þeirra til faglegs tónlistarnáms á sínum forsendum í tónlistarskólum. 

 

2.1.1.1Sjálfsmyndarmótun1og1tónlist1

Sjálfsmynd eru þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig. Hver er 

ég? Hvað vil ég og hvers vegna er ég eins og ég er? Staða einstaklingsins í samfélaginu, 

hæfileikar hans, heimspekileg afstaða og menning er dæmi um þá mynd sem 

einstaklingur hefur af sjálfum sér. Hvernig einstaklingurinn leysir vandamál og skilgreinir 

sig frá öðrum felst í samanburði hans við þá sem eru verr eða betur settir en hann og 

hefur sá samanburður áhrif á hvort viðkomandi er ánægður eða óánægður með sjálfan sig 

(Hargreaves, Miell og Raymond, 2001).  Menn eru sammála um, sjálfsmynd lærist. 

Sjálfsmynd á uppvaxtarárum er önnur þegar barnið er orðið ungmenni. Einstaklingurinn 

ákveður hvaða gildi og tilgang hann vill hafa í lífinu, svokölluð sjálfsmyndarmótun 

(McCown og Snowman, 2008).  

Eins og kom fram í inngangi eru leiðir að fjölbreyttri tónlist mun greiðari nú en 

þekktist hér áður fyrr. Þetta aukna aðgengi og þessi þróun leiðir okkur í þá átt að 

einstaklingur getur skilgreint sig út frá tónlistarstefnu sem honum líkar (Hargreaves og 

fl., 2001). Dæmi um það eru aðdáendur pönksins, þar sem fólk hópar sig saman, klæðir 
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sig eftir ákveðnum stíl sem fylgir hugmyndafræði tónlistarinnar og hefur svipað viðhorf 

til lífsins sem svo greinilega kemur fram í fasi pönkara. Aðdáendur ákveðinnar 

hljómsveitar sækja í aðra aðdáendur þeirrar sömu hljómsveitar þar sem þeir fá félagslega 

viðurkenningu. Þeir tilheyra sama hópi (Hargreaves og fl., 2001). Vestræn saga geymir 

skýr dæmi þess hvernig tónlistarstefnur og hljómsveitir geta orðið liður í myndun hópa 

sem skera sig úr samfélaginu og höfðu, í einhverjum tilfellum, varanleg áhrif. Dæmi um 

slík áhrif má sjá í sögu rokksins en flestir þekkja sögu bresku piltanna í Bítlunum sem 

voru mjög vinsælir á 7. áratugnum og höfðu mótandi áhrif á samfélag síns tíma og þeirra 

áhrifa gætir enn (Hotten, 2012). 

Það er þekkt að ungmenni noti tónlist til þess að skilgreina persónu sína á 

uppvaxtarárum og sú tónlist hefur mikil áhrif á þau. Við notum tónlist til þess að stjórna 

tilfinningum okkar og segja heiminum hver við erum. Menningar- og þjóðareinkenni eiga 

stóran þátt í því hvernig við skilgreinum okkur (Borthwick og Davidson 2001; Davis, 

2005). Sem dæmi má nefna samstígar fimmundir í íslenskri tónlist. Á Íslandi þykja þær 

afar þjóðlegur hljómur en samkvæmt hefðbundinni vestrænni hljómfræði hefur verið litið 

á samstígar fimmundir sem villu í tónlist síðustu árhundruðin (Guðmundur Hafsteinsson 

og Snorri Sigfús Birgisson, 1993). 

Tónlistarþátttaka á Íslandi þykir sérstæð vegna fjölda þeirra sem syngja í kór, 

líklega má finna að minnsta kosti einn fjölskyldumeðlim í hverri fjölskyldu sem hefur á 

einhverjum tímapunkti á æfinni sungið í kór (Ágúst Einarsson, 2012). Því mætti ætla að 

flestar fjölskyldur landsins hefðu tónlistarlega tengingu. 

Sjálfsmyndunarmótun fatlaðra ungmenna getur verið örlítið flóknari en annarra 

ungmenna, þar sem samfélagið hefur oft fyrirfram mótaða mynd af því hvaða hlutverk 

þau hafa í lífinu og hverjar séu hindranir þeirra (Priestley, 2003). Breskar rannsóknir sýna 

að þátttaka fatlaðra ungmenna í tómstundastarfi eru helst í tengslum við skólastarf. Þar 

kemur einnig fram að ástundun skipulagðra tómstunda utan reglubundins skólastarfs er 

oftar en ekki í grunninn hugsuð sem afþreying eða meðferðarúrræði frekar en tími 

einstaklingsins til þess að sinna áhugamáli sínu og sjálfsmyndarmótun (Priestley, 2003). 

Sú ályktun sem dregin er af þessum niðurstöðum er að að skólaumhverfið sé heppilegur 

vettvangur fyrir þennan hóp barna og ungmenna þar sem lögð væri fagleg áhersla á 

tónlist og einnig á hæfni nemendans á sínum forsendum frekar en meðferðarúrræði. 
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Íslenskir tónlistarskólar sem starfa víða um land leggja faglega áherslu á uppbyggingu 

tónlistarhæfni nemandans svo það umhverfi sem bresku rannsóknirnar telja heppilegasta 

staðurinn til skipulagðra tómstunda er til staðar hér á landi. 

!

2.2.1Staða1listkennslu1á1Íslandi1
Á árunum 2008-2009 fékk menntamálaráðuneytið til sín prófessor í listum að 

nafni Anne Bamford til þess að taka út gæði list- og menningarmenntunar, ásamt fræðslu 

á Íslandi. Rannsóknin var afar umfangsmikil, tók um hálft ár í framkvæmd, sú stærsta á 

sviði menntunar sem gerð hefur verið af erlendum sérfræðingi og náði yfir bæði list- og 

menningarfræðslu utan sem innan hins hefðbundna skóla. Niðurstöðurnar komu almennt 

mjög vel út, þ.e.a.s. að tónlistarskólinn gegni hlutverki menningarsamfélags í 

sveitarfélögum sínum og að búnaðurinn í tónlistarskólunum væri almennt góður og gæði 

kennslu mikil.  Í rannsókninni kom einnig fram að aðgengi að námi væri viðunandi og 

upplýsingar aðgengilegar þar sem áhersla væri almennt lögð á að setja námskrár á 

heimasíður skólanna. Í tónlistarskólum væri þó klassískri tónlist gert hærra undir höfði á 

kostnað djass og rytmískrar tónlistar en vegna kennaraskorts virtust tónlistarskólarnir 

einnig markvisst vera að stýra nemendum sínum að hefðbundnari hljóðfærum eins og 

fiðlu og píanói. Tónlistarskólar nýttu oft húsnæði grunnskóla og þá gengi þeim yfirleitt 

betur að ná til sín nemendum. Kennarar hafi oft kvartað yfir bágri aðstöðu innan veggja 

gunnskólans. Almenn ánægja þótti með tónmenntakennsluna í grunnskólanum, aðallega 

vegna þess brags sem tónlist setur á skólastarf. Bamford gerði þó nokkrar athugasemdir 

varðandi tónlistarmenntun barna með sérþarfir. Fram kom að betur þyrfti að koma til 

móts við börn með sérþarfir hvað varðar námsframboð utan hefðbundins skólastarfs og 

nefndi hún það sérstaklega í tónlist. Almennt framboð og aðgengi utan hins hefðbundna 

skóla virðist nægjanlegt og aðgengi væri almennt mikils metið, en í raun eru mjög fá 

dæmi um tónlistar- eða listaskóla sem leggja sérstaka áherslu á að höfða til og fullnægja 

þörfum nemenda með sérþarfir. Börn með sérþarfir eru eins og önnur börn í grunnskólum 

þar sem aðgengi að listkennslu er oftast ásættanlegt en utan þess kerfis sé aðgengi að 

listnámi mun slakara. Þekking á nemendum með sérþarfir er ábótavant þrátt fyrir að 

flestir listaskólar hafi lýst áhuga sínum á því að taka á móti fleiri slíkum nemendum. 
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Aðeins 72% af tónlistarskólum taka við börnum með sérþarfir og af þeim skólum eru 

aðeins tæpur helmingur eða 46% sem bjóða þessum nemendum sérstaka þjónustu. Anne 

Bamford miðlaði því til tónlistarskólanna að höfða betur til barna með sérþarfir, enda 

stuðli listkennsla nemenda með sérþarfir sem eiga erfitt félagslega að bættu félagslegu 

aðgengi þeirra (List og menningarfræðsla á Íslandi, 2011).  

Ári eftir úttekt Bamford hér á landi gerði hún svipaða úttekt á list- og 

menningarfræðslu í Noregi. Staða mála virtist svipuð í Noregi þar sem forsvarsmenn 

listaskólanna (n. kulturskole) segja dyrnar opnar fyrir öllum en fötluðu nemendurnir sæki 

ekki um inngöngu (Arts and cultural education in Norway, 2010-2011). Því er nokkuð 

ljóst að íslenskt skólakerfi er ekki sér á báti hvað það varðar.  

Á Íslandi er aðeins einn tónlistarskóli sem sérhæfir sig í kennslu nemenda með 

sérþarfir og er hann á höfuðborgarsvæðinu. Sá tónlistarskóli er vel sóttur og líkar 

nemendum svo vel í skólanum að þeir vilja helst ekki hætta. Á skólaárinu 2013-2014 

voru í skólanum 3 kennarar sem sinntu 102 nemendum. Tónlistarskólinn styðst við 

aðalnámskrá tónlistarskóla, en leggur ekki áherslu á eiginleg próf eins og þekkist í 

flestum tónlistarskólum. Meira er lagt uppúr sívirku námsmati með formlegum og 

óformlegum könnunum. Reglulegir tónleikar eru líka prófsteinn á færni og framfarir 

nemendanna (tónleikum og mati á færni nemandans og persónulegra sigra hans) 

(Valgerður Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2014). 

Þann 7. mars 2013 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um menningarstefnu 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins, en þetta er í fyrsta sinn sem slík stefna er 

samþykkt hér á landi. Í stefnunni er lagt upp með fjórar megináherslur, sköpun og 

þátttaka í menningarlífi, gott aðgengi að listum og menningararfi, mikilvægi samvinnu 

stjórnvalda og menningar og loks þátttaka barna og ungmenna í menningarlífi 

(Menningarstefna, 2013).  Þessari stefnu ber vissulega að fagna en að sjálfsögðu tekur 

tíma að innleiða svo umfangsmikla stefnu. Þátttaka stjórnvalda með slíkum hætti í 

menningarlífi landsins undirstrikar þær áherslur sem stjórnvöld hafa hverju sinni. 

Áherslan á aðgengi að listum og menningararfi hefur góðan samhljóm með viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Menningarlæsi og menningarþátttaka eru þar talin veigamikill hluti í 

uppvexti allra barna og unglinga vegna þess að það stuðlar að aukinni víðsýni og 

umburðarlyndi. Auk þess sem menningarlæsi eykur vitund um lýðræði, réttlæti, þroski og 
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færni borgaranna til samfélagslegrar þátttöku eflist. Í stefnunni eru sett þau  markmið að 

aðgengi að menningu verði tryggt fyrir alla þjóðfélagshópa. Ætlast er til þess að 

menningarstofnanir á borð við tónlistarskóla breikki þann hóp sem þeir ná til með 

starfsemi sinni og sporni þannig gegn menningarlegri aðgreiningu. Fjölbreytni 

menningarlífsins verði viðhaldið og efld svo að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi í 

menningarlífi okkar Íslendinga (Menningarstefna, 2013).  

 

2.3.1Réttur1barna1til1tónlistarnáms1
Samkvæmt fjölgreindarkenningu Gardners er tónlistargreind sú greind sem kemur 

hvað fyrst í ljós af öllum greindarþáttum einstaklings (Gardner, 1983). Oftar en ekki 

hefur þó fjölskylda barns áhrif á hvernig tónlistaruppeldi það hlýtur í æsku. Foreldrar 

ákveða hvort þau vilji senda börn sín í tónlistarskóla eða hvetja barnið til þess að rækta 

tónlistarhæfileika sína.  

Í kaflanum hér á undan var rætt um mikilvægi tónlistar í sjálfsmótun og því næst 

var skýrt frá niðurstöðu skýrslu Anne Bamford þar sem kom í ljós að börn og ungmenni 

með sérþarfir voru ekki að nýta sér þjónustu tónlistarskólanna. Í ljósi þessara niðurstaðna 

verður í þessum kafla fjallað um það regluverk og stefnumótandi samþykktir sem 

tónlistarskólinn vinnur út frá og athugað hvort þessi takmarkaða sókn fatlaðra nemenda í 

tónlistarnám geti falist í takmörkunum á því sviði.  

!

2.3.1.1Barnasáttmáli1Sameinuðu1þjóðanna1

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 var fullgiltur hér á landi árið 

1992. Hann var þó ekki lögfestur fyrr en 20. febrúar 2013 og er því núna hluti af íslenskri 

löggjöf (Alþingi, 2013). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er tekið á mannréttindum 

allra barna, það er að segja að öll börn hafi sama rétt og njóti mannlegrar reisnar. Börn 

eru eins og gefur að skilja viðkvæmur þjóðfélagshópur sem ekki hefur kosningarétt né 

háværa rödd í samfélaginu, en á sama tíma mikilvægur þar sem um komandi kynslóð er 

að ræða. Barnasáttmálinn fjallar um vernd, umönnun og þátttöku barna og gildir um öll 

börn í þeim aðildarríkjum þar sem hann hefur verið samþykktur. Því er hér ekki um að 
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ræða sérákvæði, heldur rétt allra barna. Í 2. gr segir: „Öll börn skulu njóta réttinda 

Barnasáttmálans án tilliti til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, 

stjórnmálaskoðanna, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra 

eða stöðu eða athafna foreldra þeirra.” (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). Með 

löggildingunni (Alþingi, 2013) viðurkennum við sem þjóð, rétt allra barna til lífs og 

skoðana og til að hafa áhrif. Við ábyrgjumst jafnframt að þau njóti heilsuverndar og 

umönnunar til jafns á við aðra, auk réttinda til þess að þroskast og fellur þá 23. grein 

sáttmálans einkar vel að umræðuefni þessarar ritgerðar. 

!

…. að fatlaða barnið hafi í raun aðgang að og njóti menntunar, þjálfunar, 

heilbrigðisþjónustu, endurhæfingar, starfsundirbúnings og möguleika til tómstundariðju, 

þannig að stuðlað sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal 

í menningarlegum og andlegum efnum. 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992. 23 gr. 3 málsgr.). 

 

 Niðurstaða greiningar á Barnasáttmálanum út frá umræðuefni þessarar ritgerðar er 

nokkuð ljós, það er að segja að það er jafn réttur allra barna að tómstundum, óháð fötlun. 

Eins og aðrar þjóðir sem samþykkt hafa sáttmálann viljum við geta boðið öllum börnum 

okkar menningarlegt uppeldi og undirstrikar menningarstefna mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þær áherslur. Öll börn hafi jafnan aðgang og tækifæri til 

þess að vera!þátttakendur!og!halda!uppi!þjóðararfi okkar á sem fjölbreytilegastan hátt. 

 

2.3.2.1Aðalnámskrá1grunnskóla1og1tónlistarskóla1

Í almennum kafla nýrrar aðalnámskrár grunnskólanna (2011) er kveðið á um að í 

grunnskólum landsins skuli vera kennd tónmennt. Þar með höfum við ákveðið sem þjóð 

að við viljum gefa öllum einstaklingum tækifæri til að þroska sína mannlegu greind og 

gefa þeim tækifæri til að kynnast menningararfi okkar. Tónlistarfræðsla í grunnskólum er 

liður í menntun þeirra sem síðar kynnu að leggja frekari stund á tónlist. Ef börn vilja 

leggja frekari stund á tónlist liggur leiðin oftast í tónlistarskólana. (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, 2011). Tónlistarskólarnir eru að miklu leyti reknir með opinberu fé og 
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njóta mikillar sérstöðu vegna þess fjárhagslega stuðnings sem þeir njóta (List- og 

menningarfræðsla á Íslandi, 2011). Í gildi eru lög um fjárhagslegan stuðning ríksins við 

tónlistarskólana og meira að segja eru í þeim bráðabirgðaákvæði um jöfnunarsjóð til þess 

að tryggja jafnan aðgang nemenda að tónlistarnámi (Alþingi, 2011).   

! Yfirlýst hlutverk tónlistarskóla samkvæmt aðalnámskrá þeirra (2000) er að efla 

íslenska tónlistarmenningu, að styrkja sjálfsmynd nemenda og stuðla að þátttöku í 

fjölbreyttri mennta- og menningarstarfsemi. Í hlutanum um kennsluhætti kemur einnig 

fram að kennslan verði að taka mið af þörfum einstakra nemenda og að kennsluaðferðir 

megi ekki mismuna nemendum eftir; kynferði, búsetu, uppruna, fötlun eða félagslegri 

aðstöðu (Aðalnámskrá tónlistarskólanna, 2000). Það er því nokkuð ljóst að 

tónlistarskólanum er ætlað að taka á móti öllum þeim nemendum sem vilja bæta hæfni 

sína og möguleika í tónlist, alveg óháð fötlun.  

 Árið 2014 eru á Íslandi starfræktir 89 tónlistarskólar í 52 bæjarfélögum sem gefur 

nokkuð skýra mynd um útbreiðslu tónlistarskóla hér á litla Íslandi (Hagstofa, Mannfjöldi, 

2014). Umfangi tónlistarskólanna var gerð skil í könnun Félags tónlistarskóla kennara 

árið 2003 um umfang og þjónustu tónlistarskólanna. Fjöldi tónlistarskóla er þar 80 skólar 

sem sinna 12.292 nemum og manna 631 stöðugildi (Félag tónlistarkennara, 2003). Erfitt 

er að meta hlutfallslegan fjölda barna og unglinga sem stunda nám í tónlistarskóla á 

hverjum tíma. Ef aftur er tekið mið af skýrslu Anne Bamford tekur hún dæmi um að 

fjöldinn geti verið frá 8-10% grunnskólabarna upp í rúm 40% eins og á Ísafirði en þar 

stunduðu 205 af 500 nemendum grunnskólans líka nám í tónlistarskólanum (List- og 

menningarfræðsla á Íslandi, 2011). Við getum því gert okkur ákveðna mynd af 

umfangsmiklu starfi tónlistarskólanna.  

 Ef menntastefna ríkisins (2013) er borin saman við aðalnámskrá tónlistarskóla 

(2000) er áherslan á að viðhalda menningararfi og stuðla að fjölbreyttu tónlistarlífi 

sterkustu samnefnarar beggja. 

 

2.3.3.1Lög1um1tónlistarskóla1

Áður hefur komið fram að aðeins einn tónlistarskóli á landinu sérhæfir sig í 

kennslu nemenda með sérþarfir og er sá skóli á höfuðborgarsvæðinu (List- og 
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menningarfræðsla á Íslandi, 2011). Gefur það því auga leið að sá tónlistarskóli getur ekki 

sinnt öllum nemendum með sérþarfir, bæði vegna staðsetningar og stærðar. Hinn almenni 

tónlistarskóli ætti því að sinna afar fjölbreyttum hópi nemenda enda eiga skólarnir 

samkvæmt aðalnámskrá að sinna sem fjölbreyttustum hópi. 

 Í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75 frá árinu 1985 er nú 

sérstakt bráðabirgðaákvæði (2011) sem kveður á um fjárframlög til þess að jafna 

aðstöðumun nemenda og að gera þeim kleift að stunda tónlistarnám óháð búsetu og 

efnahag (Reglur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og 

jöfnunar á aðstöðumun nemenda, 2011). Fjárframlögin til tónlistarskólanna koma frá ríki 

og sveitarfélögum, með öðrum orðum skattpeningum og útsvari íbúanna.  Það ætti því að 

vera ljóst að allir þeir sem borga þessar fjárhæðir með einum eða öðrum hætti eigi rétt á 

að umsókn þeirra sé tekin til afgreiðslu. Annað mál er að fjöldi nemenda í tónlistarskólum 

getur verið breytilegur og því ekki mögulegt að bjóða öllum inngöngu. Hins vegar á 

samfélagsstaða eða sérþarfir nemandans ekki að spila inn í hvort honum sé veitt 

innganga.   

Ríkið gerir kröfu um að tónlistarskólar starfi eftir námskrá, aðalnámskrá 

tónlistarskólanna, en einnig gera margir skóla sér sína eigin skólanámskrá. Í lögum er 

kveðið á um að til þess að skóli fái fjárveitingar verði hann að hafa að lágmarki einn 

fastráðinn kennara auk stundakennara, kenna eftir námskrá og að nemendur fái bæði 

kennslu á sitt hljóðfæri sem og kennslu í stoðgreinum (s.s. tónlistarsögu, tónheyrn  eða 

tónfræði). Menntamálaráðuneytinu er einnig falin fagleg stefnumótun og eftirlit með 

tónlistarkennslu, svo sem umsjón með námskrárgerð og samræming prófa. 

Tónlistarskólar landsins innheimta skólagjöld af nemendum sínum en sú upphæð skal 

notuð til  rekstrarkostnaðar en styrkir hins opinbera eru þá hugsaðir sem launagreiðslur og 

til stjórnsýslu (Alþingi, 1985). 

 

2.3.4.1Lagaumhverfi1um1málefni1fatlaðs1fólks1

 Nýjustu lög um málefni fatlaðra (Alþingi, 1992) voru samþykkt 2. júní 1992. 

Lögin byggja á að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Lögin fjalla um réttindi fatlaðra að þjónustu og úrræðum til bætts lífs.  
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 Lögum var síðan breytt vegna flutnings málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga árið 

2011 (Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga, 2011). Nokkrum árum 

áður hafði málaflokkurinn er snýr að grunnskólum einnig flust frá ríki til sveitarfélaga 

eða árið 1996 (Grunnskólinn flytur frá ríki til sveitafélaga, 1996). Þar með ættu málefni 

er tengjast fötluðum börnum fram að 16 ára aldri nær öll að vera undir sama hatti, sem 

dæmi aðstoð við fötluð börn í skóla, samanber stuðningsfulltrúar og sérkennsla. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður í mars 

2007 þar sem meðal annars er tryggður réttur fatlaðra barna og ungmenna að aðgengi til 

jafns við önnur börn að tómstundastarfi, meðal annars innan skólakerfisins. Viðurkennd 

er nauðsyn þess að hafa vökul augu yfir mannréttindum er varðar fatlaða. Samningurinn 

kveður á um rétt fatlaðs fólks til að taka sjálft þátt í umræðu um málefni er varðar fatlaða 

og jafnframt er kveðið á um rétt þeirra til að taka þátt í ákvarðanatökum með beinum 

hætti (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2013). Í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2013) er vitnað í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1992) um mannréttindi barna og þær skuldbindingar sem hann 

varða. Enda skarast samningurinn og sáttmálinn í réttindamálum fatlaðra barna. Í 

samningnum um réttindi fatlaðs fólks koma fram margar skilgreiningar sem ætlað er að 

auðvelda aðkomu fatlaðra að samfélaginu. Samskipti og tungumál er varða aðgengi að 

upplýsingum og samskipti umhverfisins og hinnar fötluðu manneskju. Dæmi um 

samskipti sem mismuna fólki væri ef stofnun gæti eingöngu haft skrifleg samskipti við 

blindan mann eða eingöngu munnleg samskipti við heyrnarlausan mann. Því skuldbundu 

stofnanir sig til þess að opna samskiptaleiðir eftir því hvernig einstaklingur hefur tjáskipti 

og koma til móts við hans eins og kostur er. Viðeigandi aðlögun og algild hönnun eru 

einnig hugtök sem tekin eru fyrir og snúa að aðgengi að mannvirkjum og framleiðslu 

vöru eða þjónustu. Þannig að við höfum sem þjóð skuldbundið okkur til þess að gera 

viðeigandi ráðstafanir til þess að uppræta mismunun vegna fötlunar sem einstaklingur, 

einkafyrirtæki eða stofnun gerist sek um. Í gegnum allan samninginn um réttindi fatlaðs 

fólks er hugtakinu virðingu haldið hátt á lofti enda snýr samningurinn aðallega að 

vitundarvakningu um virðingu fyrir gildi hins fatlaða einstaklings. Virðing fyrir getu hans 

sem getur verið breytileg og vörn gegn fyrirfram gefnum hugmyndum um getu 
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einstaklingins. Hvetja til aukinnar þekkingar á aðstæðum fatlaðs fólks og að mennta 

fagfólk til þess að vinna með fötluðu fólki í sem flestum greinum samfélagsins. 

Það er því orðið nokkuð ljóst að tækifæri barna þessa lands eru til staðar og ætti 

aðgangur allra að vera greiður að tómstunda- og menningarstarfi óháð fötlun. 

Lagaumhverfið er þannig ekki fyrirstaða þess að fötluð börn og ungmenni stundi 

tónlistarnám.!

1

2.4.1Hlutverk1tónlistarskólanna1
Námskrá tónlistarskólanna í núverandi mynd er frá árinu 2000 og var samþykkt í 

tíð Björns Bjarnasonar þáverandi menntamálaráðherra. Í stefnumótunargerð sem rætt var 

um hér fyrir ofan ber mikið á orðinu fjölbreytni og kröfur eru um breiðan og fjölbreyttan 

nemendahóp tónlistarskólanna. Innan tónlistarskólans eru kenndar margar greinar en 

þeim mætti skipta í tvær yfir deildir, rytmískar deildir og klassískar deildir. Ekki eru allir 

greinahlutar frá sama ári. Dæmi um það er hluti rytmískrar tónlistar frá árinu 2010 á 

meðan tréblásturshljóðfæri eru frá árinu 2000. Tónlistarskólarnir hafa að miklu leyti 

einbeitt sér að kennslu í klassískum í hljóðfæraleik en með tilkomu nýrrar námskrár um 

rytmískar deildir og áhuga nemenda á námi í slíkri deild hefur það breyst og deildin elfst. 

Rytmísk tónlist er skilgreind í aðalnámskrá tónlistarskólanna (2010) sem regnhlífarhugtak 

yfir djass, popp, rokk og aðrar skyldar tónlistartegundir sem ekki teljast til klassískar 

tónlistar í almennri merkingu. Munur rytmíska námsins og klassíska námsins er þjálfunin 

í spuna sem ekki hefur sama sess í hinu klassíska námi. Þrátt fyrir það byggjast báðar 

deildirnar á miklu tæknilegu valdi á hljóðfærinu sem kennslan er á. Í raun er klassískt 

hljóðfæranám og rytmískt hljóðfæranám samkvæmt námskrám svipað. Ekki er rytmísk 

deild í öllum tónlistarskólum á meðan einhverjir skólar hafa einungis rytmískar deildir og 

engar klassískar deildir.  

Yfirlýst markmið aðalnámskrár tónlistarskólanna (2000) er að auka hæfni 

nemenda sinna til þess að skapa, flytja og njóta tónlistar, undirbúa nemendur undir nám á 

háskólastigi og efla tónlistarlíf. Skólinn er uppeldisstofnun sem leitast við að auka 

listrænan þroska nemenda og vera mótandi þáttur sem stuðlar að samfélagslegri þátttöku 
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nemenda í menningarstarfsemi. Tónlistarskólinn stuðlar að samvinnu nemenda til 

tónlistariðkunar og umræður með því að vera bæði virkir þátttakendur í tónlistarflutningi 

og hlustendur. Námið í tónlistarskólanum á því að efla sjálfsmynd nemandans og vera 

hvetjandi þáttur í áframhaldandi listsköpun.  

Hagræn áhrif tónlistar hafi að auki áhrif á hlutverk tónlistarskólanna og kallar 

aukin áhersla á skapandi greinar í atvinnulífinu á faglega menntun í tónlist. 

1

2.4.1.1Tónlist1er1fyrir1alla1

Á 30 ára afmælisfundi Félags tónlistarskólakennara á haustmánuðum 2012 voru 

lögð fyrir drög að nýrri stefnuyfirlýsingu sem hefur hlotið nafnið „Tónlist er fyrir alla”. 

Stefnan var gefin út rúmu ári síðar, eða haustið 2013 og boðar faglegar áherslur og 

skilgreiningu á tónlistarkennslu á Íslandi (Tónlist er fyrir alla, 2013).  

Stefnan er byggð á Vegvísir fyrir listfræðslu (Lissabon, 2006) sem er samþykkt 

Sameinuðu þjóðanna um framtíð listkennslu í aðildarlöndum sínum, Bonn yfirlýsingunni 

(2012) og Seoul Agenda, Goals for the Development of the Art Education (Seoul, 2012). 

Allar þessar samþykktir snúa að hinum skapandi og menningarlega þætti samfélagsins, að 

gildi lista fyrir samfélagið og rétti og tækifærum einstaklinga til að þróa og þroska 

sköpunargáfu sína. Listkennsla á að vera fagleg og þjóna samfélaginu og höfða til 

nemandans. Menntun kennara sé lykilþáttur í auknum gæðum listkennslunnar. Menntunin 

þarf að vera breið og næmni kennarans til þess að lesa í aðstæður mikil (Stofnun 

Sameinuðu þjóðanna um menntun vísindi og menningu, 2007; Stofnun Sameinuðu 

þjóðanna um menntun vísindi og menningu, 2010).  

Í stefnu tónlistarkennara, „Tónlist er fyrir alla”, er mikilvægi tónlistarmenntunar 

tekið fyrir og réttur allra til að hafa tækifæri til þess að stunda tónlistarnám. 

Tónlistarmenntunin þurfi að endurspegla samfélagslegan fjölbreytileika og opna á nýjar 

leiðir í miðlun sinni. Kallað er eftir aukinni samvinnu við ríki og sveitarfélög til þess að 

styrkja fræðslu um mikilvægi tónlistarmenntunar enda eigi hún að vera kjarnanámsgrein í 

menntun barna og ungmenna (Félag Tónlistarkennara, 2013a).  

Í umfjöllun fréttabréfs tónlistarskólakennara um stefnuna er yfirskrift  

umfjöllunarinnar „Tónlistarskólar eru uppspretta tækifæra” (Félag tónlistarskólakennara, 
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2013b). Þar sem hugsanleg framtíðaráform tónlistarskólanna eru rædd og kallað er eftir 

alhliða skilgreiningu tónlistarnáms og tónlistarskóla innan menntakerfisins sem myndi þá 

stuðla að faglegra umhverfi. Óskað er eftir lögverndun starfsheitisins tónlistarkennari sem 

liður í faglegri nálgun námsins og undirstrikun á mikilvægi greinarinnar. Myndi það gera 

starf tónlistarkennarans eftirsóknarverðara ef tryggt væri að kjör þeirra væru 

samanburðarhæf við aðrar sérfræðistéttir. Tækifæri starfandi kennara til símenntunar og 

starfsþróunar hafa batnað með tilkomu Listaháskólans og náms í tónlistarkennslu við 

sömu stofnun. Hvatt er til rannsókna á þróun námsmats í tónlistarkennslu og kennarar 

hvattir til þverfaglegs samstarfs í vinnu sinni.  Stefnan kemur einnig inn á félagslega 

ábyrgð eins og hlutverk tónlistarskólans sem menningarstofnunar í okkar samfélagi og að 

stuðla verði að því að tónlistarskólinn geti menntað sem fjölbreyttastan hóp nemenda til 

þess að uppfylla samfélagslegar kröfur og viðmið á sviði menningar og listfræðslu (Félag 

tónlistarskólakennara, 2013a og 2013b) Framsetning þessarar breyttu stefnu frá Félagi 

tónlistarkennara ber að fagna og er hún í takti við breytt landslag aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) og tilkomu grunnþáttanna sex sem meðal annars eru sköpun, jafnrétti 

og sjálfbærni. Vissulega tekur slík stefnumótun tíma að vinna sig inn í daglegt starf 

tónlistarskólanna og er ný aðalnámskrá tónlistarskóla veigamikið atriði. Nú þegar 

skapandi greinar fá mikinn meðbyr í samfélagi og atvinnulífi er mikilvægt að menntun í 

skapandi greinum sé fagleg og í takt við óskir samfélagsins hverju sinni. 

 

 

 

 

 

2.5.1Skilgreiningar1
Sumar skilgreiningar geta haft fleiri en eina merkingu og sum orð eru 

gildishlaðnari en önnur. Því verða hér á eftir nokkur lykilhugtök rannsóknarinnar 

skilgreind. Allar þær skilgreiningar sem hér eru settar fram eru tengdar fötlunarfræði og 

skilgreiningarnar eru skoðaðar í ljósi umræðiefnis ritgerðar og er ekki um tæmandi 

umfjöllun um hugtökin að ræða. Eins og áður sagði eru mörg þeirra afar gildishlaðin og 
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þess vegna auðvelt að breyta skilningi á þeim. Tekið er mið af því að ritgerð þessi er 

skrifuð á grunni tónlistarkennslu en ekki út frá fötlunarfræði. 

 

2.5.1.1Fötlun1

Fötlunarfræðin er meðal nýrri fræðigreina innan fræðaheimsins, en þar má heyra 

nýja orðræðu um fötlun (e. disability) og birtingarmynd hennar í samfélaginu. (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Eftir síðari heimsstyrjöldina urðu miklar breytingar á 

velferðarkerfum í Skandinavíu og Svíar skilgreindu fatlaða sem almenna borgara er ættu 

rétt á almennri þjónustu og sömu tækifæra til góðra lífsskilyrða og lífsgæða. Hugmyndir 

Svía um eðlilegt líf (e. normalisering) hafði í för með sér jákvæðar breytingar í 

Skandinavíu og réttur fatlaðra til almennrar þátttöku í samfélaginu hefur á árunum eftir 

það aukist til muna. Hugtakið blöndun (e. intergrering) sem kom fram á 8. áratug síðustu 

aldar, hefur verið mikilvægt hugtak í réttindabaráttu fatlaðra. Þar mætast leiðir fatlaðra og 

ófatlaðra og samruni á sér stað, í stað aðgreiningar (Margrét Margeirsdóttir, 2004). Þetta 

ferli var auðvitað mun flóknara en svo og má í raun skipta því upp í nokkur stig sem 

óþarfi er að fara út í hér. En með þessum nýju áherslum kom fram sú krafa að veita öllum 

börnum jafnan rétt á menntun og tómstundastarfi. 

 Vegna þess hvað fötluarfræði er ný fræðigrein getur verið erfitt að skilgreina hvað 

felst í fötlun en ef við miðum okkur við dr. Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur lektor í 

fötlunarfræðum (2007) er fötlun „skilgreind sem frávik út frá líkamlegri eða andlegri 

skerðingu, því sem einstaklingurinn getur ekki í samanburði við þá sem eru „eðlilegir” 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Í ritgerð þessari eru viðmælendur foreldrar barna með skilgreind fötlunarheilkenni 

eða fjölfötlun. Skilgreind fötlunarheilkenni eru samheiti á mörgum einkennum sem fara 

saman. Til dæmis Downsheilkenni sem er litningargalli og veldur oft þroskaskerðingu, 

skásettum augum, hreyfanlegri liðamótum en flestir aðrir og flötu andlitsfalli (Sólveig 

Sigurðardóttir, 2001). Fjölfötlun er þegar einstaklingur er með fleiri en eina fötlun eins og 

til dæmis hreyfihömlun og þroskaskerðingu. 
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2.5.2.1Aðgengi1

Orðið aðgengi (e. accessibility) er þekktast í þeirri merkingu sem aðgengi að eða 

inni í mannvirkjun og vissulega er það mikilvægur þáttur aðgengis en í þessari rannsókn 

hefur aðgengi víðari merkingu, aðgengi að upplýsingum og aðstoð. Aðgengi nemandans 

að menntun þýðir því jöfn tækifæri til menntunar fyrir einstaklinga og er það því vel í takt 

við einstaklingsmiðaðar kennsluaðferðir. Aðgengi að því sem einstaklingurinn gæti þurft 

til eðlilegs lífs (e. normaliseringu). Dæmi um skert aðgengi gæti því til dæmis verið að 

upplýsingar væru ekki á því formi sem einstaklingurinn gæti nýtt sér, það þýddi til dæmis 

lítið að senda blindum manni útprentaða auglýsingu eða reyna að ná til heyrnarlauss 

manns í gegnum útvarp. 

 Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk, sem fjallað var um hér á 

undan er aðgengi einmitt ein af grunnstoðum þess að einstaklingur geti lifað sjálfstæðu og 

innihaldsríku lífi. Samfélagslegt aðgengi er þekktara fyrirbæri í fjölmenningarfræðum 

þegar fólk af erlendum uppruna sest að hér á landi og hefur ekki sama aðgengi inn í 

samfélagið og sá sem er hér fæddur og uppalinn (Margrét Margeirsdóttir, 2004). 

Aðgengileg menntun er sífellt hærri krafa í okkar samfélagi ekki síst þar sem 

skólaskylda er á grunnskólaaldri. Nám verður því að vera aðgengilegt og varast 

hverskonar mismunun. 

Við vinnslu þessarar rannsóknar sótti rannsakandi fyrirlestur um aðgengi að 

skólastofunni á vegum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Fyrirlesarinn var dr. Srikala 

Narian sem er sérkennslufræðingur við Columbia háskólann í Bandaríkjunum og fjallaði 

erindi hennar um aðgengi að skólastofunni. Að skilgreina aðgengi að menntun er mjög 

snúið fyrirbæri. Fram kom í erindi hennar að kjarninn í uppbyggingu þeirra tækifæra á 

sviði menntunar barna með fatlanir, er aðgengi (Narian, 2014). !

 Því er mikilvægt að halda til haga hugtakinu aðgengi í þeirri víðu merkingu sem 

rannsakandi útskýrði hér fyrir ofan.   
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2.5.3.1Valdefling1

Hugtakið valdefling (e. empowerment) er þekkt hugtak, einkum innan fötlunarfræðinnar 

og er enn frekar óljóst í skilgreiningu vegna aldurs fræðigreinarinnar og mætti einnig 

skilgreina það sem sálfræðilegt hugtak sem snýr að sjálfsmynd. Oft er hugmyndafræði 

valdeflingar notuð þegar fjalla á um bætta stöðu einstaklinga eða hópa (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2007). Hugtakið getur einnig haft breytilega merkingu eftir 

samfélagslegri tengingu. Í orðabók Oxford háskóla er það þýtt sem svo að valdefling sé 

að gefa einhverjum vald eða ákvörðunarrétt yfir athöfn (Oxford University Press, 2014). 

Kemst sú skýring ansi nærri lagi en ef við skoðum það út frá inntaki rannsóknarinnar og 

skilgreiningar um eðlilegt líf kemur það svo út að valdefling sé aukning á lífsgæðum 

einstaklings (Oladipo, 2009). Einstaklingur upplifir valdeflingu þegar hann hefur upplifað 

ákveðna stjórn á lífi sínu og ákvörðunarrétti. Að upplifa frelsi og virðingu fyrir eigin lífi 

er einnig einkenni valdeflingar og er hún því mjög mikilvægt hugtak þegar rætt er um 

eðlilegt líf fatlaðs fólks. Hlutverk valdeflingar er uppbygging einstaklingsins, að fá hann 

til þess að trúa á eigið ágæti. 

Valdefling í tónlist geymir skýrt dæmi um að þegar einstaklingur hefur komist 

inná svið atvinnutónlistar fær hann þá viðurkenninguna og getur kallað sig tónlistarmann 

því samfélagið hefur skilgreint hann sem tónlistarmann. Með því að gefa fötluðum 

börnum og ungmennum tækifæri til að vera þátttakendur í tónlistarflutningi með öðrum 

er valdefling í gangi og þau geta upplifað sig sem tónlistarmenn og sannfærast um eigið 

ágæti (Macdonald og Miell, 2002). Að tilheyra hópi í tónlistarflutningi er líklegt að veiti 

einstaklingi sem ekki hefur mikil tækifæri á því tilfinninguna að vera partur af samfélagi 

og þátttakandi í ákveðnum viðburði (Raymond, o.fl., 2001). 

 

2.5.4.1Áhugahvöt1og1félagsmótun1fjölskyldu1

Áhugahvöt (e. motivation) er viljinn til þess að læra og í sinni einföldustu 

skilgreiningu mætti segja að áhugahvöt væri sá þáttur sem réði ákefð hegðunar og að 

hverju hún beindist og hversu lengi hegðun viðhelst (Arnold, o fl., 2005).  Stefnan að ná 

tilsettu markmiði og til þess að við höfum áhuga þurfi að vera hvati. Sé hvatinn ekki til 
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staðar er engin tilgangur með hegðun og hún ekki framkvæmd. Áhugi hlýtur því að vera 

lykilhlutverk í ástundun til dæmis tónlistarnáms.!

Í allri stefnumótun og reglugerðum sem rætt var um fyrr í þessum kafla kom skýrt 

í ljós að við gerum engan greinarmun á börnum og á ungmennum til tónlistarnáms. 

Áhugahvöt fatlaðra barna og ungmenna er því viðurkennd til jafns við önnur börn og 

ungmenni.  

Félagsmótun fjölskyldunnar getur spilað stóran þátt í innri áhugahvöt barna. 

Kenningar Urie Bronfenbrenners, bandaríska uppeldissálfræðingsins, um áhrif menningar 

á einstaklinginn brutu blað í sögu þroskasálfræðinnar þegar þær komu fram. 

Vistfræðikenning hans snýr að þroskaferli einstaklingsins sem mótast af samspili 

einstaklings og umhverfis. Til umhverfis telur hann jafningja og fjölskyldu. Ferlinu var 

skipt upp í fjögur stig. Af þeim stigum er það stig sem hefur mest áhrif á þroska barnsins 

stigið sem inniheldur beina aðkomu fjölskyldunnar með skoðunum og gjörðum 

(Bronfenbrenner, 1994). Sem dæmi mætti nefna að ef barn ætti foreldra sem spiluðu 

reglulega á hljóðfæri fyrir framan barnið gæti það haft áhrif á þroska barnsins og 

áhugahvöt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Markmið1og1hagnýting1rannsóknar 

Með rannsókn þessari vil rannsakandi benda á tækifæri og hindranir í tónlistarmenntun 

barna með sérþarfir. Í skýrslu Anne Bamford (2011) kemur fram að börn með sérþarfir 

séu ekki fjölmennur hópur nemenda tónlistarskólanna og hefur rannsakandi áhuga á að fá 
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örlitla innsýn í ástæður þess. Eins og fram hefur komið í fræðilega kaflanum er réttur 

allra barna á Íslandi til tónlistanáms sá sami og áherslan á skapandi starf og á viðhaldi 

menningararfs okkar fyrirferðamikil í stefnumótun. Einnig hefur verið komist að því að 

fjölbreytni í listkennslu er fagnað og allar menningarstofnanir hafa mótað sér stefnu um 

að þær vilji fjölbreytileika bæði í listsköpun og mannauði. Til þess að þessi fjölbreytileiki 

komi fram þarf fjölbreyttan hóp sem stundar tónlistarnám. 

 Tilkomu stefnumótunar Félags tónlistakennara! um! faglegri! grundvöll! til!

listkennslu! ber! að! fagna,! en! einnig! vakna! upp! spurningar! um! fagþekkingu!

tónlistarkennara!með! tilliti! til! barna!með! sérþarfir.! Eru! tónlistarskólar! tilbúnir! til!

þess! að! taka! á! móti! þessum! nemendum! og! eru! þeir! tilbúnir! að! veita! kennurum!

sínum! þá! sérþekkingu! sem!æskilegt! þætti! til! þess! að! ná! til! nemenda!með!miklar!

sérþarfir?!Eru!faglegar!kröfur!gerðar!til!nemenda!með!sérþarfir!á!þeirra!forsendnum!

eða! mæta! þeir! í! tíma! svo! að! skilyrðum! um! fjölbreytileika! nemenda! sé! uppfyllt?!

Forsendur! til! rannsóknar! á!því!hlýtur!þó!að!vera! að! rannsaka! fyrst! aðgengi!barna!

með! sérþarfir! að! tónlistarskólum! áður! en! gæði! þess! náms! eru! könnuð.! Veitir!

tónlistarskólinn! fötluðum! börnum! jöfn! tækifæri! og! öðrum! nemendum! til! þess! að!

þroska! tónlistarhæfileika! sína?! Reynt! verður! eftir! bestu! getu! að! skyggnast! inn! í!

reynsluheim! foreldra! með! það! að! markmiði! að! varpa! ljósi! á! aðgengi! foreldra! að!

upplýsingum!um!tónlistarnám!fatlaðra!barna!sinna.!

 

Hvaða hindranir eru fyrir börn með sérþarfir til að stunda nám inni í 

tónlistarskólum og hvaða tækifæri eru til staðar? 

 

Komi í ljós hindranir verður gerð grein fyrir þeim sem og hugmyndum að 

lausnum sem viðmælendur eða rannsakandi taka eftir. Hins vegar verður einnig leitast við 

að sjá tækifærin í tónlistarmenntun barna með sérþarfir.  

Menningarleg fjölbreytni byggist á þátttöku sem flestra samfélagshópa og því er 

mikilvægt að skyggnast inn í reynsluheim hóps sem telst til jaðarhópa í samfélaginu en 

aðgengi þeirra virðist ekki alltaf vera jafn augljóst og annarra. Aðgengi að 

tónlistarskólum er mikilvægur hlekkur í því að fá nemendur en þá er vitanlega ekki 

eingöngu verið að tala um aðgengi að mannvirkjum eða húsnæði heldur einnig viðmót 
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tónlistarskólans til fatlaðra barna. Finnst foreldrum tónlistarskólinn hafa svipaða sýn og 

fötlunarfræðin um hugmyndafræði eðlilegs lífs og áhugamála fatlaðra barna. Hafa 

foreldrar svipaða sýn á hugmyndafræðina og átta sig á gildi þess að leyfa einstaklingi að 

tjá sig í samræmi við áhuga? Finnst foreldrum skólinn vera tilbúinn eða eru kennarar 

óöruggir frammi fyrir þessum nemendum? Finnst foreldrum barna kannski kennarar ekki 

í stakk búnir fyrir kennslu barna með sérþarfir? Þurfa tímarnir að vera öðruvísi (hóptímar 

eða einkatímar)? Vilja nemendur ekki sækja tónlistarskólana af einhverjum ástæðum? Ef 

lagaramminn er ekki hindrunin, er hindrunin þá samfélagsleg? 

Að veita öllum börnum sömu tækifæri til tónlistarmenntunar er grundvallar 

breyting á hugsunum okkar um fatlað fólk sem listamenn. Það er einlæg trú rannsakanda 

að með niðurstöðu allrar stefnumótunar og reglugerða séu sjónarmið jafnréttis og 

mannréttinda grundvöllurinn og því snýr rannsóknarefni ritgerðarinnar að mestu að því 

hvort sú stefnumótun virki í daglegu lífi og þau fallegu orð sem skrifuð eru á opinber 

skjöl séu höfð til hliðsjónar í daglegu starfi tónlistarskólanna. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Aðferðafræði1og1framkvæmd1

rannsóknarinnar 

Í kaflanum verður farið yfir aðferðir rannsakanda við gagnaöflun, rannsóknarsnið 

útskýrt og gerð grein fyrir vali á þátttakendum. Einnig verður stuttlega farið yfir aðferðir 

við úrvinnslu gagnanna. Markmið rannsóknarinnar er eins og áður segir að leita svara við 

spurningunum: 
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Hver eru tækifæri og hindranir fatlaðra barna til tónlistarnáms? 

Hver er reynsla foreldra af aðgengi að tónlistarnámi fyrir fötluð börn sín? 

Til þess að svara ofangreindum spurningum voru tekin viðtöl við fimm foreldra fjögurra 

tónelskra, fatlaðra barna og ungmenna sem búa í sama sveitafélagi. Einnig var talað við 

stjórnanda tónlistarskóla á sama svæði.  

 Með aðferðafræðum eigindlegrar rannsóknar vonast rannsakandi til þess að fá 

sem skýrasta mynd af reynslu og afstöðu foreldrana sem varpar ljósi á stöðu mála á þeim 

stað. 

 

4.1.1Rannsóknarsnið1og1aðferðir1við1gagnaöflun1
Við gagnaöflun rannsóknarinnar lá beinast við að nota aðferðir eigindlegrar rann-

sóknaraðferðar (e. qualitative research). Sú aðferð er einkar heppileg til skilnings á bæði 

mannlegu atferli og fyrirbærum og má gera ráð fyrir að rannsakandinn safni, skipuleggi 

og túlki upplýsingar sem oftast eru í formi orða eða mynda. Andstæða eigindlegra 

rannsókna eru megindlegar rannsóknir, þar sem tilgangurinn er fremur að sanna tilgátu 

eða tölfræðilega túlkun (Lichtmann, 2006).  

Rannsóknargerðin er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem leitast er við að 

skoða stöðu lítils hóps fólks á sama stað og í sömu aðstöðu (Sigríður Halldórsdóttir. 

2013). Tilviksrannsóknir skipa mikilvægan sess í rannóknum á menntamálum og er því 

heppilegt form fyrir þessa rannsókn. Enda telja merkir menn á borð við Hitchcock og 

Hughes (1995) að tilviksrannsókn eigi einkar vel við þegar rannsakaðar eru spurningar 

sem innihalda orðin „hvers vegna” og gefa gott tækifæri til að fara djúpt ofan í efnið 

(Hitchcock og Hughes, 1995). Tilviksrannsóknir henta einnig vel til þess að skoða  

ákveðin atriði innan skólastofunnar (Bogdan og Biklen, 2003). Því ætti rannsóknargerðin 

að henta verkefninu ágætlega. 

 Samkvæmt norska menntunarsálfræðingnum Steinar Kvale (1996) eru viðtöl og 

samræður milli spyrjanda og svarenda ein meginstoð eigindlegrar aðferðafræði. 

Markmiðið með viðtölum er að skilja sjónarmið svaranda með því að skoða hvað liggur 

að baki reynslu hans (Kvale, 1996). Innan eigindlegra rannsókna eru margar tegundir 

viðtala, en það sem rannsakandi hefur kosið að nota hér eru hálfopin viðtöl (e. semi-
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structured interview). Með þeirri aðferð tekst rannsakanda að koma á samræðum á 

jafnréttisgrundvelli, þó svo að umræðuefnið sé ákveðið af rannsakanda þar sem innihald 

viðtalsins getur þróast eftir reynsluheimi og áhuga viðmælenda. Notast var við fyrirfram 

útbúinn viðtalsramma (sjá viðauka 1) sem gaf rannsakanda þann sveigjanleika sem hann 

sóttist eftir til þess að komast að hlutum sem honum hefði annars ekki dottið í hug að 

tengdust upplifunum svarenda. Þá er rannsakandinn ekki að festa sig um of í 

spurningunum sínum, en heldur samt vel utan um viðtalið. Svarandi getur þess vegna 

tekið viðtalið langt út fyrir rannsóknarsvið rannsakanda og því er það hlutverk 

rannsakandans að halda svaranda við rannsóknarsvið sitt eins og mögulegt er. Einnig 

verður rannsakandi að vera vakandi fyrir orðræðu viðmælenda sem  og að tengja saman 

nokkur þemu í máli viðmælenda sem hugsanlega gefur rannsakanda betri heildarmynd af 

reynslu svaranda (Kvale, 2003). Það var ekki markmið með rannsókninni sem slíkri að 

öðlast alhæfingargildi, enda ekki í anda eigindlegra rannsókna, heldur fremur skilning á 

veruleika einstaklingsins með því að afla upplýsinga um hann og fá innsýn inn í veruleika 

einstaklinga í svipaðri stöðu.  

Til þess að fá sem besta mynd af stöðu mála voru báðar hliðar málsins skoðaðar 

þrátt fyrir að þungamiðja rannsóknarinnar sé á upplifanir foreldra. Viðtölin voru tekin til 

þess að fá gleggri mynd af stöðu mála á þeim stað sem þátttakendurnir búa, en þegar 

viðtölin voru tekin bjuggu allir þátttakendurnir í sama sveitarfélaginu. 

 

4.2.1Þátttakendur1
Val á þátttakendum rannsókninarinnar fór fram með svokölluðu markvissu úrtaki 

(e. purposive sampling). Þá eru viðmælendur valdir sérstaklega í tengslum við 

rannsóknarefnið eins og svo oft í félagstengdum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Ástæða þess að sú leið var valin var að rannsakandi vildi fá þátttakendur sem hann 

þekkti ekki persónulega, en uppfylltu þau skilyrði að eiga tónelsk börn eða ungmenni. 

Persónuleg tengsl rannsakanda við fagfólk í sveitarfélaginu varð til þess að nöfnum 

heppilegra þátttakenda var komið til rannsakenda. Í kjölfarið var þeim send lýsing á 

verkefninu (sjá viðauka 3) og svo boðið að taka þátt í rannsókninni, sem þeir samþykktu 

allir án undantekninga. Gallinn við að láta val á þátttakendum í hendur annarra en 
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rannsakandi er að ekki er fullkomlega ljóst hvaða ástæður lágu að baki valinu, og vel 

getur verið að aðrir þátttakendur hefðu hentað betur í úrtakið. Þrátt fyrir þennan galla var 

þetta besta leiðin fyrir vali á þátttakendum ótengdum rannsakanda, enda eru engar leiðir í 

rannsóknum með öllu gallalausar.  

Í viðtölunum mínum fimm ræddi ég við sex einstaklinga úr sama sveitarfélaginu. 

Öll viðtöl voru tekin við einstaklinga nema eitt sem tekið var við hjón, foreldra 

ungmennis. Hin foreldraviðtölin voru við mæður og síðasta viðtalið var við stjórnanda 

tónlistarskóla sveitarfélagsins. Viðtalið við stjórnanda tónlistarskólans verður ekki notað 

sem eiginleg heimild, heldur frekar sem þekking til þess að öðlast betri skilning á þá 

stöðu mála sem reynsla foreldranna snýr að. Aldursbil barna viðmælenda sem tóku þátt í 

rannsókninni tóku var mjög breitt. Sá yngsti var á grunnstigi í grunnskóla en sá elsti var 

kominn hátt á þrítugsaldur.  

Þau fjögur viðtöl sem eru þungamiðja verkefnisins eru við foreldra fatlaðra barna 

og ungmenna. Öll eiga þau það sameiginlegt að börn þeirra hafa sýnt mikla ánægju og 

þörf fyrir tónlist í sínu lífi og myndu mögulega hafa gagn og gaman af markvissri 

tónlistarkennslu. Ekki var gerð krafa í leit rannsakanda að viðmælendum að barn þeirra 

hefði reynslu af námi í tónlistarskóla heldur eingöngu að barnið hefði mikla ánægju af 

tónlist og það væri helsta áhugamál þess. Ástæðan var sú að þessir aðilar voru þannig 

líklegir til að hafa annað hvort íhugað tónlistarnám fyrir barnið, reynt að komast að eða 

höfðu komið barninu í tónlistarnám. Þessir foreldrar voru því þeir sem helst gætu deilt 

reynslu sinni og gefið mynd af því hvernig þeir sáu aðgengið að slíku námi. Með því væri 

hægt að gefa ákveðna hugmynd um hversu aðgengilegt námið væri að mati viðmælenda.  

Þátttakendunum í rannsókninni var í upphafi gerð grein fyrir því að fullrar nafn-

leyndar yrði gætt. Þeir skrifuðu í byrjun viðtals undir samning (sjá viðauka 2) sem tryggði 

trúnað rannsakanda vegna  þeirra upplýsinga sem kæmu upp í viðtölunum. Af þeirri 

ástæðu hefur nöfnum allra þátttakanda verið breytt sem og öðrum persónuupplýsingum 

sem ekki eru mikilvæg rannsókninni, en þau gætu gefið einhverja hugmynd um 

persónuhagi þátttakenda. Nafnleyndin var hugsuð til þess að þátttakendur gætu tjáð sig 

óhindrað um reynslu sína og ekki dregið neitt undan (Bogdan og Biklen, 2003). 

!
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4.3.1Greining1og1úrvinnsla1gagna1
Viðtölin voru tekin upp í byrjun febrúar 2014. Í upphafi hvers viðtals var 

þátttakendum gerð grein fyrir að samtalið yrði hljóðritað og staðfestu þeir allir samþykki 

sitt með undirskrift sinni (sjá viðauka 2). Þegar viðtali var lokið ritaði rannsakandi það 

orðrétt upp, með breyttum nöfnum svarenda. Gögnin voru síðar lykluð (e. coding) eins og 

ráð er gert fyrir í aðferðafræði eigindlegra rannsókna um úrvinnslu viðtala. Lyklunin fól í 

sér að tengja saman meginatriði í viðtölunum. Hugtök sem þar komu fram voru flokkuð 

og skilgreind. Eftir lyklun voru búin til þemu sem voru áberandi í lyklun hvers viðtals 

(Bogda og Biklen, 2003; Kvale, 1996). Greiningarferlinu sem slíku er oft skipt niður í sex 

eftirfarandi skref; lyklun, endurskoðun lyklunar, flokkunarmyndun, endurskoðun flokka, 

undir flokkun og síðast eru búin til hugtök eða þemu (Kvale, 2003). Áherslur sem komu 

fram í spurningum mynduðu grunn að fyrstu flokkun gagnanna, en gögnin stýrðu sjálf 

lykluninni í leit að þemum (e. data-driven) og var markmiðið í gagnagreiningu þessarar 

rannsóknar (Bogdan og Biklen, 2003). Þegar gögnin voru skoðuð og borin saman við 

spurningalistana komu í ljós nokkur meginþemu sem koma fram í kaflaheitum í umræðu-

kafla. Niðurstöður viðtalanna eru jafnframt rædd í ljósi fræðilegrar umgjarðar 

rannsóknarinnar í sama kafla. 

Í gagnagreiningunni var leitast við að hafa gögnin flokkuð í meginþemu, að þau 

töluðu sínu máli að mestu sjálf. Þegar gögn voru túlkuð voru niðurstöður þeirra tengdar 

við fræðin og þannig dregin ályktun út frá þeim á sem hlutlausastan hátt. (Licthman, 

2010). Reynt var að finna hvað væri líkt og hvað væri ólíkt í svörum þátttakenda, en sú 

aðferð sem fellur undir þann hluta aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory) þar sem rannsakandi er stöðugt að reyna að bera saman svör viðmælenda og finna 

hvað er líkt og ólíkt (Bogdan og Biklen, 2003; Kvale, 2003).  

Virðing fyrir einstaklingnum var höfð að leiðarljósi við gagnavinnslu, enda 

tilgangurinn að komast að kjarna málsins (Hitchcock og Hughes, 1999) en ekki að koma 

höggi á viðmælendur. 
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4.4.1Rannsakandinn1og1eigin1skoðanir1
Í undirbúningsferli þessarar rannsóknar var unnin mikil grunnvinna, þar sem þetta 

er fyrsta eigindlega rannsókn rannsakanda og því óneitanlega margar hindranir og 

ýmislegt sem betur hefði mátt fara. Ég sem rannsakandi er eitt aðalverkfærið og því 

óumflýjanlegt að minn persónuleiki og hlutdrægni spili einhvern þátt. Í hugleiðingum 

Guðmundar Sæmundssonar (2010) vitnar hann í stjórnmálaheimspekingin Karl Popper 

sem skilgreinir hlutdrægni svo að þekking sé í hlutdrægnum skilningi aðskilin frá 

einstaklingnum sem yfir henni býr, hún sé þekking án auðsýnandi framlags (Chalmers, 

2003).  

Því ber að gera grein fyrir fræðimanninum, rannsakandanum í rannsókninni sem 

ákveðnu verkfæri sem búi yfir eiginleikum sem kunni bæði að lita niðurstöður á einhvern 

hátt, en það dragi þó ekki úr gildi niðurstaðanna. Sem listamaður og einstaklingur sem 

unnið hefur með fötluðum í listsköpun hef ég skoðun á málinu, en ég hef eftir fremsta 

megni ekki látið mínar skoðanir lita skoðanir eða reynslu viðmælenda minna né hagað 

þeim þannig í niðurstöðum að þær komi mínum persónulegu skoðum á framfæri. Ástæða 

þess að efnið var valið var áhugi minn á rétti allra til listmenntunar og vil ég koma þeim 

sjónarmiðum sem best á framfæri með reynslu viðmælenda minna.  

Hafa ber í huga að svör viðmælenda minna geta verið lituð af persónu minni, sem 

sagt viðmót mitt og kynferði, aldur eða störf mín með fötluðu fólki og ef til vill getur það 

einnig haft áhrif í frásögnum mínum (Guðmundur Sæmundsson, 2010). Ég var því mjög 

meðvituð möguleg áhrif mín á rannsóknina og lagði áherslu á að koma upplýsingum á 

framfæri án hlutdrægni. 

 

4.5.1Siðferðileg1atriði1rannsóknarinnar1
Við gerð rannsóknar á borð við þessa ber að huga að siðferðilegum atriðum. 

Tryggja þarf trúnað milli viðmælenda og rannsakanda svo að þeir hljóti engan skaða af 

rannsókninni. Rannsakandi verður einnig að upplýsa viðmælendur sína um rannsóknina 

og eðli hennar til þess að þeir geti veitt upplýst samþykki fyrir þátttöku (Bogdan og 
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Biklen, 2003; Kvale, 1996). Í upphafi viðtala gerði rannsakandi þátttakendum grein fyrir 

þessum upplýsingum. 

Sem rannsakandi, gagnaaflari og greinandi gagna var ég óneitanlega stór partur í 

trúverðugleika rannsóknarinnar og reyndi eftir fremsta megni að leitast við að vera 

heiðarleg í samskiptum mínum við viðmælendur og um þekkingu mína, hæfni og 

takmarkanir sem rannsakanda. Öll úrvinnsla gagna var unnin sem trúnaðarmál og 

þátttkendum gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og hvernig gagnaöflun og 

eyðing gagna færi fram. Áður en viðtöl fóru fram var viðmælendum gerð grein fyrir 

þessum atriðum og bæði viðmælendi og rannsakandi skrifuðu undir samþykkisblað (sjá 

viðauka 2) og viðmælenda boðið að eiga eintak af því samþykkisblaði með undirritun 

rannsakenda. Viðmælendum var gerð grein fyrir í upphafi viðtals að þeir væru ekki 

skyldugir til að svara einstökum spurningum og hefðu tök á að hætta við þátttöku og 

segja sig úr rannsókninni á hvaða tímapunkti sem er. Engin viðmælenda þáði það boð né 

eigið samþykkisblað.  

Farið var með öll þau gögn sem rannsakandi viðaði að sér sem trúnaðarmál. 

Rökin fyrir nafnleynd eru eins og fyrr segir, óheftari tjáskipti við viðmælendur mína. Í 

litlu samfélagi getur verið auðvelt að átta sig á um hvern er rætt og því fannst 

rannsakanda mikilvægt að hafa nafnleynd svo viðmælendur gætu tjáð sig af hreinskilni 

og á hispurslausan hátt um reynslu sína. 

Rannsakanda ber að hafa siðferðileg gildi í huga á öllum stigum rannsóknar og 

gagnagreiningar og voru þau gildi höfð í huga við vinnslu ritgerðarinnar. 

Sem rannsakandi verð ég að vera meðvituð um þá ábyrgð sem á mér hvílir. Ég 

lagði mig alla fram um að valda ekki skaða, hvorki í orði né gjörðum, tryggði persónu-

vernd og trúnað við viðmælendur. Viðmælendum var sýnd sú virðing sem þeim bar og 

sanngirni við framkvæmd rannsóknar. Öllum viðmælendum sem þess óskuðu voru afhent 

afrit af viðtölum og vettvangsnótum og þeim var einnig boðið uppá að leiðrétta 

misskilning eða rangfærslur ef einhverjar voru. Enginn viðmælendanna þáði það boð 

rannsakanda að lesa yfir afrit viðtals síns. 

Þessir ofangreindu þættir skipta mig sem rannsakanda mjög miklu máli og að vera 

fagmaður á vettvangi og tengjast siðareglunum fjórum um sjálfstæði, skaðleysi, 
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velgjörðir og réttlæti í rannsóknarvinnu (Sigurður Kristinsson, 2003). Það er trú 

rannsakanda að þrátt fyrir reynsluleysi hafi þau gildi verið tryggð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum viðtalanna sem hafa verið unnar út frá 

rannsóknarspurningunni og þemum sem spruttu upp út frá henni.  Eins og áður hefur 

komið fram eru niðurstöðurnar byggðar á reynslu fimm foreldra í fjórum viðtölum og 
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stuðst við viðtal við stjórnanda tónlistarskóla á svæðinu. Kjarninn í verkefninu eru þó 

viðtölin við foreldranna.  

 Í kaflanum hér á undan var greint frá að nöfnum viðmælenda hefði verið breytt og 

tónlistarskólastjóri er kallaður starfstitli sínum. Breytt nöfn viðmælenda eru: Arna, hjónin 

Björg og Bjarni, Ingibjörg og Katla. Arna, Björg og Bjarni eiga drengi á þrítugsaldri, en 

Ingibjörg og Katla eiga báðar dætur á grunnskólaaldri, þeirra dætur eru báðar með 

skilgreint heilkenni. Allir þeir foreldrar sem viðtöl voru tekin við höfðu þegið einhvers 

konar aðstoð frá sveitarfélaginu fyrir börn sín og börn þeirra voru eða eru nemendur í 

skólakerfi sveitarfélagsins.  

 

5.1.1Aðstæður1
Í sveitarfélaginu sem um ræðir heyrir tónlistarskólinn undir skólanefnd og þiggur 

því styrk frá bæði sveitarfélagi og ríki vegna kennslukostnaðar. Tónlistarskólinn vinnur í 

miklu samstarfi við grunnskóla sveitarfélagsins og nýtir sér meðal annars húsakosti þeirra 

til kennslu í forskóla og almennrar hljóðfærakennslu. Húsnæði skólans er vel staðsett og 

gegnir lykilhlutverki í menningarlífi sveitarfélagsins eins og margir aðrir tónlistarskólar á 

landinu.  Á svæðinu eru einnig fleiri tónlistarskólar sem starfa sem einkaskólar og í 

einum þeirra var sonur Bjargar og Bjarna. Ekki var haft samband við þann tónlistarskóla, 

enda eru hér  til umræðu tónlistarskólar sem eru reknir á vegum sveitarfélagsins. 

Tónlistarskólinn sem skólastjórinn starfar við er styrktur af sveitarfélaginu og því kemur 

fjárhæðin úr vasa íbúa sveitarfélagsins. Innheimt eru skólagjöld í umræddum 

tónlistarskóla skv. lögum nr. 7 um fjárhagslegan stuðning tónlistarskóla nr. 75 (Alþingi, 

1985). 

!

5.1.1.1Kynning1á1viðmælendum1

Viðmælendurnir ræddu um reynslu og upplifanir barna sinna. Öll áttu börnin 

þeirra það sameiginlegt að vera mjög tónelsk, en annars voru þau mjög ólík.  

Venja er að í kringum fatlað fólk starfi margir sérfræðingar á ólíkum sviðum er 

tengjast þroskaferli og þörfum einstaklingsins. Samráð er milli sérfræðinga sem koma að 
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hverjum og einum einstaklingi og kallast það teymi. Teyminu er ætlað að samræma vinnu 

sína með einstaklingnum og finna heppilegar leiðir fyrir einstaklinginn í daglegu lífi. 

Í næstu fjórum undirköflum verður aðstæðum og áhuga barna og ungmenna 

viðmælendanna gerð stuttlega skil, til þess að gefa mynd af stöðu þeirra og 

tónlistaráhuga.  

 

5.1.1.1.1Sonur1Örnu1

Arna á son á þrítugsaldri sem alla tíð hefur sýnt greinilegan áhuga á tónlist. Sonur 

hennar gekk í almennan grunnskóla þar sem hann var mikið inni í sérdeild, en var einnig 

hluti af bekk og naut hann þá aðstoðar stuðningsfulltrúa. Sonur Örnu hefur aldrei stundað 

viðurkennt tónlistarnám. Hann er nú fluttur að heiman og býr í sjálfstæðri búsetu á vegum 

sveitarfélagsins þar sem starfsfólk annast hans persónulegu hagi og veitir  

sólarhringsþjónustu. Hann sækir reglulega námskeið fyrir fatlaða en hann er fjölfatlaður, 

það er að segja hreyfihamlaður og með þroskaskerðingu. Sonur Örnu á erfitt með 

samhæfingu útlima, en spilar þó á trommur. Hann á sjálfur trommusett og nokkra gítara 

sem hann spilar reglulega á. 

 

5.1.1.2.1Sonur1Bjargar1og1Bjarna1

Sonur Bjargar og Bjarna er þroskaskertur drengur á framhaldsskólaaldri. Hann er 

orðinn sjálfráða í lagalegum skilningi og stundar einkanám í tónlist. Þegar rannsóknin fór 

fram hafði hann verið í því námi í nokkra mánuði. Áður hafði hann verið í tónlistarnámi 

erlendis þar sem fjölskylda hans var áður búsett. Hann nýtur aðstoðar stuðningsfulltrúa í 

skólanum. Sonur Bjargar og Bjarna hefur mjög gaman af söng og syngur mikið og hlustar 

á tónlist.  

!

5.1.1.3.1Dóttir1Kötlu1

Dóttir Kötlu er á miðstigi í grunnskóla og er með skilgreint heilkenni sem veldur 

m.a. þroskaskerðingu. Hún hefur ekki hlotið viðurkennda tónlistarmenntun. Í 
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grunnskólanum fylgir henni stuðningsfulltrúi í tíma. Hún fer einnig reglulega í talkennslu 

þar sem unnið er með rytma. Dóttir Kötlu hefur sýnt mikinn áhuga á tónlist sem tengist 

hreyfingu. Móðir Kötlu segir hana hafa mikinn áhuga á dansi og tónlist sem honum 

tengist. 

 

5.1.1.4.1Dóttir1Ingibjargar1

Dóttir Ingibjargar er yngst þeirra barna sem fjallað er um, en hún er á yngsta stigi 

í grunnskóla og stundar nám í forskóla tónlistarskólans. Hún hafði verið í því námi í tæp 

tvö ár þegar viðtalið var tekið. Dóttir Ingibjargar er með skilgreint heilkenni sem veldur 

m.a. þroskaskerðingu. Í grunnskóla nýtur hún aðstoðar stuðningsfulltrúa inni í bekk en 

fær þó sérkennslu að minnsta kosti vikulega. Ingibjörg segir dóttur sína hafa mikinn 

áhuga á allri lagrænni tónlist og nái stundum að spila einfaldar stuttar laglínur eftir eyranu 

á hljómborð. 

 

5.1.2.1Tónlistarlegur1bakgrunnur1foreldra1

Allir viðmælendurnir eru búsettir í sama sveitarfélaginu, þó uppruni flestra þeirra 

væri annar. Viðmælendurnir komu úr ólíkum áttum, allt frá því að hafa verið búsettir 

erlendis til lengri tíma yfir í að hafa átt heima í fleiru en einu sveitarfélagi á Íslandi. 

Ingibjörg kom til dæmis úr sveit þar sem söngur var í hávegum hafður og fólk söng bæði 

sér til skemmtunar og dægrastyttingar. Hún nefndi nokkur dæmi um hversu sterkt hún 

upplifði að samsöngur væri félagslega mótandi í hennar uppeldi og hefði það fylgt henni í 

gegnum lífið. Svipaða sögu var að segja um Kötlu, en hún talaði einnig um gildi 

samsöngs sem hún ólst upp við frá barnsaldri og hversu mikið félagslegt gildi það hafi 

haft fyrir hana. Báðar sögðust þær hafa sungið í kórum í nokkurn tíma. Katla sagði dóttur 

sína hafa mætt á nær alla tónleika sem kórinn hennar hefði haldið frá fæðingu dóttur 

hennar. 

Allir foreldarnir sögðust hafa spilað eða sungið einhvers konar tónlist fyrir börn 

sín í móðurkviði. En Arna var sú eina sem sagðist hafa spilað markvisst tónlist fyrir barn 

sitt þegar það var í móðurkviði. Sagðist hún hafa staðið í þeirri trú að með því móti gæti 
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hún kveikt áhuga barnsins og veitt því jafnframt ánægju. Arna talar einnig um að hafa 

notað tónlist til þess að róa barnið sitt eftir fæðingu og notaði þá sömu lög og hún hafði 

notað meðan barnið var í móðurkviði. Hún og faðir drengsins hafa bæði mikla ánægju af 

tónlist og spilaði faðir hans í mörgum hljómsveitum á uppvaxtarárum drengsins. Sonur 

Örnu fékk ungur leikfangahljóðfæri sem hann spilaði á hvenær sem færi gafst og hefur 

alltaf átt eitthvert hljóðfæri síðan. Í dag á hann sem fullorðinn maður fjöldann allan af 

hljóðfærum og eyðir mestum hluta frítíma sínum í að spila og semja á þau. Á öllum 

heimilum viðmælendanna voru til einhvers konar hljóðfæri, en eingöngu Arna og 

Ingibjörg sögðu að börn sín hafi leikið sér mikið með þau í æsku. 

Aðspurð um tónlistarmenntun sína drógu viðmælendur flestir úr sinni menntun. 

Þau þóttust litla sem enga formlega menntun hafa hlotið, þrátt fyrir að öll hafi í gegnum 

tíðina stundað einhvers konar tónlistarstarf, svo sem í kór eða hljómsveit. Ingibjörg 

greindi frá því að hún hefði alltaf séð eftir því að hafa ekki farið í tónlistarnám. Hún 

sagðist hafa gott tóneyra og hefði viljað vinna betur með það. Á æskuheimili hennar hefði 

verið píanó sem henni hefði boðist að fá kennslu á. Ingibjörg sagðist hafa afþakkað það, 

því hún hefði ekki séð neinn tilgang í að læra á píanó á þeim tíma og enn þann dag í dag 

sæi hún eftir því að geta ekki spilað á píanó sér til ánægju. Svipaða sögu var að segja hjá 

Kötlu, en á hennar heimili var gítar sem hún sagðist hafa lært undirstöðuatriðin á. Hún 

dró úr getu sinni í spilamennsku og vildi meina að hún kynni fremur lítið.   

Ef við berum saman svör foreldranna um reynslu sína í tónlist kemur í ljós að á 

flestum heimilum þeirra var tónlist einhver partur af daglegu lífi og gæti því verið 

mótandi þáttur í áhugahvöt barna þeirra samkvæmt vistfræðikenningum Bronfenbrenners 

um félagslegan mótunarþátt umhverfis barna í þroskaferli þeirra (Bronfenbrenner, 1994). 

 

5.1.3.1Reynslan1af1tónlistarkennslu1

Flestir viðmælendanna töldu sig hafa einhverja reynslu af tónlistarkennslu fyrir 

börn sín og var hún af afar fjölbreyttu tagi. Allt frá námskeiðum og eiginlegum 

einkatímum á hljóðfæri eða söng til tónlistartengdrar talkennslu. Helmingur barna 

viðmælenda höfðu hlotið formlega tónlistarkennslu í tónlistarskóla, en flest höfðu þau þó 

fengið einhvers konar tilsögn í tengslum við tónlist. 
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 Sonur Örnu hefur verið „gutlandi á hljóðfæri” frá blautu barnsbeini og fékk hann 

fyrstu trommurnar áður en hann náði eins árs aldri. Sá drengur hefur alla tíð síðan átt 

mikið af hljóðgjöfum og hljóðfærum, en fengið litla sem enga faglega tónlistarkennslu. 

Sonur Örnu hefur að mestu fengið tilsögn frá aðstandendum, en faðir drengsins er 

tónlistarmaður. Arna segir frá því að hann eigi frænda sem sé mikill trommari og að 

sonur sinn viti fátt skemmtilegra en að fá að tromma með frænda sínum. Hvað varðar 

faglega tónlistarkennslu þá talar Arna um að hann hafi vissulega fengið tónmennt í 

grunnskóla, en það hafi eingöngu verið í stuttan tíma og helsta tónlistarkennslan sem 

hann fékk var inni í sérdeild þar sem ekki voru faglærðir tónlistarkennarar. Eftir það hafi 

hann aðallega sótt námskeið í tónlist á vegum stofnana sem sérhæfa sig í endurmenntun 

fatlaðra. Þau námskeið voru flest hópnámskeið, en þó hafi hann stundum verið með 

áhugasamt starfsfólk á námskeiðum og nefnir hún þar dæmi um leiðbeinanda sem sýndi 

syni sínum mikinn áhuga. Umræddur leiðbeinandi bauð honum oft að koma til sín á 

annan vinnustað, þar sem tónlist og söngur voru partur af daglegri rútínu. Þar hafi hann til 

að mynda fengið að tromma með almennum söng og öðrum hljóðfærum. 

Sonur Bjargar og Björns er sá eini sem sækir reglulega einkatíma í tónlist á þeim 

tíma sem viðtalið var tekið. Björn og Björg bjuggu áður erlendis þar sem sonur þeirra var 

einnig í tónlistarskóla. Fyrst hafi hann verið í hóptímum sem sérstaklega voru hugsaðir 

fyrir fatlaða. Tónlistarkennarinn hafi svo bent þeim á að sonur þeirra gæti haft gagn og 

gaman af einkatímum. Þau færðu hann því frá hóptímunum yfir í einkatíma á hljóðfæri. 

Reynsla þeirra af þessari breytingu var jákvæð, sonur þeirra hafi haft mjög gaman af 

tímunum og allaf komið glaður heim. Þegar Björg og Bjarni fluttust til núverandi 

sveitarfélags vildu þau koma syni sínum aftur í tónlistarnám. Aðspurð um hvernig þau 

hafi valið tónlistarskóla, segja þau að þeim hafi verið bent á þann skóla sem sonur þeirra 

stundar tónlistarnám við í dag. Þessi skóli er einkaskóli og rekinn í sama sveitarfélagi og 

þau eru nú búsett í. Munurinn á sögu sonar Örnu og Bjargar og Bjarna er því að Björn og 

Björg báru sig markvisst eftir upplýsingum um hvernig skyldi bera sig að inngöngu í 

tónlistarskóla á meðan Arna gerði það ekki.  

Dóttir Ingibjargar er í tónlist í forskóla, hún er á yngsta stigi í grunnskóla og 

byrjaði í tónlistartímum forskóla sem var kenndur í heimaskóla barnsins. Nú sækir hún 

tónlistartíma í húsnæði tónlistarskólans sjálfs. Ingibjörg vissi ekki af forskólanum fyrr en 
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dóttir hennar var búin að vera í skólanum í dálítinn tíma. Ingibjörg komst að því að 

kennsla í forskóla tónlistarskólans væri í grunnskóla dóttur sinnar fyrir slysni og 

grennslaðist fyrir um hvort það væri möguleiki á að dóttir hennar fengi að vera með. 

Dóttir Ingibjargar hefur síðan fengið að fylgja hópnum í tónlistarskólann. Ingibjörg segist 

vera mjög sátt við það nám sem dóttir hennar fær. 

Katla, sem á dóttur á miðstigi í grunnskóla sagðist hafa reynt að sækja um nám 

fyrir hana í tónlistarskóla, hringt og fengið undarleg svör og verið bent á umsókn á 

netinu. Hún hafi fyllt út umsóknina sem hafi ekki verið hentug fyrir barn sitt, en hafi 

síðan aldrei fengið nein svör við umsókninni. Hún hafi leitað eftir tónlistarnámi meðal 

annars vegna þess að í talkennslutímum dóttur sinnar sé tónlist og rytmi notaður 

markvisst. Hún segir að talkennarinn telji að rytmi og tónlist sé besta leiðin til þess að 

kenna börnum með hennar fötlun að tala. Því sé tónlistarkennsla mjög æskileg fyrir hana 

en dóttirin hefur verið í talkennslu frá unga aldri.  

 

5.2.1Tónlist1er1fyrir1alla1
Þegar rætt er um hugtakið tónlist fyrir alla í þessari ritgerð er ekki verið að tala 

um samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga sem starfar undir heitinu tónlist fyrir 

alla.  Gengið er frekar út frá hugtakinu sem skýrt var í fræðikafla (sjá kafla 2.4.1) þar sem 

gengið er út frá aðgengi sem flestra þjóðfélagshópa að tónlistarkennslu. Allir voru 

viðmælendur mínir á eitt sáttir um að tónlist væri fyrir alla og börn þeirra hefðu ánægju 

og gagn af þátttöku í tónlistarstarfi. Aðspurð um afhverju henni þætti mikilvægt að fólk 

væri í kringum tónlist svaraði Arna á þessa leið: 

 

Hún gefur manni svo persónulega reynslu á jákvæðan hátt. Hvort sem er í 

gleði eða sorgum þá er það bara svo mikilvægt. 

(Arna) 
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5.2.1.1Aðgengi1í1skóla1

Aðgengismál eru hér rædd í sama samhengi og í fræðikaflanum (sjá kafla 2.5.2.) 

þar sem hugtakið aðgengi er ekki eingöngu skilgreint sem aðgengi að byggingu heldur 

einnig að upplýsingum og öðru slíku. Allir foreldrar nefna að aðgengi að náminu sé 

ábótavant, þá skorti aðallega upplýsingar um inntöku og hverjir eigi möguleika á 

afgreiðslu umsókna í tónlistarskólana. Ekki væri ljóst hvort skólinn þjónustaði öll börn og 

segja allir viðmælendur mínir að hugtakið „allir velkomir” sé ekki nógu skýrt. Katla var 

þar skorinorðust í sínu máli: 

 

það þarf bara að segja þetta beint út! Þið eruð velkomin með börnin 

ykkar þó þau séu með [nafngreinir fötlun dóttur sinnar] eða hvaða aðra 

fötlun! Það þarf kannski bara að segja hlutina svona beint út. Það er ekki 

nóg að segja: Það eru allir velkomnir vegna þess að það er mjög oft sagt 

að það séu allir velkomnir en svo bara eru ekkert allir velkomnir.  

                                                                                                     (Katla) 

 

Hugtakið „allir velkomnir“ kom ekki svo skýrt fram hjá öllum viðmælendum en 

af máli þeirra má ráða að þeir voru ekki vissir um hvort börn þeirra væru hæf sem 

nemendur í tónlistarskólann. Tónlistarskólar starfa eftir yfirlýstri stefnu um að þjónusta 

alla sem sækjast eftir tónlistarnámi (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000). Viðmælendur 

sem áttu börn í tónlistarskólum sögðu að áður en þau hefðu hlotið inngöngu í námið var 

þeim ekki ljóst hvort námið væri aðgengilegt nemendum með miklar sérþarfir.  

 Dæmi um það var Ingibjörg sem hafði jafnvel frammi þær hugmyndir að dóttir sín 

gengi í gegnum einhvers konar prufutímabil þar sem skólinn myndi ákveða hvort hún 

fengi inngöngu í námið. Hvort skólinn gæti verið að taka við börnum með sértækar þarfir. 

 

þess vegna fannst mér bara gaman að hún gæti verið í tónlistarskóla en ég 

var ekkert viss um fyrst að það væri möguleiki [...] Ég hafði samt alveg átt 

von á því að þeir segðu við bara getum bara ekkert tekið svona krakka og 

ég hefði ekkert orðið hissa því svona tónlistarnám er pínu erfitt og maður 
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sá fyrir sér að það myndi ekkert henta að hafa einhvern svona þú veist sem 

er bara alltaf á gólfinu meðan hinar spila. 

(Ingibjörg) 

 

Þegar rannsakandi spurði Ingibjörgu hvort hún teldi að dóttir hennar væri ekki 

velkomin, útskýrir hún að hún hafi ekki kynnt sér hvort skólinn sinni öllum nemendum.  

Gleggsta dæmið um mismun á milli landa kom fram í samræðum rannsakanda við 

Björn og Björgu, en þar sem þau bjuggu áður var upplýsingaflæði til þeirra greitt, öfugt 

við það sem þau upplifðu í núverandi sveitarfélagi. Þau segja frá því að þar sem þau 

bjuggu áður hafi sonur þeirra verið boðinn velkominn í skólann með útprentuðum 

bæklingi sem sendur var heim og var þar tekið fram að tónlistarnámið hentaði m.a. 

fötluðum einstaklingum.  Þau upplifðu upplýsingaflæði því mun betra en í umræddu 

sveitarfélagi. 

 

já allavega þar sem við bjuggum þá kom alltaf heim bæklingur og þar 

stóð bara allt sem var í boði og þar var tekið fram að fatlaðir væru 

velkomnir. Það er náttúrulega allt öðruvísi staðið að þessu þar, allavega 

er upplýsingaflæðið mun betra 

(Björn) 

 

Björg og Björn voru spurð hvort þeim þætti mikill munur á aðgenginu að náminu 

sjálfu í núverandi sveitarfélagi heldur en þar sem þau bjuggu áður. Þegar sonur þeirra hóf 

núverandi nám voru þau mjög ánægð, en nefndu líka að þau hefðu þurft að bera sig eftir 

upplýsingum og leituðu þá til fólks sem starfaði í teymi sonar síns. En í teyminu hans 

starfar fagfólk í málefnum fatlaðra hjá sveitarfélaginu. Það er ekki í verkahring 

fagfólksins í teyminu að þekkja eða vita hvaða úrræði séu í boði varðandi tónlistarnám. 

Engin sérþekking á tónlist er til staðar í teyminu, þó hafi einhver úr þeirra röðum bent 

þeim á einkaskóla í sveitarfélaginu  sem tæki til sín fatlaða nemendur og sendi Björg 

skólanum fyrirspurn í  tölvupósti og óskaði eftir inngöngu fyrir son sinn. Stuttu eftir það 

var syni hennar boðið að koma og prófa einn tíma og upp frá því hefur hann fengið 

vikulega einkatíma. 
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Tónlistarnám er ekki nemendum að kostnaðarlausu, þrátt fyrir að bæði 

sveitarfélög og tónlistarskóli komi til móts við nemendur. Skólagjöld virðast hamla að 

einhverju leyti þátttöku nemenda. Enginn af viðmælendunum gerði sér fulla grein fyrir 

miklum fjárframlögum ríkis og sveitarfélaga til náms í tónlistarskólum en flestir töldu 

þeir að einhverjir styrkir kæmu frá sveitarfélögum. Lítil sem engin tenging var í máli 

viðmælenda um styrki frá sveitarfélaginu og réttarstöðu barna þeirra til þess að sækja 

nám í tónlistarskólanum. Ástæður þær og hindranir sem viðmælendur mínir sáu við 

þátttöku í tónlistarnámi voru nær aldrei bundnar fjárhag heldur fremur viðhorfum. Þó 

komu upp umræður í viðtalinu við Ingibjörgu þegar hún talar um uppeldi eldri barnanna 

sinna að þá hafi fjárhagur fjölskyldunnar verið annar. Hún nefnir þátt grunnskólans í 

listkennslu barna. 

 

það er tónlistarkennsla uppí [nafngreinir skóla dóttur sinnar] allavega er 

stelpan mín þar og þar er tónmenntakennsla en þetta er oft bara á yngsta 

stiginu. Þegar koma svona merkilegar kennslugreinar þá kenna þeir 

hreinlega myndlist og handíð og allt í sama tímanum! Þegar eru svona 

margir í bekknum þá eru bara ekkert listnám að einhverju marki. Þá 

þurfa foreldrar að fara að kaupa listnám fyrir börnin sín og þá 

náttúrulega kemur ákveðið misrétti, hverjir hafa efni á að senda börnin 

 (Ingibjörg) 

 

Tónlistarskólinn er í mjög hentugu húsnæði, lyfta er í húsinu, svo eru flestar stofur 

og inngangar aðgengilegir fyrir hjólastóla. Tónlistarskólastjóri skólans talar um að 

aðgengi að skólanum sé mjög gott og að þeir hafi unnið að því að geta þjónustað alla 

nemendur. Hvort sem það eru fullorðnir nemendur eða nemendur með sérþarfir. Skólinn 

hafi yfir að ráða kennurum sem hafi bæði reynslu og þekkingu til þess að mæta þörfum 

ólíkra nemendahópa. Í viðtölum við viðmælendur virðist það starf með nemendum með 

sérþarfir sem þegar er unnið í tónlistarskólanum falið fyrir þeim flestum.  Aðgengi 

fatlaðra nemenda að tónlistarskólum virðist því vera mjög falið fyrir viðmælendum 

mínum og vekur upp spurningar um hvernig mætti breyta því. 
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5.2.2.1Fylgd1í1tíma1

Í umræðum þeirra foreldra sem áttu börn í tónlistarskóla, sem eru Björg, Bjarni og 

Ingibjörg, kom umræðuefnið um fylgd í tíma mjög skýrt fram. Ingibjörgu fannst hún vera 

knúin til þess að fylgja dóttur sinni í tíma þrátt fyrir að ekki hefði verið óskað sérstaklega 

eftir því. Foreldrarnir voru því frekar óvissir um hvort börn þeirra þyrftu fylgd í tíma og 

hver ætti þá að sjá um það. Björn sagðist fylgja syni sínum í tíma, en hann biði fyrir utan 

á meðan á kennslustundinni stæði, þó væri hann alltaf velkominn inn ef hann óskaði þess. 

Það færi eftir kennara sonarinns hvort nærveru hans væri óskað en ekki hefði mikið til 

þess komið. Í óformlegum umræðum við tónlistarskólastjóra kemur fram að það sé ekki 

óeðlilegt að foreldrar barns, hvort sem það sé fatlað eða ófatlað, sé ekki öruggt í hlutverki 

sínu gagnvart tónlistarskólanum. Katla hafði nýtt sér liðveisluþjónustu sveitarfélagsins í 

þeim tilgangi að nýta þau sem fylgd í tómstundastarfi, en dæmi var um að það þætti ekki 

sjálfsagt að „sóa” liðveislutíma í fylgd í tómstundir þrátt fyrir að það væri ekki lengur 

vandamál og þætti núna sjálfsagt. Þó verður að nefna að í þeirri tónlistarkennslu sem börn 

viðmælenda minna sóttu var aldrei beðið um fylgd með barni þeirra í tíma. En örlítil 

sektarkennd virtist brjótast fram í máli þeirra foreldra sem áttu börn í hóptímum. Þegar 

rannsakandi spurði Ingibjörgu út í fylt í tíma vegna hegðunar dóttur sinnar sagði hún 

eftirfarandi: 

 

 

 

 

 

 

 

mér finnst það ekki sanngjant líka út af hinum krökkunum…þú veist ég 

hefði auðvitað bara hætt þessu ef ég hefði séð það að hinir gátu ekkert 

lært og hefðu orðið pirruð að sjá hana koma inn en ég hef ekkert séð það 

og ég held að það sé ekkert þannig og þeim sé bara alveg sama og ég sé 

þau alveg tala við hana og fara með henni og krökkunum virðist ekkert 

finnast þetta leiðinlegt að hafa hana þarna. En mér finnst þetta líka pínu 
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spurning um, hver á þá líka réttinn. Er kannski ekki í lagi að mikið sé lagt 

í að þjóna þessu eina barni sem svo kannski þú veist lærir ekkert þarna 

svoleiðis eða fær ekkert að ráði út úr tónlistarskólanum. Hvort að það sé 

sanngjant fyrir hina sem eru þarna af meira metnaði með metnaðarfyllri 

foreldra, mér finnst það alltaf svolítið fín lína […] Það langar engan að 

eiga barnið sem er til vandræða alveg sama hvort það sé fatlað eða 

ófatlað. 

(Ingibjörg) 

 

Í ljósi þessara ummæla verður að nefna að í grunnskóla höfðu eða hafa börn og 

ungmenni viðmælenda minna með sér stuðningsfulltrúa nær öllum stundum í skóla og 

tómstundastarfi og því eðlilegt að foreldrar hugi að því að það sama gildi um 

tónlistarskólann. Þrátt fyrir það kom fram að foreldarnir voru mjög meðvitaðir um bága 

fjárhagsstöðu tónlistarskólans, vissu að það starfaði því ekki stuðningsfulltrúi innan 

veggja tónlistarskólans og fannst það því á sína ábyrgð að veita fylgd í tíma þrátt fyrir að 

beiðni um fylgd hafi aldrei komið. Í viðtölum við stjórnanda tónlistarskólans kom fram 

að ekki væri gerð krafa um fylgd foreldra í tíma hvort sem það var hóp- eða einkatími. 

!

5.2.3.1Kröfur1

Eins og kom fram í fræðikaflanum er stefnt að því af hálfu tónlistarskólans, 

mennta- og menningarmálaráðuneytis og Félags tónlistarkennara að hafa nemendahóp 

skólans sem fjölbreytilegastan og hlutverk þessa hóps sé að einhverju marki að halda uppi 

menningararfi landsins. Því liggur beinast við að kanna hvort sömu kröfur séu gerðar til 

barna viðmælenda og annara nemenda tónlistarskólans.  

Helsta reynslan var frá Birni og Björgu enda höfðu þau tvo skóla til að bera 

saman. Þrátt fyrir að Björg og Bjarni hafi ekki sagt beint út að litlar kröfur hefðu verið 

gerðar til sonar þeirra í tónlistarskólanum sem hann var í áður. Kom fram í viðtali að 

hann var aldrei þátttakandi í viðburðum á vegum skólans þrátt fyrir að hann væri boðinn 

þangað. Hann tók engin próf en lærði þó ákveðna tækni, þau segja þó að þar hafi hann 

einnig ekki verið að læra söng heldur á hljóðfæri. Eins töldu þau ekki að gerðar væru 
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óhóflegar kröfur á hann hér í skólanum en þrátt fyrir það sæju þau töluverðar framfarir og 

kennarinn hefði náð vel til sonar síns. 

 

já eins og hann sagði, að honum fyndist best að finna hvað hann vildi 

syngja og syngja svo það og hafa bara gaman. Það var það sem var gert 

úti líka og hann var voða glaður og hlakkaði til að fara í hvern einasta 

tíma en hann er greinilega samt að vinna með honum því hann er ekki 

alltaf bara að syngja lag og svo annað og annað, hann er oft að syngja 

sama lagið oftar til þess að hann fái það betra. 

(Björg) 

 

Sú ályktun er því dregin að þau skynji að meiri kröfur séu gerðar til sonar síns í 

því tónlistarnámi sem hann er núna heldur en áður. Þegar hinir viðmælendur mínir voru 

spurðir út í kröfur var fátt um svör, þar sem fæst þeirra höfðu reynslu af markvissri 

kennslu en öll voru þau þó sammála um að þau vildu að ákveðnar kröfur væru gerðar til 

barna sinna. Katla nefndi þó að stundum þætti henni of miklar kröfur gerðar til dóttur 

sinnar og ekki nóg litið til þess að leyfa dóttur sinni að vera almennur þátttakandi. Það 

gæti verið þreytandi að þurfa alltaf að vera að keppa að einhverju sem ef til vill ekki næst.  

 

 

 

 

5.2.4.1Einstaklingsmiðuð1nálgun1

Í viðræðum við tónlistarskólastjórann kom fram að mikið væri lagt upp úr 

einstaklingsmiðaðri námskrá þar sem hver nemandi setti sér markmið sem hann ynni að, 

frekar en að fylgja eingöngu fyrirframákveðnum markmiðum. Þau markmið hafi oft ekki 

jafn skýrt gildi fyrir nemandann þrátt fyrir að þau væru auðvitað alltaf í bakhöndinni og 

yfirlýst markmið námskránnar væru einnig höfð til viðmiðunar.   

Af mínum viðmælendum höfðu Ingibjörg, Björn og Björg mestu reynsluna af 

samstarfi við tónlistarskóla. Björn og Björg ræddu sérstaklega um að þeim þætti skólinn 
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koma til móts við son sinn og vinna algerlega á hans forsendum og tók Ingibjörg í sama 

streng. Hún telur að þörfum dóttur hennar sé mjög vel fullnægt og fái hún að vera virkur 

þátttakandi í tímunum á sínum forsendum. Hún tekur einnig fram að kennarinn taki mið 

af hennar þörfum, hvort sem þær væru tónlistarlegar eða félagslegar. Aftur á móti er aðra 

sögu að segja um son Örnu sem litla faglega kennslu hefur fengið. Þrátt fyrir að sonur 

hennar sé hreyfihamlaður og eigi erfitt með samhæfingu handa hefur hann þó fengið 

mikla tilsögn aðstandenda og hefur sýnt fram á færni sem verður að teljast 

framúrskarandi fyrir mann með hans fötlun. Í myndbandi sem Arna móðir hans sýndi 

rannsakanda í viðtali sést sonur hennar spila á trommur með öðrum hljóðfæraleikurum 

sem allir eru ófatlaðir. Þar trommar hann undir fjöldasöng á skemmtun án þess að fipast. Í 

viðtalinu við Örnu sagði hún einnig frá öðrum tónlistarviðburði, tengdum afmæli hans, 

þar sem hann kom fram. Sonur Örnu átti stórafmæli og ákváðu aðstandendur hans og 

vinir að stofna hljómsveit sem spilaði af því tilefni og kom enginn annar til greina á 

trommurnar en sonur Örnu. Í afmælinu spilaði hann undir söng og tónlist við mikla 

hrifningu gesta og hans sjálfs enda hefur hann ekki hætt að nefna umrætt afmæli og mjög 

greinilegt er að hans draumur er að fá að spila með hljómsveit. Þrátt fyrir þetta hefur 

tónlistarmenntun hans nær eingöngu samanstaðið af hópnámskeiðum fyrir fatlaða þar 

sem erfitt er fyrir þátttakendur að fá einkakennslu. Það sem Arna telur upp sem 

tónlistarkennslu hans er annars vegar tónmennt í grunnskóla sem oftast nær var kennd af 

kennurunum hans með takmarkaða fagþekkingu í tónlistarkennslu. Hins vegar nefnir hún 

að hann hafi verið í trommunámi, en þá á hún við hópnámskeið  fyrir fatlaða þar sem 

leiðbeinandi sýndi honum sérstaka athygli og tók hann með sér á annan vinnustað þar 

sem hann fékk tækifæri til þess að spila á trommur með öðrum. Leiðbeinandinn á því 

námskeiði var hvorki kennaramenntaður né tónlistarmenntaður heldur mikill áhugamaður 

um tónlist. Því má upp að segja að sonur hennar hafi í því tilfelli fengið 

einstaklingsbundna kennslu. 
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5.3.1Viðhorf1og1birtingarmyndir1
 Í þessum kafla munum við skoða hvernig viðhorf viðmælenda minna til sýnileika 

barna þeirra í tónlistarnámi birtast í viðtölunum. Jafnframt er reynt að skerpa sýn á hinn 

félagslega þátt sem snýr að þátttöku barna þeirra í náminu með öðrum nemendum. 

 

5.3.1.1Sýnileiki1

Í umræðum rannsakanda við viðmælendur kemur fram að birtingarmynd fatlaðra 

barna í samfélaginu virðist móta hugmyndir foreldra um aðgengi barna þeirra að 

tónlistarskólum. Í raun er betra að orða það svo að öllu heldur veiki birtingarmyndin 

hugmyndina um jafna aðkomu nemenda að tónlistarnámi. Í viðtalinu við Kötlu talaði hún 

um að birtingarmynd fatlaðs fólks í samfélaginu væri skökk og þó hún sæi breytingu frá 

sínu ungdæmi en hún taldi nauðsynlegt að fatlaðir nemendur væru sýnilegir þar eins og 

hvar annarsstaðar til að minna fólk á tilveru þeirra í samfélaginu. Katla kom með 

athyglisverða sýn á birtingarmynd fatlaðra í skólakerfinu: 

 

sonur minn, á vin sem er…dálítið sérstakur eins og maður segir en honum 

fannst hann skemmtilegur svo hann fór að umgangast hann sem  varð til 

þess að allir hinir strákarnir fóru að umgangast hann. Einhvern tímann 

kallaði kennarinn á hann til þess að þakka honum sérstaklega fyrir að 

hann skildi hafa tekið hann svona inn í hópinn. Hann fattaði ekkert að 

hann hefði verið að gera eitthvað sem var sérstaklega þakkarvert. Þetta 

sýnir bara hvað við erum svolítið ólík sko hvernig við lítum á hlutina 

(Katla) 

 

Dæmi þetta sýnir eflaust meira um afhverju viðmælendur mínir hika við að sækja 

um tónlistarnám fyrir börn sín þegar sýn skólakerfins virðist vera að óeðlilegt sé að þau 

séu virkir félagslegir þátttakendur í skólastarfi. Ef til vill getur verið að sýnileiki þeirra 

nemenda sem eru með sérþarfir innan tónlistarskólans sé ekki nógu mikill. Í umræðum 

við tónlistarskólastjóra var rætt m.a. um aðkomu skólans að tónlistarnámskeiðum fyrir 

fatlaða en þar voru nokkur dæmi um velheppnað samstarf en svo virtist sem fjármál settu 
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strik í reikninginn um áframhaldandi samstarf. Það væri ódýrara fyrir námskeiðshaldara 

að kaupa nokkra kennara til kennslu á námskeiðunum heldur en að vera í eiginlegu 

samstarfi með húsnæði og starfsfólk. Þrátt fyrir það væru nokkuð margir nemendur með 

sérþarfir í námi í umræddum tónlistarskóla. Stjórnandi skólans greindi frá því að sá háttur 

væri á að þeir kennarar sem taka á sig aukaálag vegna nemenda með einhverskonar 

sérþarfir fái það greitt sérstaklega. Nákvæmar tölur um hversu margir nemendur sem féllu 

undir skilgreininguna með sérþarfir væri ekki til en það væri þó stór hluti kennara 

tónlistarskólans sem sinntu slíkri kennslu. Þar að auki væru fáeinir kennarar sem beinlínis 

væru mjög áhugasamir um að kenna nemendum með sérþarfir. Einhverjir þeirra höfðu 

jafnvel sótt sér þekkingu til þess að mæta betur þörfum þeirra. Aukin greiðsla með 

nemendum með sérþarfir kann einnig að vera ástæða þess að einhverjir kennarar sæki 

frekar í að kenna nemendum með sérþarfir. Það kom hins vegar fram að skólinn er mjög 

opinn fyrir því að fá til sín fleiri fatlaða nemendur, hvernig sem þeirra fötlun er. Þeim 

þætti mikilvægt að sinna öllum nemendum á sínum forsendum.  

 

5.3.2.1Félagslegi1þátturinn1

Í öllum viðtölum bar á góma sitthvað um félagslega þáttinn. Meðal annars kom 

fram að ástæða þess að viðmælendurnir töldu tónlistarnám heppilegt væri af félagslegum 

ástæðum sem vissulega væri stór partur af öllu tónlistarnámi. Eins og fram hefur komið í 

fyrri köflum ritgerðarinnar getur tónlistarnám veitt mikla lífsfyllingu og haft víðtækt 

félagslegt gildi enda er markmiðið með náminu að örva nemandann til þess að iðka og 

njóta tónlistar í samfélaginu (Aðalnámskrá tónlistarskólanna, 2000). Því er mjög eðlilegt 

að foreldrar barna með sérþarfir hugsi tónlistanámið sem einhverskonar félagslega 

þátttöku og ósk flestra viðmælenda minna var að barn þeirra gæti spilað sér til ánægju í 

hópi og verið þátttakandi í tónlistarflutningi. Það markmið var skýrast hjá Örnu sem þráði 

mjög heitt að sonur hennar fengi að komst í hljómsveit og spila á sínum forsendum með 

öðrum hljóðfæraleikurum sér til ánægju, enda væri tónlistin hans aðaláhugamál, líf og 

yndi. Þegar möguleikar til samspils voru ræddir við hana kom upp hugmynd að því að 

bjóða í heimsókn til hans öðrum hljóðfæraleikurum. 

!
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...og leyfa honum að prófa gítarinn og eitthvað svona [Arna nafngreinir 

kunningja sonar síns] gæti verið á trommunum. Við værum alveg rosalega 

hamingjusöm bæði ef hann byrjaði í hljómsveit því þetta er það  sem hann 

virkilega vill.....  mann hefur oft langað að prófa ýmislegt en maður hefur 

haft nóg með að vera foreldri  

(Arna) 

 

 Þessi ummæli Örnu um son sinn sem þátttakanda í hljómsveit  spegla ágætlega 

þær væntingar foreldra og óskir til handa börnum sínum. Að veita þeim ákveðna hæfni 

sem þau gætu síðar nýtt sér til ánægju og lífsfyllingar. Sonur Bjargar og Bjarna hefur 

mikla ánægju af sínu tónlistarnámi og á meðan viðtali stóð kom hann heim úr 

tónlistartíma, lokaði sig af inni í herbergi og byrjaði að syngja hástöfum. 

Tónlistarmenntun hans styrkti hann og auðvelt er að skoða tónlistarhegðun hann í ljósi 

bæði valdeflingar og lífsfyllingar.  
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6.1Umræður 

Í inngangi var sagt frá ástæðum þess að rannsakandi valdi efnið og í fræðilegum 

hluta var gerð grein fyrir stöðu stefnumótana og samþykkta er umfjöllunarefni ritgerðar 

varðar. Leitast var við að fá innsýn í reynsluheim foreldra fjögurra fatlaðra einstaklinga í 

sama sveitarfélagi og af tónlistarmenntun innan veggja tónlistarskólans.  

Rannsakandi vildi vita hvaða tækifæri og hvaða hindranir væru fyrir formlegri 

þátttöku og hver reynsla foreldra væri af tónlistarkennslu barna sinna. Þegar umræðurnar 

hér fyrir ofan eru dregnar saman má draga þá ályktun  að vandamálið snúist fyrst og 

fremst um aðgengi að upplýsingum bæði frá tónlistarskóla til foreldra og frá foreldrum til 

tónlistarskóla.  

En hvernig tókst svo til? Hefur rannsakanda tekist að öðlast ákveðna innsýn inn í 

heim þessa litla úrtaks? Ef við skoðum það út frá þeim þemum sem gefin voru í upphafi 

um aðgengi að skólum kemur mjög skýrt fram að þrátt fyrir að lagalegt umhverfi, viðhorf 

tónlistarskólans og stefnumótun stjórnvalda sé nokkuð skýrt er aðgengi þó enn ábótavant. 

Dregin er sú ályktun af því að tónlistarskólinn þurfi að vera óhræddari við að skilgreina 

og upplista hvað þeir eigi við með að allir séu velkomnir og sýnir það ef til vill nauðsyn 

þess að nefna hlutina og kalla þá réttum nöfnum. Foreldrarnir veigra sér við að senda 

börnin sín á stað þar sem þeir eru ekki vissir um að þau séu í raun velkomin. Foreldrar 

vilja faglega tónlistarmenntun fyrir börn sín, en það vantar samt aukið aðgengi og meiri 

upplýsingar til þess að samskiptin gangi snurðulaust fyrir sig. Það er eins og hvorugur 

aðilinn viti hvernig á að nálgast hinn. Þau fallegu gildi sem koma fram í aðalnámskrá og 

stefnumótun um jafnrétti og þátttöku allra virðast því ekki ná settu marki. 

Lagaumhverfi og stefnumótun styður nám fatlaðra barna í tónlistarskólum 

landsins og jafnvel hvetja til þess. Hið fjölbreytta landslag sem sóst er eftir í 

stefnumótunum er því ekki enn orðið hluti af daglegri vinnu tónlistarskólanna. 

Í viðtali við tónlistarskólastjóra spurði rannsakandi um aðkomu tónlistarskólans 

að teymisvinnu fatlaðra barna og kom í ljós að þar væri tónlistarskólinn algerlega 

utanveltu. Þeir væru ekki þátttakendur í slíkri samvinnu og slíkt hefði ekki boðist. Það má  

ætla að það yrði fötluðum nemandanum til framdráttar ef tónlistarskólinn tæki þátt í slíku 
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samstarfi og yrði ráðgefandi aðili að vali á námi og námshögum innan tónlistarskólans. 

Ef listnám á að efla einstaklinginn á sínu áhugasviði verður samtal tónlistarskólans við 

sérfræðinga að vera til staðar. 

!

6.1.1Reynsla1foreldra1
Eins og kom fram í upphafi ritgerðar er rannsókn þessi bæði lítil og fyrsta 

rannsókn rannsakanda. Því komu fram ýmsir vankantar við úrvinnslu, sem dæmi má 

nefna málgleði rannsakanda og reynsluleysi við úrvinnslu gagna. Þrátt fyrir þessa 

vankanta má ekki draga úr millivægi orða foreldranna sem við var rætt.  

Glöggt kemur í ljós að allir foreldrar sýna vilja til að börnin læri tónlist, hindrunin 

er að foreldrar sjái ekki tilgang í að senda börn sín í tónlistarskóla ef hann er svo ekki 

fyrir alla. 

Samnefnari allra viðmælenda minna var aðgengi. Skert aðgengi að upplýsingum 

og í flestum tilvikum virtust foreldrar mjög leitandi og fannst ekki sjálfgefið að innrita 

barn sitt í tónlistarskóla. Foreldrar voru allir meðvitaðir um hversu mikil valdefling fælist 

í tónlistarnámi barna sinna, mikilvægi þess að rækta áhugamál sín og vera þátttakandi í 

menningarsamfélaginu. Þess vegna var ósk þeirra allra að börn þeirra gætu stundað 

tónlistarnám.  

Um reynslu foreldra af aðgengi í tónlistarskólann sem um ræðir var reynsla Kötlu 

af inngöngu ólík reynslu Ingibjargar, Bjargar og Bjarna að því leyti að hún upplifði 

neikvæðar tilfinningar og skort á aðgengi á meðan Ingibjörg, Björg og Bjarni deila mjög 

jákvæðri upplifun af aðgengi eftir að börn þeirra höfðu hafið nám. Reynsla Kötlu var 

mjög neikvæð og upplifði hún að barn sitt væri ekki fullkomlega velkomið í 

tónlistarskólann og hafði ekki gert aðra tilraun til þess að reyna að innrita hana. 

 Ingibjörg talar um þær hugmyndir sínar að dóttir sín sé velkomin í 

tónlistarskólann vegna fötlunar sinnar. Það vekur upp spurningar um hvort foreldrar þurfi 

virkilega að afla sér upplýsinga um það hvort að stofnun sem rekin er á fjárframlögum 

ríkis og sveitarfélaga taki við börnum þeirra. Þegar heimasíða skólans sem hér um ræðir 

er skoðuð er ekki að finna neitt sem bendir til annars en að allir séu þar velkomnir. 
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Útgefið efni skólanna virtist ekki heldur hafi náð til viðmælenda minna og getur það haft 

einhver áhrif á þá ímynd sem þeir hafa af tónlistarskólanum. 

Sýn nokkra viðmælenda minna á tónlistarskóla var ekki í samræmi við nýboðaðar 

stefnubreytingar Félags tónlistarkennara, „Tónlist er fyrir alla”. Tónlistarnám væri fyrir 

þá sem ætluðu sér frama í tónlist og hefðu líkamlega hæfni til að ná fullkomnu valdi á 

hljóðfæri. Ákveðið áhyggjuefni er sú sýn að tónlistarskólinn sé eingöngu fyrir 

afburðanemendur sem ætla sér frama í tónlist í ljósi þess hversu mikla áherslu skólastjóri 

lagði á einstaklingsmiðað nám og eigin markmiðssetningu. Nokkuð ljóst er að ímynd 

tónlistarnáms virðist ekki eiga margt sameiginlegt með ímynd samfélagsins á hæfni 

fatlaðs barn til tónlistariðkunar.  

Kröfur til nemenda sem glíma við fötlun eða annars konar sérþarfir var nokkuð 

ljós frá sjónarhóli tónlistarskólans, að nemandi ynni að því að auka hæfni á sínum 

forsendum og á sínum hraða og honum tekið á sínum forsendum frekar en forsendum 

skólans. Hins vegar höfðu foreldrar ekki skýra sýn á það einstaklingsmiðaða námsmat og 

námsframboð sem tónlistarskólinn bauð uppá. Þau höfðu flest frekar litlar væntingar um 

færni barna sinna við að ná tilskilinni hæfni sem þeir töldu að væri krafa tónlistarskólans.  

Það var ekki fyrr en í tónlistarskólann kom að viðmælendur mínir uppgötvuðu möguleika 

barna sinna til tónlistariðkunar á sínum forsendum. Þetta styrkir það mat rannsakanda, að 

í raun sé það starf sem unnið er innan veggja tónlistarskólans til fyrirmyndar en það nær 

ekki augum tilvonandi nemenda eða foreldra þeirra. Það hlýtur því að vera erfitt að stuðla 

að áframhaldandi uppbyggingu að svo fjölbreyttu námi þegar sú vitneskja er ekki augljóst 

utanað komandi aðilum.  

Í máli Ingibjargar kemur fram að hún sé ánægð með þátt tónlistarskólans í 

félagslegum þroska dóttur sinnar og viðhorf kennarans til dóttur hennar. Viðhorf 

foreldranna til tónlistarkennara barna sinna var undantekningarlaust mjög gott og hæfni 

þeirra til þess að kenna fötluðum börnum ekki með nokkru móti dregin í efa. Vissulega 

komu upp smávægileg vandamál en kennari hafi leyst þau á farsælan hátt. Kennslan sem 

slík og viðhorf tónlistarkennaranna er mjög jákvætt en eins og áður nær það ekki út fyrir 

veggi skólans. Foreldrum fannst kennarar ekki gera upp á milli fatlaðra og ófatlaðra barna 

heldur frekar sýna mjög fagleg vinnubrögð gagnvart nemendum sínum, mismunun var 

sjaldnast til staðar. 
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Stærstu hindranirnar sem komu fram í máli viðmælenda var því skortur á aðgengi 

að upplýsingum og skortur á vitneskju um fyrir hverja tónlistarskólinn væri.  

Tónlistarskólinn sem hér hefur verið fjallað um hefur á síðustu misserum lagt 

mikla vinnu í breytingar á tilhögun náms og að gera námið sem aðgengilegast fyrir alla á 

faglegum grunni.  Ekki er hægt að segja til um hvort aðrir tónlistarskólar í öðrum 

sveitarfélögum hafi lagst í jafn mikla vinnu til þess að gera skóla sinn eins 

einstaklingsmiðaðan og raun ber vitni og því getur rannsókn þessi ekki gefið nein svör 

um hagi í öðrum skólum. 

 

6.2.1Tillögur1að1úrbótum1og1næstu1skref1
Til þess að stuðla að eftirfylgni allrar þeirra stefnumótunar sem hefur komið fram 

verða allir að standa saman og sitja við sama borð. Aðgengi að upplýsingunum um 

stefnumótunina, regluverkin og námskrárnar sjálfar virðast í sjálfu sér ekki vera mjög 

óaðgengilegar og sýnilegar á heimasíðum stofnananna sem að þeim koma. Hins vegar 

hafa áhrif breytinganna ekki skilað sér til þeirra sem við á. Tónlistarskólinn sem um er 

fjallað er meðvitaður um þessar breytingar en nær þó ekki að sýna tilvonandi nemendum 

hvernig skólinn er markvisst að vinna í því að fá sem fjölbreyttastan hóp inn til sín. 

 Þrátt fyrir að nokkrir viðmælendur mínir hafi rætt um að ef til vill sé hlutunum 

best borgið með því að segja þá beint út er kannski staðreyndin sú að upplýsingum er 

ekki einungis komið á framfæri með orðum heldur líka með gjörðum. Rannsakandi 

leggur því til að tónlistarskólinn geri þá fötluðu nemendur sem stunda nám í skólanum 

sýnilegri til dæmis með myndum á heimasíðu til jafns við aðra og virkri þátttöku í 

tónlistarviðburðum. Ef til vill væri einnig æskilegt að tónlistarskólanir kæmu meira að 

teymisvinnu fatlaðra barna, ekki endilega sem hluti í teyminu heldur sem ráðgefandi aðili 

og partur af þeirri vinnu sem innan teymisins er unnin. Í upphafi ritgerðarinnar var talað 

um áhrifamátt tónlistar á börn og ungmenni og því mætti teljast heppilegt að sú 

fagstofnun sem að tónlist kemur hafi tækifæri til umræðu við aðila í teymisvinnunni.  

Við úrvinnslu rannsóknarinnar kom einnig í ljós að kennsla í tónmennt í 

grunnskóla væri verulega ábótavant, ekki var rætt um gæði kennslunnar heldur fjölda 

tíma sem barn fékk í tónmennt. Sem dæmi voru börn foreldra beggja stúlknanna sem voru 
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í grunnskóla ekki í tónmenntatímum, heldur hafði tónlistarskólinn aðstöðu til 

forskólakennslu í skólanum. Það verður að teljast ákveðið áhyggjuefni ef hallað er á 

tónmennt í skólastarfi barna. 

Vegna smæðar rannsóknarinnar er eingöngu hægt að gera sér mynd af 

aðstæðunum og auðvitað er ekki hægt að gera ráð fyrir að sömu aðstæður séu allstaðar. 

Þar af leiðandi væri forvitnilegt að kanna aðstæður í skólum og reynslu foreldra víðar um 

land. Næstu skref eftir það væri könnun á gæðum náms og námsmati tónlistarkennslu 

nemenda með sérþarfir. 

 Tónlistarskólinn sem um ræðir er mjög framarlega í hugsun um jafnrétti nemenda 

til náms og því væri fróðlegt að kanna fleiri skóla á landinu með stærra úrtaki 

viðmælenda til þess að fá betri mynd af tækifærum fatlaðra barna til tónlistarnáms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!



! !
60!

Lokaorð 

Við höfum farið saman í gegnum ferðalag, gegnum dal lagalandslagsins, skóg 

námskráa og leiðina inn í tónlistarskólann. Við bárum þessa ferðalýsingu undir aðra 

ferðalanga og báðum þá að lýsa sinni ferðasögu. Öllum ferðalöngunum ber saman um að 

leið þeirra hafi verið torfær og illa merkt, þeir hafi þurft að velja á milli leiða sem þeir 

áttuðu sig ekki á hvort hentaði betur og hvert lægi. Ef til vill væri leiðin að faglegri 

tónlistarmenntun einstaklings með sérþarfir ekki jafn grýtt og raun ber vitni ef aðgengi og 

vitneskja um leiðir væru til staðar á sem flestum stöðum sem fjalla um mál fatlaðra. 

 Námið í tónlistarskólanum sem fjallað var um verður að teljast gott þar sem það er 

faglega unnið og þeir sem það sóttu mjög ánægðir með sitt nám. Það er því miður að sú 

vitneskja nái ekki til tilvonandi nemenda með sérþarfir og þar af leiðandi þeir ekki jafn 

stór hluti af nemendahópi tónlistarskólans. 

Með tilkomu hátíða eins og List án landamæra sem hefur skapað sér virkan sess í 

menningarlífi okkar höfum við stígið skref í átt að sýnileika listsköpunar fatlaðra. 

Forsenda listsköpunar fatlaðs fólks hlýtur þó að vera samhliða því að þeim sé veitt 

listfræðsla. Ástæða þess að sveitarfélögin styrkja tónlistarskólanna til rekstrar hlýtur að 

vera það mikilvæga hlutverk sem hann sinnir. Kennsla nemenda í hæfni á hljóðfæri eða 

söng sem síðar getur orðið til þess að nemandi leggur sitt lóð á vogaskálarnar í 

uppbyggingu menningarlífs í bænum.  

Ég hef um árabil starfað með fötluðu fólki sem hefur áhugamál eins og hver annar 

en fær takmörkuð tækifæri til þess að sinna þeim. Ég sem ófötluð manneskja fékk 

tækifæri til þess að sinna mínum tónlistaráhuga og hlaut þá faglega tónlistarkennslu sem 

ég sóttist eftir án nokkurra vandkvæða. Það höfðar mikið til réttlætiskenndar minnar að 

vita til þess að fatlað fólk fái hugsanlega ekki sömu tækifæri og aðrir til að sinna 

áhugamálum sínum og væntingar þeirra og vonir séu að engu hafðar. Ég vona því að í 

framtíðinni verði leið fatlaðs fólks að ástundun áhugamála sinna greiðari. 

 

Reykjavík apríl 2014 

Steinunn Guðný Ágústsdóttir 
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Viðaukar1og1vinnublöð1

Viðauki111^1Atriðalisti1
Tengsl við verkefni: (barn, foreldri, skólastjóri): 

 

 

Bakgrunnur: 

Segðu mér frá tónlistarumhverfi þínu og áhugasviðum (áhugi, hljóðfæri, ánægja) 

Hvað leiddi þig útí tónlist? (ættingjar, kór, áhugi, aldur) 

Hvert er viðhorf þitt til tónlistar almennt?/ Hvaða hlutverki gegnir tónlist í lífi þínu? 

(fyrirmyndir, félagsmótun) 

Hvert er viðhorf þitt til tónlistarkennslu barna með sérþarfir? 

 

 

Segðu mér frá tónlistarmenntun þinni (barnsins þíns) (skólastjórar; í þínum skóla) 

  -jákvæðar eða neikvæðar? Afhverju? 

Segðu mér frá kröfunum sem gerðar vor til barns þíns? / Hvaða kröfur gerir þú. Eru 

kröfur þær sömu til ófatlaðra eins og fatlaðra? 

Hvað finnst þér um tónlistarskóla vs sérprógröm í tónlist? Hvort myndir þú kjósa? 

Hvaða hindranir sérð þú í tónlistar námi barna með sérþarfir? 

Segðu mér frá þeim tækifærum sem þú sérð í tónlistarnámi barnsins þíns. 

Finnst þér tónlistarskólinn tilbúinn að mæta börnum með sérþarfir?  

 

 

 

 

 

 

 

 



! !
68!

Viðauki121^1Samþykkisblöð.1
Viðauki 2 - Samþykkisblöð 

Reykjavík, janúar 2014 

Ágæti þátttakandi 

Ég heiti Steinunn Guðný Ágústsdóttir og óska hér með eftir samþykki að viðtali við þig 

sem liður í þátttöku þinni í meistaraverkefni mínu á sviði listkennslu við Listaháskóla 

Íslands.  Fyrirhugað er að safna gögnum frá lok janúar, byrjun febrúar 2014. 

Tilgangur rannsóknar minnar er að kanna stöðu barna með sérþarfir í tónlistarskólum. 

Rætt verður bæði við stjórnendur tónlistarskóla sem og börn með fatlanir og foreldra 

þeirra sem hafa nýtt sér eða hafa áhuga á að nýta sér þjónustu tónlistarskólanna.  Einn 

aðal tilgangurinn með rannsókninni er að kanna hvort nemendur með sérþarfir séu að 

nýta sér námsframboð tónlistaskólanna? Vonast er til að komast að því hver hindrunin er 

og hvað væri þá hægt að gera til þess að nemendur gætu eða sæktust eftir að sækja sér 

þekkingu. Nafn þátttakenda og skóla mun hvergi koma fram og farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. Þátttakendum er 

velkomið að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er ef óskað er eftir því. Rannsóknin 

verður tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að fara yfir þessar upplýsingar. Ef þú hefur einhverjar 

spurningar getur þú haft samband með tölvupósti á netfangið steinunn12@lhi.is eða í 

síma 865- 5656. 

Með bestu kveðjum 

Steinunn Guðný Ágústsdóttir 

Vinsamlega skrifaðu undir til að veita samþykki fyrir rannsókninni. 

 

 

___________________________________________________ 

(undirskrift viðmælanda) 

 

____________________________________________________ 

(undirskrift rannsakanda) 
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Viðauki131^1Kynningar1bréf1
Ágæti þátttakandi 

 

Ég heiti Steinunn Guðný Ágústsdóttir og ég er meistaranemi við Listaháskóla Íslands. 

Sem liður í lokaverkefnu mínu hef ég hug á að gera rannsókn og því hef ég samband við 

þig. 

Tilgangur rannsóknar minnar er að kanna stöðu barna með sérþarfir í tónlistarskólum. 

Rætt verður bæði við stjórnendur tónlistarskóla sem og börn með fatlanir og foreldra 

þeirra sem hafa nýtt sér eða hafa áhuga á að nýta sér þjónustu tónlistarskólanna.  Einn 

aðal tilgangurinn með rannsókninni er að kanna hvort nemendur með sérþarfir séu að 

nýta sér námsframboð tónlistaskólanna? Vonast er til að komast að því hver hindrunin er 

og hvað væri þá hægt að gera til þess að nemendur gætu eða sæktust eftir að sækja sér 

þekkingu. 

Ég óska hér með eftir viðtali við þig sem lið í meistaraverkefni mínu á sviði 

listkennslu.  Fyrirhugað er að safna gögnum frá lok janúar, byrjun febrúar 2014. Nafn 

þátttakenda og skóla mun hvergi koma fram og farið verður með allar upplýsingar sem 

trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. Þátttakendum er velkomið að 

hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er ef óskað er eftir því. 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að fara yfir þessar upplýsingar. Ef þú hefur einhverjar 

spurningar getur þú haft samband með tölvupósti á netfangið steinunn12@lhi.is eða í 

síma 865- 565656. 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst  

 

Steinunn Guðný Ágústsdóttir. 
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