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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina stöðu framhaldsmenntunar í tónlist á Íslandi, 

fara yfir þróun hennar til þessa og greina hvernig megi styrkja hana og bæta. Til þess að 

fá skýra yfirsýn yfir íslenskt menningarlíf og þær áskoranir sem ný kynslóð 

tónlistarmanna stendur frammi fyrir var íslenskt tónlistarlíf greint með hliðsjón af 

kenningum um klasa. Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur í gegnum tíðina gegnt 

forystuhlutverki í framhaldsmenntun í tónlist og því var gerð rannsókn með skólann að 

meginviðfangsefni. Um þríþætta raundæmisrannsókn var að ræða þar sem 

framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi var til athugunar, þá var íslenski tónlistarklasinn 

kortlagður og loks voru ytri og innri þættir í starfsemi Tónlistarskólans í Reykjavík  

greindir og í framhaldi af því unnið að framtíðarstefnumótun fyrir skólann.  

Niðurstaða greiningarinnar sýnir okkur að tónlistarskólakerfið á Íslandi er nokkuð 

sterkt og aðgengi að tónlistarmenntun frekar almenn. Samt sem áður eru ágallar í 

kerfinu og margt sem má bæta. Menntun á framhaldsstigi stendur faglega vel að vígi í 

þeim skólum sem sérhæfa sig í kennslu á því stigi í Reykjavík, en fyrst og fremst eru það 

Tónlistarskólinn í Reykjavík og Tónlistarskóli FÍH sem ná að undirbúa nemendur nógu vel 

fyrir háskólanám og atvinnumennsku í tónlist. Þrátt fyrir það standa þessir skólar illa 

fjárhagslega og þurfa að takast á við erfiðar áskoranir hvað varðar rekstur þeirra. Því 

þarf að styrkja stöðu þessara skóla og tryggja rekstrargrundvöll þeirra til frambúðar. 

Brýn þörf er fyrir skýra menntastefnu þar sem tekið yrði á ýmsum aðkallandi 

vandamálum á sviði framhaldsmenntunar í tónlist og nauðsynlegt að finna skynsama 

framtíðarlausn um hvernig eigi að haga tónlistarkennslu á framhalds- og háskólastigi hér 

á landi. Þótt ekki verði boðið upp á slíka heildstæða menntastefnu í ritgerðinni eru 

lagðar fram ýmsar hugmyndir og tillögur um umbætur í menntamálum á framhalds- og 

háskólastigi. 

Eftir að hafa greint íslenska tónlistarklasann er ljóst að hann er að færast af 

mótunarstigi yfir í það að vera klasi á þróunarstigi og býður hann því nú upp á ótal 

tækifæri til uppbyggingar ef skynsamlega er staðið að málum. Engu síður stendur 

klasinn frammi fyrir erfiðum áskorunum sem mikilvægt er að taka alvarlega og bregðast 
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við í tæka tíð svo að hann geti haldið áfram að þróast og dafna. Ein af þeim 

lykiláskorunum sem hann stendur frammi fyrir er að byggja upp öflugt menntakerfi sem 

skilar fyrsta flokks tónlistarmönnum inn í atvinnugreinina og leggur grunninn að 

gróskumiklu tónlistarlífi.  

Niðurstöður úr rannsókninni voru einnig kynntar í formi stefnumótunar fyrir 

Tónlistarskólann í Reykjavík þar sem sett er fram stefna og aðgerðaáætlun með það að 

markmiði að styrkja og efla Tónlistarskólann í Reykjavík. 
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1  Inngangur  

Allt frá stofnun Tónlistarskólans í Reykjavík árið 1930 hefur hann gegnt forystuhlutverki í 

tónlistarmenntunar þjóðarinnar. Skólinn er elsti starfandi tónlistarskóli landsins og hefur 

lengst af sinnt kennslu á framhaldsstigi og að hluta til á háskólastigi. Flestir 

tónlistarmenn þjóðarinnar hafa stundað nám við Tónlistarskólann og kennarar við hann 

eru í hópi fremstu tónlistarmanna landsins. Áður voru einnig starfræktar kennaradeildir 

við skólann og hafa flestir starfandi tónlistarkennarar á Íslandi útskrifast frá honum. 

Þannig er skólinn í nánum tengslum við tónlistarlífið og atvinnulífið í landinu, en sem 

dæmi um það má nefna að flestir kennarar skólans eru virkir tónlistarmenn og margir 

þeirra leiðandi hljóðfæraleikarar í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Í gegnum tíðina hefur 

skólinn brugðist við breytilegum þörfum samfélagsins í tónlistarmenntun og vaxið 

samhliða tónlistarlífi þjóðarinnar. 

Á síðustu árum hefur Tónlistarskólinn í Reykjavík tekist á við erfiðar áskoranir og 

rekstrarumhverfi hans tekið verulegum breytingum. Niðurskurður til Tónlistarskólans og 

annarra skóla sem sinna tónlistarkennslu á framhaldsstigi hefur verið gríðarlegur. Til að 

koma á jafnvægi í rekstri þeirra var árið 2011 gert samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga 

um rekstur tónlistarskóla. Miklar vonir voru bundnar við að það myndi leysa áralanga 

óvissu og deilur og tryggja rekstraröryggi tónlistarskólanna. En þetta samkomulag, sem 

átti að efla tónlistarnám í landinu, reyndist hafa ófyrirséðar afleiðingar og nú ríkir mikil 

óvissa um framtíð tónlistarmenntunar á framhaldsstigi. Þar sem ríki og Reykjavíkurborg 

leggja mismunandi skilning í ákveðinn hluta samkomulagsins hafa þau tekist á um hvor 

aðilinn eigi að bera kostnað af kennslu á framhaldsstigi í tónlist. Frá því samkomulagið 

gekk í gildi hafa því engir þjónustusamningar verið gerðir við tónlistarskólana um 

kennslu á því stigi. Þessi deila hefur bitnað á Tónlistarskólanum í Reykjavík og 

tónlistarmenntun í landinu og skólarnir hafa búið við óljósa stjórnsýslulega stöðu og 

fjárhagslegt óöryggi.  

Markmið þessa verkefnis er að greina stöðu framhaldsmenntunar í tónlist á Íslandi, 

fara yfir þróun hennar á síðustu áratugum og greina hvernig megi vinna að umbótum í 

tónlistarmenntun á framhalds- og háskólastigi. Til þess að fá skýrari yfirsýn yfir íslenskt 
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tónlistarlíf og þann veruleika sem ný kynslóð tónlistarmanna stendur frammi fyrir verður 

íslenski tónlistarklasinn kortlagður og greindur. Með því að stíga út fyrir umhverfi 

menntamála og skoða atvinnugreinina í heild sinni má varpa ljósi á þær áskoranir sem 

menntastofnanir í tónlist standa frammi fyrir í samtímanum og þær aðstæður sem 

tónlistarmenn verða að starfa við. 

Í framhaldi af því verður á þessum síðum unnið að stefnumótun fyrir Tónlistarskólann 

í Reykjavík. Í því felst að greina stöðu skólans með tilliti til ytri og innri þátta og móta í 

kjölfarið stefnu sem skólinn getur byggt á í framtíðinni. Skoðað verður hvernig 

Tónlistarskólinn getur brugðist við erfiðu rekstrarumhverfi og styrkt innviði sína sem 

stofnun með markvissum hætti. 

Rannsóknarspurningar sem leitað verður svara við eru einkum þrjár: 

 Hvernig hefur framhaldsmenntun í tónlist þróast á Íslandi og hvað má þar 
bæta? 

 Má sjá dæmi um vaxandi tónlistarklasa og ef svo er, hvernig má ýta undir 
hann? 

 Hvernig má treysta og efla stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík? 

Til þess að svara þessum spurningum verður stuðst við nokkrar aðferðir 

stefnumiðaðrar stjórnunar, með áherslu á greiningu og mótun stefnu. 

Verkefnið felst í raundæmisrannsókn (e. case study) þar sem notast er bæði við viðtöl 

og fyrirliggjandi gögn. Tilgangur rannsóknarinnar er að skýra með nokkrum hætti þá 

alvarlegu stöðu sem upp er komin í framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi og varpa ljósi á 

mikilvægi Tónlistarskólans í Reykjavík fyrir íslenskt tónlistarlíf og samfélag. Rannsóknin 

er unnin í nánu samstarfi við stjórnendur Tónlistarskólans í Reykjavík og Félags íslenskra 

hljómlistarmanna (FÍH). 

Rannsóknin skiptist í þrjá meginhluta þar sem fjallað eru um þrjú viðfangsefni sem 

tengjast þó sterkum böndum. Í 4. kafla er fjallað um tónlistarlíf og menntun, í 5. kafla er 

íslenski tónlistarklasinn til umræðu og í 6. kafla er sjónum beint að Tónlistarskólanum í 

Reykjavík. Fræðilegur hluti ritgerðarinnar er einnig þrískiptur og tengist hver hluti hans 

ákveðnum kafla ritgerðarinnar. Þar verður fjallað um menningarhagfræði, klasa í 

listgreinum og hlutverk menntunar innan klasasamstarfs. Einnig verður rætt um 

stefnumiðaða stjórnun og þau greiningartæki sem beitt verður í rannsókninni. 
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Niðurstöður eru jafnframt þrískiptar og tengjast þær hverjum kafla fyrir sig þar sem 

tekist er á við eina rannsóknarspurningu í senn. Til þess að fá skýrari yfirsýn yfir 

uppbyggingu ritgerðarinnar og hvernig kaflarnir tengjast innbyrðis er hún sett 

myndrænt fram í mynd 1. Þrír meginþræðir ganga í gegnum kaflaskiptinguna: 

framhaldsmenntun í tónlist (kaflar 3.1, 4, 7.1), tónlistarklasar (3.2, 5, 7.2) og 

stefnumótun fyrir Tónlistarskólann í Reykjavík (3.3, 6, 7.3). 

 

1
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2
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tónlistarklasinn
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Mynd 1 Uppbygging ritgerðar 

Höfundur ritgerðarinnar stundaði nám við Tónlistarháskólann í Berlín, Hochschule für 

Musik Hanns Eisler, þaðan sem hún lauk Konzertexamen eða doktorsprófi í tónlist. 

Höfundur hefur starfað sem klarínettuleikari í Þýskalandi undanfarinn áratug og leikið 

þar við sinfóníuhljómsveitir, óperu- og leikhús. Auk starfa sinna sem klarínettuleikari 

hefur hún stjórnað tónlistarhátíðum og skipulagt tónleikaraðir í Þýskalandi og á 

Grikklandi, sérstaklega með það fyrir augum að koma ungu hæfileikafólki á framfæri.  
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Höfundur flutti til Íslands árið 2011 og hefur unnið sem kennari og aðstoðarskólastjóri 

við Tónlistarskólann í Reykjavík. Á undanförnum misserum hefur hún einnig unnið að 

sameiginlegum hagsmunum tónlistarmanna á íslandi og tekið þátt í samningaviðræðum 

um launakjör fyrir Félag Íslenskra hljómlistarmanna. Höfundur hefur brennandi áhuga á 

skólamálum og uppbyggingu framhaldsmenntunar í tónlist á Íslandi. 
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2 Aðferðafræði  

2.1 Raundæmisrannsókn 

Þessi ritgerð fjallar um raundæmisrannsókn (e. case study) með framhaldsmenntun í 

tónlist á Íslandi að meginviðfangsefni. Þessi rannsóknaraðferð er álitin eiga vel við þegar 

eitt eða fleiri viðfangsefni eru skoðuð nákvæmlega og frá mörgum sjónarhornum (Yin, 

2003; Eisenhardt, 1989). Þannig á rannsóknaraðferðin að þjóna viðfangsefninu og þeim 

spurningum sem liggja henni til grundvallar. Í raundæmisrannsóknum er hægt að 

styðjast við gögn af margvíslegum toga, svo sem viðtöl, fyrirliggjandi gögn og 

tölfræðilegar upplýsingar, ólíkt eigindlegum eða megindlegum rannsóknaraðferðum, 

sem útiloka ákveðnar vinnuaðferðir (Yin, 2003; Saunders, Lewis, Thornhill, 2001).  

Raundæmisrannsóknir eru vel til þess fallnar að kortleggja klasa í listgreinum, því 

með þeim má bera saman tvo eða fleiri klasa. Þær gefa okkur staðbundnar upplýsingar 

um hvernig klasinn hegðar sér en aftur á móti er erfitt að alhæfa út frá rannsóknum þar 

sem aðeins er fjallað um afmarkaða staðbundna klasa sem háðir eru menningu og 

pólitík hvers svæðis fyrir sig, en sú er oft raunin í þessum fræðum (Drake, 2003). 

2.1.1 Rannsóknarsnið 

Raundæmisrannsóknir skiptast í sérstakar (e. single case) og fjölhliða 

raundæmisrannsóknir (e. multible case). Í sérstökum raundæmisrannsóknum er eitt 

viðfangsefni tekið til nákvæmrar athugunar en í þeim fjölhliða eru mörg svipuð 

viðfangsefni skoðuð (Yin, 2003). 

Raundæmisrannsóknir geta auk þess verið lýsandi (e. descriptive) þar sem 

viðfangsefninu er lýst á skilmerkilegan hátt til að öðlast dýpri skilning og þekkingu á því, 

en einnig verið rannsakandi (e. exploratory), þar sem grunnur er lagður að frekari 

rannsóknum (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989). 

Í þessari ritgerð er unnin þríþætt, lýsandi raundæmisrannsókn þar sem fjallað er um 

þrjú viðfangsefni sem tengjast sterkum böndum. Þau eru: framhaldsmenntun í tónlist á 
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Íslandi, íslenski tónlistarklasinn og Tónlistarskólinn í Reykjavík. Í rannsókninni er notast 

við fyrirliggjandi gögn og viðtöl tekin til þess að dýpka skilning á rannsóknarefninu. 

2.1.2 Gagnasöfnun 

 Í raundæmisrannsóknum er lögð áhersla á söfnun gagna af fjölbreyttum toga. 

Mikilvægt er þó að byggja rannsóknina upp á góðum skipulögðum gagnagrunni, gæta 

samhengis og hafa góða yfirsýn yfir gögnin og hvernig best er að vinna úr þeim (Yin, 

2003). Með fjölbreyttum gögnum úr ólíkum áttum um viðfangsefnið er líklegra að 

niðurstöður verði nákvæmari og rannsóknin trúverðug. Það byggist þó á því að öguðum 

vinnubrögðum sé beitt við gagnasöfnunina og að gögn séu skráð með skipulegum hætti. 

Í raundæmisrannsóknum er það túlkun rannsakandans á þeim gögnum sem hann hefur 

undir höndum sem ræður túlkun þeirra (Yin, 2003). 

Gagnasöfnun fyrir ritgerðina hófst í Janúar 2014, en þá starfaði rannsakandi sem 

aðstoðarskólastjóri við Tónlistarskólann í Reykjavík og leysti Þórunni Guðmundsdóttur af 

í því starfi veturinn 2013‒2014. Á þeim tíma sat rannsakandi ótal fundi með 

stjórnmálamönnum og embættismönnum um málefni tónlistarskólanna og starfaði náið 

með stjórn STÍR (Samtök tónlistarskóla í Reykjavík) að sama málaflokki. Rannsakandi 

fékk frjálsan aðgang að öllum gögnum Tónlistarskólans: skjölum, bréfum, ársskýrslum, 

fundargerðum og fleiru sem viðkemur rekstri, starfssemi og sögu skólans. Jafnframt fékk 

rannsakandi aðgang að gögnum um málefni tónlistarskólanna hjá FÍH (Félagi íslenskra 

hljómlistarmanna) og tölfræðilegum upplýsingar um tónlistariðnaðinn á Íslandi. Á þeim 

tíma sem rannsóknin var gerð starfaði rannsakandi einnig við kjaranefnd kennaradeildar 

FÍH og gegndi formennsku samninganefndar Félags íslenskra hljómlistarmanna.  

Upplýsingar um lög og reglugerðir er að finna á heimasíðu Alþingis og ýmsar 

gagnlegar upplýsingar voru sóttar af vef Reykjavíkurborgar, meðal annars upplýsandi 

skýrsla rýnihóps um fjárhagslega stöðu tónlistarskólanna í Reykjavík, sem gerð var vorið 

2014. Í greiningarvinnu var einnig stuðst við viðtöl við stjórnendur Tónlistarskólans til 

þess að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og styrkja rannsóknina. Jafnframt studdist 

rannsakandi við útvarpsviðtöl, blaðagreinar, skriflegar frásagnir og annað útgefið efni 

um málefni Tónlistarskólans.  

Upplýsingar voru skráðar niður jafnóðum á skipulegan hátt og gögnum haldið til haga 

í þar til gerðum möppum. 
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2.1.3 Viðtöl 

Viðtöl voru tekin við Þórunni Guðmundsdóttur, aðstoðarskólastjóra og Kjartan 

Óskarsson, skólastjóra Tónlistarskólans í Reykjavík. Viðtölin fóru fram á skrifstofu 

Tónlistarskólans dagana 27. mars og 1. apríl 2015. Viðtölin voru hljóðrituð og skráð 

niður. Viðtölin voru fyrst og fremst notuð til þess að renna enn frekari stoðum undir þá 

frásögn og niðurstöður sem rannsakandi vann úr fyrirliggjandi gögnum. Ekki síst til þess 

að varpa ljósi á það hlutverk sem Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur gegnt í gegn um 

tíðina í íslensku samfélagi og til þess að skilja hvaða ástæður liggja að baki erfiðrar stöðu 

framhaldsmenntunar í tónlist á Íslandi í dag. 

2.1.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í raundæmisrannsóknum getur skapast hætta á að rannsakandi verði hlutdrægur í 

umfjöllun sinni vegna tengsla hans við rannsóknarefnið. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru háðar því hvernig rannsakandi vinnur úr gögnum og túlkar þau (Yin, 2003).  

Í þessari rannsókn er rannsakandi þátttakandi í skólastarfinu og hefur komið að því 

bæði sem nemandi, kennari og stjórnandi. Þessi tengsl geta vissulega haft áhrif á 

niðurstöður og rannsakandi hefur það í huga við úrvinnslu og túlkun gagna. Til þess að 

koma í veg fyrir þetta var notast við fjölbreytt gögn til að komast að niðurstöðum og 

auka þannig trúverðugleika rannsóknarinnar. 
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3 Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Fyrst verða kynntar 

hugmyndir innan menningarhagfræði um hlutverk menningar og lista í hagkerfi þjóða, 

þar á meðal um virði listarinnar og hvaða verðmætum listmenntun skilar til einstaklinga 

og samfélagsins. Þá verður farið yfir hugmyndir um klasa, en í ritgerðinni verður íslenski 

tónlistarklasinn kortlagður, staða hans greind og hvaða áskorunum hann stendur 

frammi fyrir. Einnig verða skoðaðar kenningar stefnumiðaðrar stjórnunar og 

aðferðafræði hennar við stefnumótunarvinnu. Kenningar hennar eru oft settar fram í 

greiningartækjum sem nýtast rannsakendum við að greina innri og ytri þætti sem lúta 

að starfsemi stofnunar. Í ritgerðinni verður aðferðum stefnumiðaðrar stjórnunar beitt 

við bæði greiningarvinnu og stefnumótun fyrir Tónlistarskólann í Reykjavík. 

3.1 Listrænt hagkerfi 

Menning og listir gegna stóru hlutverki í hagsæld þjóða. Á síðustu árum hefur verið rætt 

mikið um hagrænt gildi menningar og lista, oftar en ekki til þess að réttlæta ríkisstyrki til 

listgreina og sýna fram á að styrkir til lista og menningar muni skila sér margfalt til 

samfélagsins. Hagkerfið og atvinnuvegirnir taka örum breytingum og í framtíðinni mun 

nýsköpun, skapandi hugsun og listræn sýn skipta æ meira máli. Listgreinar og aðrar 

skapandi greinar eru ört vaxandi atvinnuvegir sem hafa jákvæð áhrif á hagvöxt og 

velsæld þjóða. Margir hafa jafnvel haldið því fram að í framtíðinni munu skapandi 

greinar verða mikilvægustu atvinnugreinar samfélagsins (Caves, 2000; Florida,2002; 

Ágúst Einarsson, 2012).  

3.1.1 Listin og menningarhagfræði 

Í allri þeirri umræðu sem farið hefur fram um skapandi greinar að undanförnu er vert að 

hafa í huga að þegar fjallað er um skapandi greinar í heild sinni má ekki leggja þær að 

jöfnu við listir. Til dæmis er tölvuleikjaiðnaðurinn talinn til skapandi greina. Þótt 

vissulega þurfi til hugvit og sköpunargáfu við forritun er tölvuleikjaiðnaðurinn fjarlægur 

þeim veruleika sem listamenn lifa og hrærast í og atvinnugreinin annars eðlis. Hina 
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viðteknu skilgreiningu á skapandi greinum setti menningardeild bresku stjórnsýslunnar 

(DCMS) fram og flokkar hún skapandi greinar í 13 flokka: arkitektúr, listir og fornmuni, 

handverk, hönnun, tískuhönnun, kvikmyndaiðnað, hugbúnað og tölvuleiki, tónlist, 

sviðslistir (e. performing arts), útgáfu hugbúnaður, sjónvarp og útvarp. Skapandi greinar 

eru því regnhlífarhugtak sem nær utan um ólíkar atvinnugreinar og gagnast kannski 

takmarkað þegar fjalla á um ákveðnar listgreinar. Samkvæmt UNCDAT (2010), Viðskipta 

og þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna, einkennir þrennt skilgreiningu DCMS á 

skapandi greinum. Þær eru allar afsprengi mannlegrar sköpunar, innihald þeirra er 

táknrænt og um þær gildir einhvers konar höfundarréttur (e.intellectual property) (Davis 

og Sigþórsson, 2013). Þessar atvinnugreinar tengjast þó oft nánum böndum, til dæmis 

leikur tónlist oft stórt hlutverk í leikhúsi og í kvikmyndum.  

Á síðustu tveimur áratugum hafa skapandi greinar í OECD löndunum vaxið tvöfalt 

hraðar en þjónustugreinar og fjórfalt á við framleiðslugreinar (Kristín Atladóttir,2008). 

Gríðarleg aukning hefur orðið á framleiðslu á afurðum tengdum menningu og fólk nýtur 

lista og afurða hinna skapandi greina í sífellt auknum mæli. Oft og tíðum tengist 

menning hlutum sem erfitt er að setja á mælistiku líkt og vellíðan og lífshamingju. Þó er 

það að njóta menningar og lista órjúfanlegur þáttur í lífi fólks og gerir veröldina 

ánægjulegri enda bætir blómlegt menningarlíf bæði samfélagið og lífið almennt (Caves, 

2000; Towse, 2010).  

Einnig á Íslandi eru listgreinar í örum vexti en velta skapandi greina á Íslandi árið 2009 

var hér 189 milljarðar. 12,5% af þeirri veltu kom frá opinberum sjóðum. Tekjur af 

útflutningi í skapandi greinum námu um 24 milljörðum eða um 3% af heildar 

útflutningstekjum landsins (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Á 

síðasta áratug hefur áhugi á rannsóknum á skapandi greinum aukist og nokkrir íslenskir 

rannsakendur hafa tekist á við það verkefni að skoða skapandi greinar og listgreinar út 

frá hagfræðilegum sjónarhól (Ágúst Einarsson, 2004; Ágúst Einarsson, 2012; Ása 

Richardsdóttir, 2012; Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Listamenn 

og listunnendur hafa tekið þessum rannsóknum fagnandi enda leggja niðurstöður þeirra 

lóð á vogarskálarnar í að sannfæra stjórnvöld og almenning um að uppbygging 

menningarlífs sé ein meginforsenda þess að byggja upp öflugt samfélag. 
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3.1.2 Kostir og ókostir menningarhagfræði 

Það getur verið nokkrum vandkvæðum bundið að mæla verðmæti listaverka og 

menningartengdra afurða. Til þess verður annars vegar að meta efnahagslegt virði 

þeirra og hins vegar menningarleg verðmæti í sjálfu sér. Því er erfitt að beita 

hefðbundnum hagfræðilegum aðferðum á listgreinar og mikilvægt að gera sér einnig 

grein fyrir því verðmæti sem felst í reynslu, listrænni sýn, fagurfræði og fleiri þáttum 

(Caves, 2000; Towse 2010; Ágúst Einarsson, 2012). Menningarleg verðmæti geta tekið 

breytingum eftir tímaskeiðum og það sem á einum tíma er verðlaust getur orðið 

verðmætt síðar. Einnig geta listaverk sem urðu til fyrir árhundruðum haldið áfram að 

skapa efnahagsleg verðmæti allt til dagsins í dag. Aðdráttarafl Monu Lisu tekur engan 

enda og hundruð þúsunda ferðamanna flykkjast árlega í Louvre safnið til þess að berja 

hana augum. Níunda sinfónía Beethovens er flutt mörg hundruð sinnum árlega, 

þúsundir tónlistarmanna vinna við flutning hennar, hundruð þúsunda greiða fyrir 

aðgöngumiða svo ekki sé talað um þau verðmæti sem felast í upplifuninni að heyra 

síðustu hljómkviðu Beethoven flutta af góðri sinfóníuhljómsveit. Ofan á þetta bætast 

svo auðvitað öll þau störf og verðmæti sem skapast í kringum flutning hennar, upptökur 

af honum og svo mætti lengi telja. Þannig geta aldagömul listaverk enn haft mikil 

efnahagsleg áhrif í dag.  

Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að skilgreina í hverju verðmæti listarinnar 

er falið. Menn hafa reynt að setja mælistiku á menningarleg og efnahagsleg verðmæti 

listgreinanna og skilgreina hvað er menningarleg afurð. Þannig skilgreina margir slíka 

afurð sem vöru eða þjónustu sem verður til við sköpunarferli og leiðir af sér afurð sem 

hefur efnahagslegt gildi og tengist lagalegum þáttum líkt og höfundarrétti, einkarétti, 

vörumerki og öðru af þeim toga (Kristín Atladóttir, 2008; Howkins, 2001). Þessir 

mælikvarðar eru í raun tilbúningur hagfræðinga og viðskiptafræðinga og vafasamt hvort 

að heppilegt sé að leggja of einhliða mat á verðmæti listarinnar með aðferðum 

hagfræðinnar eða út frá lagalegum sjónarmiðum. Skiptar skoðanir eru um hvernig eigi 

að leggja mat á menningarleg verðmæti og vandamálið um verðmæti listarinnar er það 

sem málið snýst um. Verðmæti listaverka er síbreytilegt eftir tíma og staðsetningu og er 

því óstöðugt, það má meta með ólíkum mælikvörðum og ekki er hægt að mæla það 

einungis eftir hefðbundnum mælikvörðum hagfræðinnar (Thorsby, 2003). 
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Það er ekki einfalt verk að mæla menningarleg verðmæti, ekki frekar en að setja 

mælikvarða á hamingjuna. Annað vandamál sem oft kemur upp þegar fjallað er um 

menningu og listir út frá hagfræðilegu sjónarhorni er hvernig á að skilgreina 

menningarlega afurð og menningarlega þjónustu. Hvert er eðli, umfang og virði 

menningarlegrar afurðar? (Caves, 2000; Towse, 2010). Það er erfitt að greina fyrirfram 

hvernig viðskiptavinir, þ.e. áheyrendur í samhengi tónlistar munu meta virði listarinnar 

og enda gríðarlega breytilegt eftir einstaklingum, þjóðfélagshópum og þjóðum hvað 

teljast vera verðmæti í listum og hvað er einskis þar vert. Framleiðni er einnig afstæð í 

listgreinum og erfitt að mæla hana því einungis lítill hluti af listrænni vinnu skilar sér í 

beinni vöru eða þjónustu sem hægt er að mæla út frá aðferðum hagfræðinnar. Framboð 

og eftirspurn listarinnar lútir einnig öðrum lögmálum en þeim sem klassísk hagfræði 

býður upp á, sbr. Níundu sinfóníu Beethovens, sem áður var minnst á. Eðli vöru og 

þjónustu er annað í listum en í öðrum greinum og erfitt að heimfæra þær hugmyndir á 

listaverk og listviðburði (Caves, 2000; Ágúst Einarsson, 2012). 

Ótal bækur hafa verið skrifaðar til þess að taka á þessum vandamálum og margar 

stofnanir hafa sett fram mælikvarða og skilgreiningar á listgreinum og öðrum skapandi 

greinum. Skilgreiningarnar eru margbreytilegar og ólíkum nálgunum er beitt til þess að 

leggja mat á efnahagslegt og menningarlegt verðmæti listgreina. Menn eru þó sammála 

um að listgreinar og aðrar skapandi greinar munu gegna lykilhlutverki í atvinnuþróun og 

efnahagslegri þróun komandi áratuga (Caves, 2000; Florida, 2002; Towse, 2010; Ágúst 

Einarsson, 2012; Davis og Sigþórsson,2013). 

3.1.3 Virði listmenntunar 

Í fornöld voru það hinar sjö frjálsu listir sem mynduðu grunninn að menntakerfi 

Rómaveldis sem hafði áhrif á hinn vestræna heim langt fram á nýöld. Samkvæmt 

heimspekingnum Seneca voru frjálsu listirnar sjö þær greinar sem maðurinn þurfti að 

hafa vald yfir til þess að geta tekið þátt í samfélagi frjálsra manna. Þær skiptust í tvo 

flokka, annars vegar þríveginn (lat. trivium) en það voru málfræði, mælskulist og 

rökfræði og hins vegar fjórveginn (lat. quadrivium) en það voru tónlist, reikningur, 

rökfræði og stjörnufræði (Seneca, 1928).  
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Síðan á tímum Rómverja hefur hvert samfélag skilgreint almenna menntun út frá 

þörfum samfélagsins á hverjum tíma og þeirri færni sem manneskjan þarf að búa yfir til 

þess að geta talist fullgildur þjóðfélagsþegn. Menntun miðar að því að manneskjan geti 

tekið virkan þátt í samfélaginu, lagt eitthvað af mörkum til þess og séð sér og sínum 

farborða. 

Í samfélagi nútímans eru menn sammála um jákvæð áhrif framhaldsmenntunar á 

samfélagið. Aukin framhaldsmenntun leiðir til aukinna lífsgæða, greiðari aðgangs að 

störfum og aukins hagvaxtar þar sem hún stuðlar að fjölbreyttu atvinnulífi og eykur 

framleiðni (Florida, 2002; Araya og Peters, 2013; Ágúst Einarsson, 2012). 

Þegar meta á virði menntunar verður annarsvegar að líta til þeirra verðmæta sem 

hún á eftir að skila til samfélagsins og hins vegar hvers virði hún er fyrir einstaklinginn. Ef 

hugað er að samfélagslegum ávinningi af henni er ekki einungis átt við efnahagsleg 

verðmæti heldur einnig þann ávinning sem hátt menntunarstig í þjóðfélagi skilar til 

komandi kynslóða. Það getur verið aukin lýðræðisleg virkni, bætt staða mannréttinda, 

sterkara félagslegt kerfi, pólitískur stöðugleiki og aukin menningarvitund (McMahon, 

2009). 

Þau verðmæti sem aukin framhaldsmenntun skilar til einstaklingsins eru oft og tíðum 

aukin lífsgæði, hærri tekjur, möguleikar á betra starfi en einnig verðmæti sem ekki verða 

metin til fjár, líkt og aukin hamingja, betri heilsa, vitsmunalegur þroski og fleira 

(McMahon,2009). 

Í grein sinni „The rise of the creative class“ (2002) fjallar Richard Florida um þær 

áskoranir sem menntakerfið stendur frammi fyrir á 21. öldinni: Samfélagið og 

efnahagslífið séu að taka örum breytingum og það sé ekki lengur þungaiðnaður og 

fjöldaframleiðsla sem skiptir mestu máli heldur sé áherslan að færast yfir á hugvit, 

nýsköpun og þekkingu. Til þess að mæta þessum nýju kröfum samfélagsins sé mikilvægt 

að aðlaga menntakerfið og leggja áherslu á skapandi og gagnrýna hugsun, nýsköpun og 

listgreinar (Florida, 2002). 

McCulloch-Lovell tekst einnig á við spurninguna hvernig eigi að aðlaga menntakerfið 

að áskorunum 21. aldarinnar og hvernig eigi að mennta einstaklinga til að þeir verði 

upplýstir og geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Að hennar dómi er það einmitt hlutverk 

æðri menntastofnana að mennta borgarana í þeim tilgangi og ýta þar með undir 
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lýðræði. McCulloch-Lovell sýnir fram á að menntun í listgreinum auki félagslegan 

skilning, lýðræðisþátttöku og hæfni til þess að takast á við fjölbreyttar áskoranir. Því 

leggur hún ríka áherslu á að framhaldsskólar og háskólar reyni að skapa umhverfi þar 

sem listir og nýsköpun fái að blómstra. Hún hvetur menntastofnanir til þess að efla 

sköpunarkraft og listrænan skilning nemenda því það geri þau hæfari til þess að takast á 

við fjölbreyttar áskoranir, vinna að nýsköpun og byggja upp tengslanet. Skapandi vinna 

krefst aga og þekkingar og gerir nemendur hæfari til þess að takast á við vandamál 

samtímans og betur til þess fallin að leggja sitt af mörkum til samfélagsins og byggja upp 

nýtt og betra þjóðfélag (McCulloch-Lovell, 2010). 

Þessar hugmyndir endurspeglast að nokkru leyti í aðalnámskrá framhaldsskóla, sem 

gefin var út árið 2011, en þar er litið á sköpun sem einn af grunnþáttum menntunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Einnig koma hugmyndir af þessu tagi 

fram í menningarstefnu sem samþykkt var á Alþingi í maí 2013 en þar er stefnt að því að 

auka listgreinakennslu í almenna skólakerfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013c). 

Í þessari opinberu stefnu birtist sú hugmynd að sterk staða listmenntunar á öllum 

skólastigum auki lýðræðisþátttöku, gagnrýna hugsun og sjálfbæra þróun. Gott 

menntakerfi í listum vekur meðvitund um mikilvægi lista og menningar fyrir samfélagið 

og styrkir það á margvíslegan hátt. Þannig leggur það grunninn að öflugu menningarlífi 

og sterkara samfélagi (Bailey, 2009; McMahon,2009; McCulloch-Lovell, 2010).  

3.2 Klasar 

Hugtakið klasi er notað um hóp stofnana og fyrirtækja innan ákveðinnar atvinnugreinar 

og á afmörkuðu landsvæði sem taka höndum saman um að að efla hag greinarinnar í 

heild. Með því að deila sín á milli þekkingu, upplýsingum, tæknikunnáttu og öðrum 

verðmætum auka þau samkeppnishæfni og ávinning einstakra fyrirtækja, stofnana og 

klasans í heild (Porter, 1998). Klasinn teygir sig einnig út fyrir atvinnugreinina sem hann 

byggist á því hann laðar að sér fyrirtæki utan hennar sem veita nauðsynlega þjónustu 

fyrir starfsemina (Ffowcs-Williams, 2012). Ef við tökum dæmi úr tónlistarklasanum þá 

koma margir að framleiðslu eins geisladisks, svo sem upptökuver, grafískur hönnuður, 

prentsmiðja, framleiðslufyrirtæki, umboðsskrifstofa og dreifingaraðili. Allir þessir ólíku 
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aðilar eru hluti af sama tónlistarklasanum þegar þeir koma að framleiðslu eins 

geisladisks. 

Klasar gegna mikilvægu hlutverki í samkeppnishæfni þjóða í alþjóðlegu umhverfi. 

Með því að gera með sér bandalag standa stofnanir og fyrirtæki innan ákveðinnar 

greinar sterkari að vígi í samfélagi þjóðanna. Virkur klasi eykur framleiðni, eflir nýsköpun 

og hvetur til samstarfs og góðra viðskiptahátta innan klasans og utan (Porter, 1998).  

Markmið klasamyndunar er að efla samkeppnishæfni og hagsæld innan ákveðins 

svæðis. Meginmarkmið þeirra er að koma á sterkri tengingu milli atvinnulífs, mennta- og 

rannsóknarstofnana og annarra opinberra stofnana en slíkt samstarf stuðlar að 

nýsköpun og þróun innan greinarinnar (Sölvell, Lindquist og Ketels, 2003). Með því að 

starfa náið saman ná fyrirtæki og stofnanir samlegðaráhrifum þegar þau samnýta 

auðlindir og þekkingu (Rosenfeld, 1997). Klasaþróun byggir því annars vegar á samlífi og 

samvinnu stofnana og fyrirtækja innan sömu atvinnugreinar og hins vegar félagslegum 

og menningarlegum grunni (Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2014). Þótt samkeppni geti ríkt milli fyrirtækja og stofnana innan sama klasa eflir 

samvinna af þessu tagi samkeppnishæfni þeirra því hún eykur verðmætasköpun og 

fjölgar tækifærum til sérhæfingar innan greinarinnar (Porter, 1998; Ketels, 2009).  

Verðmæti geta einnig verið fólgin í orðspori fyrirtækja, hæfni starfsfólks, þekkingu, 

tæknigetu og menningu stofnana. Jafnvægi milli þessara þátta birtist í eðlilegu flæði á 

milli þeirra aðila sem vinna saman. Fyrir endurnýjun greinarinnar er mikilvægt að ýta 

undir nýsköpun og stuðla þannig að verðmætasköpun (Austin, 2000). Fyrirtæki og 

stofnanir skiptast á sérhæfðri þekkingu og byggja þannig upp sameiginlegan 

þekkingargrunn sem nýtist þeim sem starfa innan klasans. Gott upplýsingaflæði skiptir 

þar miklu máli (Sölvell, Lindquist og Ketels, 2003). 

3.2.1 Menntun og klasar 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki og stofnanir að eiga í nánu samstarfi við háskóla og 

menntastofnanir. Þess vegna er eitt af meginmarkmiðum í klasasamstarfi að koma á 

sterkri tenginu milli atvinnulífs, háskóla, rannsóknarstofnana og annarra opinberra 

stofnana. Framboð og aðgengi að menntun á því sviði sem klasinn starfar getur skipt 

sköpum fyrir atvinnugreinina því góð menntun þeirra sem starfa innan hennar er 

lykillinn að framþróun og velgengni. Mikilvægt er að nægt framboð sé á hæfu og vel 
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menntuðu starfsfólki en undirstaðan að samkeppnishæfni er þekking og sérhæfing á 

ákveðnum sviðum. (Sölvell, Lindqvist og Ketels, 2003). 

Háskólar og aðrar menntastofnanir eru yfirleitt virkir þátttakendur í klasasamstarfi og 

gegna lykilhlutverki í rannsóknum innan atvinnugreinarinnar. Í háskólum er reynslu aflað 

og þar verður þekking til sem þeir sjá einkum um að miðla. Þar skapast einnig tækifæri 

til þess að byggja upp sterk tengslanet (Chapain, Cook, Depropris o.fl., 2010). Margir 

hafa haldið því fram að þekking sé verðmætasta auðlind fyrirtækja og stofnana og 

þekkingarmiðlun drifkrafturinn á bakvið framþróun og velgengni klasa. Góð menntun er 

því lykillinn að uppbyggingu og nýsköpun innan greinarinnar (Maskell og Malmberg, 

1999; Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2014).  

Hið opinbera gegnir mikilvægu hlutverki í að byggja upp starfhæfa klasa með því að 

halda úti sterku menntakerfi og styðja við rannsóknir. Þannig geta yfirvöld styrkt 

atvinnulífið til frambúðar. Ágúst Einarsson hefur gagnrýnt harkalega niðurskurð í 

íslenska menntakerfinu og bent á að menntun sé lykillinn að auknum lífsgæðum sem 

skilji á milli framþróunar og stöðnunar í efnahagslífi þjóða. Ágúst bendir á að lífskjör á 

Íslandi í munu versna til muna ef menntun verður ekki eins og best verður á kosið (Ágúst 

Einarsson, 2007). 

3.2.2 Klasar í listgreinum 

Algengt er að klasar þróist innan listgreina þar sem listsköpun er oft og tíðum háð 

samvinnu ólíkra aðila innan sömu greinar. Víða hefur verið fjallað um klasasamstarf sem 

driffjöður listgreina (Power og Janson, 2006; Vang, 2007). Oftar en ekki eru klasar í 

listgreinum sjálfsprottnir og byggja að stórum hluta á persónulegum samskiptum og 

tengslum ólíkra aðila. Stjórnvöld eru gjarnan ómeðvituð um þessa klasamyndun og þau 

tækifæri sem hún býður upp á. Klasar mótast yfir langan tíma og byggja oftar en ekki á 

gömlum grunni. Því er mikilvægt fyrir uppbyggingu greinar að kortleggja slíkan klasa og 

gera hann sýnilegri. Með því að vekja vitund um klasana og vinna að góðu tengslaneti 

innan þeirra er hægt að styrkja innviði þeirra. Skynsamlegra er að bera kennsl á þá klasa 

sem fyrir eru og styrkja þá en að reyna að byggja upp nýja klasa frá grunni (Chapain, 

Cook, Depropris, o.fl., 2010). Þegar klasi hefur verið kortlagður er mikilvægt að móta 

stefnu um hvernig eigi að hlúa að honum og skapa skilyrði þar sem hann getur vaxið og 
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dafnað og skilað ávinningi til atvinnugreinarinnar og samfélagsins (Chapain, Cook, o.fl., 

2010). 

Klasi í listgreinum er samfélag þeirra listamanna sem deila áhuga á listsköpun, 

nýjungum og þróun greinarinnar. Hann er vettvangur þar sem tengsl myndast milli 

manna og þeir taka höndum saman og vinna að sameiginlegum markmiðum, vettvangur 

þar sem fólk, hugmyndir og hæfileikar mætast og veita því innblástur og hvatningu. 

Þetta umhverfi ætti að bjóða upp á fjölbreytileika, listræna örvun og tjáningargleði. Þétt 

og síbreytilegt samskiptanet vex um leið og það styrkir einstaklingana sem taka þátt í því 

og ýtir þannig undir nýsköpun í greininni (Chapain, Cook, De Propris o.fl., 2010). 

Klasar í listgreinum, með allri þeirri starfsemi sem þeim fylgir, eru að mörgu leyti 

ólíkir klösum í öðrum atvinnugreinum og lúta að einhverju leyti öðrum lögmálum en 

flestar þeirra. Einstaka listamenn leika stórt hlutverk innan slíkra klasa. Í listklösum lifir 

fólk og hrærist, listaverk verða til og menn njóta þeirra. Klasinn er net listamanna og 

sérfræðinga sem hafa mikið að segja um þróun menningar og lista á tilteknu landsvæði. 

Einnig eru ýmiss konar stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni mikilvægur hluti af 

klasanum. Nýsköpun innan klasans á sér að miklu leyti stað í grasrót hans og mikilvægt 

er þess vegna að hlúa sérstaklega að henni. Líkt og aðrar skapandi greinar hafa 

listgreinar verið í örum vexti á síðustu árum og jafnvel áratugum en því er ekki endilega 

að þakka hefðbundnum aðferðum við stefnumótun. Margir hafa haldið því fram að 

skapandi greinar gegni lykil hlutverki í efnahagsbata háþróaðra landa eftir 

efnahagskreppu síðustu ára. Nánar er fjallað um þetta í kaflanum um 

menningarhagfræði (Chapain, Cook, De Propris o.fl., 2010; Power og Janson, 2006; 

Vang, 2007). 

Í klösum listgreina safnast saman sérhæfð þekking og stofnanir og fyrirtæki deila 

henni og nýta hæfileika sem gagnast þeim sem starfa innan klasans (Ágúst Einarsson, 

2012). Fyrirtækin sækja stuðning frá sambærilegri starfsemi og það verður til svokallað 

þekkingarflakk (e. spillover effect), þ.e. samnýting á þekkingu starfsmanna sem verður 

til við samvinnu fyrirtækja (Marshall, 1920; Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2014). 

Það er oft vandkvæðum bundið að greina klasa í listgreinum og er ástæðan fyrir því 

fyrst og fremst sú að aðgengi að upplýsingum er lítið og oft getur verið erfitt að afla 
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nægilegra gagna um þróun atvinnugreina á afmörkuðu landsvæði (Boy, Lazarotti o.fl., 

2011; Ágúst Einarsson 2012). Þó má segja að klasar í listgreinum séu yfirleitt staðsettir í 

þéttbýli og algengt að þá sé helst að finna í hjarta stórra borga. Í miðbæjum stórborga 

má t.a.m. oft sjá á litlu svæði fjölda menningarstofnana, listaháskóla og tónleikasali og 

oft tengjast þessar stofnanir innbyrðis. Listklasarnir eru í flestum tilfellum skýrt 

afmarkaðir, nálægð fyrirtækja og stofnana innan þeirra er mikil og samvinna náin 

(Power og Janson, 2006; Lazaretti 2008; Heur, 2008). Gott dæmi um þetta er miðborg 

Berlínarborgar, þar sem tónlistarháskólinn, Þjóðaróperan, Gamanóperan, 

tónleikasalurinn „Konzerthaus“ ásamt ótal öðrum stofnunum sem tengjast tónlist og 

menningu er að finna á afmörkuðu svæði. Stofnanirnar tengjast innbyrðis og styðja hvor 

aðra á margan hátt. Sömu sögu er að segja um helstu stórborgir Vesturlanda.  

Í því samhengi má benda á að árið 2011 gerðu Boix, Lazaretti, Hervas og De Miguel 

rannsókn sem fólst í því að kortleggja klasamyndun í listgreinum og öðrum skapandi 

greinum í Evrópu. Alls báru þeir kennsl á 1.784 klasa af þeim toga í álfunni. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að stærstu klasana væri að finna í stórborgum og stóðu 

París og London upp úr í fjölda stórra klasa í listgreinum. Af því ályktuðu þeir að stærstu 

klasarnir væru umkringdir mörgum minni klösum í sömu atvinnugrein og tengdum 

greinum. Klasar sem þrifust á sama landsvæði voru oft tengdir sterkum böndum og 

samvinna milli þeirra var mikil. (Boix, Lazaretti o.fl., 2011). Lazarretti, einn höfundur 

greinarinnar, hafði áður fjallað um klasa í listgreinum og heldur hann fram í grein frá 

2008 að samþjöppun sé meiri í listgreinum og samvinna nánari en í öðrum 

atvinnugreinum (Lazaretti, 2008). Fleiri en einn klasi í sömu grein getur hæglega þrifist á 

sama landsvæði. Stórborgir einkennast oft af fjölmenningarlegu landslagi í listum og 

menningu og hægt er að greina tónlistarlíf þeirra í mörg ólík svið sem starfa hlið við hlið 

(Freemann, 2010). 

3.2.3 Tónlistarklasinn í Seattle 

Árið 2004 var gerð víðtæk rannsókn á tónlistarklasa Seattle-borgar fyrir borgaryfirvöld 

og í samvinnu við háskólann í Washington. Tónlistarklasinn var kortlagður og tekin viðtöl 

við lykilstjórnendur stofnana og fyrirtækja í tónlistariðnaðinum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að fyrirtæki og stofnanir innan tónlistarklasans gegndu 

lykilhlutverki í efnahagslegri uppbyggingu borgarinnar: Hið blómlega tónlistarlíf væri ein 
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af mikilvægustu auðlindum borgarinnar og fólk kæmi víða að til þess að njóta 

tónlistarinnar sem borgin hefði upp á að bjóða. Borgin laðaði einnig að sér fyrirtæki í 

tónlistariðnaðinum og tónlistarmenn hvaðanæva að kæmu til þess að hljóðrita verk sín í 

upptökuverum borgarinnar. Niðurstaðan var sú að Seattle-borg væri samkeppnishæf á 

alþjóðlegum mælikvarða í tónlistariðnaðinum. Skilyrðin sem gerðu það kleift væru fyrst 

og fremst góðar menntastofnanir, hágæða upptökuver, tónleikasalir og það góða 

orðspor sem borgin hefur áunnið sér yfir langan tíma. Tónlistarskólakerfið var álitið 

sterkt en í skýrslunni var tekið fram fram að aðgengi væri gott að tónlistarmenntun og 

hún almenn í borginni. Borgin hafði markvisst sett fjármagn í menntakerfið og 

stuðningur stjórnvalda við tónlistarlífið í henni var mikill (Beyers, Bonds, Wenzl og 

Sommers,2004). 

3.2.4 Tónlistarklasinn í Tennessee 

Nashville hefur löngum verið nefnd höfuðvígi kántrítónlistar en árið 2012 kortlögðu 

Megan Bernhard, Ravi Shankar Chaturveti og fleiri tónlistarklasann í Tennessee-fylki. 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að eftir efnahagskreppu síðustu ára var tónlistariðnaðurinn í 

Tennessee eina atvinnugreinin sem kreppan hafði ekki haft nein áhrif á. Á árunum á 

undan hafði Nashville-borg markvisst byggt upp innviði klasans, fjárfest í menntakerfinu 

og markaðssett tónlistarlíf borgarinnar. Tónlist hefur alltaf verið mikilvæg atvinnugrein í 

Nashville og órjúfanlegur hluti af sjálfsmynd þeirra sem þar búa. Borgin nýtti sér gott 

orðspor og áhuga á þeirri tónlist sem kennd er við borgina til þess að byggja upp sterkan 

tónlistarklasa (Bernhard, Shankar, Hill o.fl., 2012) 

Nashville hafði þannig markvisst skapað umhverfi þar sem fyrirtæki í 

tónlistariðnaðinum gátu dafnað og vaxið. Borgin hafði einnig lagt áherslu á að 

markaðssetja sig sem frábæran stað til þess að taka upp tónlist og býður þannig lægra 

verð en sambærileg fyrirtæki í Los Angeles. Mörg fyrirtæki í tónlistariðnaðinum hafa því 

á síðustu árum flutt starfsemi sína þaðan til Nashville. Borgin hefur markvisst byggt á 

sinni fornu frægð og góða orðspori og fólk ferðast víða að til þess að hlusta á kántrí-

tónlist þar sem hún er upprunnin. Tónlistarhátíðir eru tíðar og tugir þúsunda sækja 

borgina heim á hverju ári til þess að njóta þess fjölbreytta tónlistarlífs sem hún hefur 

upp á að bjóða (Bernard, Shankar, Hill o.fl., 2012). Nýlega hafa borgaryfirvöld tekið þá 
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ákvörðun að leggja sérstaka áherslu á tónlistarmenntun og að byggja upp almennt 

tónlistarskólakerfi og gott háskólanám í tónlist. 

Í báðum þessum rannsóknum er fjallað um borgir sem höfðu skilning á sérstöðu sinni 

í tónlistariðnaðinum og notuðu hana til þess að byggja upp sterkt tónlistarlíf. Áhugavert 

er að í báðum tilvikum er sérstaklega fjallað um mikilvægi þess að skapa aðstæður þar 

sem að frjótt tónlistarlíf getur blómstrað. Í þessum borgum fjárfestu borgaryfirvöld í 

tónlistarmenntun og innviðum tónlistarklasans og það reyndist skila miklum 

efnahagslegum og menningarlegum ávinningi til samfélagsins til lengri tíma. 

3.2.5 Greiningartæki 

Í þessum kafla verður lýst tveimur greiningartækjum sem beitt er í rannsókninni við 

greiningu íslenska tónlistarklasans. Það er annars vegar Klasakort sem notað er til þess 

að kortleggja klasann og alla þátttakendur innan hans. Hins vegar er fjallað um 

Demantslíkan Michaels Porters sem beitt verður til þess að greina innviði klasans á 

skipulegan hátt. 

3.2.5.1 Klasakort 

Við kortlagningu klasa er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða stofnanir og fyrirtæki 

tengjast honum og hvaða hlutverki þær gegna. Gagnlegt getur verið að teikna upp 

klasakort (e. cluster map) til að setja fram á myndrænan hátt hvernig stofnanir og 

fyrirtæki innan klasans tengjast (Porter, 1998). 

Þegar kortleggja á klasa er skynsamlegast að greina fyrst kjarnastarfsemi hans og 

tengja svo aðra starfsemi við hana á skipulegan hátt í láréttum og lóðréttum línum út frá 

kjarnanum (Porter, 1998). Aðferðir við kortlagningu geta verið misjafnar og það er í 

höndum greinandans að hanna klasakortið á skýran hátt og draga mörk, þ.e. landamörk 

klasans og greinarinnar. Porter skiptir klasakorti upp í kjarnastarfsemi, birgja, 

þjónustuaðila fyrir greinina, opinberar stofnanir, stuðningsþætti, mennta og 

rannsóknarstofnanir, stéttar- og hagsmunafélög og tengda klasa (Porter, 1998). 

Meginmarkmið þess að teikna klasakort er að fá yfirsýn yfir klasann og umhverfi 

hans. En með slíkri kortlagningu öðlast rannsakandinn einnig dýpri skilning á starfsemi 

klasans og hlutverki því klasakortið eykur skilning á starfsemi klasans og sýnir það 

tengslanet sem myndast hefur innan hans. Í kafla 5.1. er teiknað upp klasakort íslenska 
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tónlistarklasans til þess að fá yfirsýn yfir íslenskt tónlistarlíf. Á því korti er 

kjarnastarfsemi klasans í miðju kortinu en birgjar og þjónustuaðilar til hliðar við hana: Á 

vinstri hönd við kjarnann eru þeir aðilar sem leggja eitthvað til framleiðslunnar og til 

þess að varan geti orðið til. Hægra megin eru aðilar sem koma að dreifingu og 

markaðssetningu vörunnar. Fyrir ofan kjarnann eru grunnstoðir klasans: Mennta- og 

rannsóknarstofnanir, opinberar stofnanir og stétta- og hagsmunafélög. Fyrir neðan eru 

aðrir þátttakendur í klasanum sem gegna lykilhlutverki í klasanum og fyrir neðan til 

hægri eru tengdir klasar. 

3.2.5.2 Demantslíkan Michaels Porter 

Í bók sinni The Competitive Advantage of Nations frá árinum 1990 setti Porter fram 

demantslíkan sitt til þess að greina samkeppnishæfni þjóða og atvinnugreina. Líkanið 

notar hann í samhengi við kortlagningu klasa á ákveðnu landsvæði. Fyrst eru klasarnir 

kortlagðir en síðan er demantslíkaninu beitt til þess að greina þá nánar og átta sig á 

hvernig samkeppnishæfni verður til. Í demantslíkaninu eru nokkrir ólíkir áhrifaþættir 

greindir: framleiðsluþættir, aðstæður eftirspurnar, stuðningsgreinar og aðstæður til 

stefnu uppbyggingar og samkeppni. Einnig eru áhrif breytinga skoðuð og áhrif 

stjórnvalda á atvinnugreinina. Þessir áhrifaþættir skilyrða hver annan og tengjast á 

margvíslegan hátt. Ef samspil milli þessara þátta er gott styrkir það demantinn og stoðir 

atvinnugreinarinnar. Ef þessir ólíku áhrifaþættir demantsins eru sterkir mun 

atvinnugreinin standa vel að vígi í alþjóðlegri samkeppni og líklegt er að hún nái 

samkeppnisforskoti (Porter, 1990). 

Til þess að ná árangri þarf atvinnugrein þó ekki að hafa afburðastöðu í öllum 

áhrifaþáttum. Hægt er að ná yfirburðum með samspili nokkurra þátta sem styrkja hvor 

annan. Þegar veikleikar hrjá einhverja þætti atvinnugreinarinnar getur hún bætt það 

upp með því að leggja áherslu á aðra þætti þar sem styrkleikar hennar eru meiri. 

Samkeppnishæfni þjóða og atvinnugreina aukast eftir því sem fleiri áhrifaþættir eru 

jákvæðir innan demantsins og heildin þar með sterkari (Porter, 1998). Í kafla 5.2. er 

Demantslíkanið notað til þess að greina íslenska tónlistarklasann. 
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Mynd 2 Demantslíkan Michael E. Porters 

 

Framleiðsluþættir (e. factor condition) eru greindir til þess að skilja þær aðstæður 

sem fyrirtæki og stofnanir innan greinarinnar búa við og hvaða auðlindir þau hafa 

aðgang að. Hér er átt við mannauð, starfsmenn og þá þekkingu og færni sem þeir búa 

yfir auk annarra þátta aðra þætti sem lúta að starfsmönnum. Einnig tilheyra 

framleiðsluþáttum þær náttúruauðlindir sem til staðar eru, þekkingarauður, fjármagn og 

innviðir samfélagsins og markaðarins. Með innviðum er átt við þjónustu, menningu og 

annað sem einkennir atvinnugreinina (Porter, 1998).  

Aðstæður eftirspurnar (e. demand condition) taka til viðskiptavina og aðstæðna á 

heimamarkaði: Hverjar eru kröfur viðskiptavina og hver er eftirspurnin eftir þeirri vöru 

og þjónustu sem boðið er upp á? Einnig er átt við hvernig innlend eftirspurn tengist 

eftirspurn á erlendum mörkuðum. Fyrirtæki og stofnanir sem eru fljót að skynja og 

aðlaga sig þörfum viðskiptavina sinna eiga auðveldara með að ná samkeppnisforskoti. 

Þegar neytendur á heimamarkaði gera miklar kröfur um gæði er líklegra að fyrirtæki nái 

samkeppnisforskoti á erlendum mörkuðum (Porter, 1998). 

Stuðningsgreinar (e. support industries) teljast þær greinar vera sem styðja við bakið 

á atvinnugreininni, til dæmis með því að veita fyrirtækjum og stofnunum aðföng og 

aðstoða við framleiðslu. Mikilvægt er að hafa góðan stuðning frá tengdum greinum 

heima fyrir þar sem það eflir samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar í heild. Það er því 
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lykilatriði byggja upp gott stuðningskerfi og viðskiptasambönd við tengdar greinar 

(Porter, 1998). Stuðningsgreinar deila ákveðinni starfsemi og geta því samnýtt þekkingu 

og starfsemi.  

Aðstæður til stefnu, uppbyggingar og samkeppni (e. firm, strategy and rivalry). Þessi 

áhrifaþáttur snýr að aðstæðum fyrirtækja og stofnana, að uppbyggingu þeirra og 

stjórnunaraðferðum. Hann varðar því innlenda samkeppni innan greinarinnar og hvaða 

áhrif hún hefur. Porter lítur svo á að innlend samkeppni ráði miklu um hvort 

atvinnugreinin nái samkeppnisforskoti á alþjóðlegum vettvangi. Ef samkeppnin er hörð 

heima fyrir er líklegt að fyrirtæki þrýsti óbeint hvort á annað til þess að ná betri árangri 

og auka gæði afurða þeirra. Þetta eykur þar af leiðandi einnig samkeppnishæfni 

fyrirtækjanna á alþjóðlegum markaði. Aftur á móti getur hörð samkeppni innanlands 

einnig leitt til illinda og persónulegra deilumála á litlum markaði (Porter, 1998). 

3.3 Stefnumiðuð stjórnun 

Í rekstri stofnana og fyrirtækja þarf sífellt að taka mið af breytingum í ytra umhverfi 

þeirra. Starfsemi stofnana er lifandi ferli sem er í stöðugri þróun og stjórnendur þeirra 

þurfa að vera vakandi og bregðast við þeim áskorunum sem koma upp hverju sinni. Ekki 

þarf síður að bregðast við breytingum sem eiga sér stað í innri starfsemi skipulagsheilda. 

Stefnumiðuð stjórnun er fræðigrein sem fjallar um skilvirka stjórnun stofnana og 

fyrirtækja. Fræðin snúast fyrst og fremst um kenningar og greiningartæki sem geta nýst 

stjórnendum stofnana og fyrirtækja við að ná góðum árangri við stjórnun og 

skipulagningu þeirra (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

3.3.1 Árangursrík stjórnun 

Meginmarkmið stefnumiðaðrar stjórnunar er að ná eins góðum árangri í rekstri 

stofnunarinnar og aðstæður leyfa. Í því felst skörp greining á ytra og innra umhverfi 

stofnunarinnar. Árangur byggist á þeirri kunnáttu og færni sem stofnunin hefur yfir að 

ráða og á því hversu mikil eftirspurn er eftir því sem hún hefur upp á að bjóða. Ekki síður 

er mikilvægt að kortleggja vel þær auðlindir sem stofnunin býr yfir og gera sér grein fyrir 

hvernig má hlúa að þeim og nýta á sem bestan hátt. Þar að auki er grundvallaratriði að 

skilja þá þróun sem hefur átt sér stað innan viðkomandi atvinnugreinar og byggja á 
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reynslu sögunnar til þess að forðast fyrri mistök og leiða þannig stofnunina inn í 

framtíðina á farsælan hátt (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003; Mintzberg o.fl.,1998). 

Til þess að þróa stefnu og skýra framtíðarsýn þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir 

hlutverki stofnunarinnar, hvað hún stendur fyrir, hvernig hún á að þróast og hvernig þeir 

vilja sjá hana í framtíðinni. Til þess að ná þessum markmiðum er nauðsynlegt að skoða 

gaumgæfilega innri starfsemi stofnunarinnar og þá ytri þætti sem hafa áhrif á 

reksturinn. Jafnframt er mikilvægt að kanna hvernig megi efla stöðu stofnunarinnar með 

skynsamlegum stjórnunarháttum. Stofnunin þarf að geta starfað í góðu jafnvægi við 

umhverfi sitt, þjóna hlutverki sínu af kostgæfni og samfélaginu á sem bestan hátt 

(Mintzberg o.fl., 1998; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Til þess að stýra stofnun styrkri hendi þarf að leggja áherslu á þá þætti sem styðja og 

efla starfsemi hennar og bregðast við og lágmarka skaðann af því sem hefur neikvæð 

áhrif á hana. Stjórnun stofnana og fyrirtækja felur í sér að takast stöðugt á við breytingar 

í umhverfinu sem bera með sér erfiðar áskoranir en jafnframt tækifæri sem mikilvægt er 

að bera kennsl á og notfæra sér. Samkeppnishæfni byggir á stöðu stofnunarinnar í 

samfélaginu, samböndum og hæfni hennar til þess að uppfylla hlutverk sitt á sem 

bestan hátt. Til þess að ná yfirburðum verður stofnun að veita þá bestu þjónustu sem er 

í valdi hennar hverju sinni og bregðast við eftirspurn í samfélaginu (Ohmae, 1982). 

Innan fræðanna hafa þróast greiningarverkfæri til þess að hjálpa stjórnendum að 

sigrast á slíkum vandamálum. Kenningar innan stefnumiðaðrar stjórnunar eru iðulega 

settar fram í formi aðferða og greiningartækja sem einkum er ætlað að leysa afmörkuð 

vandamál. Þau miða bæði að því að greina vandann sem stofnunin stendur frammi fyrir 

og takast á við hann á markvissan hátt. Til þess að skilja ákveðna stöðu þarf að komast 

að rót vandans, greina ástæður fyrir erfiðleikunum og leita leiða til þess að uppræta 

hann. Mikilvægt er þá að nálgast vandann frá mörgum hliðum og beita fleiri en einu 

verkfæri. Ástæðan fyrir því er að greiningartækin leggja áherslu á mismunandi hluti og 

því fjölbreyttara sjónarhorn sem við öðlumst því betur skiljum við í hvaða aðstæðum 

stofnunin er. Allt miðar þetta að því að öðlast dýpri skilning á starfseminni og þannig 

hæfni til þess að leiða hana á farsælan hátt til framtíðar (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003; Weick,1995). 
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Ef stofnun er vel staðsett í umhverfinu og nýtur trausts í samfélaginu á hún góða 

möguleika á að ná samkeppnisforskoti ef vel er haldið á málum. Mikilvægt er að vinna 

vel úr þeim aðstæðum sem stofnunin er í hverju sinni og nýta sem best þær auðlindir 

sem hún hefur aðgang að. Í óvissu umhverfi þarf að vera vakandi fyrir fleiri þáttum sem 

geta haft áhrif á starfsemina, fylgjast náið með því sem er að gerast í umhverfinu og 

gera sér grein fyrir hvernig á að bregðast við ólíkum aðstæðum. Ekki er síður mikilvægt 

að þekkja og skilja söguna og læra af þeirri þróun sem orðið hefur (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

3.3.2 Stefnumótun 

Í bókinni Strategy Safari settu Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998) fram hugmyndir 

um stefnumótun. Þeir skilgreindu 10 skóla í fræðum stefnumiðaðrar stjórnunar og settu 

fram þá kenningu að það væru fyrst og fremst fimm ólíkir þættir sem mótuðu stefnu. 

Þessar fimm skilgreiningar á stefnu eru: 

Að stefna sé áætlun (e. plan). Í því felst að hafa skýra framtíðarsýn og góða hugmynd 

um það hvert skuli stefna, þ.e. að reyna að sjá framtíðina fyrir og hafa áhrif á framvindu 

mála. Þetta snýst því um að gera meðvitaða og fyrirfram ákveðna áætlun. 

Önnur skilgreiningin er að stefna sé mynstur (e. pattern) þess hvernig einstaklingar og 

skipulagsheildir hegða sér yfir lengri tíma. Með því er átt við að stefna verði smám 

saman til og byggi á reynslu sögunnar. Fólk læri smám saman að framkvæma hlutina 

rétt og til verður þekking innan stofnunarinnar um hver sé besta leiðin til þess að ná 

settum markmiðum. 

Þriðja skilgreiningin er að stefna sé staðsetning (e. position), sem er fólgin í því að 

greina hvar stofnunin sé staðsett í umhverfinu og skilgreina samkeppnishæfni hennar út 

frá staðsetningu í samfélaginu eða á markaði. Michael Porter er einn helsti kyndilberi 

þessa skóla og um hvernig fyrirtæki skapar sér samkeppnisforskot á markaði. 

Fjórða skilgreiningin er sú að stefna sé sjónarhorn (e. perspective). Með því er átt við 

það viðhorf sem ríkir innan skipulagsheildarinnar um hvernig eigi að gera hlutina. 

Fimmta skilgreiningin á stefnu er að líta á stefnu sem kænsku (e. ploy). Samkvæmt 

þessari skilgreiningu snýst stefna um að hanna góða og úthugsaða leikfléttu til að ná 

sem bestum árangri.  
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Mintzberg (1998) og samstarfsmenn hans héldu því fram að stefna væri í fæstum 

tilfellum úthugsuð í þaula eða skipulögð alveg frá grunni. Jafnframt töldu þeir um að hún 

væri sjaldan algjörlega sjálfsprottin. Væri stefna þaulhugsuð og skipulögð alveg frá 

upphafi myndi það þýða að lítið svigrúm væri til þess að bregðast við óvæntum þáttum 

og að menn lærðu ekki af gjörðum sínum frá fyrri tíð. Aftur á móti gæti stefna sem er 

algjörlega sjálfsprottin gefið til kynna að þeir sem fylgdu henni hefðu litla stjórn á 

framvindu atburða. Mintzberg og félagar telja að góð og skilvirk stefnumótun sé iðulega 

blanda af þessu tvennu. Þeir benda á að við mótun stefnu þurfi menn að gefa sér 

svigrúm til þess að leyfa stefnunni að mótast jafnhliða fyrirfram ákveðinni stefnumótun. 

Stefna mótist að hluta smám saman eftir því sem menn læra af reynslunni og að hluta sé 

hún úthugsuð áætlanagerð og skipulagning. Mikilvægt er að meta stöðuna hverju sinni 

og laga stefnumótun að hugsanlega breyttu umhverfi og aðstæðum. Þannig megi frekar 

sjá framtíðina fyrir og reyna að hafa hugmynd um óorðna atburði. Einnig er með þeirri 

aðferð hægt að bregðast við óvæntum atburðum og sýna sveigjanleika ef röð atburða er 

ekki sú sem spáð var (Mintzberg o.fl., 1998). 

Mintzberg og félagar grundvölluðu hugmyndir sínar um 10 skóla stefnumiðaðrar 

stjórnunar á þessum fimm skilgreiningum á stefnu, þar sem einkenni hvers skóla 

byggjast á fleiri en einni skilgreiningu. Hér verður farið lauslega yfir einkenni hinna 10 

skóla stefnumiðaðrar stjórnunar. 

3.3.3 Tíu skólar stefnumiðaðrar stjórnunar 

Mintzberg og samhöfundar hans flokka skóla stefnumiðaðrar stjórnunar í tvo 

meginhópa. Annars vegar megi finna forskriftarskóla (e. prescriptive) og hins vegar skóla 

sem geta kallast lýsandi (e. descriptive).  

Hönnunarskólinn (e. design school) hefur haft hvað mest áhrif á sjálft 

stefnumótunarferlið. Hugmyndir þessa skóla byggjast á að stefnumótun sé ferli þar sem 

hver skipulagsheild reynir að hámarka þekkingu sína og nýtingu auðlinda í samræmi við 

þær aðstæður sem ríkja á markaði á hverjum tíma. Aftur á móti lítur áætlanaskólinn (e. 

planning school) á stefnumótun sem fastmótað ferli sem byggir á skarpri greiningu og 

markmiðasetningu. Stefnumótunin er svo útfærð með nákvæmum áætlunum og 

reglulegri eftirfylgni. Staðfærsluskólinn (e. positioning school) byggir á sama grunni og 

hönnunarskólinn og áætlanaskólinn en þar er það innihald stefnunnar sjálfrar sem er í 
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brennidepli frekar en stefnumótunarferlið. Samkvæmt staðfærsluskólanum skiptir miklu 

máli að staðsetja sig á markaði og aðgreina fyrirtækið frá samkeppnisaðilum sínum. 

Michael Porter er einn helsti talsmaður þessarar nálgunar. Frumkvöðlaskólinn (e. 

entepreneurial school) leggur mikla áherslu á hlutverk stjórnanda. Innsæi hans og 

dómgreind skipta hér mestu máli og stefnumótunarferlið er sjónarhornið sem unnið er 

út frá. Ekki er litið á vitsmunaskólinn (e. cognitive school) sem kenningarskóla í sjálfu sér 

en þar er litið til ákvarðana stjórnenda og hvað getur haft áhrif á þær og hvernig þeir 

hugsa. Samkvæmt lærdómsskólanum (e. learning school) er stefnumótunin ferli sem á 

sér stað yfir langan tíma og við lærum smám saman af reynslunni; stefnumótunin sé því 

lærdómsferli í sjálfu sér. Valdaskólinn (e. power shool) skoðar áhrif valda og leggur 

áherslu á valdabaráttu innan fyrirtækja og stofnana. Hér er litið á stefnumótun sem 

nokkurs konar samningaferli þeirra sem fara með völd innan stofnunarinnar. 

Menningarskólinn (e. cultural school) skoðar innviði stofnana frá breiðum grunni og 

tekur mið af þáttum líkt og fyrirtækjamenningu sem áhrifavalda á mótun stefnu. 

Auðlindasýn (e. resource based view) grundvallast á þessum skóla,en þar er stefna 

skipulagsheildarinnar grundvölluð á kjarnafærni hennar (e. core competence) sem er 

færni stofnunarinnar til þess að vinna sem best úr auðlindum sínum og draga 

sameiginlegan lærdóm af sögunni. 

Umhverfisskólinn (e. environmental shool) lítur á umhverfi stofnana sem mikilvægan 

þátt í stefnumótun. Þótt aðrir skólar viðurkenni að umhverfið hafi áhrif á stefnumótun 

þá er hér litið á umhverfisþætti sem ráðandi þegar kemur að stefnumótun. Síðasti 

skólinn er stillingarskólinn (e. configuration school) en hann byggir á breiðum grunni og 

viðurkennir áherslur hinna skólanna. Þar er álitið að mismunandi aðferðir geti átt við í 

ólíkum aðstæðum og að skynsamlegt sé að finna bestu leiðina hverju sinni. (Mintzberg, 

o.fl. 1998) 

Hér á eftir verður fjallað nánar um lærdómsskólann, menningarskólann og 

staðfærsluskólann en ástæðan fyrir því er að þeir eiga annars vegar við þá 

hugmyndafræði sem hefur verið fylgt í Tónlistarskólanum í Reykjavík og hins vegar þá 

hugmyndafræði sem væri skynsamlegt að nota í framtíðinni. Stefna skólans hefur helst 

byggst á hugmyndum lærdómsskólans, það er sjálfsprottin stefna sem mótast hefur í 
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tímans rás en hugsanlega myndu kenningar menningarskólans og staðfærsluskólans 

gagnast við að móta skilvirka stefnu fyrir skólann. 

3.3.3.1 Lærdómsskólinn  

Bæði lærdómsskólinn og menningarskólinn falla undir skilgreiningar Mintzberg á lýsandi 

kenningarskólum og byggja á auðlindasýn (Mintzberg og Lampel, 1999). 

Lærdómsskólinn grundvallast á stefnu sem er sjálfsprottin (e. emergent) en það þýðir að 

stefnan er talin mótast yfir lengri tíma og þegar vel er að gáð sjáum við að ákvarðanir 

taka að fylgja ákveðnu mynstri sem leggur grunninn að stefnunni. Mynstrið byggir á 

reynslu sögunnar og þeim lærdómi sem við drögum af henni. Sú þekking og reynsla sem 

hefur orðið til innan stofnunarinnar í tímans rás er þannig notuð til þess að móta stefnu 

fyrir framtíðina. Lærdómsskólinn tengist þekkingarstjórnun og leggur áherslu á að auka 

þekkingu og skilning með því að beina athyglinni að stofnuninni í heild frekar en æðstu 

stjórnendum hennar (Mintzberg og Lampel, 1999). 

3.3.3.2 Menningarskólinn 

Menningarskólinn byggir aftur á móti á stefnu sem er áætluð (e. deliberate). Sjónarhorn 

þessa skóla er „innan frá“ (e. inside-out) en þá er það geta stofnunarinnar, þekking og 

færni sem er í miðpunkti en ekki sjónarhorn markaðarins. Sjónarhornið er því „innan 

frá“ stofnuninni. Í menningarskólanum er stefna álitin myndast út frá skýrri framtíðarsýn 

og grunngildum þeirra sem leiða stofnunina. Stjórnandinn vísar veginn og vinnur út frá 

úthugsaðri áætlun og fyrirfram ákveðnum gildum. Stefnan er því áætluð en ekki 

sjálfsprottin (Mintzberg o.fl., 1998). Þó gengur menningarskólinn ekki út frá einræði 

stjórnenda heldur er stefna mótuð út frá lýðræðislegum ákvörðunum þar sem 

starfsmenn koma beint að stefnumótun. Bæði menningarskólinn og staðfærsluskólinn 

grundvallast á auðlindasýn þar stefna skipulagsheildarinnar grundvallast á kjarnafærni 

hennar.  

3.3.3.3 Staðfærsluskólinn 

Staðfærsluskólinn tengist áætlunarskólanum og hönnunarskólanum þar sem stefna er 

úthugsuð og áætluð. Það er Michael Porter sem er einn helsti forsvarsmaður 

staðfærsluskólans en þar skiptir innihald stefnunnar mestu máli en minni áhersla er lögð 

á hvaða aðferð er notuð við mótun stefnunnar. Stefnan á að skapa fyrirtækinu sérstöðu 

á markaði og skapa því þannig samkeppnisforskot og arðsemi. Við stefnumótunarferlið 
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er áhersla lögð á staðsetningu fyrirtækisins í umhverfinu og hvernig það greinir sig frá 

öðrum samkeppnisaðilum. Ákvarðanir eru byggðar á nákvæmri greiningu bæði á ytri og 

innri þáttum sem er mikilvægt til þess að gera sér grein fyrir hvaða stefna er vænlegust 

til árangurs við þær aðstæður sem stofnunin býr við. Michael Porter setti fram aðferðir 

við greiningarvinnu, líkt og fimm krafta líkanið og virðiskeðjuna sem notuð verður við 

greiningu síðar í ritgerðinni. Í staðfærsluskólanum gegnir stjórnandi lykilhlutverki við 

stefnumótunarvinnu en sá sem vinnur greiningarvinnuna hefur einnig mikil áhrif. 

Stjórnandi velur stefnuna og staðsetningu stofnunar í umhverfinu út frá greiningu á 

aðstæðum hverju sinni (Mintzberg o.fl., 1998; Porter, 1985). 

3.3.4 Greiningartæki 

Í þessum kafla verður fjallað um þau greiningartæki stefnumiðaðrar stjórnunar sem 

beitt verður við greiningarvinnu í ritgerðinni. Þetta eru fyrst og fremst verkfæri eða 

aðferðir sem notaðar eru til þess að greina innra og ytra umhverfi stofnunarinnar. 

Ef vel er staðið að mati á innra og ytra umhverfi ætti það að hafa jákvæð 

langtímaáhrif á stofnunina. Það mun meðal annars veita mikilvægar upplýsingar um 

afkomu stofnunarinnar og velgengni. Erfitt er að ímynda sér að stofnun geti haft áhrif án 

þess að þekkja styrkleika sína og veikleika, þær ógni sem hún þarf að horfast í augu við 

og þau tækifæri sem henni bjóðast. 

3.3.4.1 PESTEL 

PESTEL-líkanið er greiningartæki sem notað er til að greina ytra umhverfi stofnana og 

fyrirtækja. Það var upphaflega hannað af Francis Aguilar árið 1967 en í bók sinni 

Scanning the business environment setur hann fram greiningartækið ETPS, sem seinna 

varð að PEST og síðan PESTEL. Greiningin nýtist til að greina tækifæri sem skapast í 

umhverfinu og nýta þau stofnuninni til framdráttar. Með henni má einnig greina 

yfirvofandi hættur í umhverfinu og gefur hún stjórnendum stofnana og fyrirtækja því 

forskot til þess að bregðast við þeim. Jafnframt afhjúpar greiningin breytingar sem hafa 

átt sér stað í umhverfinu og auðveldar okkur að skilja hver þróunin er og mun verða, 

sem gerir stjórnendum kleift að vinna með þeim breytingum í stað þess að berjast gegn 

þeim. Einnig getur PESTEL-greiningin verið gagnleg til þess að bera kennsl á hvaða 

verkefnum er ekki skynsamlegt að hrinda í framkvæmd. Loks er hún mikilvægt tæki við 

framtíðarstefnumótun og gefur okkur yfirsýn yfir stöðu mála (Aguilar, 1967). 
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Aðstæður í umhverfinu geta haft mikil áhrif á starfsemi stofnunarinnar og mikilvægt 

er að fá góða heildarmynd yfir það umhverfi sem stofnunin starfar í enda þótt um þætti 

sé oft að ræða sem erfitt er að hafa áhrif á. Í því felst að koma auga á þau tækifæri sem 

skapast í umhverfinu og nýta þau á sem bestan hátt og einnig að bregðast við og 

lágmarka skaða af þeim ógnunum sem leynast í ytra umhverfi (Johnson, Scholes og 

Whittington, 2006). 

PESTEL-líkanið tekur til sex ólíkra umhverfisþátta sem geta haft áhrif á starfsemi 

stofnunar: 

Stjórnmál: Hér er átt við hlutverk stjórnvalda og þau áhrif sem þau hafa á umhverfi 

stofnunarinnar. Stjórnhættir og pólitísk ákvarðanataka falla undir þennan lið, sem og 

lagasetningar, stefna stjórnvalda og annað sem tengist stjórnmálum. 

Efnahagur varðar efnahagsþróun í viðkomandi landi og í því umhverfi sem stofnunin 

starfar. Undir þennan þátt fellur því hagkerfið, staða á vinnumarkaði, skattar og þróun í 

efnahagsmálum. 

Samfélag merkir ýmsa þættir sem lúta að menningu. Menning, hefðir, tíðarandi og 

trúarbrögð geta haft mikil áhrif á starfsemi stofnana og fyrirtækja og skoðar PESTEL-

líkanið m.a. hvaða áhrif þeir geta haft á stofnunina. 

Tækni: Tækninýjungar geta haft mikil áhrif á atvinnugreinar og breytt starfsemi 

stofnana og fyrirtækja til muna. Til dæmis hefur internetið haft byltingarkenndar 

breytingar í för með sér fyrir margar atvinnugreinar. 

Náttúra: Undir þennan lið falla umhverfismál, s.s. náttúruauðlindir sem og áhrif 

náttúruhamfara. Einnig má þó nefna þætti sem tengjast náttúruvernd og ýmiss konar 

umhverfisvandamál, til dæmis vegna losunar úrgangs. 

Lög og reglugerðir: Þættir sem tengjast löggjöf, þeim lagaramma sem stofnunin 

starfar eftir og þróun hans eru hér kannaðir. Breytt löggjöf getur haft gríðarleg áhrif á 

starfsemi stofnana og fyrirtækja. 

PESTEL-greiningu má skipta í tvo hluta: Annars vegar þætti sem tengjast hagstjórn og 

efnahag og hins vegar samfélagslega þætti sem varða fólk og náttúru (Kotler og 

Keller,2012). Við greininguna er mikilvægt að forgangsraða þeim þáttum í umhverfinu 

sem hafa áhrif á rekstur stofnunarinnar og leggja áherslu á þá sem líklegir eru til þess að 
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hafa meiri áhrif á starfsemina. Greiningin hjálpar stjórnendum við ákvarðanatöku og 

stefnumótun til framtíðar (Johnson, Scholes o.fl., 2006). 

Stofnanir og fyrirtæki þurfa að aðlagast umhverfinu og haga starfsemi sinni eftir 

breytingum í því. Við greiningu á ytra umhverfi og þeim þáttum þess sem hafa áhrif á 

starfsemi fyrirtækja er mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðunni eins og hún er á þeim 

tímapunkti og hafa yfirsýn yfir þróun mála á undangengnum árum. Þegar komin er skýr 

mynd af núverandi aðstæðum má lesa í þær upplýsingar og reyna að segja fyrir um hver 

áframhaldandi þróun muni verða. PESTEL-greiningin varpar ljósi á núverandi aðstæður 

stofnunarinnar og auðveldar okkur að móta ábyrga framtíðarstefnu sem byggir á þeim 

(Kotler o.fl., 2010; Kotler og Keller, 2012). Í kafla 4.6 er framkvæmd PESTEL‒greining á 

ytra umhverfi framhaldsmenntunar í tónlist á í tónlist á Íslandi. Meginmarkmið þeirrar 

greiningar er að fá yfirsýn yfir þær aðstæður sem eru uppi á sviði framhaldsmenntunar í 

tónlist. 

3.3.4.2 Virðiskeðja 

Virðiskeðja (e. value chain) Michael Porter (1985) er verkfæri sem hefur fyrst og fremst 

þann tilgang að greina hvar verðmæti fyrirtækja og stofnana verða til og hvernig þau 

geta aukið aukið samkeppnisforskot þeirra. Hún er því hentugt tæki til þess að meta 

hvaða auðlindir stofnunin hefur yfir að ráða og greina hvernig er hægt að nýta þær sem 

best (Lynch, 2003; Porter,1985). 

Virðiskeðja lýsir þeirri starfsemi sem á sér stað innan stofnunar og nærumhverfi 

hennar. Hún veitir stjórnendum yfirsýn yfir uppbyggingu skipulagsheildarinnar og greinir 

kjarnastarfsemi hennar (Porter, 1985). Virðiskeðjan nýtist vel til þess að skilgreina 

kostnaðarhegðun og hjálpar stjórnendum að sjá samhengi allra þátta innan 

skipulagsheildarinnar. Hún kemur stjórnendum því að notum við að bera kennsl á þau 

tækifæri sem lúta að skipulagi stofnunarinnar og möguleika til hagræðingar. 

Keðjan skiptist í kjarnastarfsemi og stoðstarfsemi: Kjarnastarfsemin er sú starfsemi 

sem stofnunin snýst um og lýtur að framleiðslu, aðföngum, markaðssetningu, sölu, 

þjónustu og fleiru. Stoðstarfsemin samanstendur af þeim þáttum sem snúast um 

fjármál, eftirlit, upplýsingaflæði og gerð áætlan. Virðiskeðjan aðstoðar stjórnendur við 

stefnumótun og að gera sér grein fyrir hvernig þeir geta bætt starfsemi stofnunarinnar 

og aukið gæði framleiðslunnar (Porter, 1985). Í kafla 6.3.3. er sett upp virðiskeðja 
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Tónlistarskólans í Reykjavík til þess að greina hvar verðmæti skólans verða til og hvaða 

auðlindum hann hefur yfir að ráða. 

3.3.4.3 VRIO 

VRIO er verkfæri til að greina þær auðlindir sem stofnunin býr yfir og meta hversu 

verðmætar þær eru, fágæti þeirra, hvort auðvelt sé að líkja eftir þeim og hvernig 

stofnunin hlúir að sínum auðlindum. 

Til þess að greina hvort auðlindir stofnunarinnar veita henni varanlegt forskot á vel 

við að nota VRIO-greiningartækið. Barney (1986) setti fyrst fram VRIO-greininguna í 

grein sinni Firm resources and sustained competitive advantage, þar sem hann hélt því 

fram að ekki væri nóg fyrir fyrirtæki og stofnanir að ná samkeppnisforskoti, heldur væri 

það enn stærri áskorun að viðhalda forskotinu til lengri tíma. Til þess væri lykilatriði að 

skoða gaumgæfilega þær auðlindir sem stofnunin hefði yfir að ráða, hvernig mætti nýta 

þær sem best og hlúa að þeim.  

Til þess þurfa auðlindirnar að hafa virði (e. valuable), þær þurfa að vera fágætar (e. 

rarety), það verður að vera erfitt að líkja eftir þeim (e. imitability) og stofnunin þarf að 

vera þannig skipulögð (e. organization) að að hún hlúi vel að auðlindum sínum og reyni 

að viðhalda þeim til framtíðar. Með VRIO-líkaninu er spurt spurninga á borð hvort 

skipulagsheildin sé þessum kostum búin og hvort hún nái að nýta auðlindir sínar til 

fullnustu (Barney, 1986) 

Til þess að skilja betur hlutverk auðlinda og gildi þeirra má flokka þær í áþreifanlegar 

og óáþreifanlegar. Áþreifanlegar auðlindir skiptast í þrjá undirflokka sem eru efnislegar, 

fjárhagslegar og lögformlegar eignir. Óáþreifanlegum auðlindir er aftur á móti skipt í 

fjóra ólíka flokka, og eru það mannauður, viðskiptaauður, skipulagsauður og 

upplýsingaauður. Þetta þýðir ekki að fyrirtæki og stofnanir búi endilega öll yfir svo 

fjölbreyttum auðlindum en flokkunarkerfið hjálpar stjórnendum við að kortleggja þær 

auðlindir sem stofnunin hefur yfir að ráða (Amit og Schoemaker, 1993).  

VRIO-greiningartækið er upprunnið úr auðlindasýn en þar er viðkvæðið að 

samkeppnisforskot stofnana og fyrirtækja byggi fyrst og fremst á auðlindum þeirra 

(Barney og Hesterley, 2010). Auðlindasýn heyrir undir menningarskóla Mintzberg (1998) 

og er VRIO það greiningarlíkan sem notað er henni til grundvallar. Samkvæmt henni er 

það ekki markaðurinn og staðsetning fyrirtækis innan hans sem ákvarðar 
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samkeppnishæfni fyrirtækja og stofnana eins og Michael Porter heldur fram í fimm 

krafta líkaninu, heldur færni fyrirtækis til þess að nýta auðlindir sínar sem best og 

bregðast við aðsteðjandi ógnum. Litið er á þessa þekkingu og færni sem verðmæti í 

sjálfu sér sem auka hagnað fyrirtækis og bæta samkeppnishæfni þess (Barney og 

Hesterley, 2010; Mintzberg o.fl., 1998). Í kafla 6.3.4. er framkvæmd VRIO‒greining fyrir 

Tónlistarskólann í Reykjavík þar sem auðlindir skólans eru metnar og skoðað hvort þær 

veita honum viðvarandi samkeppnisforskot. 

3.3.4.4 Hagsmunaaðilagreining 

Við stjórnun stofnana og fyrirtækja er mikilvægt að þekkja óskir og þarfir hagsmunaaðila 

og að samskipti við þá séu jákvæð. Í hagsmunaaðilagreiningu er reynt að kortleggja alla 

þá sem hafa hagsmuna að gæta hjá fyrirtæki eða stofnun eða af starfsemi hennar en 

starfsemi eins fyrirtækis getur varðað hag ýmissa aðila. Það getur verið gagnlegt fyrir 

stjórnendur stofnana og fyrirtækja að greina hagsmunaaðila, hvernig þeir tengjast 

stofnuninni og hvaða hagsmuna þeir hafa að gæta.  

Hagsmunaaðilagreining byggist á hugmyndum um að starfsemi stofnana grundvallist 

á bandalagi innri og ytri hagsmunaaðila. Við greininguna er skynsamlegt að skipta 

hagsmunaaðilum í flokka, það er eftir því hvaða hagsmunum þeir eiga að gæta og kanna 

hvaða væntingar og kröfur þeir gera til stofnunarinnar (Johnson, Scholes o.fl. 2001; 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Í kafla 6.3.1. er gerð hagsmunaaðilagreining fyrir 

Tónlistarskólann í Reykjavík. 

3.3.4.5 SVÓT-greining 

SVÓT-greining er greiningartæki sem upprunnið er í hönnunarskóla Henry Mintzberg. 

Um er að ræða aðferð til að greina á markvissan hátt styrkleika og veikleika í innviðum 

stofnana og fyrirtækja og bera kennsl á hvaða ógnanir og tækifæri kunna að leynast í 

ytra umhverfi þeirra. (Mintzberg, Ahlstrand o.fl., 1998). SVÓT-greiningin metur stöðu 

stofnunar til þess að viðhalda og auka eigin styrk og sjá fyrir og bregðast við áskorunum 

og tækifærum sem framtíðin ber í skauti sér (Barney og Hesterley 2008). Tækifæri geta 

oft og tíðum falið í sér áhættu og styrkleikar stofnunarinnar geta verið þeir sömu og 

veikleikar hennar (Kotler, Wong o.fl., 2005). Matið er því nokkuð huglægt og það getur 

verið áskorun að skilja hismið frá kjarnanum og greina hvaða þættir skipta raunverulega 

máli fyrir stofnunina og hverjir ekki (Pickton og Broderick, 2005).  
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Styrkleikar og veikleikar lúta að innri þáttum líkt og auðlindum, getu og færni 

stofnunarinnar á meðan að tækifæri og áskoranir taka á ytri þáttum sem hafa áhrif á 

starfsemi og rekstur skipulagsheildarinnar (Mintzberg o.fl., 1998).  

Weihrich (1982) flokkaði styrkleika og veikleika í fjóra þætti og þó að þessir þættir 

geti náð yfir breitt svið hjálpa þeir okkur við greiningarvinnuna. Þeir eru: 

 Stjórnunarlegir þættir: Hæfni stjórnenda er skoðuð, starfsmannastefna, 
ráðningar, þjálfun starfsmanna og fleira. Einnig fellur almennt skipulag 
stofnunar undir þennan lið. 

 Starfsemi: Stofnunin er tekin til skoðunar og starfsemi hennar metin, 
framleiðni hennar, árangur og geta til þess að vaxa og þróast. 

 Fjárhagur stofnunar er metinn með hliðsjón af fjármögnun, fjárþörf, hagnaði, 
skattaumhverfi og fleiru sem á við hverju sinni. 

 Aðrir þættir sem mikilvægir eru fyrir stofnunina eru einnig kannaðir 
(Weihrich, 1982; Dyson, 2004). 

Henry Mintzberg (1998) fjallar um sex þætti úr ytra umhverfi sem hafa þarf í huga 

þegar greina á áskoranir (eða ógnanir) og tækifæri. Samfélagslegar breytingar, 

breytingar stjórnvalda, efnahagslegar breytingar, breytingar tengdar samkeppni, 

breytingar tengdar birgjum og breytingar á markaði. Með SVÓT-líkaninu má greina ýmsa 

ytri þætti sem kunna að breytast og hafa áhrif á stofnunina. Þeir geta þá bæði falið í sér 

tækifæri og ógnað tilvist stofnunarinnar á margan hátt.  

Greiningin er gagnleg til þess að staðsetja stofnunina í því umhverfi sem hún þrífst í 

með frekari stefnumótun í huga en einnig gagnast hún stjórnendum til þess að 

endurskipuleggja fyrirtæki og stofnanir og leggja grundvöll að frekara 

stefnumótunarstarfi (Mintzberg o.fl. 1998). 

Greiningin hjálpar okkur að svara spurningum líkt og: 

 Hvernig nýtum við styrkleika stofnunarinnar með sem bestum hætti? 

 Hvernig lágmörkum við afleiðingar af veikleikum okkar? 

 Hvernig nýtum við sem best þau tækifæri sem gefast? 

 Hvernig tökumst við á við áskoranir úr umhverfinu? 

Í ritgerðinni er gerð SVÓT-greining í lok hvers hinna þriggja meginkafla en þar kemur 

fram samantekt á þeirri greiningarvinnu sem unnin hefur verið í hverjum kafla fyrir sig. Í 
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kafla 4.7. er gerð SVÓT-greining á tónlistarmenntun á Íslandi, í kafla 5.3. er framkvæmd 

SVÓT-greining á íslenska tónlistarklasanum og í kafla 6.3.5. er SVÓT-greining 

Tónlistarskólans í Reykjavík. 
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4 Tónlistarlíf og menntun 

Í þessum kafla verður athyglinni beint að íslensku tónlistarlífi en þó fyrst og fremst að 

tónlistarmenntun á íslandi. Fyrst verður fjallað um tónlistarlíf (4.1) og tónlistariðnaðinn 

(4.2) hér á landi en síðan verður tónlistarskólakerfinu og framhaldsmenntun í tónlist lýst 

sem og háskólamenntun í tónlist (4.3). Í kafla 4.4 verða þau pólitísku átök til umfjöllunar 

sem hafa orðið á undanförnum árum vegna tónlistarnáms á framhaldsstigi og í kafla 4.5 

er lagaleg staða tónlistarskóla og nýtt frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarfræðslu til umræðu. Í framhaldi af því verður gerð greining á ytra umhverfi 

tónlistarmenntunar, nánar tiltekið PESTEL-greining á umhverfi tónlistarskólanna. 

4.1 Tónlistarlíf á Íslandi 

Íslenskt tónlistarlíf er ungt í samanburði við menningarlíf annarra landa og hefur tekið 

gríðarlegum stakkaskiptum á stuttum tíma. Þjóðin bjó við fátækt og menningarlega 

einangrun allt fram á tuttugustu öld og íslensk tónmenning einkenndist af 

rímnakveðskap og einföldum sálmasöng. Í framhaldi af stofnun fullvalda ríkis varð smám 

saman til íslensk tónmenning en á árunum 1900‒1930 varð vakning í íslensku 

tónlistarlífi. Lúðrasveitir og kórar litu dagsins ljós og smám saman voru stofnaðar þær 

menningarstofnanir sem jafnan má finna hjá sjálfstæðum ríkjum. Árið 1930 var 

Tónlistarskólinn í Reykjavík stofnaður og Ríkisútvarpið tók til starfa. Stuttu síðar, árið 

1932, var fyrsta stéttarfélag tónlistarmanna, Félag íslenskra hljómlistarmanna stofnað til 

þess að standa vörð um hagsmunni þeirra. Í framhaldi af stofnun Tónlistarskólans 

myndaðist smám saman grundvöllur fyrir stofnun sinfóníuhljómsveitar á Íslandi og það 

var svo árið 1950 sem sem Sinfóníuhljómsveit Íslands tók til starfa. Ekki gefst færi á að 

fjalla ítarlega um íslenska tónlistarsögu í þessari ritgerð en á mynd 2 er sett fram yfirlit 

yfir helstu atburði íslensks tónlistarlífs og hvenær helstu menningarstofnanir komu til 

sögunnar. 
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1840 Fimm radda pípuorgel 

keypt í Dómkirkjuna
1859 Fyrstu opinberu 

tónleikarnir í Reykjavík
1862 Söngfélagið Harpa 

stofnað
1863 Söngskóli stofnaður á 

Akureyri
1897 Þjóðsöngurinn 

frumfluttur

1840-1899

1900 Karlakórinn Hekla 

stofnaður
1903 Fyrsta íslenska 

hljóðupptakan
1906-1909 Bjarni 

Þorsteinsson safnar 
íslenskum þjóðlögum
1915 Fjárlögin koma út

1916 Hljóðfærahús 

Reykjavíkur stofnað
1922 Lúðrasveit Reykjavíkur 

stofnuð
1926 Fyrstu sinfóníutónleikar 

á Íslandi. 
Fílaharmóníuhljómsveit  
Hamborgar
1928 Bandalag íslenskra 

listamanna (BÍL) stofnað

1900-1929

1930 Ríkisútvarpið stofnað

1930 Tónlistarskólinn í 

Reykjavík stofnaður
1930 Alþingishátíðin á 

Þingvöllum
1932 FÍH stofnað

1932 Tónlistarfélagið í 

Reykjavík stofanð
1948 STEF stofnað

1950 Sinfóníuhljómsveit 

Íslands stofnuð
1959 Skattar og tollar 

afnumdir af hljóðfærum

1930-1959

1973 Sönskólinn í Reykjavík 

stofnaður
1978 Íslenska óperan stofnuð

1980 Tónlistarskóli FÍH 

stofnaður
1999 Listaháskóli Íslands 

stofnaður
2011 Tónlistarhúsið Harpa 

opnar í Reykjavík

1960-2015

 

Mynd 3 Þróun í íslensku tónlistarlífi 

Í dag er blómlegt tónlistarlíf á íslandi og þrátt fyrir smæð samfélagsins eru flestar þær 

stofnanir sem einkenna tónlistarlíf þjóða til staðar: Hér er starfrækt sinfóníuhljómsveit, 

stórsveit og ópera. Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur tónleika í nær hverri viku yfir 

vetrartímann og Íslenska óperan setur upp eina til tvær uppfærslur á hverju starfsári.  

Íslenskt tónlist hefur leikið mikilvægt hlutverk í að byggja upp jákvæða ímynd lands 

og þjóðar, ekki síst eftir efnahagssviptingar síðustu ára. Mikil gróska hefur verið í 

íslenskri popptónlist á undanförnum árum og Íslenskt tónlistarfólk hefur notið velgengi á 

alþjóða vetfangi. Þau hafa vakið jákvæða athygli á íslenskri menningu, náttúru og 

samfélagi sem skilar sér jákvæðri landkynningu og bættri ímynd Íslands í 

alþjóðasamfélagi. Tónlistariðnaðurinn er stór miðað við höfðatölu eða um 1500 ársverk 

hið minnsta og skilar miklum tekjum til þjóðarinnar á hverju ári ásamt þeim verðmætum 

sem ekki verða metin til fjár. 

Þessi gróska á ekki síst rætur að rekja til góðrar tónlistarmenntunar og þess öfluga 

starfs sem unnið hefur verið í tónlistarskólum landsins á undanförnum árum. Þeir skólar 

sem sérhæfa sig í kennslu á framhaldsstigi gegna lykilhlutverki í því að undirbúa 

nemendur undir atvinnumennsku í tónlist. 

4.2 Tónlistariðnaðurinn á Íslandi 

Heildarvelta tónlistariðnaðarins á Íslandi er um 15 milljarðar á ári eða um 1% af 

landsframleiðslu. Um 1500 manns vinna beint við tónlistariðnaðinn á Íslandi. Fyrir utan 

þá sem starfa sem tónlistarmenn má ekki gleyma þeim fjölda fólks sem iðkar tónlist 

reglulega: þúsundir manna syngja í kórum landsins, leika í lúðrasveitum og stunda 
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tónlist af margvíslegu tagi, að ógleymdum öllum þeim sem spila í hljómsveitum sér og 

öðrum til skemmtunar þó að þau hafi ekki lífsviðurværi sitt af tónlist (Ágúst Einarsson, 

2013). Samkvæmt tölum frá Félagi Íslenskra hljómlistarmanna voru um 750 manns skráð 

í félagið árið 2013. 550 manns voru skráð í Félag Tónlistarskólakennara (FT, e.d.), sem 

eru tveir þriðju af tónlistarkennurum landsins, en einn þriðjungur er skráður í FÍH. 350 

félagsmenn voru skráðir í Félag tónskálda og textahöfunda (FTT, e.d.). Sama ár voru 160 

manns skráð í Félag íslenskra tónlistarmanna (FÍT, e.d.), sem er hagsmunafélag innan 

FÍH, og því eru flestir félagsmenn FÍT einnig félagar í FÍH. 550 félagar voru skráð í 

Tónskáldafélag Íslands (TÍ). Mikilvægt er að athuga að félagsmenn nokkurra þessara 

félaga skarast (FÍH, e.d.). 

Tónleikum og öðrum tónlistarviðburðum hefur fjölgað mikið á Íslandi á síðustu árum. 

Árið 2009 voru haldnir 1.841 tónleikar á Íslandi og var meirihluti tónleikanna haldinn í 

Reykjavík eða tveir af hverjum þremur (Ágúst Einarsson, 2013). Nokkrar tónlistarhátíðir 

eru haldnar árlega á Íslandi, bæði í Reykjavík og á landsbyggðinni. Iceland Airwaves 

hátíðin hefur hlotið mikla alþjóðlega athygli og orðspor hennar farið víða. Í nýlegri 

rannsókn koma fram athyglisverðar tölur um efnahagsleg áhrif hátíðarinnar, en 

samkvæmt henni skiluðu hátíðin og ferðamenn sem sóttu hana um 1,1 milljarði til 

þjóðarbúsins (Ævar R. Hafþórsson, 2013).  

4.2.1 Hlutverk stjórnvalda 

Stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverk í tónlistariðnaðinum. Tafla 1 sýnir framlög 

stjórnvalda til tónlistar á árunum 2011‒2014. Athugið að hér eru framlög til menntunar 

ekki tilgreind en farið verður yfir þau síðar (Fjárlög, 2011-2015). 
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Tafla 1 Opinber framlög til tónlistar  

2011 2012 2013 2014

897 1069 1170 1135Upphæð í milljónum alls

714,9 858,5 901,8 930,2Stofnanir alls

714,9 858,5 901,8 930,2Sinfóníuhljómsveit Íslands

129,5 154,8 192,7 160,2Opinberir sjóðir alls

40,6 55,4 57,3 59,2Launasjóður tónskálda

45,3 52,4 54,3 56,1Launasjóður tónlistarflytjenda

43,6 47 81,1 44,9Tónlistarsjóður

52,6 56 75,6 44,6Önnur verkefni alls

5 4,7 2 0Iceland Airwaves

6,3 6,2 6 0Tónlist fyrir alla 

22,7 26 46 26ÚTÓN

0,9 0,9 0,9 0,9Tónlistarfl. við kirkjulegar athafnir

4,3 4,3 4,3 4,3Tónlistarflutningur við jarðarfarir

10,4 10,2 13,4 13,4Íslenska tónverkamiðstöðin

0 0,5 0 0Félag kvikmyndatónskálda

0 1 1 0Tónskáldafélag Íslands

0 0,2 0 0Ung Nordisk Musik

0 2 2 0Biophilia

1 0 0 0Reykholtshátíð

1 0 0 0Músík í Mývatnssveit

1 0 0 0Sumartónleikar í Skálholti  

 

Þessi framlög eru fyrst og fremst frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu en lítill 

hluti þeirra frá iðnaðarráðuneytinu (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 

2011). En þrátt fyrir velgengni íslenskra tónlistarmanna eru framlög til tónlistar lág á 

Íslandi miðað við heildarframlög til menningarstarfsemi og skapandi greina eða um 

12,5‒15% af þeirri upphæð á árunum 2011‒2014 (Ása Richardsdóttir, 2012). Mikilvægt 

er að gera sér grein fyrir að 78‒82% af þeim framlögum sem renna til tónlistar fara í 

rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Heildarupphæð til annarra verkefna tengdum 

tónlist var alls 182‒248 milljónir á árunum 2011‒2014.  

Á starfstíma ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna (2009‒2013) var sett í 

framkvæmd fjárfestingaráætlun í listum og menningu árið 2013 til þess að byggja upp 

menningartengdar atvinnugreinar. Þess vegna hækkuðu framlög til lista og menningar 

árið 2013. Þetta var hluti af stefnuáætluninni Ísland 2020 sem átti stuðla að 

uppbyggingu í atvinnulífi og samfélagi. Sú ríkisstjórn sem nú situr hefur afturkallað þessa 

fjárfestingaráætlun og skorið niður framlög til lista og menningar. Eins og sést á töflunni 
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hafa framlög til tónlistarsjóðs verið skorin niður um meira en helming frá 2013‒2014, 

framlög til útflutningssjóðs um 20 milljónir, frá 46 milljónum í 26 milljónir, og verkefnið 

Tónlist fyrir alla, sem var samstarfsverkefni við barnaskóla landsins verið lagt niður og 

svo mætti lengi telja (Fjárlög, 2011-2015). 

4.3 Menntamál 

4.3.1 Tónlistarskólakerfið 

Á Íslandi byggðist upp sterkt menntakerfi í tónlist og tónlistarmenntun hefur verið 

nokkuð almenn meðal landsmanna. Aðgengi að henni hefur verið gott á undanförnum 

áratugum. 88 tónlistarskólar starfa á Íslandi og árið 2009 stunduðu 15.200 nemendur 

nám við þá en það eru um 4,8 % landsmanna. Hlutfall nemenda á aldrinum 6‒26 ára var 

16,6% eða sjötti hver einstaklingur á þessum aldri (Ágúst Einarsson, 2013). Sterk 

lúðrasveitamenning er á Íslandi og hefur Reykjavíkurborg rekið skólalúðrasveitir þar sem 

börn hafa aðgengi að ódýrri tónlistarmenntun. Þetta er metnaðarfullt verkefni og gerir 

það að verkum að mörg börn fá tónlistarkennslu í skólum sem ættu annars ekki kost á 

tónlistarnámi. Þó kemur lúðrasveitastarfið ekki í staðinn fyrir almenna tónlistaskóla og 

mikilvægt er að börn sem sýna sérstakan áhuga og hæfileika á því sviði fái tækifæri til 

þess að fara í tónlistarskóla.  

Tónlistarskólarnir starfa eftir aðalnámskrá tónlistarskóla sem mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2000. Námið skiptist í grunnstig, miðstig og 

framhaldsstig. Með útgáfu aðalnámsskrár var leitast við að samræma tónlistarnám í 

tónlistarskólum á Íslandi en þar er fjallað um meginmarkmið tónlistarskóla: uppeldisleg 

markmið, leikni- og skilnings markmið og samfélagsleg markmið tónlistarnáms. Þar er 

einnig tilgreint hvaða færni og þekkingu nemandi þurfi að tileinka sér á hverju námsstigi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2000). 

Rekstrarform tónlistarskóla er með tvennum hætti: Annars vegar eru skólar sem 

reknir eru alfarið af sveitarfélögum og hins vegar einkaskólar sem eru reknir í samvinnu 

við sveitarfélögin og gera þjónustusamninga við þau. Þessir skólar eru 

sjálfseignarstofnanir þótt þeir séu reknir af opinberu fé. Skiptingin að mestu leyti sú að 

skólarnir í Reykjavík eru sjálfseignarstofnanir en annars staðar eru tónlistarskólar 

yfirleitt reknir af sveitarfélögunum. 
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4.3.2 Menntun á framhaldsstigi 

Í Reykjavík eru nokkrir skólar sem starfa að mestu á framhaldsskólastigi, það eru 

Tónlistarskólinn í Reykjavík fyrir sígilda tónlist og Tónlistarskóli FÍH, sem sérhæfir sig í 

rytmískri tónlist. Í þessum tveimur skólum kenna færustu hljóðfæraleikarar landsins og 

þar er boðið upp á góða menntun á framhaldsskólastigi sem býr nemendur undir 

háskólanám. Þetta eru þeir skólar sem sinna kennslu á framhaldsstigi og undirbúa 

nemendur öðrum fremur undir atvinnumennsku í tónlist. Í þessum skólum er lögð 

áhersla á gott hljóðfæranám og góðan fræðigreinagrunn. Kennt er eftir námskrá 

menntamálaráðuneytisins í tónlist og einnig boðið upp á námskeið umfram það á fjórða 

hæfniþrepi, en það eru þau námskeið sem má meta til háskólanáms. Það ber vott um 

gæði náms í þessum skólum hve hátt hlutfall nemenda úr þessum skólum kemst inn í 

góða tónlistarháskóla í Evrópu og Bandaríkjunum. 

Söngskólinn í Reykjavík sérhæfir sig í klassískum söng á framhaldsstigi og á í samstarfi 

við konunglegu tónlistarskólana í Bretlandi (The associated board of the Royal Shools of 

Music), en prófdómarar frá þeim hafa dæmt í lokaprófum við skólann (Söngskólinn, 

2015). Söngskólinn býður einnig upp á framhaldsnám eftir framhaldsstig á fjórða 

hæfniþrepi. Söngskóli Sigurðar Demetz sérhæfir sig einnig í söng og rekur meðal annars 

þýska og ítalska óperudeild.  

4.3.3 Menntun á háskólastigi 

Árið 1998 var Listaháskóli Íslands stofnaður og árið 2001 tók tónlistardeild hans til 

starfa, en fram að því hafði Tónlistarskólinn í Reykjavík verið æðsta menntastofnun í 

tónlist á Íslandi. Hljóðfæradeild Listaháskólans er lítil: Veturinn 2013‒2014 stunduðu 88 

nemendur nám við tónlistardeild LHÍ en aðeins 18 nemendur nám í hljóðfæraleik og 

söng (LHÍ, 2014). Sökum smæðar hljóðfæra- og söngdeildarinnar deildarinnar hefur ekki 

verið hægt að halda úti sinfóníuhljómsveit, kammerhljómsveitum, óperusýningum og 

öðru sem jafnan einkennir starf tónlistarháskóla. Því hefur ekki tekist að skapa það 

umhverfi sem nauðsynlegt er fyrir tónlistarmenn til þess að ná fullnægjandi þroska í 

listgrein sinni. Flestir nemendur í klassísku hljóðfæranámi kjósa að stunda áfram nám 

við Tónlistarskólann í Reykjavík eftir framhaldspróf, margir ljúka þaðan burtfararprófi, 

sem er eins til tveggja ára nám eftir framhaldspróf og má meta til eininga til 
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háskólanáms og halda síðan beint, þ.e. án viðkomu í LHÍ til frekara háskólanáms 

erlendis. 

 Í framhaldi af stofnun Listaháskólans voru kennaradeildir við Tónlistarskólann í 

Reykjavík lagðar niður og hefur síðan ekki verið boðið upp á hljóðfærakennaranám á 

Íslandi. Það var ekki fyrr en haustið 2013 sem að boðið var upp á blásarakennaradeild 

við Listaháskólann og tveir nemendur innrituðust í þá deild. Því miður hefur þessi algeri 

skortur á hljóðfærakennaranámi í landinu haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og 

mun hafa slæm áhrif á tónlistarlífið til frambúðar. Starfsaldur 

tónlistarkennarastéttarinnar er mjög hár og lítil endurnýjun hefur orðið í stéttinni. Því er 

komin upp alvarleg staða í tónlistarskólum landsins og mikil þörf fyrir vel menntaða 

tónlistarkennara. Erfitt er að manna stöður í tónlistarskólum og sækja þarf kennara út 

fyrir landsteinana til þess að kenna við skóla á landsbyggðinni.  

Allt frá stofnun Listaháskólans hefur þar verið lögð sérstök áhersla á tónsmíðanám en 

mun síður á hljóðfæra- og kennaranám sem eru vanalega hjartað í tónlistarháskólum. 

4.3.4 Framlög til menntamála 

Í töflu 2 er farið yfir framlög til tónlistarskóla í Reykjavík frá árinu 2008. Hér sést 

greinilega sá niðurskurður sem skólarnir tóku á sig í framhaldi af efnahagshruninu í 

upphafi þessa tímabils. Árið 2011 var gert samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um 

eflingu tónlistarnáms og í kjölfarið hefur ríkið komið að fjármögnun að fjármögnun 

tónlistarnáms á framhaldsstigi eins og fjallað verður um nánar í kafla 4.4 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Tafla 2 Framlög til tónlistarskóla í Reykjavík 2008‒2015 

889.625 877.374 799.518 721.908 740.518 756.568 814.804 820.497
Framlög Reykjavíkurborgar

til tónlistarskóla

151.735 354.083 339.781 349.400 349.400
Framlög ríkisins til 

tónlistarskóla í Reykjavík

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Upphæðir í milljónum á verðlagi 

hvers árs

 

 

Í töflu 3 sjást heildarframlög ríkisins í gegn um jöfnunarsjóð sveitarfélaga frá árinu 

2011 en það ár hóf ríkið kostnaðarþátttöku við nám á framhaldsstigi í hljóðfæraleik og 

mið- og framhaldsstigi í söng. Eins og sést er um fasta upphæð að ræða, sem tekur ekki 
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mið af kjarasamningum, fjölgun nemenda eða öðrum þáttum. Ástæðan fyrir lægri 

upphæð árið 2011 er að kostnaðarþátttakan hófst á miðju ári 2011 (Fjárlög, 2011-2015).  

Tafla 3 Framlög ríkisins til tónlistarskóla á landsvísu 

240 520 520 520 520
Heildarframlög ríkisins til 

tónlistarskóla

2011 2012 2013 2014 2015Upphæðir í milljónum

 

 

Listaháskóli Íslands nýtur einnig opinberra fjárframlaga frá ríkinu. Árið 2012 hlaut 

hann fjárframlag frá ríkinu að upphæð 667,4 m.kr. Það ár hlaut tónlistardeild LHÍ 24% af 

þeirri upphæð, eða 149,25 m.kr. (Ása Richardsdóttir, 2012). 

4.4 Pólitísk átök um tónlistarmenntun á framhaldsstigi 

Tónlistarskólarnir vinna eftir námskrá sem gefin er út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu en málefni tónlistarskólanna eru á höndum 

sveitarfélaganna. Starfsemi skólanna er því háð stefnumótun og ákvörðunum bæði 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins og sveitastjórnanna. Á síðustu árum hafa ríki 

og Reykjavíkurborg staðið í hörðum deilum um hver beri ábyrgð á kennslukostnaði á 

framhaldsstigi í tónlist. Þessi deila hefur haft gríðarleg áhrif á starfsemi þeirra skóla sem 

sérhæfa sig í kennslu á því námsstigi og ef ekki finnst lausn á henni mun hún verða til 

þess að skólarnir geti ekki starfað áfram í óbreyttri mynd. Þessi deila er dæmi um 

hvernig refskák stjórnmálamanna getur haft gríðarleg áhrif á menntakerfið í landinu eins 

og nú verður grein frá.  

4.4.1 Samkomulag um eflingu tónlistarnáms ‒ forsaga 

Árið 1989 voru málefni tónlistarskólanna færð yfir til sveitarstjórnarstigsins. Þá tóku 

sveitarfélögin alfarið að sér að greiða kennslukostnað en þeim voru tryggðir sérstakir 

tekjustofnar til þess (Þingskjal 276, 1988‒1989). Árið 2003 tók Reykjavíkurborg einhliða 

ákvörðun um að hætta að greiða fyrir kennslu nemenda sem áttu lögheimili utan 

Reykjavíkur. Sú ákvörðun hafði áhrif á þó nokkuð stóran hóp nemenda sem voru með 

lögheimili í öðrum sveitarfélögum. Einkum bitnaði hún illa á nemendum við sérskóla 

sem sérhæfðu sig í kennslu á framhaldsskólastigi, líkt og Tónlistarskólinn í Reykjavík, 

Tónlistarskóli FÍH og Söngskólinn. Fram að þessu hafði þótt eðlilegt að fólk sótti 
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framhaldsmenntun til höfuðborgarinnar enda gátu aðrir skólar ekki kennt allar þær 

námsgreinar sem nauðsynlegar eru til þess að ljúka framhaldsprófi í tónlist. Þórunn 

Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri Tónlistarskólans komst svo að orði í viðtali þegar 

hún talaði um afleiðingar þessarar ákvörðunar á skólann: 

Skólinn varð fyrir þungu höggi þegar Reykjavíkurborg ákvað að hætta að 
greiða með nemendum sem áttu lögheimili utan Reykjavíkur. Þetta voru 
kennaranemar og nemendur á efstu stigum sem sóttu hingað. Þetta gerðist 
hratt og það var ekki rætt við önnur sveitarfélög hvort þau myndu taka yfir 
þennan kostnað. Í framhaldi af þessu hættu margir námi, og sumir hættu við 
að skrá sig í skólann. Aðrir skiptu um lögheimili til þess að geta stundað nám 
við skólann. Skólinn var laskaður eftir þetta og þetta hafði slæm áhrif á 
skólastarfið (Þórunn Guðmundsdóttir munnleg heimild, 27. mars 2015). 

Í Árbók Reykjavíkur kemur fram að árið 2003 stunduðu 2.842 nemendur nám við 

tónlistarskóla í Reykjavík en af þeim voru 2.585 sem áttu lögheimili í Reykjavík (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2003). Þeir 257 nemendur sem áttu ekki lögheimili í Reykjavík 

urðu því að semja sérstaklega um það við sín sveitarfélög að þau greiddu með 

tónlistarnámi þeirra. Sveitarfélögin tóku þessum óskum nemenda með mjög 

mismunandi hætti. Kjartan Óskarsson, skólastjóri Tónlistarskólans lítur svo á að rótin af 

þeim erfiðleikum sem tónlistarskólarnir í Reykjavík eiga í í dag liggi í þessum 

ákvörðunum Reykjavíkurborgar og þeim afleiðingum sem þær höfðu. Hann komst svo 

að orði þegar rætt var um þessar aðgerðir Reykjavíkurborgar: 

Reykjavíkurborg ákvað að banna nemendum sem áttu ekki lögheimili í 
Reykjavík að stunda hér nám, nema ef kæmi greiðsla fyrir. Það breytti mjög 
miklu, því þetta gerði það að verkum að nemendur fengu ekki að koma 
hingað til að stunda nám. Fyrsta árið sem ég var hér skólastjóri, árið 2004, 
lenti ég í miklu þrasi við sveitarstjórnarmenn. Það þurfti að semja um hvern 
einasta nemanda. Nemendur þurftu að sækja sjálfir hjá sínum 
sveitarfélögum um hvort þeir fengju að fara til náms til Reykjavíkur og hvort 
sveitarfélagið vildi greiða fyrir það. Sumir fengu að fara og aðrir ekki. Þetta 
var skólabókardæmi um hvernig á ekki að gera hlutina. Reykjavík hefði átt að 
semja um þetta á einhvern hátt við sveitarfélögin. Vandræðin sem við 
stöndum frammi fyrir í dag byrjuðu þarna og eiga rætur sínar að rekja til 
þessara ákvarðana. Þetta olli miklum skaða. Margir hættu námi og margir 
fengu ekki að koma (Kjartan Óskarsson munnleg heimild, 1. apríl 2015). 

 

Ef lögheimilissveitarfélagið neitaði að greiða með nemendunum urðu þeir að velja á 

milli þess að færa lögheimili sitt eða stunda nám í sínu sveitarfélagi, en sem fyrr segir var 
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í flestum tilfellum ekki boðið upp á samsvarandi nám utan Reykjavíkur. Þetta 

fyrirkomulag bitnaði illa á nemendum og skólunum í Reykjavík og leiddi til þess að 

nemendur voru bundnir vistarböndum í sínu sveitarfélagi.  

Í framhaldi af þessum aðgerðum Reykjavíkurborgar vöknuðu upp spurningar um 

hvort ríkið ætti frekar að greiða með nemendum á framhaldsstigi til þess að losa um 

þessa átthagafjötra og nemendum væri frjálst að velja hvar þeir stunduðu nám. 

Sveitarfélögin kröfðust þess að lög um fjárstuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 yrðu 

endurskoðuð og brást menntamálaráðherra við með því að skipa nefnd sem skyldi 

endurskoða lögin.  

Árið 2004 kom í ljós að þeir fjármunir sem spöruðust við að borga ekki með 

nemendum úr öðrum sveitarfélögum höfðu ekki verið notaðir til þess að fjölga 

nemendum í Reykjavík sem hefðu aðgang að tónlistarnámi, eins og talað hafði verið um 

til að réttlæta ákvörðun Reykjavíkur, heldur verið teknir úr málaflokknum. Árið 2005 

voru nemendur í tónlistarskólum borgarinnar 3.743 að tölu á öllum aldurstigum og nutu 

þar af 2.588 nemendur styrkja frá Reykjavíkurborg eða einungis þremur fleiri en árið 

2003 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005). Sama ár setti Reykjavíkurborg einnig 

reglur um aldurstakmörk nemenda sem þeir greiddu með, og var í kjölfarið aðeins greitt 

með nemendum til 25 ára aldurs, en til 27 ára aldurs með söngnemum. Þetta ákvæði var 

þó fellt úr gildi árið 2007. Einnig hætti Reykjavíkurborg að greiða með nemendum frá 16 

ára aldri. Þessi aðgerð var líklega til þess að beita ríkið þrýstingi um að taka þátt í 

greiðslu kennslukostnaðar. 

4.4.2 Samkomulag 

Þann 13. maí 2011 undirrituðu fulltrúar ríkis og sveitarfélaga samkomulag um eflingu 

tónlistarnáms á Íslandi. Samkomulagið, sem tók gildi þann 1. júlí sama ár, var gert eftir 

nokkurra ára deilur ríkis og sveitarfélaga um hver ætti að bera kostnað af kennslu í 

tónlistarskólum landsins. Deilan átti fyrst og fremst rætur sínar að rekja til þeirra 

ákvarðana Reykjavíkurborgar sem lýst er í kaflanum hér á undan. Tónlistarskólarnir 

bundu miklar vonir við samkomulagið, það átti að leysa vistarböndin sem höfðu leitt til 

ójafns aðgengi nemenda til náms. Samkomulagið átti að jafna aðstöðumun nemenda og 

skýra hver bæri ábyrgð á kennslukostnaði (Þingskjal 491, 2011‒2012). 
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Strax sama haust kom í ljós að ríki og Reykjavíkurborg lögðu ólíkan skilning í inntaki 

samkomulagsins. Fulltrúar Reykjavíkur héldu því fram að nám á framhaldsstigi í tónlist 

væri sambærilegt námi í framhaldsskólum og ætti því að vera á ábyrgð ríkisins. Aftur á 

móti bentu fulltrúar ríkisvaldsins á að lögum samkvæmt væri rekstur tónlistarskóla á 

ábyrgð sveitarfélaga.  

Veturinn áður en samkomulagið var undirritað hafði reynst tónlistarskólum í 

Reykjavík þungur í rekstri og bundu stjórnendur þeirra því miklar vonir við að 

samkomulagið þetta myndi binda enda á langvinnar deilur um hver bæri ábyrgð á 

kennslukostnaði á framhaldsstigi. Í samræmi við samkomulagi lagði ríkið fram 480 

milljónir til þess að standa straum af kennslukostnaði af námi á því stigi. Hluti af því 

fjármagni var fenginn með því að færa önnur verkefni til sveitarfélaga en 250 milljónir af 

þessari upphæð var nýtt fjármagn sem ríkið lagði til málaflokksins til þess að efla 

tónlistarnám, leysa vistarbönd nemenda og bæta fyrir þann niðurskurð sem orðið hafði 

eftir efnahagshrunið (Katrín Jakobsdóttir, 2014). Fulltrúar ríkisins litu ekki svo á að með 

þessari aðgerð hefðu sveitarfélögin heimild til þess að skera niður í þessum málaflokki, 

eins og raunin varð (Illugi Gunnarsson, 2014; Katrín Jakobsdóttir, 2014). 

Eftir að samkomulagið gekk í gildi dró Reykjavíkurborg allt það fjármagn sem hún 

hafði lagt til framhaldsstigsins til baka á þeirri forsendu að framhaldsstigið væri alfarið á 

ábyrgð ríkisins. Ríkið leit aftur á móti svo á að fjárhæðin sem lögð var til 

framhaldsmenntunar í tónlist hefði átt að efla tónlistarnám á framhaldsstigi en ekki að 

fjármagna allt framhaldsnám í tónlist. 

Þegar haustaði og skólaárið hófst kom í ljós að þeir fjármunir sem ríkið hafði lagt til 

framhaldsnámsins dugðu alls ekki fyrir öllum fyrir kennslukostnaði. Ástæðurnar fyrir því 

voru meðal annars eftirfarandi: 

 Rangar tölur um nemendafjölda: Útreikningar á heildarkostnaði við 
kennslukostnað við framhaldsstigið og miðstig í söng voru rangir því þeir 
höfðu byggst á úreltum tölum um nemendafjölda. Nemendur sem stunduðu 
nám á framhaldsstigi voru 100 fleiri heldur en áætlað var. 

 Launahækkanir vegna kjarasamninga: Útreikningar sem fylgdu 
samkomulaginu gerðu ekki ráð fyrir kjarasamningi sem tók gildi 1. maí 2011. 
Samkvæmt þeim samningi hækkuðu laun tónlistarkennara töluvert auk þess 
sem skólaár í Reykjavík lengdist með þeim kostnaði sem því fylgdi. Árin á 
undan hafði Reykjavík gengið langt í niðurskurði og stytt skólaár niður í 30 
vikur. Með kjarasamningnum frá 2011 var skólaárið ekki lengur sveigjanlegt 
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heldur fest í 35 vikur. Því fylgdi töluverður kostnaður fyrir Reykjavíkurborg. 
(Félag íslenskra hljómlistarmanna, 2011) 

  Breytilegur kennslukostnaður: Ekki var tekið tillit til þess að nemendur á 
framhaldsstigi væru misdýrir eftir skólum. Aldur og menntun kennara og 
mismunandi námsframboð eftir skólum hefur veruleg áhrif á kennslukostnað. 
Ástæðan fyrir háum launakostnaði t.d. hjá Tónlistarskólanum í Reykjavík er sú 
að Tónlistarskólinn framfylgir námskrá og hefur vel menntaða kennara með 
langa starfsreynslu. Það voru því þeir skólar sem uppfylla kröfur námsskrár 
menntamálaráðuneytisins sem komu verst út úr samkomulaginu. 

Það var ekki fyrr en í nóvember 2011, löngu eftir að skólaárið var hafið, að skólarnir 

fengu að vita hvað þeir fengju greitt með hverjum nemanda. Upphæðinni var skipt jafnt 

á milli allra nemenda á framhaldsstigi á landsvísu óháð kostnaði við hvern nemanda. 

Kjartan Óskarsson, skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík komst svo að orði þegar rætt 

var um samkomulagið: 

Þegar var fyrst úthlutað, var ég búinn að reyna í marga mánuði að fá 
upplýsingar um það hvað framlagið yrði hátt og en þegar framlagið svo 
loksins kom, kom í ljós að það vantað mjög mikið upp á. Þegar þeir 
úthlutuðu deildu þeir upphæðinni jafnt út og tóku ekkert tillit til hvað 
nemendur kostuðu. Við vissum að nemendur eru mjög mis dýrir eftir því í 
hvaða skóla þeir eru. Hér eru þeir hvað dýrastir. Það fer eftir aldri og 
menntunarstigi kennara og kennslumagni (Kjartan Óskarsson munnleg 
heimild, 1. apríl 2015). 

Mikilvægt er að athuga í þessu samhengi að margir skólar kenna ekki öll þau 

námskeið sem þarf til þess að ljúka framhaldsprófi jafnvel þó nemendur á framhaldsstigi 

stundi þar nám. Þar er kostnaður við hvern nemanda augljóslega ekki jafn hár og hjá 

þeim skólum sem kenna alla námsskrána. Því fengu sumir skólar ríflegar greiðslur á 

meðan mikið vantaði upp á kennslukostnað í þeim skólum sem sérhæfðu sig í kennslu á 

framhaldsstigi og kenna alla námsskrána. 

Við tóku mánuðir þar sem stöðugt var fundað með embættismönnum borgarinnar, 

menntamálaráðherra, borgarstjóra, innanríkisráherra, fulltrúa jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga og fleirum. Hver vísaði á annan og enginn tók ábyrgð á þeirri stöðu sem var 

komin upp. Staða Tónlistarskólans í Reykjavík og þeirra skóla sem sérhæfðu sig í kennslu 

á framhaldsstigi hafði því versnað til muna eftir að samkomulagið var gert og 2‒3 

milljónir vantaði í hverjum mánuði til þess að hægt væri að greiða launakostnað af 

framlögum (Tónlistarskólinn í Reykjavík, 2012). 
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Tónlistarskólarnir voru komnir langt inn í starfsárið og engin leið var fyrir þá að 

bregðast við þessum niðurskurði. Nemendur höfðu fengið inngöngu þá og ekki hægt að 

vísa þeim úr skólanum með engum fyrirvara.Það hefði heldur ekki skilað miklu þar sem 

kennarar eru ráðnir í ákveðið starfshlutfall og hafa uppsagnarfrest, sem getur verið frá 

þremur mánuðum eftir starfs- og lífaldri þeirra.  

Þegar leið á skólaárið stóðu Tónlistarskólinn í Reykjavík og Söngskólinn frammi fyrir 

greiðsluþroti: Ekki var nægt fé til að greiða kennurum laun þar sem framlög voru langt 

frá því að standa straum af kennslukostnaði. Vorið 2012 var niðurstaðan sú að 

Reykjavíkurborg veitti þessum tveimur skólum aukafjárveitingu í formi láns til þess að 

bjarga skólunum frá gjaldþroti. Borgaryfirvöld tóku þó skýrt fram að um væri að ræða 

fyrirframgreiðslu sem skólarnir þyrftu að greiða til baka þegar ríkið myndi leggja aukið 

fjármagn í málaflokkinn. Þó þurftu skólastjórnendur um hver mánaðarmót að senda 

beiðni til skrifstofu Reykjavíkurborgar um lán og biðja um nægilega upphæð af þessu 

láni til þess að hægt væri að greiða kennurum laun. Borgin tók auk þess skýrt fram að 

lánið hefði ekki fordæmisgildi og að hún liti svo á að miðnám í söng og framhaldsnám í 

tónlist væri alfarið á ábyrgð ríkisins.  

Sumarið 2012 ákvað ríkið að endurskoða úthlutunarreglur svo að fjárveiting til 

einstakra skóla endurspeglaði betur raunverulegan kennslukostnað við þá. Rekstur 

skólanna var því auðveldari þetta skólaár. Einnig lagði ríkið fram aukafjárveitingu í 

málaflokkinn sem var afturvirk fyrir skólaárið 2011‒2012. Þá hækkaði árlegt framlag 

ríkisins úr 480 m.kr. í 520 m.kr. Þetta framlag dugði þó ekki til þess að endurgreiða þá 

skuld við Reykjavíkurborg sem skólarnir höfðu tekið á sig árið áður. Reykjavíkurborg var 

afar ósátt við þetta þar sem hún taldi að ríkið ætti að greiða að fullu fyrir nám á 

framhaldsstigi og að hún ætti því endurkröfurétt á þessar fjárhæðir. Ef Tónlistarskólinn í 

Reykjavík og fleiri skólar yrðu krafnir um þessa skuld í dag myndu þeir um leið standa 

frammi fyrir gjaldþroti þar sem einu tekjumöguleikar skólanna er skólagjöld. Í þessu 

samhengi er einnig mikilvægt að hafa í huga að óheimilt er að standa straum af 

kennslukostnaði með skólagjöldum eins og fram kemur í reglugerð um framlög úr 

jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi nr. 23/2013, en þar segir 

„Tónlistarskólum er óheimilt að krefja nemendur sem reglur þessar ná til um hlutdeild í 

kennslukostnaði“ (Þingskjal 23, 2013). 
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Á skólaárinu 2013‒2014 hafði nemendum á framhaldsstigi fjölgað þó nokkuð á 

landsvísu og voru orðnir um 200 fleiri en gert var ráð fyrir þegar samkomulagið var 

undirritað. Þar sem upphæðin sem ríkið lætur renna til málaflokksins er föst upphæð 

minnkar framlag til hvers nemanda um leið og þeim fjölgar. Það ár dugðu framlög 

ríkisins aðeins fyrir um 66% af kennslukostnaði hjá Tónlistarskólanum í Reykjavík en það 

sem vantaði til þess að standa straum af þeim kostnaði var greitt með skólagjöldum og 

yfirdráttarláni. Aftur fengu skólarnir ekki að vita í tæka tíð hver framlögin yrðu fyrir 

yfirstandandi skólaár, heldu í desember, þegar helmingur var liðinn af skólaárinu. Því 

stóðu Tónlistarskólinn í Reykjavík og fleiri skólar aftur frammi fyrir greiðsluþroti í maí 

2014 og sáu ekki fram á að geta greitt launakostnað yfir sumarmánuðina. Með einungis 

viku fyrirvara var ákveðið í borgarstjórn að þeir skólar sem væru verst staddir fengju 

fyrirframgreiðslu til þess að lifa af sumarið, en tekið var fram að þessu yrði snúið við 

mánaðarmótin september-október.  

Í maí 2014 kom út skýrsla rýnihóps á vegum Reykjavíkurborgar sem fjallaði um stöðu 

tónlistarskólanna í Reykjavík. Þar kom skýrt fram sá alvarlegi rekstrarvandi sem skólarnir 

stóðu frammi fyrir. Þó varð bið á að lausn yrði fundin á málinu (Reykjavík, 2014). Um 

mánaðarmótin október-nóvember, þegar fyrirframgreiðsla borgarinnar átti að ganga til 

baka, stóðu skólarnir enn frammi fyrir greiðsluþroti. Þá var samþykkt á síðustu viku fyrir 

mánaðarmót að framlengja fyrirframgreiðsluna fram að áramótum. Um áramótin 

2014‒2015 var aftur samþykkt að fresta því að snúa við fyrirframgreiðslunni og þegar 

þessi orð eru skrifuð hefur enn engin lausn fengist á málinu, skólarnir safna skuldum og 

erfitt er að gera áætlanir þar sem stjórnsýsluleg staða skólanna er óviss og enn óljóst 

hver eigi að bera ábyrgð á kennslukostnaði á framhaldsstigi. 

4.4.3 Veikleikar í framkvæmd samkomulagsins 

Framlag ríkisins fer til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, og hann úthlutar fjármagni til 

sveitarfélaga eftir því hversu margir nemendur á framhaldsstigi stunda þar nám. Þetta 

fyrirkomulag hefur reynst þeim skólum í Reykjavík sem kenna hljóðfæraleik á 

framhaldsstigi og söng á mið- og framhaldsstigi afar erfitt og gæti riðið þeim að fullu. Til 

að útskýra vankanta samkomulagsins nánar er mikilvægt að skoða eftirfarandi þætti: 

 Einn aðili semur um kjör kennara en öðrum er ætlað að borga. Sveitarfélögin 
semja við kennara um laun á framhaldsstigi en ríkinu er ætlað að borga 
samkvæmt skilningi Reykjavíkurborgar. Hækkanir á kjarasamningum þýða því 
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tap fyrir skólana þar sem framlag ríkisins er föst upphæð sem breytist ekki 
þótt kjarasamningar hækki. 

 Sveitarfélög og ríkið semja starfsemi um þriðja aðila, það er tónlistarskólana 
án þess að þeir komi að samningaborði. Sú staðreynd að tónlistarskólarnir 
hafi ekki verið hafðir með í ráðum við gerð samkomulagsins gerir það að 
verkum að mönnum yfirsáust hvaða afleiðingar samkomulagið myndi hafa í 
för með sér. 

 Upplýsingar um framlög úr jöfnunarsjóði og hvernig Reykjavíkurborg úthlutar 
fjármagni til skólanna berast allt of seint, eða ekki fyrr en um mitt skólaár. 
Skólarnir eru bundnir af kjarasamningum og samningum við nemendur. Því 
verða skólarnir sjálfir að taka á sig tapið þegar ljóst er að framlög hafa 
minnkað á hvern nemanda, eftir því sem nemendum fjölgar á landsvísu. 

 Ákveðin atriði sem eru samningsbundin, svo sem greiðslur fyrir meðleik á 
framhaldsstigstónleikum, eru ekki tekin með við útreikninginn en skólinn 
verður að greiða þann launakostnað. 

 Ef nemendum á framhaldsstigi fjölgar fá skólarnir minna framlag á hvern 
nemanda þar sem upphæðin sem ríkið leggur til er föst upphæð. Því fleiri 
nemendur, því meira tap. 

 Kostnaður við nemendur sem koma inn í skólana á miðju skólaári er ekki 
greiddur nema að litlu leiti (25% á síðasta skólaári). 

 Ef skólastjórar vilja draga saman seglin og fækka nemendum til að hagræða í 
rekstri skólanna fá þeir lægri framlög, þar eð greitt er með færri nemendum 
og eftir sem áður vantar jafn mikið upp á greiðslu með hverjum nemanda. 

4.4.4 Hver ber ábyrgðina? 

Deila Reykjavíkurborgar og ríkis snýst fyrst og fremst um hver eigi að greiða 

kennslukostnað á framhaldsstigi í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstigi í söng. 

Reykjavíkurborg hefur eitt sveitarfélaga kosið að skilja samkomulagið á þann veg að ríkið 

beri alla ábyrgð á kennslu í tónlist á framhaldsstigi. Önnur sveitarfélög hafa aftur á móti 

greitt þann kostnað sem vantar upp á kennslukostnað í framhaldsnámi. Eins og fram 

hefur komið í máli Halldórs Halldórssonar, formanns sambands íslenskra sveitarfélaga 

og Elínar Pálsdóttur, forstöðumanns jöfnunarsjóðs Sambandsins er það einnig þeirrar 

skoðunar að sveitarfélögin beri ábyrgð á rekstri tónlistarskólanna. Sveitarfélögum beri 

að brúa bilið og greiða það sem vantar upp á kennslukostnað í framhaldsstigi (Halldór 

Halldórsson, 2012).  

Skilningur stjórnenda Tónlistarskólans í Reykjavík er sá að borgaryfirvöld hafi ekki 

staðið við sinn hluta samkomulagsins. Þórunn Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

Tónlistarskólans komst svo að orði í viðtali þegar rætt var um samkomulagið: 
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Nú á síðustu árum hafa okkar aðal erfiðleikar falist í verulegri vanfjármögnun 
á kennslukostnaði við framhaldsstigið. Við lítum svo á að það sé verið að 
brjóta lög. Það er mjög skýrt í lögum um tónlistarskóla að það eigi að standa 
straum af öllum kennslukostnaði og skólagjöld eiga að standa straum af 
öðrum kostnaði. Það er þyngra en tárum taki að þetta hafi farið svona eftir 
að samkomulag um eflingu tónlistarnáms var undirritað í maí 2011. Það hafa 
verið deilur um það alla tíð síðan hver ber ábyrgð á framhaldsstiginu og hver 
eigi að greiða kennslukostnað við það. 

Jafnframt kom fram að Þórunn lítur svo á að Reykjavík beri ábyrgð á kennslukostnaði 

og að Tónlistarskólinn útbúi málaferli á hendur Reykjavíkurborgar vegna málsins: 

Þórunn komst svo að orði: 

Það er mjög skýrt í lögunum að það eru sveitarfélög sem bera ábyrgð á 
kennslukostnaði. Reykjavík hefur ekki staðið við sínar skuldbindingar og það 
er neyðarúrræði að stefna Reykjavíkurborg. Nú standa fyrir dyrum málaferli, 
við erum búin að gera kröfu á hendur Reykjavíkurborg (Þórunn 
Guðmundsdóttir munnleg heimild, 27. mars, 2015). 

Sterk rök mæla með því að skilningur stjórnenda tónlistarskólans á samkomulaginu 

sé réttur. Hér verður farið yfir nokkur atriði sem rennir stoðum undir þetta. 

Árið 1989 tóku gildi breytingar á lögum um tónlistarskóla frá 1985. Gerður var 

verkaskiptasamningur milli sveitarfélaga og ríkisins og sveitarfélögin tóku alfarið að sér 

rekstur tónlistarskóla og launagreiðslur til þeirra. Sveitarfélögunum voru tryggðir 

tekjustofnar til þess að takast á við þetta verkefni (Þingskjal 276, 1988‒1989). Þessi lög 

eru enn í gildi og rekstur tónlistarskóla er því lagalega alfarið á höndum sveitarfélaga; 

Þeim ber að standa straum af kennslukostnaði við tónlistarskóla. Ekki hefur verið hreyft 

við þeim tekjustofnum sem sveitarfélögin fengu til þess að sinna þessu verkefni. 

Reykjavíkurborg hafði því ekki lagalegan rétt til þess að draga allan kostnað við kennslu 

á framhaldsstigi í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstigi í söng út úr málaflokknum eins 

og raunin varð. 

Skilningur Katrínar Jakobsdóttur, fyrrverandi menntamálaráðherra og Illuga 

Gunnarssonar núverandi menntamálaráðherra, á samkomulaginu er sá sami: 

Fjármagnið sem ríkið setti inn í málaflokkinn árið 2011 var ætlað að vera 

viðbótarfjármagn til eflingar tónlistarkennslu og til þess að losa átthagafjötra 

tónlistarnemenda á framhaldsstigi, en átti ekki að kosta alla kennslu á því námsstigi. 

Þetta kom skýrt fram í umræðum á Alþingi um málefnið þriðjudaginn 1. apríl 2014. 

(Katrín Jakobsdóttir, 2014; Illugi Gunnarsson, 2014). Upphæðin átti að bæta fyrir 
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niðurskurð sem tónlistarskólarnir tóku á sig eftir efnahagshrunið og bæta aðstöðumun 

nemenda. Reykjavík dró hins vegar upphæðina frá þeim framlögum sem veitt voru til 

tónlistarskólanna svo að viðbótarfjármagnið skilaði sér ekki til þeirra.  

Í samkomulaginu er kveðið á um ákveðna fasta upphæð sem ríkið leggur til 

tónlistarkennslu. Ef það framlag hefði verið hugsað sem greiðsla fyrir kennslukostnaði á 

framhaldstigi í heild sinni hefði verið gert ráð fyrir sveigjanleika vegna launahækkana í 

kjarasamningum og fjölgun nemenda á námsstiginu (Katrín Jakobsdóttir, 2014). Ríkið 

hefur staðið við sinn hluta samkomulagsins og greitt þá upphæð til málaflokksins á 

hverju ári síðan samkomulagið tók gildi. 

Áhugavert er að Reykjavíkurborg skuli vera milliliður milli tónlistarskólanna í 

Reykjavík og jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Með þessu kemur borgin í veg fyrir að skólarnir 

geti snúið sér beint að öðrum sveitarfélögum til þess að fá greitt það sem upp á vantar 

með þeim nemendum sem eiga lögheimili utan Reykjavíkur. 

Eins og fram hefur komið lánaði borgin nokkrum tónlistarskólum fyrir 

kennslukostnaði á fyrsta ári samkomulagsins. Árið 2014 veitti hún einnig þeim skólum 

sem komnir voru í greiðsluþrot fyrirframgreiðslu til þess að geta borgað kennurum laun. 

Það má velta fyrir sér hvort í þessum aðgerðum felist ekki nokkur viðurkenning á að 

Reykjavík beri ábyrgð á rekstri skólanna. 

Samkomulag um eflingu tónlistarnáms var gert milli ríkis og sveitarfélaga en það nær 

einnig til þriðja aðila sem eru tónlistarskólarnir. Kjartan Óskarsson, skólastjóri 

Tónlistarskólans í Reykjavík komst svo að orði: 

Þarna voru aðilar að gera með sér samning, þ.e. ríki og sveitarfélög sem 
varða þriðja aðila, tónlistarskólana. Það er allt í lagi þegar sveitarfélögin eiga 
skólana en í þessu tilfelli er það ekki. Þegar var verið að gera samkomulagið 
var ekki talað við tónlistarskólana það er skólastjórana í þeim skólum sem 
höfðu flesta nemendur á þessu stigi. Það er þá sem höfðu mesta reynslu af 
þessu (Kjartan Óskarsson munnleg heimild, 1. apríl 2015). 

Það er ekki í samræmi við lög að tveir aðilar geri með sér samkomulag sem hefur í för 

með sér aukin útgjöld þriðja aðila, sem kemur ekki beint að samkomulaginu. Í því ljósi 

verður að líta á afleiðingar samkomulagsins, en það varð þess að útgjöld skólanna jukust 

til muna og skólaárið 2013‒2014 var um 34% kennslukostnaður (hjá Tónlistarskólanum í 

Reykjavík) greiddur af skólagjöldum, sem er óheimilt lögum samkvæmt (Þingskjal 23, 
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2013). Þegar samkomulagið var gert kom hvergi fram að útgjöld skólanna myndu aukast 

mikið og að nemendur myndu þurfa að standa straum af hluta kennslukostnaðar. Þetta 

leiddi til þess að hækka varð skólagjöld og útgjöld nemenda jukust.  

Kaup og kjör tónlistarkennara ráðast annars vegar af kjarasamningum sem gerðir eru 

milli Félags íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) og Sambands íslenskra sveitarfélaga og hins 

vegar á milli Félags tónlistarskólakennara og sambandsins. Samningarnir taka til kennslu 

á grunn-, mið- og framhaldsstigi. Reykjavíkurborg er ekki stætt á því að halda því fram 

að hún beri enga ábyrgð á kennslukostnaði á miðstigi í söng og framhaldsstigi á sama 

tíma og hún, ásamt öðrum sveitarfélögum, semur um laun fyrir kennslu á þessum 

skólastigum. Það væri mjög óeðlilegt ef aðilar samninganefnd sveitarfélaga og 

stéttarfélög tónlistarkennara gætu samið um laun sem þriðji aðili, það er ríkið ætti að 

greiða án þess að það kæmi að kjaraviðræðunum. 

Rannsakandi lítur því svo á að tónlistarskólar í Reykjavík eigi réttmætar kröfur á því 

að borgin greiði kennslukostnað í miðstigi og söng og við framhaldsstigið og geri 

þjónustusamning um kennslu á framhaldsstigi í Reykjavík. Þessar kröfur byggja á 

lagalegum grunni og áratuga langri hefð. Borgin greiddi kostnað við kennslu á 

framhaldsstigi þangað til samkomulagið um eflingu tónlistarnáms var gert árið 2011. 

Eina undantekningin á þessu var tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík, 

sem ríkið fjármagnaði en var lögð niður í kjölfarið af stofnun Listaháskóla Íslands árið 

2001. Að beiðni borgaryfirvalda hafa tónlistarskólar skilað inn að vori og að hausti 

áætlun um fjölda nemenda og hvernig þeir raðist eftir námsstigum og aldrei hafa í 

kjölfarið borist athugasemdir eða kröfur um að fækka nemendum. Fjölgun nemenda 

hefur ekki verið óeðlileg milli ára. Með hverjum einasta nemanda sem fellur undir 

samkomulagið tapa skólarnir fé og hafa því ekki getað sýnt aðhald í rekstri með því að 

fækka nemendum. 

Til þess að skólarnir geti starfað áfram með óbreyttum hætti mætti hugsa sér að 

Reykjavík taki fulla ábyrgð á rekstri tónlistarskólanna og geri við þá þjónustusamninga 

um kennslu á framhaldsstigi, en ekki bara grunn- og miðstigi. Við þann samning yrði 

Reykjavíkurborg að standa jafnvel þótt drægi úr fjárframlögum á hvern nemanda frá 

ríkinu. Reykjavík myndi þannig brúa bilið og greiða þann kostnað sem vantar upp á 

kennslukostnað vegna framhaldsstig í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstigs í söng. 
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Hinn kosturinn væri sá að ríkið tæki við ábyrgð á rekstri skólanna og skólarnir gerðu 

þjónustusamning beint við ríkið, eins og er rekstrarform Listaháskóla Íslands. Þetta 

myndi gilda um þá skóla sem einkum sinna kennslu á framhaldsstigi. 

4.5 Lagalegt hlutverk og staða tónlistarskóla 

Í fyrstu lögum sem sett voru um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 12/1963 er 

kveðið skýrt á um rétt tónlistarskóla til fjárframlaga úr ríkissjóði til að standa straum af 

kennslukostnaði og stjórnunarkostnaði. Ekki er þar fjallað mikið um stjórnsýslu skólanna 

en með lagasetningunni var staða þeirra vel tryggð. Skólarnir höfðu einn 

stjórnsýsluaðila, það er menntamálaráðuneytið, sem var einnig fjárhagslegur forsjáraðili 

og bar ábyrgð á framkvæmd laganna. 

4.5.1 Tónlistarskólar færðir á sveitarstjórnarstigið 

Ýmsar lagasetningar fylgdu í kjölfarið en mestu skiptir að árið 1989 voru málefni 

tónlistarskólanna færð frá ríki yfir á sveitarstjórnarstigið. Þó var ekki gerð nein breyting 

á orðalagi laganna í þá veru að skilgreina hið nýja verkefni sveitarfélaganna (Þingskjal 

276, 1988‒1989). Rekstur tónlistarskóla og stuðningur til tónlistarfræðslu hefur síðan þá 

verið hluti af ólögbundnum verkefnum sveitarfélaga og er því í raun háður geðþótta 

þeirra. Mörg þeirra, einkum þau sem reka skóla á eigin vegum, hafa staðið vel að verki 

en á því eru undantekningar. Veik stjórnsýsluleg staða skólanna kom skýrt í ljós í því 

erfiða árferði sem fylgdi efnahagshruninu 2008. Tónlistarskólarnir sýndu þeim 

erfiðleikum mikinn skilning og tóku á sig skert framlög í meira mæli en flestar aðrar 

opinberar stofnanir. Með samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna um aukinn stuðning 

við tónlistarnám með framlögum úr ríkissjóði til framhaldsnáms varð þessi staða enn 

erfiðari (Þingskjal 491, 2011‒2012.). 

4.5.2 Nýtt frumvarp til laga um tónlistarskóla 

Drög að frumvarpi til laga um tónlistarskóla voru kynnt í opnu samráðsferli á vef 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá 25. janúar til 6. febrúar 2013 en 

frumvarpið hefur ekki verið lagt fram þegar þessi orð eru skrifuð. Með því var ætlunin 

að endurskoða núgildandi lög um fjárhagslega stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 og 

setja fram heildstæða löggjöf um starfsemi tónlistarskóla. Áætlað er að frumvarpið verði 

endurflutt á vorþingi 2015. Tónlistarskólarnir hafa gert athugasemdir við frumvarpið en 
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ekki er enn ljóst hvort mark verður tekið á þeim athugasemdum. Hér verður farið yfir 

innihald frumvarpsins. 

4.5.2.1 Lagalegt hlutverk tónlistarskóla samkvæmt frumvarpi 

Í 2. gr. frumvarps um tónlistarskóla segir að hlutverk tónlistarskóla sé að veita 

nemendum tónlistarfræðslu sem grundvallist á uppeldislegum, samfélagslegum og 

faglegum markmiðum sem eru nánar útfærð í aðalnámskrá tónlistarskóla. Þar segir 

jafnframt:  

Meginmarkmið tónlistarskóla er að efla hæfni, þekkingu og leikni 
tónlistarnemenda og þannig stuðla að menntun og þroska nemenda til þess 
að skapa tónlist, miðla henni og njóta. Í tónlistarskólum skal leitast við að 
tryggja jafnan rétt að tónlistarnámi og taka tillit til áhugasviða og þroska 
nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). 

4.5.2.2 Lagalegt hlutverk menntamálaráðuneytisins samkvæmt frumvarpi 

Fyrir utan að hafa yfirumsjón með tónlistarskólum er menntamálaráðuneytinu ætlað að 

koma að almennri stefnumótun í tónlistarfræðslu og sjá til þess að starfsemi 

tónlistarskóla sé viðurkennd. Einnig á ráðuneytið að styðja við þróunarstarf og 

námsefnisgerð, samræma nám, próf og þau réttindi sem þau veita. Það á að sjá til þess 

að tónlistarskólar fari að lögum, sjá um eftirlit með starfsemi skólanna og afla, greina og 

miðla upplýsingum um tónlistarfræðslu. Síðast en ekki síst er fjárstuðningur til 

tónlistarkennslu eitt af meginhlutverkum ráðuneytisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Forsenda þess að ríkið taki þátt í kostnaði vegna nemenda á framhaldsstigi er að 

samkomulag sé um að nemendur á framhaldsstigi geti stundað tónlistarnám óháð 

búsetu eða skráningu lögheimilis. Samkomulaginu milli ríkis og sveitarfélaga frá 2011 var 

ætlað að jafna aðstöðumun nemenda og gera þeim kleift að stunda mið- og 

framhaldsnám í söng og framhaldsnám í hljóðfæraleik án tillits til hvar lögheimili þeirra 

er skráð. Samkvæmt frumvarpinu ber ríkissjóði að greiða árlegt framlag í Jöfnunarsjóð 

sveitarfélaga sem á að renna í kennslukostnað á því námsstigi auk álags fyrir 

stjórnunarkostnað. 

4.5.2.3 Lagalegt hlutverk sveitarfélaga samkvæmt frumvarpi 

Sveitarfélögin eiga samkvæmt frumvarpinu að bera ábyrgð á skipulagi og þróun 

skólahalds í þeim tónlistarskólum sem þau reka. Í yfirlýstri skólastefnu sveitarfélags skal 
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fjallað um stefnu þess á sviði tónlistarfræðslu. Sú stefna skal vera í samræmi við 

markmið laganna og hún kynnt fyrir íbúum sveitarfélagsins. 

Sveitarfélög greiða launakostnað kennara og skólastjóra eins og nánar er kveðið á um 

í lögunum. Þeim ber einnig að veita upplýsingar um skólahald tónlistarskólanna til 

ráðuneytisins.  

Þau mega starfa saman að rekstri tónlistarskóla og einnig er einkaaðilum heimilt að 

setja á stofn tónlistarskóla skv. 6. gr. frumvarpsins. Ef sveitarfélög ákveða að starfrækja 

tónlistarskóla eða fela því einkaaðila, þá eiga þau að gera þjónustusamninga við 

tónlistarskóla eins og segir í 100. gr. sveitastjórnarlaga, þar sem fjallað er um samninga 

um þjónustustarfsemi og einstök rekstrarverkefni. Aðilar þjónustusamningsins eiga að 

fara reglulega yfir framkvæmd samningsins og endurskoða hann ef þess þarf (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2015).  

4.5.3 Breytingartillögur 

Samtök tónlistarskólastjóra hafa lagt fram athugasemdir við frumvarpið og reynt að taka 

á grundvallaratriðum innan þess ramma sem frumvarpið setur án þess að skerða 

lögmætan rétt sveitarfélaga til að stýra eigin fjármálum. Þannig vilja samtökin að kveðið 

verði á um að það sé réttur nemenda að velja sér tónlistarskóla óháð 

lögheimilissveitarfélagi. Auk þess að vera sjálfsögð réttindi sé það forsenda þess að 

tónlistarskólar nái að þróast með hagkvæmum hætti og sérhæfi sig eins og þeir þurfa. 

Þá vilja þau að sveitarfélög beri ábyrgð á rekstri tónlistarskóla að því er varðar 

launagreiðslur kennara, skólastjóra og annarra skólastjórnenda. Sveitarfélögin hafa 

skattlagningarvald sem miðast við þetta verkefni og eiga ekki að geta vikist undan því. 

Skylda þessi tekur til allra nemenda í viðkomandi skóla óháð búsetu þeirra og námsstigi. 

Þá á fjárhagslegt öryggi sveitarfélaga sem reka eða styrkja tónlistarskóla að verða tryggt 

með skilyrðum um samþykki þeirra á starfsáætlunum skólanna og þeim reglum sem þeir 

setja um eigin starfsemi. Einnig á rekstrarlegt öryggi tónlistarskólanna að vera tryggt 

með þeim hætti að samþykki sveitarfélags á starfsáætlun sé bindandi, það liggi fyrir 

tímanlega og að gerðir verði þjónustusamningar við sjálfstæða skóla til nokkurra ára 

(Samtök tónlistarskólastjóra, 2012). 

Megingallinn við frumvarpið er að ekki er nógu og skýrt fjallað um skyldur 

sveitarfélaga til að standa fjárhagslega að rekstri tónlistarskóla. Þess vegna er mikilvægt 
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að taka upp ákvæði í frumvarpinu sem skýrir hlutverk og ábyrgð sveitarfélaganna og 

hvers eðlis stuðningur ríkisins við þau er.  

Skilyrði fyrir framlögum þarf að vera að skólarnir uppfylli kröfur sem gerðar eru af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu í aðalnámsskrá. Nokkuð er um það að skólar 

njóti framlaga til kennslu á framhaldsstigi án þess að uppfylla þær kröfur sem yfirvöld í 

menntamálum hafa sett fram í aðalnámsskrá og þó nokkrir skólar kenna á framhaldsstigi 

án þessa að bjóða upp þær bóklegu greinar sem krafist er til þess að ljúka 

framhaldsprófi. 

4.6 Greining á ytra umhverfi framhaldsmenntunar í tónlist 

Í þessum kafla verður gerð PESTEL-greining á ytra umhverfi framhaldsmenntunar í 

tónlist á Íslandi. Greiningin nýtist fyrst og fremst til þess að fá yfirsýn yfir þær aðstæður 

sem uppi eru á sviði framhalsmenntunar í tónlist. Hún auðveldar einnig stjórnendum 

tónlistarskóla að koma auga á tækifæri sem skapast í umhverfinu og bregðast við og 

lágmarka skaða af utanaðkomandi ógnum sem hafa neikvæð áhrif á starfsemina 

(Johnson, Scholes og Whittington, 2006). Í næstu köflum verður farið yfir einstaka þætti 

sem hafa áhrif á starfsemi Tónlistarskólananna. 
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4.6.1 Pólitískt umhverfi 

Fagleg ábyrgð tónlistarnáms er á höndum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 

vinna skólarnir eftir aðalnámsskrá tónlistarskólanna sem gefin var út af ráðuneytinu árið 

2000. Aftur á móti eru málefni og rekstur tónlistarskólanna á höndum sveitarfélaganna. 

Skólarnir eru því háðir stefnumótun og ákvörðunum bæði sveitastjórna og mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Það hefur haft erfiðleika í för með sér að fjármagn og 

fagleg ábyrgð skuli vera aðskilin eins og lýst er í köflunum hér á undan. Tónlistarskólarnir 

hafa á síðustu árum orðið fórnarlömb í pólitískri refskák ríkis og Reykjavíkurborgar sem 

bitnað hefur á nemendum og rekstri skólanna. Það kerfi sem nú er við lýði, það er 

núverandi verkaskipting ríkis og sveitarfélaga gengur ekki upp og hvorki ríki né 

Reykjavíkurborg taka fulla ábyrgð á rekstri skólanna.  

Pólitískt umhverfi skólanna er erfitt og ekki hefur náðst samkomulag um 

rekstrarfyrirkomulag tónlistarnáms á framhaldsstigi á síðustu árum. Afleiðingar þess eru 

að skólarnir búa við stöðugt rekstrarlegt óöryggi og óvissu um framtíðina. 

4.6.2 Efnahagslegt umhverfi 

Á árunum eftir efnahagshrunið 2008 var gríðarlega mikill niðurskurður á opinberum 

fjárframlögum til tónlistarskóla. Á árunum 2005‒2012 hafa framlög til tónlistarskóla í 

Reykjavík lækkað um 31% og hafa þeir skólar þar sem bróðurpartur nemenda er á 

framhaldsstigi orðið harðast fyrir þeim niðurskurði. Þetta hefur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér fyrir starsemi Tónlistarskólans í Reykjavík og annarra skóla í 

Reykjavík. Framlög í Reykjavík hafa lækkað mest á landsvísu. (Þórunn Guðmundsdóttir, 

2014). Niðurskurðurinn birtist í hærri skólagjöldum, sem leiðir til þess að nemendum 

hefur fækkað og augljós stéttaskipting er komin fram í því hverjir eiga þess kost að 

stunda tónlistarnám og hverjir ekki. Þetta er þróun sem verður að snúa við því að 

kostnaður við tónlistarnám er kominn langt upp fyrir það sem að tíðkast í löndunum í 

kringum okkur þar sem yfirleitt er litið á tónlist sem sjálfsagðan hluta af almennri 

menntun og þeir nemendur sem sýna hæfileka og dugnað eru stutt til frekara náms. 

Annað áhyggjuefni í þessu samhengi er að í niðurskurði til tónlistarnáms er fyrst litið til 
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fræðigreina þótt þær séu mikilvægar til þess að öðlast haldsgóða þekkingu í tónlist og 

veita fólki dýpri skilning og færni til tónlistariðkunar.  

Í júní 2014 var birt skýrsla rýnihóps sem átti að greina fjárhagsvanda tónlistarskóla í 

Reykjavík. Skýrslan sýndi fram á að grafalvarlegt ástand ríkti í þeim skólum sem þar 

sérhæfa sig í kennslu á framhaldsstigi. Fram kom að framlög ríkisins í gegnum 

jöfnunarsjóð sveitarfélaga skólaárið 2013‒2014 nam 351 m.kr. en áætlaður 

kennslukostnaður á framhaldsstigi í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstigi í söng var 

431 m.kr. Á umræddu skólaári var því 88 m.kr. króna halli og þyrftu framlög til 

tónlistarskóla í Reykjavík að hækka um 25% til þessa að standa straum af 

kennslukostnaði. Þetta er bara halli eins skólaárs, en tekið er fram í skýrslunni að 

skólarnir standa einnig frammi fyrir uppsöfnuðum vanda frá fyrri skólaárum (Reykjavík, 

2015). 

Samkvæmt skýrslunni eru ástæður fjárhagsvandans fyrst og fremst þær að framlög 

ríkisins, sem eiga að standa undir kennslu- og stjórnunarkostnaði eru föst upphæð. 

Þegar skýrslan er lesin er mikilvægt að hafa í huga túlkun borgarinnar á áðurnefndu 

samkomulagi við ríkið að það eigi alfarið að bera kostnað af framhaldsstiginu því 

skýrslan ber þess nokkur merki að styðja þá túlkun. Samkvæmt skýrslunni eru 

aðalástæður vandans þessar: 

 Fjárhæðin breytist ekki þó kjarasamningar auki launakostnað tónlistarskóla. 
Þannig fjármagnar framlag ríkisins sífellt minni hluta af launakostnaði 
tónlistarskólanna. 

 Fjárhæðin breytist ekki þó að nemendum fjölgi á umræddum skólastigum. 

 Úthlutunin tekur ekki að fullu tillit til mismunandi þjónustustigs 
(kennslumagns á hvern nemanda) tónlistarskólanna. 

Það er því ljóst að tónlistarskólarnir standa frammi fyrir miklum rekstrarvanda og 

erfiðu efnahagslegu umhverfi. 

4.6.3 Samfélagslegt umhverfi 

Íslensk tónlist og tónlistarfólk hefur notið velgengi og vakið athygli víða um heim á 

undanförnum árum. Segja má að íslenskt tónlistarfólk hafi breitt út jákvæða mynd af 

landinu, vakið athygli á íslenskri menningu, náttúru og samfélagi. Íslensk tónlist hefur 
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þannig leikið mikilvægt hlutverk í því að byggja upp jákvæða ímynd landsins eftir 

efnahagssviptingar síðust ára.  

Tónlistarmenntun er almenn á Íslandi og þau viðhorf útbreidd að tónlistarmenntun 

hafi jákvæð áhrif á þroska barna og unglinga. Ótal rannsóknir styrkja þessa afstöðu og 

sýna fram á a tónlistarmenntun gerir fólk hæfara til að takast á við mismunandi verkefni 

og stunda annars konar nám, bæði í raun- og hugvísindum. Það er útreitt viðhorf að 

tónlistarmenntun eigi að vera hluti af almennri menntun barna og unglinga og ný 

námskrá framhaldsskóla styrkir þá hugmynd enn frekar þar sem fjallað er um sköpun 

sem einn af grunnþáttum almennrar menntunar. Því miður skilar þetta jákvæða viðhorf 

til tónlistarmenntunar sér ekki í ákvörðunum og forgangsröðun stjórnvalda og birtist 

t.a.m. ekki í nægum fjárframlögum til tónlistarkennslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Tónlistariðkun er mikilvægur þáttur í menningarlífi þjóðarinnar, bæði í 

alþýðumenningu og æðri menningu. Ótal kórar og lúðrasveitir starfa í landinu og það að 

iðka og njóta tónlistar er órjúfanlegur þáttur af daglegu lífi fólks. Tónlistarstarf innan 

kirkjunnar gegnir lykilhlutverki í trúariðkun þjóðarinnar, kirkjukórar starfa þar víða, auk 

þess sem tónleikar og önnur tónlistariðkun fer þar reglulega fram.  

Tíðarandinn hefur gert það að verkum að í íslensku tónlistarlífi eru skil milli 

klassískrar tónlistar og popptónlistar óljósari en víða annars staðar. Þetta hefur haft 

nokkur áhrif á tónlistardeild Listaháskóla Íslands og margir af þeim sem lagt hafa stund á 

tónsmíðanám starfa sem popptónlistarmenn, sem er óvenjulegt ef litið er til klassískra 

tónsmíðadeilda við erlenda tónlistarháskóla. Þetta hefur haft minni áhrif á 

Tónlistarskólann í Reykjavík sem hefur haft það að markmiði að standa vörð um gott 

klassískt tónlistarnám, með áherslu á hljóðfæraleik og fræðigreinar og ekki gefið eftir í 

faglegum kröfum til nemenda. Þó er nokkuð um að nemendur Tónlistarskólans stofni 

popphljómsveitir og hafa nokkrar slíkar notið mikillar velgengni. Það hefur haft mjög 

jákvæð áhrif á íslenska popptónlist hversu margir listamenn á því sviði hafa notið góðrar 

klassískrar tónlistarmenntunar, eru færir hljóðfæraleikarar og þekkja vel fræðigreinar 

tónlistar. 
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4.6.4 Tæknilegt umhverfi 

Mikil framþróun hefur orðið í þróun tónlistarforrita og upptökutækni á síðustu árum. 

Fyrir þá skóla sem sérhæfa sig að mestu í hljóðfæraleik hafa þessar nýjungar ekki mjög 

mikil áhrif. Tónlistarheimurinn tekur örum breytingum og tónlistarmenn þurfa í síauknu 

mæli að vinna fjölbreytt störf, vera sínir eigin umboðsmenn, upptökustjórar og svo 

framvegis. Því er mikilvægt að nemendur kunni góð skil á tónlistarforritum og 

upptökutækni til þess að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem tónlistarmenn þurfa 

að takast á við. Það væri áhugavert fyrir skólana að taka upp kennslu í hljóðvinnslu, 

upptökutækni og fleiri tækniskildum greinum í ríkara mæli. Forsendan fyrir því er 

vitaskuld að tækjabúnaður sé fyrir hendi, en fáir skólar búa svo vel. 

4.6.5 Umhverfisáhrif 

Umhverfisáhrif hafa lítil sem engin áhrif á starfsemi Tónlistarskólans. 

4.6.6 Lagalegt umhverfi 

Rekstur tónlistarskóla er hluti af ólögbundnum verkefnum sveitarfélaga og því er rekstur 

skólanna háður ákvörðunum sveitastjórna. Sveitarstjórnir gera þjónustusamninga við 

tónlistarskóla hvort sem þau starfrækja þá sjálf eða fela þá einkaaðilum.  Lagagrunnur 

tónlistarskóla er fremur óljós og hefur leitt til ólíkra túlkana á lögum um fjárstuðning við 

tónlistarskóla. Ríki og Reykjavíkurborg hafa lagt mismunandi skilning í lögin og 

samkomulag um eflingu tónlistarnáms hefur valdið til gríðarlegum erfiðleikum í rekstri 

skólanna (Þingskjal 491, 2011‒2012).  

Stjórnsýsluleg staða skólanna er slæm, einkum vegna þess að rekstur þeirra er 

valkvæður samkvæmt lögunum og háður ákvörðunum sveitastjórna. Veik stjórnsýsluleg 

staða skólanna kom skýrt í ljós í því erfiða árferði sem fylgdi efnahagshruninu 2008. 

Skólarnir tóku á sig mikinn niðurskurð sem hafði mjög slæm áhrif á námsframboð og 

rekstur skólanna. Þessi stjórnsýslulega staða og fjárhagslega óöryggi hefur gert 

tónlistarskólunum erfitt fyrir. Með samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna um eflingu 

tónlistarnáms með framlögum úr ríkissjóði til framhaldsnáms varð þessi staða enn 

erfiðari (Þingskjal 491, 2011‒2012). 
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4.6.7 Samantekt 

Í töflu 4 sjáum við niðurstöður PESTEL‒greiningarinnar settar upp í töflu. Þar eru 

ákveðnir umhverfisþættir greindir eftir mikilvægi þeirra og hvort í þeim felast tækifæri 

eða ógnanir. 

Tafla 4 Niðurstöður PESTEL-greiningar 

Greining Mikilvægi Tækifæri Ógnanir

Ágreiningur ríkis og borgar
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Tölvert

Mikið
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X

X

X

X

X
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Stéttaskipting
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Mikið

Mikið

Mikið

Mikið
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X

X

X

X

X

X

E
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Mikið

Mikið
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X

X

X

X

X
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Lítið
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Lítið

Lítið

X

X

X

X
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Óljós lagagrunnur

Átök um túlkun laga

Slæm stjórnsýsluleg staða

Nýtt frumvarp til laga

Mikið

Mikið

Tölvert

Mikið X

X

X

X

X

L

 

 

4.7 SVÓT-greining, tónlistarmenntun á Íslandi 

Í þessum kafla er gerð svokölluð SVÓT-greining á tónlistarmenntun á íslandi en 

greiningin er nokkurs konar samantekt á þeirri greiningarvinnu sem þegar hefur verið 

unnin. Niðurstöður SVÓT-greiningarinnar byggja að hluta á ytri greiningu (PESTEL) úr 

kafla 4.6 þar sem farið far yfir þætti í ytra umhverfi tónlistarmenntunar. Hér eru einnig 

greindir styrkleikar og veikleikar tónlistarmenntunar en sú umfjöllun er einnig unnin upp 

úr á þeirri greiningu sem fór fram á tónlistarmenntun í 4 kafla. 
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Styrkleikar

Tónlistarskólar

Menntun á 

framhaldsstigi

Mannauður

Þekkingarauður

Ógnanir

Óviss framtíð 

Lög og reglugerðir

Niðurskurður

Engi þjónustusam. á 

framhaldsstigi

Veikleikar

Háskólastig

Kennaranám

Aðstaða skóla 

Fjárskortur

Lítið flæði milli 

skólastiga

Tækifæri 

Ný framhaldsskólalög

Menningarstefna

Jákvætt viðhorf

Áhugi

Alþjóðlegt samstarf

N
e
ik

væ
tt

Innra

Já
k
væ

tt

Ytra

 

Mynd 5 SVÓT-greining, tónlistarmenntun á Íslandi 

4.7.1 Styrkleikar 

Styrkleikar tónlistarmenntunar á Íslandi felast í tónlistarskólakerfinu og því góða starfi 

sem unnið hefur verið í tónlistarskólum landsins á undanförnum áratugum. Það eru ekki 

síst þeir skólar sem sérhæfa sig í kennslu á framhaldsstigi sem skilað hafa góðum árangri 

og lagt grunninn að blómlegu tónlistarlífi á Íslandi. Fyrst og fremst er þar um að ræða 

Tónlistarskólann í Reykjavík, Tónlistarskóla FÍH og Söngskólinn í Reykjavík en þeir hafa 

öðrum fremur undirbúið nemendur undir atvinnumennsku í tónlist.  

Ein af meginástæðum þess að tónlistarmenntun á Íslandi stendur vel að vígi er sá 

mannauður sem starfar innan tónlistarskólanna. Menntunarstig stéttarinnar er hátt og 

nemendur hafa aðgang að færustu sérfræðingum á sínu sviði. Það er sérstakt að 

leiðandi hljóðfæraleikarar þjóðarinnar skuli kenna á framhaldsstigi og allt niður í 

grunnstig. Það hefur gríðarlega mikið að segja fyrir nemendur að hafa góða kennara frá 

fyrstu tíð. 

Styrkur tónlistarmenntunar á Íslandi liggur því í þeim þekkingarauð sem er til staðar 

innan skólanna, það er þekkingu, færni og hæfni kennaranna sem þar kenna.  
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4.7.2 Veikleikar 

Nám á háskólastigi í tónlist á Íslandi er fremur stutt á veg komið og Listaháskóla Íslands 

hefur ekki hefur tekist að skapa það háskólaumhverfi sem nauðsynlegt er til þess að 

nemendur geti þroskast sem hljóðfæraleikarar. Nemendur á háskólastigi í hljóðfæraleik 

eru raunar fáir og þeir fá ekki nauðsynlega þjálfun í hljómsveitarleik, sviðsframkomu, 

samspili í kammersveitum og öðru sem nauðsynlegt er til þess að undirbúa nemendur 

undir að starfa sem tónlistarmenn. Námið við LHÍ hentar því illa nemendum sem 

útskrifast úr Tónlistarskólanum í Reykjavík og ætla sér að verða klassískir 

hljóðfæraleikarar. Ástæðan fyrir því að námið við LHÍ hentar illa nemendum sem 

útskrifast úr Tónlistarskóla FÍH er einfaldlega sú að ekki er kennd jasstónlist við 

Listaháskólann. 

Kennaramenntun er einnig ábótavant og engir klassískir hljóðfærakennarar hafa 

útskrifast á síðan kennaradeildir tónlistarskólans í Reykjavík voru lagðar niður á sama 

tíma og Listaháskóli Íslands var stofnaður. Síðasti árgangur hljóðfærakennara 

útskrifaðist árið 2003 frá Tónlistarskólanum í Reykjavík og því vantar heila kynslóð af 

hljóðfærakennurum. Tónlistarskóli FÍH rekur þó kennaradeild fyrir nemendur í rytmískri 

tónlist og söngskólinn litla kennaradeild fyrir söngvara en hvorug þessara deilda er 

formlega metin til háskólanáms. 

Aðrir veikleikar í tónlistarmenntun er slæm aðstaða margra tónlistarskóla. Mörg 

sveitarfélög hafa reist sínum tónlistarskólum gott húsnæði en margir af skólunum í 

Reykjavík eru sjálfseignarstofnanir sem hafa ekki haft fjárhagslega getu til þess að 

endurnýja eða halda húsnæði við. Slæm fjárhagsstaða skólanna, þó einkum þeirra sem 

kenna háu hlutfalli nemenda á framhaldsstigi, hefur haft slæm áhrif á starfsemi þeirra.  

4.7.3 Ógnanir 

Til ógnana við tónlistarmenntun telst deila ríkis og Reykjavíkurborgar um hver ber 

ábyrgð á kennslukostnaði við framhaldsstig í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstig í 

söng sem rakin er í kafla 4.4. Vegna þessa hafa engir þjónustusamningar verið gerðir um 

þetta námsstig og mikil óvissa ríkir um framtíðina. Þetta gerir allt skipulag og 

áætlanagerð erfiðari og skólarnir geta ekki treyst á þau opinberu framlög sem þeir eiga 

rétt á. Lagagrunnur tónlistarmenntunar er fremur óljós og hann hafa ríki og 

Reykjavíkurborg túlkað á mismunandi vegu.  
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Tónlistarskólarnir hafa tekið á sig mikinn niðurskurð á undanförnum árum sem bitnað 

hefur illa á skólastarfi. Skólarnir eru berskjaldaðir fyrir þess konar niðurskurði og hafa 

þurft að draga úr þjónustu og því úr gæðum námsins. Skólarnir þola ekki meiri 

niðurskurð án þess að það hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér og slæm áhrif á 

íslenskt tónlistarlíf til frambúðar. 

4.7.4 Tækifæri 

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 opna aftur fyrir þann möguleika að framhaldsskólar 

bjóði upp á listnámsbrautir. Þessi löggjöf býður upp á aukið samstarf milli tónlistarskóla 

og framhaldsskóla og að starfræktar séu tónlistarbrautir innan skólanna. 

Í menningarstefnu sem samþykkt var á Alþingi árið 2013 er fjallað um að auka eigi 

listkennslu í skólum og færa menninguna inn í grunnskóla. Þetta býður upp á aukið 

samstarf grunnskóla og tónlistarskóla. 

Tónlistarnám er nokkuð almennt á Íslandi og almenningi þykir mikilvægt að börn og 

ungmenni stundi tónlistarnám. Jákvætt viðhorf til tónlistarkennslu í samfélaginu býður 

upp á ýmis tækifæri fyrir skólana að taka virkan þátt í menningarlífi þjóðarinnar. 

Tónlistarskólarnir gegna mikilvægu hlutverki í menningarlífi bæjarfélaga víða um land og 

taka þátt í ýmsum viðburðum í samvinnu við sveitarfélögin. 

Mikill áhugi er á alþjóðavettvangi fyrir íslenskri tónlist og íslensku listamönnum og 

það opnar ýmis tækifæri til alþjóðlegrar samvinnu við tónlistarskóla í öðrum löndum.  

4.8 Staða og áskoranir tónlistarmenntunar  

Niðurstaða greiningarinnar sýnir okkur að tónlistarskólakerfið á Íslandi er nokkuð sterkt 

og aðgengi að tónlistarmenntun frekar almenn. Samt sem áður eru ágallar í kerfinu og 

margt sem má bæta. Þar er sérstaklega átt við kennslu á framhaldsstigi en nokkuð er um 

að það skólar kenni nemendum á framhaldsstigi án þess að þeir bjóði upp á þær 

fræðigreinar sem nauðsynlegar samkvæmt námsskrá eru til þess að útskrifast með 

framhaldspróf. Ekkert eftirlit hefur verið með þessu frá hendi menntamálaráðuneytisins, 

en afleiðingin er að nemendur fá ekki þá kennslu sem þeir eiga rétt á á þessu námsstigi. 

Menntun á framhaldsstigi stendur þó faglega vel að vígi í þeim skólum sem sérhæfa 

sig í kennslu á því stigi í Reykjavík, þó fyrst og fremst Tónlistarskólinn í Reykjavík og 

Tónlistarskóli FÍH, en þessir skólar hafa sýnt góðan árangur og undirbúið nemendur fyrir 
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háskólanám og atvinnumennsku í tónlist. Þrátt fyrir það standa þessir skólar illa 

fjárhagslega og þurfa að takast á við erfiðar áskoranir hvað varðar rekstur þeirra. 

Mikilvægt er því að styrkja stöðu þessara skóla og tryggja rekstrargrundvöll þeirra til 

frambúðar. Fyrir íslenskt tónlistarlíf er gríðarlega mikilvægt að yfirvöld standi vörð um 

það góða starf sem hér er unnið og leiti leiða til þess að efla starfsemi Tónlistarskólans í 

Reykjavík, Tónlistarskóla FÍH og annarra skóla sem kenna á framhaldsstigi.  

Staða háskólanáms í tónlist á Íslandi er fremur veik og mikilvægt er að leita leiða til 

þess að styrkja háskólastigið. Helstu áskoranir eru hvernig megi byggja upp öflugt 

tónlistarkennaranám og haga best málum varðandi hljóðfæranám á háskólastigi. Einnig 

er mikilvægt að huga að því hvernig megi koma á eðlilegu flæði milli framhalds- og 

háskólanáms og skoða leiðir til samvinnu og verkaskiptingu skólanna. Allt miðar þetta að 

því að skapa umhverfi fyrir hæfileikaríka nemendur þar sem þeir fá tækifæri til þess að 

þroskast sem listamenn. Í 7. Kafla verður farið yfir tillögur og ábendingar til þess að 

takast á við þessar áskoranir og svara spurningunni um hvernig megi bæta 

framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi. Þar verður einnig farið yfir hvernig megi styrkja 

stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík svo hann geti haldið áfram að sinna því hlutverki sem 

hann hefur gert í gegn um tíðina og undirbúið nemendur sem best undir 

atvinnumennsku í tónlist. 
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5 Íslenski tónlistarklasinn 

Tónlistariðnaðurinn byggir að miklu leyti á samstarfi ólíkra aðila. Þar vinna þátttakendur 

að gerð tónlistar, tónlistarflutningi og öllu því sem viðkemur tónlist. Afurðin er tónlistin 

sjálf sem hefur bæði menningarlegt og efnahagslegt gildi fyrir einstaklinga, fyrirtæki og 

stofnanir innan tónlistariðnaðarins sem og þjóðina í heild. Hér verður tónlistariðnaður á 

Íslandi skoðaður í heild með það fyrir augum hvernig megi efla og styrkja íslenskt 

menningarlíf og samfélag. Þó að megináhersla ritgerðarinnar sé lögð á menntamál er 

mikilvægt að skoða íslenskt tónlistarlíf í stærra samhengi, fá yfirsýn yfir þær aðstæður 

sem ríkja í íslensku tónlistarlífi í dag og greina þau tækifæri sem atvinnugreininni 

bjóðast. 

Í þessum kafla verður íslenski tónlistarklasinn greindur og kortlagður til þess að fá 

skýra mynd af því hver staða hans er í dag og hvaða áskorunum hann stendur frammi 

fyrir. Við greiningarvinnu er notast við kenningar Michaels Porters og þau greiningartæki 

sem kynnt voru í kafla 3.2. 

 

5.1 Kortlagning klasans 

Klasakortið sýnir persónur og leikendur í íslenska tónlistarklasanum. Hér er kortlagt 

hverjar eru grunnstoðir klasans, hverjir móta kjarna hans og hverjir vinna innan hans 

þótt þeir séu ekki í aðalhlutverki. Vinstra megin við kjarnann eru þeir aðilar sem leggja 

sitt lóð á vogarskálarnar við gerð tónlistar, það er að sjá til þess að tónlistin geti orðið til. 

En hægra megin sjáum við þá aðila sem koma að framleiðslu, dreifingu, skipulagningu 

tónleika og öðru.  
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Fjárfestar, styrkir,  

fjármálaþjónust

Markaðssetning

Almannatengsl

Tengslanet

Umboðsmenn

Hljóðfæri og 

nótur

Tækni 

Upptökubúnaður

Hljóðblöndun

Upptökustjórn

Hljóðver

Stúdíó Sýrland

Sundlaugin

Gróðurhúsið o.fl.

Stjórnvöld og 

opinberar stofnanir

Menntam. ráðuneyti

Atvinnuveg- og 

nýsköpunarráðuneyti

Menntastofnanir

Listaháskóli Íslands

Tónlistarskólinn í 

Reykjavík

Söngskólinn, FÍH

Tónlistarskólarnir

Stéttarfélög

Hagsmunafélög

FÍH, BÍL, ÚTÓN, Stef, 

SFH

Íslensk 

tónverkamiðstöð

Smásala og 

dreifing

Hönnun, prentun 

og framleiðsla

Útvarp, sjónvarp 

og kvikmyndahús

Dreifing á neti

youtube, spotify

tonlist.is

Góðgerðar

tónleikar

Tónlistarhátíðir

Gagnrýnendur

Verðlauna

afhendingar

Útgefendur

Smekkleysa, Sena,

12 Tónar

Mengi, o.fl.

Tónleikasalir

Harpan

Salurinn 

Gamla bíó

Nasa, o.fl.

Aðrar skapandi greinar

Kvikmyndaklasinn, leikhúsklasinn o.fl.

Ferðamála

klasinn

Tónlistarmenn, 

tónskáld og 

flytjendur

Tónleikar og annar 

tónlistarflutningur

 

Mynd 6 Íslenski tónlistarklasinn 

5.1.1 Kjarninn 

Í miðjunni sjáum við kjarna klasans þar sem tónlistarmenn og tónskáld leika 

aðalhlutverk. Tónleikar og annar lifandi tónlistarflutningur er einnig starfsemi sem á 

heima í kjarna tónlistarklasans. Tónleikar eru sá vettvangur þar sem tónlistarmenn koma 

list sinni á framfæri og miðla henni til áheyrenda og heyrir sú starfsemi því undir kjarna 

klasans. Fyrir neðan kjarnann eru tveir aðrir aðalleikarar í klasasamstarfinu, það eru 

útgefendur og tónleikasalir en þessir tveir aðilar gegna einnig mikilvægu hlutverki og 

raunar lykilhlutverki í að koma tónlistinni á framfæri. 

5.1.2 Grunnstoðir klasans 

Fyrir ofan kjarnann sjáum við grunnstoðir klasans, menntastofnanir, stjórnvöld og 

stofnanir innan tónlistariðnaðarins líkt og stéttarfélög og hagsmunafélög. 

Menntastofnanir leggja grunninn að góðu tónlistarlífi og mennta tónlistarfólk landsins. Á 

Íslandi er hlutverk stjórnvalda í tónlistariðnaðinum óvenju stórt þar sem tónlistarstarf er 
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að miklu leyti háð opinberum framlögum. Stefna stjórnvalda á hverjum tíma hefur því 

mikil áhrif á tónlistarlíf í landinu og hvernig tónlistarklasinn þróast. 

 

Listaháskóli Íslands

Tónlistarskólinn í 

Reykjavík

Tónlistarskóli FÍH

Söngskólinn í Reykjavík

Söngskóli Sigurðar 

Demetz

Tónskóli Sigursveins

Nýi tónlistarskólinn

Aðrir einkareknir skólar í 

Reykjavík

Tónlistarskólar reknir af 

sveitarfélögum

Menntastofnanir

Mennta- og 

menningarmála ráðuneyti

Atvinnuvegar og 

nýsköpunarráðuneytið

Innanríkisráðuneytið

Tónlistarsjóður

Launasjóður tónskálda

Launasjóður flytjenda 

ÚTÓN

Stjórnvöld og opinberar 

stofnanir

Bandalag Íslenskra 

listamanna

Félag íslenskra 

hljómlistarmanna

Félag 

tónlistarskólakennara

Samtónn

Stef

Samtök flytjenda og 

hljómplötuframleiðenda

Félag tónskálda og 

textahöfunda

Félag íslenskra 

tónlistarmanna

Stéttar- og 

hagsmunafélög

 

Mynd 7 Grunnstoðir íslenska tónlistarklasans 

5.1.3 Persónur og leikendur 

Hér eru helstu þátttakendur klasans flokkaðir. Myndin sýnir okkur þá aðila sem fara með 

aðalhlutverk í íslenska tónlistarklasanum 

Tónskáld

Hljóðfæraleikarar

Söngvarar

Popphljómsveitir

Rokkhljómsveitir

Jazzhljómsveitir

Kammersveitir

Kórar

Lúðrasveitir

Sinfóníuhljómsveit 

íslands

Íslenska Óperan

Kammersveit Reykjavíkur

Stórsveit Reykjavíkur

Tónlistarmenn

Tónskáld og flytjendur

Óperu uppfærslur

Kammermúsíkklúbburinn

Tíbrá í Salnum

Stórsveitartónleikar

Sinfónúutónleikar

Tónleikaraðir

Jasstónleikar

Popptónleikar

Rokktónleikar

Tónlistarhátíðir

Klassískir tónleikar

Kórtónleikar

Kammertónleikar

Tónleikar og annar

Tónlistarflutningur

Harpa

Salurinn í Kópavogi

Hof menningarhús

Laugardalshöll

Háskólabíó

Egilshöll

Rósenberg

Tjarnarbíó

Iðnó

Listasafn Reykjavíkur

Listasafn Sigurjóns 

Kjarvalsstaðir 

Norræna húsið 

Safnahúsið

Kirkjur

Borgarleikhúsið 

Gamla bíó 

Græni hatturinn

Skálholt

o.fl.

Tónleikasalir

Sena 

Smekkleysa

12 Tónar

Mengi

Dimma

Colour me records

Reykjavík music 

production 

Bang ehf.

Kimi records

Fimmund

Hands on music

Tjara

Há-Tónar

o.fl.

Útgefendur

Á
H
E
Y
R
E
N
D
U
R

 

Mynd 8 Þátttakendur í íslenska tónlistarklasanum 
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Opinberir styrkir

Einkafjárfestingar

Gamma 

Kraumur

o.fl.

Hljóðfæraverslanir

Tónastöðin

Hljóðfærahúsið

Rín

o.fl.

Tónverkamiðstöð

Exton

Nýherji

Stúdíó Sýrland 

Sundlaugin

Gróðurhúsið

Hljóðriti

fleiri hljóðver

Þeir sem leggja 

eitthvað til gerð 

tónlistar

Iceland Airwaves

Jazzhátíð í Reykjavík

Myrkir músíkdagar

Þjóðhátíð í Eyjum

Aldrei fór ég suður

Eistnaflug

Bræðslan

Innipúkinn

Músík tilraunir

Blúshátíð í Reykjavík

Reykjholtshátíð

Tónlistarhátíð unga 

fólksins

Tectonics

Við Djúpið

Þjóðlagahátíðin

o.fl.

Tónlistarhátíðir
Skífan

12 Tónar

Lucky Records

Eymundsson

Hagkaup

fleiri verslanir

RÚV

Bylgjan

X-ið

fleiri útvarpsstöðvar

Skjár einn

Stöð tvö

og fleiri sjónvapsstöðvar

´Tonlist.is

Gogoyoko

Youtube

Spotiify

iTunes

Amason

o.fl. vefir

tónlistargagnrýnendur

Dreifing

 

Mynd 9 Aðrir þátttakendur 

Þátttakendur í klasanum eru ekki einungis keppinautar heldur einnig samstarfsfólk og 

styðja hver annan í því að byggja upp öflugt tónlistarlíf í landinu (Porter, 2008). Sú mikla 

nálægð sem tónlistarmenn búa við á Íslandi gerir það að verkum að samvinna og 

samnýting á hljóðfærum, tæknibúnaði og öðru er mikil. Aðgengi að fjármagni er lítið og 

tónlistarmenn kjósa frekar að hjálpast að við tónlistariðkun en að stunda mikla 

samkeppni sín á milli. Tónlistarlífið á Íslandi væri ekki jafn sterkt og raun ber vitni ef 

samvinna væri ekki jafn náin og hún er.  

5.2 Demantsgreining 

Á síðustu árum hafa íslenskir tónlistarmenn vakið eftirtekt í alþjóðlegu tónlistarlífi. 

Óhætt er að segja að segja að engin önnur atvinnugrein á Íslandi hafi fengið svo mikla 

umfjöllun og eftirtekt í samfélagi þjóðanna. Þó nokkrir íslenskir tónlistarmenn eru 

heimsþekktir og ná eyrum fólks um allan heim. Þessi jákvæða umfjöllun hefur vakið 

athygli á Íslandi um víða veröld og birtir jákvæða mynd af landinu sem aðrar 

atvinnugreinar hagnast á.  

Ef greina á stöðu og styrkleika íslenska tónlistarklasans útfrá velgengni hérlendra 

tónlistarmanna mætti ætla að klasinn væri sterkur og vel væri stutt við bakið á 
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tónlistarmönnum og stofnunum innan tónlistarlífsins. En ef vel er að gáð er margt sem 

mætti betur fara og gæti styrkt atvinnugreinina til muna. Stjórnvöld eru í góðri aðstöðu 

til að nota tækifærið sem enn er í boði og nýta velgengni íslenskra tónlistarmanna og 

gott orðspor þeirra til þess að styrkja innviði tónlistarlífsins sem myndi skila þjóðfélaginu 

varanlegum menningarlegum og efnahagslegum auði. En þegar við greinum íslenska 

tónlistarklasann eftir demantslíkani Michaels Porters (2008) verða veikleikar íslenska 

tónlistarklasans okkur ljósari. 

Aðstæður

eftirspurnar
Framleiðsluþættir

Stuðningsgreinar

Aðstæður til

stefnu,

 uppbyggingar og

samkeppni

+/- Stéttar-og hagsmunafélög

+/- Lög og reglugerðir

-Fjárfestingar

-Nýsköpun og rannsóknir

-Stuðningur við útflutning

-Samkeppni

+Kröfur kaupenda

+Tónlistarhátíðir

+Alþjóðlegur markaður

-Innanlandsmarkaður

+Mannauður

+Tengslanet

+Framleiðsla

+/- Menntun

+/- Landfræðileg staða

-Tölfræðilegar upplýsingar

+Kvikmynda/leikhús iðnaður

+Auglýsingaiðnaður

+Ferðamannaiðnaður

+/- LJósvakamiðlar

 

Mynd 10 Demantsgreining  

5.2.1 Framleiðsluþættir 

Mannauður: Mikið er af vel menntuðu og hæfileikaríku tónlistarfólki á Íslandi. Aðgengi 

að hæfu vinnuafli í tónlistariðnaðinum er því gott. Margt af þessu unga hæfileikafólki er 

að reyna að skapa sér nafn í tónlistarlífinu. Þau eru metnaðarfull og vinna langa 

vinnudaga til þess að reyna að sjá fyrir sér sem tónlistarmenn og fóta sig í atvinnulífinu. 

Tengslanet: Velgengni og gott orðspor íslenskra tónlistarmanna sem hafa skapað sér 

nafn í alþjóðlegu samhengi hefur rutt brautina fyrir yngri tónlistarmanna sem feta í 

fótspor þeirra. Mikill áhugi er fyrir íslenskri popptónlist víða um heim og það gerir ungu 

tónlistarfólki auðveldara að fóta sig á erlendum vettvangi. Þannig hafa margir íslenskir 



 

84 

popptónlistarmenn gert útgáfusamninga við sömu útgáfufyrirtækin, sem dæmi um það 

eru Morr music í Berlín og One little Indian í London. Sum fyrirtæki senda útsendara til 

Íslands til að leita að ungum áhugaverðu tónlistarfólki. 

Framleiðsla: Góð skilyrði eru fyrir framleiðslu geisladiska á Íslandi, enda er gott 

aðgengi að hágæðaupptökuverum, líkt og Sundlauginni, Gróðurhúsinu, Stúdíó Sýrlandi 

og fleirum. Þessi upptökuver hafa byggt upp gott orðspor og erlendar hljómsveitir eru í 

síauknu mæli farnar að taka upp tónlist á Íslandi. Hægt er að vinna allt framleiðsluferli 

geisladisks á Íslandi nema að pressa geisladiskinn og er sú þjónusta iðulega keypt að 

utan. 

Menntun: Tónlistarskólakerfið á Íslandi er nokkuð sterkt og tónlistarmenntun er 

ennþá almenn á Íslandi. Menntun á framhaldsskólastigi er sterk í Reykjavík og boðið er 

upp á góða menntun á framhaldsstigi í klassískri tónlist og jazztónlist. Fáir nemendur 

læra tónlist á háskólastigi á Íslandi og þyrfti því að byggja upp og móta stefnu á því stigi. 

Flestir hæfileikaríkustu tónlistarnemendurnir velja að stunda háskólanám erlendis og er 

það gæfa fyrir tónlistarlífið hversu margir þeirra kjósa að snúa aftur til Íslands eftir nám 

og auðga þannig íslenskt tónlistarlíf með menntun sinni og þekkingu (Sjá nánari 

umfjöllun um menntamál í kafla 4.). 

Landfræðileg staða: Ferða- og flutningskostnaður er hár fyrir íslenska tónlistarmenn 

vegna landfræðilegrar legu landsins. Heimamarkaður fyrir tónlist er mjög lítill og þess 

vegna er mjög mikilvægt fyrir íslenska tónlistarmenn að taka þátt í alþjóðlegu 

tónlistarlífi til þess að skapa sér nafn í tónlistarlífinu. Góðar tengingar við 

tónlistarmarkaðinn í Evrópu og Bandaríkjunum eru íslenskum tónlistarmönnum einnig 

mikilvægar. Það er kostnaðarsamt fyrir þá að ferðast til og frá landinu með allan þann 

hljóðfæra- og tækjabúnað sem fylgir tónleikahaldi á erlendri grundu. Þess ber þó að 

geta að Ísland er staðsett mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna sem gerir landið að 

heppilegum áningarstað fyrir erlenda tónlistarmenn sem eru á tónleikaferðum milli 

heimsálfanna. 

Fjárhagsleg staða: Fjárhagsleg staða íslenska tónlistariðnaðarins er veik og aðgengi 

að fjármagni mjög takmarkað. Erfitt reynist að fjármagna ný verkefni og opinber 

stuðningur við tónlistarlífið er af skornum skammti. Staðan mun versna enn frekar á 

næstu árum en í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2014 voru kynntar miklar niðurskurðar 
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aðgerðir til tónlistariðnaðarins og stofnana innan tónlistarlífsins. Þessi niðurskurður mun 

hafa alvarleg áhrif á tónlistarlífið til frambúðar. Störf innan tónlistariðnaðarins eru 

láglaunastörf og margir tónlistarmenn verða að sjá fyrir sér með öðrum störfum. Styrkir 

til tónlistar úr einkageiranum hafa einnig dregist verulega saman á síðustu árum.  

Tölfræðilegar upplýsingar: Verulegur skortur er á tölulegum upplýsingum um 

tónlistariðnaðinn. Það er því erfitt að átta sig til fulls á umfangi og umsvifum þessarar 

atvinnugreinar. Því er mikilvægt fyrir tónlistariðnaðinn að safna sem mestum 

upplýsingum byggðum á rannsóknum og gera þær aðgengilegar. 

5.2.2 Aðstæður til stefnu, uppbyggingar og samkeppni 

Stéttar- og hagsmunafélög: Stéttarfélög og hagsmunafélög mynda eina af grunnstoðum 

tónlistarklasans (Sjá nánar í kafla 4.2 um tónlistariðnaðinn á Íslandi). 

Lög og reglugerðir: Þörf er á skýrari stefnumótun í menntamálum og opinberum 

stuðningi við tónlistarlífið því eftirlit og eftirfylgni er lítil í þessum málaflokkum. Einnig 

þarf að standa betur að málum varðandi höfundarrétt og annað sem tengist 

hagsmunamálum tónlistarmanna. Enda þótt lög um höfundarrétt séu skýr er erfitt að 

hafa stjórn á ólöglegu niðurhali og fleiri brotum á höfundarrétti. 

Fjárfestingar: Lítið er um einkafjármagn sem rennur til tónlistariðnaðarins. Sem 

stendur virðist vera lítill áhugi í einkageiranum á að styðja við rannsóknir á tónlist og 

tónlistarflutning. Á Íslandi er ekki veittur skattaafsláttur vegna styrkja til menningar eins 

og víða tíðkast. Skattaafsláttur af þeim toga hefur hvatt eignafólk til þess að styrkja og 

fjárfesta í verkefnum tengdum tónlist. 

Alþjóðleg samkeppni: Auðveldur aðgangur að nýrri tónlist í gegn um internetið 

auðveldar fólki að ná til breiðari áheyrendahóps, menn geta þar náð alþjóðlegri athygli 

og jafnvel hefur komið fyrir að fól öðlist skyndilega heimsfrægð eftir að hafa birt 

myndband á youtube. Þetta rímar við þær hugmyndir Porters (2005) að tækniþróun 

síðustu ára dragi úr áhrifum landfræðilegrar stöðu á samkeppni. 

Samkeppni: Íslenski tónlistariðnaðurinn er mjög lítill og forsenda þess að hann sé jafn 

blómlegur og raun ber vitni er hversu náin samvinna ríkir milli tónlistarmanna og 

stofnana. Íslensku tónlistarlífi má lýsa sem þéttofnu neti þar sem listamenn hjálpast að, 

t.d. með því að leika í mörgum hljómsveitum, og byggist það að mörgu leyti á því að fólk 
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geri hvort öðru greiða með vinnuframlagi og samnýtingu hljóðfæra og búnaðar. Aftur á 

móti er mikil samkeppni um það það litla fjármagn sem rennur til tónlistar, bæði úr 

opinberum sjóðum og einkafjármagni. 

5.2.3 Aðstæður eftirspurnar 

Kröfur/smekkur kaupenda: Áheyrendur á Íslandi eru töluvert kröfuharðir og vilja njóta 

góðrar tónlistar og gæða flutnings eins og hlustendur annars staðar. Íslenskir listamenn 

hafa á síðustu áratugum laðað að erlenda hlustendur í sífellt meira mæli og þeir eru 

stærsti neytendahópur íslenskrar tónlistar og tónlistarflutnings. 

Tónlistarhátíðir: Á síðustu árum hefur tónlistarhátíðum á Íslandi fjölgað til muna og 

laðað að áheyrendur frá víðri veröld. Þessir viðburðir hafa glætt íslenskt íslenskt 

tónlistarlíf og skilað miklum hagnaði til samfélagsins. 

Alþjóðlegur markaður: Áhugi er fyrir íslenskri tónlist og íslenskum tónlistarmönnum á 

alþjóðlegum markaði og því eftirspurn eftir íslenskri tónlist. Þá eftirspurn getum við 

þakkað góðu orðspori og jákvæðri ímynd íslenskra tónlistarmanna. Það er óvenjulegt að 

úr svo lítilli þjóð sem Íslendingum nái að stíga fram svo margir alþjóðlega þekktir 

tónlistarmenn. 

Innanlandsmarkaður: Markaður fyrir tónlist á Íslandi er mjög lítill vegna smæðar 

þjóðarinnar og það hefur neikvæð áhrif á eftirspurn á Íslandi. Því er mjög mikilvægt fyrir 

íslenska tónlistarmenn og fyrirtæki í tónlistariðnaðinum að taka þátt í alþjóðlegu 

tónlistarlíf. Oft bjóðast tækifæri til þess að stíga inn á alþjóðlegan markað í gegn um 

lítinn en faglegan innanlandsmarkað (Ágúst Einarsson, 2004). 

5.2.4 Stuðningsgreinar 

Kvikmynda- og leikhúsiðnaðurinn: Kvikmyndaiðnaðurinn sem og leikhúslífið er nátengt 

tónlistarklasanum og margir af tónlistarmenn og tónskáld starfa innan þeirra. Tónskáld 

semja tónlist fyrir kvikmyndir og leikhús og hljóðfæraleikarar eru ráðnir til þess að flytja 

hana og hljóðrita. Það er erfitt að ímynda sér kvikmyndir eða leiksýningar án tónlistar og 

því eru atvinnugreinarnar tengdar sterkum böndum. 

Auglýsingaiðnaðurinn: Í nánast hverri einustu auglýsingu í sjónvarpi og útvarpi er 

notast við tónlist. Þar eð auglýsingaiðnaðurinn er stór skapar hann fjölda starfa fyrir 

tónlistarmenn og tónskáld. 



 

87 

Ferðamannaiðnaðurinn: Tónlistarklasinn og ferðamannaiðnaðurinn eru tengdir á 

marga vegu. Ferðamenn eru stór hluti áheyrenda á tónleikum og ferðir þar sem 

tónleikar eru aðalaðdráttaraflið eru algengar. Þannig skipuleggja ferðaskrifstofur ferðir 

til Íslands þar sem áhersla er lögð á tónlist og tónleikahátíðir, líkt og Iceland Airwaves. 

Íslenskir tónlistarmenn eiga stóran þátt í landkynningu og ímyndarsköpun Íslands á 

erlendri grundu. Fólk þekkir íslenskt tónlistarfólk og oft er það tónlistin héðan sem 

kveikir áhuga á landi og þjóð. Samvinna íslenska tónlistarklasans og ferðamannaklasans 

hefur verið farsæl á síðustu árum. 

Ljósvakamiðlar: Útvarpið hefur alltaf verið nátengt tónlistarlífinu og dagskráin er full 

af tónlist. Sjónvarpið leikur einnig mikilvægt hlutverk við dreifingu tónlistar. Strangar 

reglur gilda þó um útsendingu tónlistar og réttindi tónlistarmanna hvað varðar STEF-

gjöld sem oft eru verulegur hluti af launum tónlistarmanna. Einnig er internetið mjög 

mikilvægur miðill þegar kemur að dreifingu og kynningu tónlistar og aðgengi að tónlist í 

gegnum internetið er nánast ótakmarkað. Samt sem áður hafa komið upp ýmis 

vandkvæði varðandi höfundarrétt við dreifingu tónlistar í gegn um internetið og ólöglegt 

niðurhal er ennþá algengt.  
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5.3 SVÓT-greining íslenska tónlistarklasans 

Hér er samantekt klasagreiningarinnar og demantsgreiningarinnar sett fram í SVÓT- 

greiningu. 

Styrkleikar

Menntun

Mannauður

Tengslanet

Tónlistarhátíðir

Frammleiðsluskilyrði

Ógnanir

Lög og reglugerðir

Lítill stuðningur við 

útflutning

Obinber fjárframlög

Lítið af fjárfestum

Veikleikar

Háskólamenntun

Rannsóknir og 

nýsköpun

Innanlandsmarkaður

Landfræðileg staða

Tölfræðilegar 

upplýsingar

Tækifæri

Kröfur kaupenda

Alþjóðlegur markaður

Útflutningur 

Áhugi á ísl. tónlist

Orðspor
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Innra
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k
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Mynd 11 SVÓT-greining íslenska tónlistarklasans 

5.3.1 Styrkleikar 

Styrkleikar klasans felast meðal annars í sterku menntakerfi, góðum tónlistarskólum og 

sterkri menntun á framhaldsstigi í Reykjavík, en allt leggur það grunninn að blómlegu 

tónlistarlífi á Íslandi. Margi vel menntaðir, hæfileikaríkir tónlistarmenn kjósa þrátt fyrir 

erfiðar aðstæður að búa og starfa hér á Íslandi. Mikið af þessu fólki hefur stundað langt 

háskólanám og starfað í útlöndum og það er gæfa fyrir íslenskt menningarlíf að það skuli 

snúa til baka og nota þekkingu sína og færni í þágu íslensks tónlistarlífs.  

Íslenskir tónlistarmenn hafa byggt upp alþjóðleg tengslanet sem í eru fólgin mikil 

verðmæti og tækifæri. Þó nokkrir popptónlistarmenn hafa náð alþjóðlegum vinsældum, 

komið upp sterku tengslaneti og rutt veginn fyrir yngri kynslóðir til að feta í fótspor 

þeirra. Einnig er þétt tengslanet tónlistarmanna hér heima og tónlistarmenn hjálpast 

gjarnan að við tónlistarflutning, upptökur og fleira. Mikill styrkleiki liggur í þessari 

nálægð og samvinnu íslenskra tónlistarmanna. 
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Nokkuð margar tónlistarhátíðir eru haldnar á Íslandi á ári hverju og vekja þær 

töluverða athygli og beina sjónum að íslenskri tónlist og tónlistarmönnum. Framleiðslu- 

og upptökuskilyrði eru góð hér á landi og mikið af góðum hljóðverum. 

5.3.2 Veikleikar 

Til þess að byggja upp sterkan tónlistarklasa er mikilvægt að byggja upp öflugt nám á 

háskólastigi en það er einn af helstu veikleikum tónlistarklasans á Íslandi. Háskólar 

gegna jafnan lykilhlutverki í rannsóknum og nýsköpun en rannsóknir á sviði tónlistar og 

tónlistartengdum greinum hafa lítt verið stundaðar á Íslandi. 

Annar veikur hlekkur í klasanum er að innanlandsmarkaður er mjög lítill og erfitt er 

að treysta á sölu á innanlandsmarkaði. Því er mjög mikilvægt fyrir íslenska tónlistarmenn 

að fá tækifæri til þess að koma tónlist sinni á framfæri á alþjóðlegum markaði. 

Landfræðileg staða Íslands gerir tónlistarmönnum erfitt fyrir og mikill kostnaður fylgir 

því fyrir þá að fara í tónleikaferðalög og kynna tónlist sína. 

Lítill aðgangur er að tölfræðilegum upplýsingum um íslenska tónlistariðnaðinn og það 

gerir fólki erfitt fyrir þegar rannsaka á atvinnugreinina. 

5.3.3 Ógnanir 

Erfitt hefur reynst á undanförnum árum að fylgja eftir reglum um höfundarrétt á tónlist 

og veikir það tónlistarklasann hér eins og annars staðar. Lítill stuðningur er við útflutning 

og kynningu á íslenskri tónlist erlendis og því er mjög mikilvægt fyrir íslenska 

tónlistarmenn að taka þátt í alþjóðlegu tónlistarlífi og keppa á alþjóðlegum markaði. 

Ástæðan fyrir því er ekki síst smæð markaðarins heima fyrir. Einnig hefur verið mikill 

niðurskurður í opinberum fjárframlögum til tónlistar á síðustu árum og hefur hann haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir íslenskt tónlistarlíf og nýsköpun á sviði tónlistar. 

Enn fremur hefur dregið mjög úr styrkjum einkaaðila og fyrirtækja og því er erfitt fyrir 

tónlistarmenn að hrinda nýjum verkefnum í framkvæmd. 

5.3.4 Tækifæri 

Neytendur tónlistar á Íslandi gera kröfur um góðan tónlistarflutning og ber að skoða það 

sem kost fyrir tónlistarklasann þar eð það stuðlar að auknum gæðum í tónlistarflutningi. 

Það er krafa til tónlistarmanna um að skila góðu efni og vönduðum flutningi. 
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Mikill áhugi er á íslenskri tónlist og íslensku tónlistarmönnum á alþjóðlegum markaði. 

Þetta býður upp á dýrmæt tækifæri til útflutnings á henni. Mikilvægt er að greina þá 

möguleika sem skapast við þessa jákvæðu athygli, nota augnablikið og það góða orðspor 

sem fer af íslenskri tónlist og styðja við bakið á íslenskum tónlistarmönnum sem reyna 

að koma tónlist sinni á framfæri. Í flestum tilfellum mun það skila sér margfalt til baka til 

samfélagsins. 

5.4 Staða klasans og áskoranir 

Hlutverk íslenska tónlistarklasans er að byggja upp sterkt og blómlegt tónlistarlíf á 

Íslandi og að skapa þannig menningarleg og efnahagsleg verðmæti fyrir þjóðina. 

Hlutverk klasans er ekki síður að búa vel að tónlistarmönnum og áheyrendum og leggja 

þannig grunninn að góðu tónlistarlífi á Íslandi. Loks þarf klasinn að hlúa að grunnstoðum 

menningar í landinu og stuðla þannig að góðu samfélagi.  

Eftir að hafa greint íslenska tónlistarklasann er ljóst að klasinn er að þróast af því að 

vera á mótunarstigi yfir í að komast á þróunarstig með þeim ótal tækifærum til 

uppbyggingar sem því fylgir ef skynsamlega er staðið að málum. Engu að síður stendur 

klasinn frammi fyrir erfiðum áskorunum sem taka þarf alvarlega og bregðast við svo að 

klasinn geti haldið áfram að þróast og dafna.  

Ein af þeim lykiláskorunum sem klasinn stendur frammi fyrir er að byggja upp öflugt 

menntakerfi sem skilar atvinnugreininni fyrsta flokks tónlistarmönnum til þess að byggja 

megi hér upp öflugt tónlistarlíf. Þar umfram annað mikilvægt að huga að hvernig megi 

styrkja nám á framhaldsstigi og byggja upp öflugt tónlistarnám á háskólastigi. 

Huga verður að því hvernig megi stuðla að heilbrigðri samkeppni og hlúa að þeirri 

kynslóð tónlistarmanna sem er að vaxa úr grasi með því að gefa þeim tækifæri til þess 

að iðka list sína og þroskast sem listamenn.  

Einnig er mikilvægt að huga að því hvernig megi standa vörð um höfundarrétt og 

hagsmuni tónlistarmanna með því að styrkja stéttar- og hagsmunafélög þeirra. Það 

skiptir einnig máli fyrir þróun íslenska tónlistarklasans að leita leiða til að efla nýsköpun 

og rannsóknir. Þá er það áskorun fyrir klasann og greinina hvernig megi efla opinberan 

stuðning við hana og skoða hvernig því fjármagni er best varið svo það skili sem mestum 

menningarlegum og efnahagslegum verðmætum til baka til þjóðarinnar. Í 7. kafla verður 
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farið yfir ábendingar og tillögur um hvernig megi ýta undir og styrkja íslenska 

tónlistarklasann. 
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6 Tónlistarskólinn í Reykjavík 

Tónlistarskólinn í Reykjavík er elsti starfandi tónlistarskóli landsins. Allt frá stofnun hans 

árið 1930 hefur hann gegnt lykilhlutverki í tónlistarmenntun þjóðarinnar en 

Tónlistarskólinn var æðsta menntastofnun þjóðarinnar í tónlist þar til tónlistardeild 

Listaháskóla Íslands var stofnuð árið 2001. Tónlistarskólinn í Reykjavík sinnir fyrst og 

fremst kennslu á framhaldsstigi í hljóðfæraleik og kennslu á mið- og framhaldsstigi í 

söng. Skólinn býður upp á nám á flest hljóðfæri og leggur ríka áherslu á kennslu í 

fræðigreinum. Einnig er boðið upp á nám til burtfararprófs eftir að nemendur hafa lokið 

framhaldsstigi og er það eins til tveggja ára framhaldsnám.  

Flestir tónlistarmenn þjóðarinnar hafa stundað nám við Tónlistarskólann í Reykjavík 

og kennarar við skólann eru í hópi fremstu tónlistarmanna landsins. Áður en Listaháskóli 

Íslands var stofnaður voru einnig kennaradeildir við skólann og hafa flestir 

tónlistarkennarar á Íslandi útskrifast frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. Skólinn hefur 

tekið að sér það hlutverk að undirbúa nemendur undir atvinnumennsku í tónlist og veita 

þeim góða undirstöðumenntun fyrir háskólanám í tónlist. 

Sérstaða skólans er fólgin í áherslu á samleik og samvinnu nemenda og innan skólans 

er starfrækt fullskipuð sinfóníuhljómsveit, Hljómsveit Tónlistarskólans í Reykjavík, auk 

fjölda smærri hljómsveita og kammerhópa. Söngdeild skólans setur á svið óperu á 

hverju ári og skólinn stendur fyrir fjölda tónleika víða um Reykjavík á hverju ári. Skólinn 

gerir einnig nokkuð strangar kröfur í fræðigreinum, sem nauðsynlegt er til þess að 

undirbúa nemendur eins vel og hægt er undir háskólanám í tónlist. 

6.1 Sögulegt yfirlit 

6.1.1 Menningarlegt sjálfstæði 

Árið 1918 varð Ísland fullvalda ríki við ömurlegar aðstæður lands og þjóðar. 

Frostaveturinn mikla 1918‒1919 lá hafís landfastur við Íslandsstrendur mánuðum saman 

og spánska veikin skyldi eftir sig djúp skörð meðal þjóðarinnar. Styrjöldin sem geisað 

hafði í Evrópu setti sterkan svip á mannlífið hér eins og annars staðar í Evrópu. Þrátt fyrir 
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erfiða fæðingu fullvalda ríkis voru ráðamenn þjóðarinnar uppfullir af þjóðlegum metnaði 

og vildu sýna að Íslendingar væru þjóð meðal þjóða. Þessar hugmyndir koma skýrt fram í 

hugmyndum Guðjóns Samúelssonar um háborg menningarinnar á Skólavörðuholti þar 

sem rísa átti Þjóðleikhús, háskóli og fleira. Menn voru uppteknir af því að búa til íslenska 

þjóðmenningu og sýna að íslensk menning væri ekki bara forn bókmenning. Til þess að 

þessar hugmyndir næðu fram að ganga varð að byggja upp mennta- og 

menningarstofnanir, það er stofnanir sem eru tákn um menningarlegt sjálfstæði 

þjóðarinnar. Ráðamenn voru meðvitaðir um að fullveldið þyrfti að vera menningarlegt 

ekki síður en pólitískt (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991; Helgi Skúli 

Kjartansson, 2002; Ólafur Rastrick, 2013). 

Með uppgangi og vélvæðingu sjávarútvegsins, hinni íslensku iðnbyltingu, litu menn 

bjartari tíma og með nýrri ríkisstjórn árið 1927 hófst mikil uppbygging í menningar og 

menntamálum. Héraðsskólar voru reistir víða um land við heitar laugar og hafin bygging 

þjóðleikhúss (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991; Helgi Skúli Kjartansson, 

2002). 

Á þessum bylgjutoppi þjóðernisstefnu koma einnig fram hugmyndir um stofnun 

tónlistarskóla. Þannig skrifaði Páll Ísólfsson árið 1920 blaðagrein sem nefndist „Um 

stofnun tónlistarskóla á Íslandi“. Í grein sinni ritar Páll: 

Allar höfuðborgir norðurlanda eiga sína tónlistarháskóla-nema Reykjavík. 
Reykvíkingar eiga þess ekki kost ennþá, að heyra symfóníur eða nein önnur 
orkester-verk, og íslendingar eiga engan kost á að menntast neitt til hlítar í 
tónlist heima á Fróni. Flestum mun skiljast, að mikil ógæfa sé það þjóðinni-
sem virðist vera miklum tónlistarhæfileikum gædd-að ástandið skuli ekki 
vera betra. Íslendingum er að mestu lokaður heimur hljómlistarinnar (Páll 
Ísólfsson, 1920). 

Í greininni fjallar Páll um mikilvægi þess að stofna tónlistarskóla sem væri öllum opinn 

og rekinn af ríkinu. Hann heldur því fram að slíkur skóli myndi leggja grunninn að 

tónmenningu Íslendinga og með honum myndi smám saman myndast grundvöllur fyrir 

stofnun sinfóníuhljómsveitar á Íslandi (Páll Ísólfsson, 1920). 

Nokkru síðar, sumarið 1921, birtir Jón Leifs grein í Morgunblaðinu sem nefnist 

„Íslenskt tónlistarlíf“ þar sem hann gagnrýnir íslenskt tónlistarlíf harkalega. Líkt og Páll 

segir hann að hvert þjóðríki hafi sinn tónlistarháskóla og sinfóníuhljómsveit. Jón ritar í 

grein sinni: 
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Það einkennir íslenskt listalíf, að skáldlistin situr þar í öndvegi. Myndlist er 
þar nokkuð iðkuð, en vandfundið mun það land, þar sem tónlistin er skemra 
komin en á Íslandi. Hvert ríki hefir sinn tónlistarháskóla. Í hverri smáborg eru 
tónlistarskólar. Hvert þorp hefir sinn hljóðfæraflokk (Jón Leifs 1921). 

Greinin er merkileg fyrir þær sakir að þar eru í fyrsta sinn settar fram mótaðar 

hugmyndir um stofnun tónlistarskóla í Reykjavík. Í henni setur Jón upp hugmynd að 

fyrirkomulagi skólans og rekstrarformi og telur líkt og Páll heppilegast að skólinn verði 

ríkisstofnun. Jón gagnrýnir stjórnvöld jafnframt fyrir áhugaleysi og er svartsýnn á að 

hugmyndirnar komist til framkvæmda (Jón Leifs, 1921; Ahlen 1999).  

Skrif Jóns Leifs og Páls Ísólfssonar, sem báðir höfðu stundað háskólanám í tónlist í 

Leipzig, vakti fólk til umhugsunar um stofnun tónlistarskóla og fleiri vekja athygli á 

málinu í kjölfarið þótt ekki komi til þess að skóli sé stofnaður fyrr en um áratug síðar.  

Það er ekki fyrr en í aðdraganda alþingishátíðarinnar árið 1930 að skriður kemst á 

málefni tónlistarskóla í Reykjavík. Með hátíðinni vildu menn opna glugga til 

veraldarinnar og sýna íslenska þjóðmenningu í jákvæðu ljósi. Mikil áhersla var lögð á 

listir og menningu og efnt til samkeppni um hátíðarverk í tónum og orðum. Á hátíðinni 

var meðal annars frumflutt Alþingishátíðarkantata Páls Ísólfssonar, en þekktasti kafli 

hennar, Brennið þið vitar, lifir enn í dag góðu lífi og er mikið flutt af karlakórum landsins. 

Einnig voru hin haganlega ortu hátíðarljóð Davíðs Stefánssonar ort í tilefni hátíðarinnar 

en þekktast þeirra mun vera ljóðið Sjá dagar koma sem oft er sungið við lag Sigurðar 

Þórðarsonar. 

Með hátíðinni átti að sýna fram á að Íslendingar væru fullkomin menningarþjóð og 

flytja það besta sem þjóðin hafði fram að færa (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn 

Jónsson, 1991; Helgi Skúli Kjartansson, 2002; Ólafur Rastrick, 2013). 

Í blaðagrein sem birtist skömmu fyrir alþingishátíðina, skrifar Jón Leifs að 

frammistaða íslenskra listamanna á hátíðinni sé hvað mikilvægust til þess að sýna 

sjálfstæði þjóðarinnar (Jón Leifs, 1930).  

Hljómsveit Reykjavíkur, sem var forveri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, hafði þá starfað 

í nokkur ár í Reykjavík en hljóðfæraleikararnir voru flestir sjálflærðir og álitið mikilvægt 

að þeir fengju tónlistarkennslu til þess að árangur næðist á hátíðinni. Í maí 1929 var því 

gerður samningur við stjórn alþingishátíðarinnar um að fá kennara til þess að þjálfa 

hljómsveitina um veturinn svo hún gæti komið fram á hátíðinni. Dr. Franz Mixa, vel 
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menntaður ungur maður frá Vínarborg sem lokið hafði doktorsritgerð um notkun 

klarínettunnar í verkum Mozarts, var ráðinn til að stjórna hljómsveitinni og kenna 

hljóðfæraleikurum til verka (Kristján Sigurðsson, 1940).  

6.1.2 Stofnun tónlistarskóla 

Árið 1930 var gæfuríkt fyrir íslenskt menningarlíf. Þetta var tími framfara og ennþá hafði 

heimskreppan ekki náð að læsa klónum um þjóðlífið af fullum þunga. Á þessu ári var 

Ríkisútvarpið stofnað og, sem fyrr segir, var alþingishátíðin haldin á Þingvöllum með 

pompi og prakt. Á hátíðinni var íslenskur tónlistarflutningur í öndvegi og var þar 

Hljómsveit Reykjavíkur í aðalhlutverki. Mikill hugur var í liðsmönnum hljómsveitarinnar 

og þá um haustið stofnuðu þeir Tónlistarskólann í Reykjavík sem settur var í fyrsta sinn 

við hátíðlega athöfn í sal Menntaskólans í Reykjavík þann 5. október sama ár. 

Hljómsveitin tók þá ákvörðun að skólinn yrði einkaskóli, en ekki ríkisskóli, með það að 

markmiði að mennta hljóðfæraleikara fyrir hljómsveitina (Tónlistarfélagið, 1932). Páll 

Ísólfsson var ráðinn skólastjóri og þrír kennarar voru fengnir frá Austurríki til þess að 

kenna við skólann: áðurnefndur Franz Mixa var ráðinn aðalkennari við skólann. Karl 

Heller var skipaður fiðlukennari við skólann, en hann var austurrískur fiðluleikari sem 

kom til íslands fyrir tilstuðlan Franz Mixa, líkt og sellóleikarinn Friedrich Fleischmann 

sem var ráðinn sellókennari við skólann (Kristján Sigurðsson, 1940). Kjartan Óskarsson, 

skólastjóri Tónlistarskólans komst svo að orði þegar rætt var um skipulag skólastarfsins á 

fyrstu árum skólans: 

Þetta hefur verið í samræmi við það sem tíðkaðist í Vínarborg á þessum 
tíma. Fyrsti kennarinn var Franz Mixa og hann tók tvo kennara með sér frá 
Vínarborg. Páll Ísólfsson sem var fyrst skólastjórinn lærði í Leipzig, þeir hafa 
miðað námið við það sem þeir þekktu frá Austurríki og Þýskalandi, eins og 
menn gerðu reyndar alls staðar í Evrópu. Margir lærðu í Vínarborg og Leipzig 
og litu til þeirra skóla við uppbyggingu tónlistarnáms (Kjartan Óskarsson 
munnleg heimild, 1. apríl 2015). 

 Vegna kreppunnar sem geisaði í Evrópu og ofsókna á hendur gyðingum var auðvelt 

að fá vel menntaða kennara til landsins og naut íslenskt tónlistarlíf góðs af því. Allt frá 

upphafi voru það því fyrsta flokks kennarar úr hjarta tónlistarlífs Evrópu sem kenndu við 

skólann. 
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 41 nemandi innritaðist í skólann fyrsta starfsárið og kennt var á píanó og 

strengjahljóðfæri auk tónfræðikennslu en árið 1933 bættist við kennsla á 

blásturshljóðfæri. Annað starfsárið, veturinn 1932‒1933, voru þeir orðnir 54 talsins og 

fjölgaði ört á árunum þar á eftir. Árið 1955, á 25 ára afmæli skólans, voru nemendur 

orðnir 150 (Bjarki Sveinbjörnsson, 2000). 

 Fyrstu 10 árin sem Tónlistarskólinn starfaði var hann til húsa í Hljómskálanum við 

Tjörnina en Lúðrasveit Reykjavíkur hafði látið byggja Hljómskálann árið 1922 og veitti 

skólanum aðstöðu í honum (Bjarki Sveinbjörnsson, 2000; Hallgrímur Helgason, 1992). 

Skólinn vann allt frá byrjun í nánu samstarfi við Hljómsveit Reykjavíkur og 

Ríkisútvarpið. Strax frá upphafsári útvarpsins var það fastur liður í dagskránni að 

nemendur og kennarar við skólann héldu tónleika og sáu um tónlistarflutning. Kjartan 

Óskarsson, skólastjóri Tónlistarskólans komst svo að orði þegar rætt var um samstarf 

skólans og útvarpsins 

Útvarpið og Tónlistarskólinn voru stofnuð sama ár. Fyrstu árin var mikið og 
náið samstarf milli skólans og útvarpsins. Kennarar héldu tónleika í 
útvarpssal og útvarpað var frá nemendatónleikum. Það hefur haft mikil áhrif 
út um allt land að allt í einu voru íslenskir flytjendur á öldum ljósvakans 
(Kjartan Óskarsson munnleg heimild, 1. apríl 2015). 

 Eins og fyrr sagði stóð Hljómsveit Reykjavíkur, sem var forveri Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands, að stofnun skólans og eitt af meginmarkmiðum hans var að koma á fót 

sinfóníuhljómsveit hér á landi. Starfsemi skólans og hljómsveitarinnar var samtvinnuð, 

skólinn menntaði hljóðfæraleikara fyrir hljómsveitina sem byggðist smám saman upp 

með aðstoð nemenda skólans. Hljómsveitin var því nauðsynleg fyrir skólann og skólinn 

fyrir hljómsveitina (Kristján Sigurðsson, 1940; Bjarki Sveinbjörnsson, 2000). 

6.1.3 Tónlistarfélagið 

Mikill metnaður var lagður í skólastarfið frá upphafi en rekstur skólans reyndist 

hljómsveitinni ofviða. Tveimur árum eftir stofnun Tónlistarskólans stefndi bæði rekstur 

hans og hljómsveitarinnar í þrot. Þá var Tónlistarfélagið í Reykjavík stofnað og veitti 

Ragnar Jónsson, sem kenndur var við smjörlíkisgerðina Smára, því forystu, en félagið átti 

eftir að hafa afdrifarík áhrif á allt tónlistarlíf í landinu næstu áratugi. Félagsmenn voru 12 

athafnamenn og listunnendur í Reykjavík og tóku þeir alfarið að sér rekstur skólans og 
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hljómsveitarinnar. Á stofnfundi félagsins, sem haldinn var 27. júní árið 1932, voru lög 

félagsins samþykkt í 10 liðum og segir þar í 2. grein:  

Tilgangur fjelagsins er að efla tónlist hjer á landi og vinna að viðgangi 
hennar. Tilgangi sínum hugsar félagið að ná, því meðal annars að glæða 
áhuga almennings fyrir tónlist, stofna til hljómleikar og kennslu, og á hvern 
hátt annan sem félagið sér sér fært. (Tónlistarfélagið, 1932a). 

Ragnar Jónsson og „postularnir 12“, eins og þeir voru kallaðir, voru stórhuga og skildu 

að til þess að byggja upp öflugt samfélag væri mikilvægt að hlúa að menntun og 

menningu í landinu. Félagsmenn voru að stórum hluta athafnamenn í Reykjavík og 

höfðu þeir allar klær úti við að afla tekna fyrir skólann og tónlistarlífið. Það ber vott um 

hugmyndaauðgi þeirra og framtakssemi að þeir opnuðu bíó í stórum bragga á 

Grímsstaðaholtinu sem kallað var Trípólíbíó og aflaði félaginu mikilla tekna þar sem að 

þeir höfðu einkarétt á sýningu kvikmynda frá nokkrum stórum bandarískum 

kvikmyndafyrirtækjum. Tónlistarfélagið stóð einnig fyrir tónleikum í Reykjavík og flutti 

inn margt heimsfrægt tónlistarfólk ásamt því að standa að bóka- og tímaritsútgáfu. 

Tónlistarskólinn hlaut styrki frá ríki og Reykjavíkurborg en var samt sem áður fyrst og 

fremst rekinn af fjármunum tónlistarfélagsins allt til ársins 1963 þegar fyrstu lög um 

fjárstuðning við tónlistarskóla gengu í gildi (Bjarki Sveinbjörnsson, 2000). 

Alla tíð hefur tónlistarfélagið verið bakhjarl Tónlistarskólans í Reykjavík og þó að 

starfsemi þess hafi verið lítil undanfarin ár þá er húsnæði Tónlistarskólans ennþá í eigu 

félagsins. Vorið 2014 var Tónlistarfélagið endurvakið sem hollvinafélag Tónlistarskólans 

og stóð fyrir glæsilegum tónleikum í Hörpu 2.mars sama ár þar sem Hljómsveit 

Tónlistarskólans lék meðal annars sjöundu sinfóníu Beethovens.  

6.1.4 Uppbygging  

Eftir því sem leið á öldina fjölgaði nemendum við skólann jafnt og þétt og flutti hann úr 

Hljómskálanum í Þjóðleikhúsið og síðan í Þrúðvang, að Laufásvegi 7, árið 1940. Stríðsárin 

voru blómlegur tími í Tónlistarskólanum, mikill áhugi var á tónlist og tónlistarflutningi. 

Með hernum komu lúðrasveitir og töluverður fjöldi blásturshljóðfæra kom til landsins, 

en mikið af þeim urðu eftir á landinu þegar hersetunni lauk (Atli Magnússon, 1984). 

 Á fimmta áratugnum fóru menn að huga að framtíðarhúsnæði fyrir skólann. Strax þá 

var farið að tala um að byggja þyrfti „tónlistarhöll“ í Reykjavík. Árið 1941 skrifar Páll 
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Ísólfsson um mikilvægi þess að byggja slíka höll, glæsilegan tónleikasal og húsnæði fyrir 

Tónlistarskólann (Páll Ísólfsson, 1941). Tónlistarfélagið stóð síðan fyrir sérstöku átaki 

1944 til þess að safna fyrir tónleikahöll en ekki varð þó af því strax hún risi. Mikill 

uppgangur var á stríðsárunum en gróðinn skiptist á fárra hendur og skilningur 

stjórnvalda á mikilvægi málsins var takmarkaður. Í umræðunni um byggingu 

tónleikahallar er athyglisvert hve nátengd sú umræða var umræðu um sjálfstæði 

landsins þar sem ríkasti þáttur í þjóðernisbaráttu Íslendinga var sögð vera efling 

menningar og lista. Sigurður Nordal ritaði áhugaverða grein í Tímarit Tónlistarfélagsins 

árið 1940 þar sem hann fjallar um mikilvægi þess fyrir íslenska þjóð að efla tónlistarlíf og 

gera íslenskum tónlistarmönnum kleift að starfa í Reykjavík. Sigurður fjallar einnig um 

hvers virði tónlistin sé menningu hverrar þjóðar. Íslendingar séu vissulega 

bókmenntaþjóð en með því að efla tónlistarlíf opnist þeim aðgangur að heiminum á 

annan máta: 

Hitt er víst að ef Íslendingar hafa eitthvað svipaðar listgáfur á sviði tónlistar 
og myndlistar, þá myndi heimurinn vera þeim opinn með allt öðrum hætti, 
þar sem þessar listir tala heimsmál og standa að því leyti jafnt að vígi, hvort 
sem þær koma frá stórþjóðum eða smáþjóðum (Sigurður Nordal, 1940). 

Jafnframt skrifar Sigurður um Tónlistarskólann:  

Hér er myndaður jarðvegur fyrir íslenska tónmenningu, sem vonandi er, að 
mikið vaxi upp úr í framtíðinni. Og aldrei hefur þessi stofnun og sú starfsemi 
sem við hana er tengd, verið okkur dýrmætari en á þessum síðustu og verstu 
tímum, þegar heimurinn er lokaður ungum íslendingum, sem þurfa að sækja 
menntun sína til annarra landa (Sigurður Nordal, 1940). 

Líkt og þeir sem stóðu að baki Tónlistarfélaginu skildi Sigurður að til þess að reisa 

öflugt samfélag þarf að byggja upp öflugt menningarlíf og hjá ungri þjóð var eitt 

mikilvægasta verkefnið því að hlúa að menntun og menningu í landinu. Árið 1959 var 

það sonur Sigurðar Nordal, Jón Nordal, sem tók við sem skólastjóri tónlistarskólans og 

gegndi því embætti í 33 ár. 

Þó að hugmyndir um tónleikahöll og nýtt húsnæði fyrir Tónlistarskólann rynnu út í 

sandinn við stríðslok hélt tónlistarfélagið áfram að vinna að því máli. Tónlistarskólinn 

hafði fyrir löngu sprengt utan af sér húsnæðið og hafði það þó nokkur áhrif á 

skólastarfið en þegar leið á öldina voru um 200 nemendur við skólann. Það var svo árið 

1958 að Tónlistarfélagið tilkynnti að byggja ætti nýtt húsnæði fyrir skólann í Skipholtinu 
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með tónleikasal í kjallara hússins þar sem Hljómsveit Tónlistarskólans ætti að hafa 

æfingaraðstöðu. Árið 1963 flutti Tónlistarskólinn í nýtt glæsilegt húsnæði að Skipholti 

33. Lengi vel rak Tónlistarfélagið kvikmyndahúsið Tónabíó á neðri hæðinni og ágóði af 

því fór í rekstur skólans sem starfaði á efri hæðinni. Kvikmyndahúsið skilaði miklum 

tekjum um árabil og ber þetta fyrirkomulag hugmyndaauðgi Ragnars í Smára og 

Tónlistarfélagsins gott vitni. Það var svo árið 1970 að Tónlistarfélagið kynnti hugmyndir 

um að reisa glæsilega tónleikahöll með 1000 manna tónleikasal í Sigtúni. Einnig átti að 

vera 300 manna kammermúsíksalur og 500 manna kvikmyndasalur. Gert var ráð fyrir því 

að Tónlistarskólinn flytti í tónleikahöllina, en aftur var húsnæði skólans orðið alltof lítið 

(Bjarki Sveinbjörnsson, 2000). Ekkert varð þó af þessum hugmyndum og draumurinn um 

tónlistarhús fyrir þjóðina rættist ekki fyrr en árið 2011 þegar Harpa opnaði í Reykjavík. 

Tónlistarskólinn er aftur á móti enn til húsa í Skipholti 33 og glímir við stöðugan 

húsnæðisskort. 

Árið 1943 stofnaði Björn Ólafsson, fiðluleikari og síðar konsertmeistari 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Hljómsveit Tónlistarskólans en fram að þeim tíma hafði 

Hljómsveit Reykjavíkur gegnt hlutverki skólahljómsveitar að hluta og efnilegustu 

nemendurnir fengu tækifæri til þess að leika í henni. Allt var gert til þess að reyna að 

skapa umhverfi þar sem nemendur gætu þroskast sem tónlistarmenn og fengið 

nauðsynlega þjálfun í því að koma fram og leika í sinfóníuhljómsveit. Árið 1950 var 

Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð og áfram var skólinn í nánum tengslum við 

hljómsveitina. Kennarar við skólann voru leiðandi hljóðfæraleikarar í hljómsveitinni og 

skólinn menntaði hljóðfæraleikara sem síðar tóku sæti í henni (Bjarki Bjarnason, 2000; 

Bjarki Sveinbjörnsson, 2000). 

Árið 1952 síðan var Barnamúsíkskólinn stofnaður en hann var hugsaður sem 

undirbúningsskóli fyrir Tónlistarskólann í Reykjavík og tók borgin ábyrgð á kostnaði við 

þann skóla.  

6.1.5 Hugmyndir um umbætur 

Árið 1954 lögðu Páll Ísólfsson og Árni Kristjánsson, píanóleikari og yfirkennari 

Tónlistarskólans, fram tillögur um framtíðarhlutverk skólans. Þar fjalla þeir meðal annars 

um það hlutverk sem skólinn hafði leikið í þeirri miklu framþróun sem orðið hafði í 

tónmenningu á Íslandi. Einnig skrifa þeir um mikilvægi þess að skólinn fái að þróast 
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áfram og bregðast við þörfum samfélagsins í tónlistarmenntun. Þessar hugmyndir lagði 

Ragnar Jónson, formaður Tónlistarfélagsins, fyrir Bjarna Benediktsson, þáverandi 

menntamálaráðherra (Ragnar Jónsson, 1954). 

Á upphafsárum skólans var meginmarkmið hans að mennta hljóðfæraleikara fyrir 

sinfóníuhljómsveit og var nánast öll strengjadeild Sinfóníuhljómsveitar Íslands menntuð 

við skólann. Enn var töluvert af erlendum hljóðfæraleikurum sem léku á 

blásturshljóðfæri. Mikil menningarvakning hafði orðið á þeim 25 árum sem skólinn hafði 

starfað og samfélagið tekið örum breytingum. Í tillögum sínum benda Árni og Páll á að 

mikil þörf sé fyrir að mennta tónlistarkennara fyrir almenna skólakerfið og tónlistarskóla 

landsins. Það myndi hafa jákvæð áhrif á tónlistarlífið og færa það upp á annan stall. Því 

leggja þeir til að stofnuð verði söngkennaradeild við tónlistarskólann og skólinn fái 

réttindi til þess að mennta tónlistarkennara fyrir almenna skólakerfið. Jafnframt lögðu 

þeir til að blásturshljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands yrðu ráðnir sem 

kennarar við skólann til þess að mennta innlenda blásturshljóðfæraleikara. Einnig lögðu 

þeir til að stofnaður yrði kórskóli innan Tónlistarskólans og að boðið yrði upp á 

hljómsveitarstjórn og kórstjórn. Jafnframt var það tillaga þeirra að hafin yrði kennsla í 

kammertónlist, og að tónheyrn, formfræði og hljóðfærafræði yrðu fastar kennslugreinar 

(Árni Kristjánsson og Páll Ísólfsson, 1954). 

Allar þessar hugmyndir miðuðu að því að gera Tónlistarskólann að tónlistarháskóla 

eða æðri menntastofnun í tónlist sem veitti þá bestu menntun sem möguleg væri fyrir 

alla þá sem höfðu áhuga á að starfa sem tónlistarmenn og taka þátt í tónlistarlífinu. Páll 

og Árni hvöttu til að skólinn yrði gerður að ríkisskóla því þar með yrði rekstur hans 

tryggður til frambúðar. Hugmyndir þeirra bera vott um skýra framtíðarsýn og skilning á 

tónlistarlífinu í landinu. Þetta voru stórhuga hugmyndir sem flestar náðu fram að ganga 

á næstu árum. Í raun og veru er þetta skörp greining á því hvers tónlistarlífið þarfnaðist 

og hvernig mætti bregðast við því, hvernig mætti byggja upp skólann og þar með 

tónlistarlífið í landinu.  

6.1.6 Kennaradeildir 

Árið 1959 var sett á fót söngkennaradeild við Tónlistarskólann í Reykjavík sem tók að sér 

að mennta tónlistarkennara fyrir almenna skólakerfið. Deildin var síðar nefnd 

tónmenntakennaradeild. Það var Gylfi Þ. Gíslason sem gaf út reglugerð um 
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kennaramenntun í söng og tónlist nr. 158/1959 og í framhaldi af því voru skólanum veitt 

réttindi til þess að mennta kennara fyrir almenna skólakerfið og tónlistarskóla landsins. 

Nemendur við tónmenntakennaradeildina þurftu ekki að greiða skólagjöld og allur 

kostnaður var greiddur af ríkinu. Í kjölfarið fylgdu hljóðfærakennaradeildir og 

píanókennaradeild var stofnuð árið 1963. Sú deild var ekki kostuð af ríkinu eins og 

tónmenntakennaradeildin en naut samt sem áður góðs af kennslufræðigreinum sem 

samnýttar voru milli deilda. Strengjakennaradeild var stofnuð við skólann fimm árum 

síðar og blásarakennaradeild árið 1970. Með stofnun kennaradeildanna færðist skólinn 

upp á annað stig og breyttist úr því að vera „Konservatoríum“ að þýskri fyrirmynd, þar 

sem einungis var kennt á hljóðfæri í það að vera vísir að tónlistarháskóla (Jón Nordal, 

2000).  

Kennaradeildirnar voru þriggja ára framhaldsnámnám og útskrifuðust menn með 

kennarapróf þaðan. Þótt tónmenntakennaradeildin hafi verið stofnuð með leyfisbréfi frá 

menntamálaráðuneytinu hlaut námið aldrei lögformlega afgreiðslu og var því ekki 

formlega viðurkennt af ráðuneytinu sem háskólanám. Aftur á móti var starfsemin 

viðurkennd í samfélaginu og menn hlutu réttindi til þess að starfa sem kennarar. 

Kennara- og burtfararpróf úr Tónlistarskólanum var viðurkennt sem Bachelor-próf af 

erlendum háskólum. Árið 1991 var námið formlega metið til eininga, það er þriggja ára, 

90 eininga nám (Jón Nordal, 2000). Það var því ekki fyrr en 2001, þegar tónlistardeild 

Listaháskóla Íslands var stofnuð, að háskólanám í tónlist hlaut lögformlega 

viðurkenningu á Íslandi. Þórunn Guðmundsdóttir komst svo að orði í viðtali þegar rætt 

var um hlutverk skólans í íslensku tónlistarlífi: 

Það var mikil gæfa að hér voru skólastjórar sem voru vakandi fyrir þörfum 
atvinnulífsins og menntalífsins. Kennaradeildirnar, bæði söngkennaradeild, 
hljóðfærakennaradeildir og tónmenntakennaradeildin voru gagngert 
stofnaðar af því það var þörf fyrir þessa kennara í þjóðfélaginu. Þetta gerðist 
meira og minna í tíð Jóns Nordal sem skólastjóra og ég held að hann hafi 
verið mjög vakandi fyrir þessu, hver væri þörfin í samfélaginu. Hann var 
opinn fyrir nýjungum og vakandi fyrir óskum nemenda, þörfum markaðarins 
og hvaða kennarar gætu nýst vel við skólann. Hann réð vel menntað 
tónlistarfólk sem var að koma heim úr námi erlendis. Hann fylgdist mjög vel 
með straumum og stefnum og mótaði skólann samkvæmt því (Þórunn 
Guðmundsdóttir munnleg heimild, 27.mars 2015) 
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Þessi frásögn rennir stoðum undir að Tónlistarskólinn hafi í gegnum tíðina brugðist 

við þörfum samfélagsins og boðið upp á aukið námsframboð til þess að uppfylla þarfir 

nýrra kynslóða tónlistarmanna á hverjum tíma. Stofnun kennaradeildanna hafði jákvæð 

áhrif á samfélagið og tónlistarlífið og menntaði kennara fyrir almenna skólakerfið og 

tónlistarskóla landsins. 

6.1.7 Lög um tónlistarskóla 

Árið 1963 voru fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 12/1963 

samþykkt á Alþingi. Lagafrumvarpið lagði Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra fram en 

hann var ötull stuðningsmaður tónlistarmenntunar í landinu og liðtækur píanóleikari og 

tónskáld. Samkvæmt lögunum átti fjármögnun tónlistarskóla að vera háttað á þann veg 

að ríkið greiddi þriðjung af kostnaði, sveitarfélögin þriðjung og þriðjungur yrði greiddur 

með skólagjöldum. Einnig kom fram að ríkið myndi ekki greiða hærra framlag en 

sveitastjórnir. Gert var ráð fyrir að tónlistarskólarnir gætu fengið styrk úr ríkissjóði til 

hljóðfærakaupa eða þriðjung af kostnaði (Gylfi Þ. Gíslason, 1962‒1963). Með þessum 

lögum var framtíð Tónlistarskólans í Reykjavík tryggð og grunnur lagður að 

tónlistarskólakerfinu en í kjölfar laganna fjölgaði tónlistarskólum til muna um allt land. 

Árið 1970 var gerð breyting á lögum um framhaldsskóla nr. 12/1970 og þá varð sú 

breyting að hægt væri að velja tónlist sem hluta af námi til stúdentsprófs og 

tónlistarnám metið til eininga við menntaskóla. Samkvæmt lögunum átti ríkið að 

endurgreiða hluta af skólagjöldunum. Í framhaldi af þessu tóku Tónlistarskólinn í 

Reykjavík og hinn nýstofnaði Menntaskóli við Hamrahlíð höndum saman og stofnuðu 

tónlistarbraut við MH. Nemendur sóttu tónlistartíma við Tónlistarskólann og fengu þá 

metna til stúdentsprófs. MH endurgreiddi nemendum helming skólagjalda við 

Tónlistarskólann. Þetta varð að farsælu samstarfi skólanna tveggja til fjölda ára alveg 

þangað til tónlistarbrautin var lögð niður í kjölfar laga um framhaldsskóla nr. 80/1996 

þar sem kveðið var á um að aðeins ættu að vera þrjár bóknámsbrautir til stúdentsprófs. 

Í framhaldi af þessari lagasetningu þurrkuðust út námsbrautir við menntaskóla þar sem 

var lögð áhersla á listir. Þessu var aftur breytt með lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008 og aftur skapaðist lagalegur grundvöllur fyrir listgreinabrautir til stúdentsprófs í 

menntaskólum. Það var svo haustið 2013 sem aftur var tekið upp samstarf um 
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tónlistarbraut við Menntaskólann við Hamrahlíð, en að þessu sinni tók ríkið ekki þátt í 

kostnaði og nemendur greiða skólagjöld til fulls. 

Árið 1975 voru samþykkt á Alþingi ný lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

nr. 22/1975 sem kveða á um að sveitarfélögin skuli annast launagreiðslur en þau skyldu 

njóta ríkisstyrks sem næmi 50% af kostnaði við rekstur tónlistarskóla. Það sem er 

áhugavert við þessa lagabreytingu er að hún kveður á um að hið opinbera eigi að bera 

allan launakostnað við rekstur tónlistarskóla en á árunum þar á undan voru skólagjöld 

við Tónlistarskólann orðin nokkuð há enda stór hluti kennslukostnaðar greiddur af 

skólagjöldum. Þetta hafði jákvæð áhrif á skólann og hann færðist nær því að vera 

ríkisskóli. Þó var rekstrarforminu ekki breytt og skólinn var áfram sjálfseignarstofnun 

sem nú var rekin á opinberu fé. 

Árið 1985 voru samþykktar breytingar á lögum um fjárhagslegan við tónlistarskóla 

tónlistarskóla nr. 75/1985 þar sem kveðið er á um að kenna skuli samkvæmt námskrá 

sem gefin er út af menntamálaráðuneytinu. Ráðuneytið hafði fram til þessa ekki haft 

mikil áhrif á námsframboð eða þróun náms en var aftur á móti skyldað til þess að greiða 

hluta af náminu án þess að hafa mikil áhrif á það. Í framhaldi af þessari lagasetningu 

verður aðkoma ráðuneytisins meiri og stefnt að útgáfu aðalnámskrár tónlistarskóla sem 

kemur svo út 1996 í bráðabirgðaútgáfu og fullgerð árið 2000. Í lögunum frá 1985 er 

tekið út ákvæðið um að tónlistaskólar eigi rétt á framlagi til hljóðfærakaupa.  

Árið 1990 tóku gildi breytingar á lögum um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga nr. 

87/1989 þar sem ábyrgð á kennslukostnaði vegna tónlistarskóla er alfarið færð yfir á 

sveitarstjórnirnar. Þar er einnig kveðið á um að ráðuneytið annist eftirlit og faglega 

umsjón með tónlistarnámi og að ríkið tryggi sveitarfélögunum tekjustofna til þess að 

takast á við þetta verkefni. Með þessari lagasetningu eru því fjárveitingar og fagleg 

ábyrgð aðskilin. Án kostnaðarþátttöku ríkisins varð eftirlit erfiðara og þetta átti eftir að 

hafa nokkra erfiðleika í för með sér  

6.1.8 Stofnun Listaháskóla 

Árið 1999 var Listaháskóli Íslands stofnaður og 2001 hófst þar kennsla við tónlistardeild. 

Eins og sagt er frá í köflunum hér á undan hafði það verið baráttumál tónlistarmanna og 

forsvarsmanna Tónlistarskólans í Reykjavík um áratugaskeið að tónlistarnám yrði metið 

formlega sem háskólanám. Með stofnun Listaháskóla Íslands varð það markmið loks að 
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veruleika. Forsvarsmenn Tónlistarskólans tóku virkan þátt í hugmyndavinnu að stofnun 

Listaháskólans. Lengi vel var hugmyndin sú að Leiklistarskóli Íslands, Tónlistarskólinn í 

Reykjavík og Mynd- og handíðaskóinn mynduðu saman Listaháskóla Íslands og að sá 

skóli yrði byggður á þeim grunni sem fyrir var og því áratugalanga uppbyggingarstarfi 

sem hafði verið unnið í listmenntun á Íslandi. Raunin varð sú að Leiklistarskóli Íslands 

varð að leiklistardeild Listaháskólans, Mynd- og handíðaskólinn varð að myndlistardeild 

LHÍ. En stjórnendur hins nýja Listaháskóla ákváðu að fara aðra leið með tónlistardeildina 

og því varð Tónlistarskólinn í Reykjavík ekki hluti af LHÍ. Þessi ákvörðun var mjög 

umdeild og hefur haft mikil áhrif á þróun framhaldsnáms í tónlist á Íslandi á síðustu 

árum.  

Í kjölfar stofnun Listaháskóla Íslands var bæði tónmenntakennaradeild 

Tónlistarskólans og hljóðfærakennaradeildir lagðar niður. Ástæðan fyrir því var sú að 

Tónlistarskólinn fékk ekki lengur fjárframlög til þess að reka þessar deildir þar sem 

Listaháskólinn átti alfarið að sinna háskólastiginu. Þó voru ekki stofnaðar kennaradeildir 

við Listaháskólann og það var ekki fyrr en haustið 2013 að vísir að blásarakennaradeild 

var lagður við Listaháskólann.  

Þórunn Guðmundsdóttir komst svo að orði þegar rætt var um þessa atburði í viðtali: 

Það er erfitt að kyngja því að kennaradeildirnar við Tónlistarskólann hafi 
verið lagðar niður og ekkert hafi komið í staðinn í Listaháskólanum. Miðað 
við aðsóknina hér og hvað við vorum að útskrifa marga kennara á ári hefðu 
200 kennarar átt á útskrifast á síðustu 15 árum. Þeir sem fóru í 
kennaradeildirnar var oft fólk sem voru góðir spilarar, í flestum tilfellum fólk 
sem hafði einlægan áhuga á tónlist og vildi starfa við hana og fóru þá leið að 
gerast tónlistarkennarar. Margir hljóðfæranemendur tóku einnig 
kennaranámið samhliða hljóðfæranáminu. Þessum hópi nemenda hefur ekki 
verið sinnt á síðustu árum og ég tel að ansi mikið af þessu fólki hafi hætt 
námi og ekki orðið tónlistarkennarar af því að það var ekki vettvangur fyrir 
þau í LHÍ. Þetta hefur haft þær afleiðingar að það er skortur á 
tónlistarkennurum, ekki bara út á landi, sem hefur lengi verið viðvarandi, 
heldur líka í Reykjavík (Þórunn Guðmundsdóttir munnleg heimild, 27. mars, 
2015) 

Eins og kemur fram í orðum Þórunnar varð afleiðingin af þessari tilhögun sú að engir 

hljóðfærakennarar hafa útskrifast á Íslandi síðastliðinn áratug. Stjórnendur Listaháskóla 

Íslands tóku þá stefnu að byggja ekki á því námi sem fyrir var heldur að byrja alveg frá 
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grunni og byggja upp annars konar skóla. Að mati margra voru þetta mikil mistök sem 

hafa haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

Tónlistarskólinn hélt sínu striki þrátt fyrir stöðuga fjárhagsörðugleika og hélt áfram að 

leggja áherslu á gott hljóðfæranám, fræðigreinar og gott handverk. Áfram var 

sinfóníuhljómsveit starfandi innan hans og óperusýningar á hverju ári.  

Listaháskólinn lagði aftur á móti áherslu á tónsmíðar en vanrækti aðra þætti líkt og 

kennaramenntun og hljóðfæranám sem alla jafna er hryggjarstykkið í starfi 

tónlistarháskóla. Þróunin hefur því orðið sú að lítið flæði er á milli skólastiga. Að loknu 

framhaldsprófi frá Tónlistarskólanum kjósa fáir nemendur að stunda nám við 

Listaháskólann þar sem námið þar hentar þeim illa. Flestir efnilegustu 

hljóðfæranemendurnir kjósa heldur að stunda þá áfram nám við Tónlistarskólann og 

ljúka þaðan burtfararprófi þó að burtfararprófið sé, eftir sem áður ekki metið 

lögformlega sem háskólapróf. Þessir nemendur fá þó töluvert af því námi metið við 

erlenda háskóla. 

6.2 Tónlistarskólinn í dag 

6.2.1 Starfsemi 

Tónlistarskólinn í Reykjavík býður upp á hefðbundið klassískt nám í hljóðfæraleik og 

söng. Hægt er að stunda nám á flest hljóðfæri, það er öll hljómsveitarhljóðfæri, píanó og 

gítar. Starfsemin skiptist í söngdeild, píanódeild, strengjadeild, blásaradeild og 

tónfræðadeild. Við hljóðfæradeildirnar er fyrst og fremst lögð áhersla á hljóðfæranám 

og fá nemendur klukkutíma á viku með sínum hljóðfærakennara ásamt meðleikstíma 

með undirleikara. Fræðigreinar eru kenndar samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskólanna 

en einnig er boðið upp á námskeið á fjórða hæfniþrepi, en það eru námskeið sem má 

meta til háskólanáms. Við tónfræðadeild er kennd tónfræði, tónheyrn, hljómfræði, 

tónlistarsaga, kontrapunktur og tónbókmenntir (Tónlistarskólinn í Reykjavík, 2015). 

Tónlistarskólinn stendur fyrir fjölda tónleika á hverju skólaári: Í hverri viku eru 

nemendatónleikar í sal skólans á þriðjudagskvöldum auk opinberrar 

kammertónleikaraðar sem undanfarin ár hefur verið til húsa í Safnahúsinu og í Norræna 

húsinu. Jafnframt eru píanótónleikar, blásaratónleikar, strengjatónleikar auk tónleika 
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nemenda hvers kennara fastur liður í skólastarfinu. Vortónleikar og jólatónleikar eru 

hápunktarnir í skólastarfinu og bjóða upp á úrval af skólastarfi vetrarins. 

Mikil áhersla er lögð á samleik og samvinnu nemenda og innan skólans eru 

starfræktar kammerhljómsveitir auk minni kammerhópa. Þetta eru klarínettukór, 

flautukór, strengjasveit, blásarasveit auk minni kammerhópa. Hljómsveit 

Tónlistarskólans er fullskipuð sinfóníuhljómsveit sem heldur sinfóníutónleika tvisvar á 

ári. Á hverju ári er haldin einleikarakeppni milli nemenda skólans þar sem þeir fá 

tækifæri til þess að keppa um að koma fram sem einleikarar með hljómsveitinni. 

Söngdeild skólans setur upp óperuuppfærslu á hverju ári þar sem nemendur fá 

nauðsynlega þjálfun í sviðsframkomu í stórum og smáum hlutverkum. Við sýningarnar 

leikur hljómsveit skipuð nemendum skólans og kór nemenda (Tónlistarskólinn í 

Reykjavík, 2015). Til þess að fá betri yfirsýn yfir umfang starfseminnar er starfsemi 

skólans skólaárið 2013‒2014 skoðuð nánar í næsta undirkafla. 

6.2.2 Skólaárið 2013‒2014 

Skólaárið 2013‒2014 stunduðu 169 nemendur nám við Tónlistarskólann í Reykjavík og 

fjöldi kennara var 51. Fjöldi nemenda sem stunduðu nám við strengjadeild skólans var 

einnig 51, 57 nemendur voru við píanódeild skólans, 28 nemendur við söngdeild 

skólans, 45 nemendur við blásaradeild og 2 slagverksnemendur. Nokkrir nemendur 

stunduðu nám á tvö hljóðfæri (Viska,e.d.). 

Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur verið aðili að prófanefnd tónlistarskólanna frá 

stofnun hennar. Á skólaárinu 2013‒2014 tóku 19 nemendur framhaldspróf og af þeim 

luku 12 fullgildu framhaldsprófi með öllum tilskyldum hliðargreinum. 4 nemendur luku 

burtfararprófi frá skólanum. Jafnframt luku 4 nemendur grunnprófi við skólann og 4 

nemendur miðprófi. Skólinn býður nemendum einnig upp á að taka stigspróf eftir gamla 

stigakerfinu og voru 33 hefðbundin stigspróf tekin þann vetur. 

Tónleikar á vegum skólans voru alls 76 en þar af voru haldnir 42 tónleikar innan 

skólans en opinberir tónleikar á vegum skólans voru 34. Hljómsveit skólans hélt tvenna 

tónleika, annan í Norðurljósasal Hörpu. Þá stóð skólinn fyrir kammertónleikaröð í 

Norræna húsinu og í Safnahúsinu, tvennum píanótónleikum í Hljóðbergi í Hannesarholti, 

tvennum blásaratónleikum í Neskirkju, vortónleikum í Salnum í Kópavogi, jólatónleikum 

í Dómkirkjunni og fleira (Þórunn Guðmundsdóttir munnleg heimild, 23. Maí 2014). 
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Tónlistarskólinn stóð fyrir fjölda námskeiða og meistaranámskeiða þennan vetur, 

meðal annars með heimsþekktum tónlistarmönnum. Það voru á ferð tónlistarmenn sem 

í flestum tilfellum léku einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands og féllust á að halda 

námskeið við skólann á meðan á dvöl þeirra á Íslandi stóð. Það voru meðal annars Ilya 

Gringolts fiðluleikari, Wladimir Waltham, sellóleikari, Lars Anders Tomter, víóluleikari og 

hinn heimfrægi fiðluleikari og friðarsendiherra sameinuðu þjóðanna Midori. 

6.2.3 Fjárhagsstaða 

Fjárhagsstaða skólans er slæm, ekki síst vegna vanefnda á framkvæmd samkomulags 

milli ríkis og sveitarfélaga sem lýst var í kafla 4.4 um pólitískt átök um 

framhaldsmenntun í tónlist. Á síðasta skólaári fékk skólinn aðeins greidd 66% af 

kennslukostnaði þótt lögum samkvæmt eigi hann að fá launakostnað að fullu greiddan 

og það sé óheimilt að nota skólagjöld til þess að standa straum af launakostnaði. Þetta 

kemur skýrt fram í reglugerð um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar 

tónlistarnámi og jöfnunar á aðstöðumun nemenda nr. 23/2013. Ef þetta verður einnig 

veruleikinn á næstu árum mun það hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir skólann 

og tónlistarlífið í landinu. Í töflu 5 sjáum við mismun á framlagi ríkisins og 

kennslukostnaði við framhaldsstig í hljóðfæraleik og mið- og framhaldsstig í söng. 

Tafla 5 Mismunur á framlagi ríkisins og kennslukostnaði á framhaldsstigi árið 2013‒2014 

Skólaárið 2013‒2014 Tónlistarskólinn í 
Reykjavík 

Framlag ríkisins (JS) 82.474 m.kr. 

Kennslu og 
stjórnunarkostnaður 

110.404 m.kr. 

Mismunur -27.930 m.kr. 

Mismunur í % -34% 

 

Þarna sést að það vantar 34% upp á að framlag ríkisins dugi fyrir kennslukostnaði á 

þessu námsstigi. Það sem upp á vantar hefur á undanförnum árum verið greitt með 

skólagjöldum nemenda en einnig með yfirdráttarláni (Tónlistarskólinn í Reykjavík, 2014) 

Tafla 6 sýnir afkomu Tónlistarskólans í heild á skólaárinu 2013‒2014, hér er einnig 

tekið inn í kennslukostnaður af grunn- og miðstigi (Tónlistarskólinn í Reykjavík, 2014). 
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Tafla 6 Afkoma Tónlistarskólans í Reykjavík í heild skólaárið 2013‒2014  

Tónlistarskólinn í Reykjavík  

REKSTRARTEKJUR  

Framlög ríkis og sveitarfélaga 109.959 m.kr. 

Skólagjöld 34.554 m.kr.  

Aðrar tekjur 911 þús. 

Samtals 145.424 m.kr. 

  

REKSTRARGJÖLD  

Laun og launatengd gjöld 130.252 m.kr. 

Húsnæðiskostnaður 8.447 m.kr. 

Annar kostnaður 14. 689 m.kr. 

Afskriftir 479þús. 

Samtals 153.867 m.kr. 

  

Rekstrarafgangur -8.443 m.kr. 

  

FJÁRMAGNSHREYFINGAR -841 þús. 

Rekstrarhagnaður (-tap) -9.284 m.kr. 

  

 

6.2.4 Stjórnunarhættir 

Verklag og stjórnunarhættir við Tónlistarskólann hafa mótast í tímans rás og unnið er 

eftir hefðum og starfsaðferðum sem byggja á áratuga langri reynslu af mótun skólastarfs 

og rekstri tónlistarskóla. Það má því segja að þessir stjórnunarhættir samræmist 

lærdómsskóla Henry Mintzberg þar sem stefna verður til yfir langan tíma og er að miklu 

leyti sjálfsprottin. Ákvarðanir byggja oftar en ekki á reynslu sögunnar og þeim lærdómi 

sem við höfum dregið af henni eins og fjallað var um í kafla 3.3.3.1. Sú þekking og 

reynsla sem hefur orðið til innan stofnunarinnar í tímans rás er þannig notuð til þess að 

móta stefnu fyrir framtíðina (Mintzberg, o.fl., 1998). 

6.3 Lykilspurningar  

Í þessum kafla eru settar fram lykilspurningar sem hafðar eru til grundvallar 

stefnumótunarvinnu fyrir Tónlistarskólann í Reykjavík. Allar miða þær að því að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig má efla og treysta stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík? 
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Í köflunum hér á eftir verður innra og ytra umhverfi Tónlistarskólans greint með 

greiningartækjum stefnumiðaðrar stjórnunar sem fjallað er nánar um í kafla 3.3. 

a) Spurningar faglegs eðlis: 

 Hvað getur Tónlistarskólinn gert til þess að auka gæði námsins og halda áfram 
uppbyggingu sinni? 

 Hvernig getum við undirbúið nemendur sem best hátt undir atvinnumennsku 
í tónlist? 

 Hvernig getum við viðhaldið leikgleði og ástríðu nemendanna fyrir tónlistinni 
og gert á sama tíma strangar faglegar kröfur? 

 Hvernig verður sá þekkingarauður sem er til staðar innan skólans best varinn? 

 

b) Spurningar rekstrarlegs eðlis: 

 Hvernig getum við tryggt að skólinn haldi sérstöðu sinni í því óörugga 
rekstrarumhverfi sem nú ríkir? 

 Hvað getum við gert til þess að styrkja stöðu skólans fjárhagslega og eyða 
óvissu um framtíðina? 

 Hvernig getum við spornað við óeðlilegri hækkun skólagjalda og stuðlað að 
jafnrétti til tónlistarnáms í landinu óháð efnahag? 

6.3.1 Hagsmunaaðilagreining 

Á mynd 10 eru hagsmunaaðilar Tónlistarskólans í Reykjavík kortlagðir. Það getur verið 

gagnlegt fyrir stjórnendur að hafa yfirsýn yfir hagsmunaaðila, hvernig þeir tengjast 

skólanum og hvaða hagsmuna þeir eiga að gæta. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þeim væntingum og kröfum sem hagsmunaaðilar gera til Tónlistarskólans. 
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Mynd 12 Hagsmunaaðilagreining 

6.3.1.1  Greining innri hagsmunaaðila 

Tónlistarnemendur: Nemendur Tónlistarskólans eru mikilvægasti hagsmunaaðili skólans 

og það eru þeir sem starfsemi hans snýst um. Þeirra hagur er að njóta sem bestrar 

tónlistarmenntunar. Nemendur eru þátttakendur í skólastarfinu en hafa þó ekki vald til 

ákvarðana. Gæði skólans byggja ekki einungis á góðum kennurum, heldur líka góðum 

nemendum. Í Tónlistarskólanum í Reykjavík eru saman komnir flestir hæfileikaríkustu 

hljóðfæranemendur landsins sem eiga rétt á eins góðri kennslu og hægt er að bjóða.  

Kennarar: Kennarar skólans eru einnig mikilvægur hagsmunaaðili. Skólinn er þeirra 

vinnustaður og þeir gegna lykilhlutverki í að byggja upp gott skólastarf. Kjarnastarfsemi 

skólans er tónlistarkennsla og það eru þeir sem sinna þeirri starfsemi. Þeir eru því 

þátttakendur í innra starfi skólans og ráðgefandi aðilar hvað varðar skólastarfið. 

Yfirstjórnendur: Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri eru hagsmunaaðilar og bera ábyrgð 

á skólastarfi og fjárhagslegum rekstri skólans. Þeir eru því beinir þátttakendur og koma 
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að ákvarðanatöku. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri taka ákvarðanir er varða innra starf 

skólans og sinna samskiptum við opinbera aðila. 

6.3.1.2 Greining ytri hagsmunaaðila 

Íslenskt tónlistarfólk: Einn helsti hagsmunaaðili Tónlistarskólans í Reykjavík eru íslenskt 

tónlistarfólk. Skólinn er ein mikilvægasta grunnstoð íslensks tónlistarlífs og sú 

menntastofnun sem sem flestir tónlistarmenn hafa sótt sína menntun. Gríðarlega 

mikilvægt er að skólinn haldi áfram að bjóða upp á góða hljóðfæramenntun og búi 

nemendur eins vel og unnt undir atvinnumennsku í tónlist. Ef við byggjum ekki yfir 

menntastofnun á þessu stigi væri mun ólíklegra að Ísland stæðist samanburð við önnur 

ríki á sviði tónlistar og tónsköpunar.  

Sinfóníuhljómsveit Íslands: Flestir hljóðfæraleikarar í Sinfóníuhljómsveit Íslands hafa 

stundað nám við Tónlistarskólann og því má segja að það sé mjög mikilvægt fyrir 

hljómsveitina að skólinn haldi áfram að útskrifa góða hljóðfæraleikara sem munu síðar 

taka sæti í hljómsveitinni. Samband hljómsveitarinnar og skólans hefur verið náið í 

gegnum tíðina og hafa leiðandi hljóðfæraleikarar við hljómsveitina starfað sem kennarar 

við skólann. Þeir hljóðfæraleikarar sem kenna við skólann eru jafnframt innri 

hagsmunaaðilar skólans. 

Alþingi og ríkisstjórn: Íslenskir tónlistarmenn hafa náð miklum árangri á 

undanförnum árum og vakið athygli út um allan heim. Þetta hæfileikaríka tónlistarfólk 

breiðir út jákvæða mynd af Íslandi og aflar því góðs orðspors. Á tyllidögum státa 

ráðamenn sig af þeim afburðaárangri sem íslenskir tónlistarmenn hafa náð að 

undanförnu. Það gleymist stundum að Þessi árangur er afrakstur góðrar 

tónlistarmenntunar og leikur Tónlistarskólinn í Reykjavík þar lykilhlutverk.  

Íslensk ferðaþjónusta: Íslensk tónlist hefur gengt stóru hlutverki í að kynna Ísland á 

alþjóðavettvangi. Hátíðir líkt og Icelandic Airwaves og fleiri laða tugi þúsunda 

ferðamanna til Íslands á hverju ári. Til lengri tíma litið er það því íslenskri ferðaþjónustu í 

hag að áfram útskrifist ungt og hæfileikaríkt tónlistarfólk úr Tónlistarskólanum í 

Reykjavík. 

Áhugafólk um íslenskt lista- og menningarlíf: Það er forsenda þess að íslenskt 

tónlistarlíf haldi áfram að þroskast og blómstra að nægileg endurnýjun verði í stéttinni. 
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Tónlistaráhugamönnum er hagur í því að fá að njóta hágæða tónlistarflutnings. Þar 

skiptir lykilmáli lykilatriði að skólakerfið veiti nemendum bestu menntun sem völ er á. 

Harpan: Nú í fyrsta sinn hafa Íslendingar eignast tónlistarhús sem er samkeppnishæft 

á alþjóðamælikvarða. Til þess að halda úti hágæða efnisskrá allan ársins hring er 

mikilvægt að hafa aðgang að góðum tónlistarmönnum og þar gegnir menntunin 

lykilhlutverki. 

6.3.2 Áhugi og áhrif hagsmunaaðila 

Á mynd 11 eru hagsmunaaðilar Tónlistarskólans í Reykjavík flokkaðir eftir þeim áhuga og 

áhrifum sem þeir hafa á starfsemi skólans. 
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Mynd 13 Hagsmunaaðilar staðsettir eftir áhrifum og áhuga 

6.3.3 Virðiskeðja Tónlistarskólans  

Á mynd 11 sjáum við virðiskeðju Tónlistarskólans í Reykjavík. Virðiskeðjan nýtist til þess 

að greina hvar verðmæti stofnunarinnar verða til og meta hvaða auðlindum 

Tónlistarskólinn hefur yfir að ráða. Annars vegar er kjarnastarfsemi skólans greind, þ.e. 
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sú starfsemi sem er meginviðfangsefni stofnunarinnar og hins vegar stoðstarsemi hans 

þ.e. sú starfsemi sem styður við rekstur skólans. 
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Kjarnastarfssemi  

Mynd 14 Virðiskeðja Tónlistarskólans 

6.3.3.1 Kjarnastarfsemi 

Kjarnastarfsemi Tónlistarskólans í Reykjavík er tónlistarkennsla. Hver nemandi nýtur 

handleiðslu kennara sem er sérfræðingur í sínu fagi og sækir einkatíma hjá honum í viku 

hverri í klukkustund í senn. Einnig er lögð rík áhersla á fræðigreinakennslu við 

Tónlistarskólann og gerðar allstrangar kröfur til nemenda. Kennt er eftir aðalnámsskrá 

tónlistarskóla sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út en sem fyrr segir er 

einnig boðið upp á námskeið á fjórða hæfniþrepi, það eru þau námskeið sem má meta 

til háskólanáms. 

Til kjarnastarfssemi skólans heyrir einnig Hljómsveit Tónlistarskólans í Reykjavík, sem 

er fullskipuð sinfóníuhljómsveit nemenda sem nýtur stjórnun og handleiðslu 

framúrskarandi listamanna. Hljómsveitin heldur tvenna tónleika á hverjum vetri og 

tvisvar á ári er haldin einleikarakeppni innan skólans þar sem nemendur keppa um að 

leika einleikskonsert með hljómsveitinni. Einnig eru starfandi minni kammersveitir innan 

skólans, svo sem klarínettukór, flautukór, blásarasveit og fjöldi minni kammerhópa. 
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Á hverju skólaári er sett upp ópera við söngdeild skólans undir handleiðslu dr. 

Þórunnar Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóra og söngkennara. Einsöngvarar, kór og 

hljómsveit koma alfarið úr röðum nemendum skólans. Á síðustu árum hefur skólinn 

frumflutt 5 óperur eftir Þórunni sem hún hefur samið sérstaklega fyrir nemendur 

skólans.  

Skólinn stendur einnig fyrir kammertónleikaröðum í Safnahúsinu, Norræna húsinu og 

víðar og heldur fjölda opinberra tónleika víða um Reykjavík á hverju skólaári. Tónleikar 

skólans falla einnig undir kjarnastarfsemi Tónlistarskólans. 

6.3.3.2 Stoðstarfssemi 

Innra skipulag og stjórnun Tónlistarskólans falla undir stoðstarfsemi hans. Innra skipulag 

tekur til bókhalds og fjármála, skipulags skólastarfs, áætlanagerðar, starfsmannahalds 

og annars sem kemur að starfsemi og rekstri skólans, sem er í höndum skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra. Skrifstofa skólans er fáliðuð en auk skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra er einn starfsmaður sem sinnir ýmsum verkefnum sem lúta að 

skipulagi skólastarfs, áætlana- og skýrslugerð, bókhaldi og þjónustu við nemendur. 

Mannauðsstjórnun fellur undir stoðstarfsemi en hún lýtur að ráðningum 

starfsmanna, starfsmannahaldi, endurmenntun, þjálfun og öðru sem viðkemur 

kennurum og öðrum starfsmönnum skólans. Mannauðsstjórnun er einnig í höndum 

skólastjóra og aðstoðarskóla. 

Þróun skólastefnu er hluti af stoðstarfsemi skólans en stefna skólans er að mestu leiti 

sjálfsprottin og byggir á reynslu og áratugalangri hefð af stjórnun tónlistarskóla. 

6.3.4 VRIO-greining Tónlistarskólans 

Í töflu 6 er farið yfir VRIO-greiningu Tónlistarskólans í Reykjavík. Enn beinist athyglin 

fyrst og fremst að þeim auðlindum sem skólinn hefur yfir að ráða. Hér eru verðmæti 

þeirra metin og hvort að þær veita skólanum viðvarandi samkeppnisforskot. 

Auðlindirnar eru flokkaða í áþreifanlegar- og óáþreifanlegar virði þeirra metið, fágæti, 

hvort erfitt sé að líkja eftir þeim og hvort skipulag stofnunarinnar styðji við að þær séu 

nýttar sem best. 
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Tafla 7 VRIO- greining Tónlistarskólans í Reykjavík 

V R I O
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já nei nei já tímabundiðFasteignir

já nei nei já tímabundiðHljóðfæri

nei já já nei tímabundiðListaverk

nei nei nei nei vannýttFjárhagsleg geta

nei nei nei nei vannýttLögformlegar auðlindir

Óáþreifanlegar 

auðlindir

já já já nei langvarandiFagþekking

já já já nei langvarandireynsla

já já já nei langvarandimannauður

já já já já langvarandimenntun

já já já nei langvaranditryggð nemenda

V
ir
ð
i

F
á
g
æ

ti

E
rf
it
t 

a
ð
 l
ík

ja
 e

ft
ir

S
k
ip

u
la

g

F
o
rs

k
o
t

 

 

 

6.3.4.1 Áþreifanlegar auðlindir 

Tónlistarskólinn í Reykjavík er til húsa í Skipholti 33 og hefur verið í því húsnæði frá árinu 

1963. Húsnæðið er ennþá í eigu Tónlistarfélagsins enda þótt rekstur skólans sé aðskilinn 

rekstri Tónlistarfélagsins. Tónlistarskólinn á því ekki húsnæðið í Skipholtinu þó að 

skólinn hafi afnot af húsnæðinu. Skólinn þarf því ekki að greiða leigu til 

Tónlistarfélagsins en þarf þó að greiða fasteignagjöld og allan rekstrarkostnað. Skólinn 

leigir viðbótarhúsnæði á neðri á hæð hússins þar sem fræðigreinar eru kenndar. Það er 

mikils virði fyrir skólann að hafa afnot af húsnæði Tónlistarfélagsins en ekki er hægt að 

líta á húsnæðið sem fasteign í eigu skólans. 
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Tónlistarskólinn á þó nokkra hljóðfæraeign og í henni felast mikil verðmæti. 

Hljóðfærin eru í stöðugri notkun og það er verðmætt fyrir þá nemendur sem hafa afnot 

af hljóðfærum í eigu skólans. Flyglar eru í hverri kennslustofu en þeir eru viðhalds þurfi, 

en vegna slæmrar fjárhagsstöðu skólans hefur verið erfitt að halda þeim við sem skildi. 

Í gegnum tíðina hefur Tónlistarskólinn fengið verðmætt safn listaverka að gjöf. Þetta 

eru fyrst og fremst málverk og höggmyndir eftir marga af færustu listamönnum 

þjóðarinnar svo sem Jóhannes Kjarval, Sigurjón Ólafsson og fleiri. Þessi listaverk eru 

einkar verðmæt bæði í menningarlegum og efnahagslegum skilningi. Gripið varð til þess 

neyðarráðs að selja ríkinu listaverkin til þess að standa straum af skuldum og viðgerðum 

á húsnæði skólans. Verkin eru þó ennþá í vörslu skólans og nemendur og kennarar 

skólans njóta þeirra á degi hverjum. 

Fjárhagsleg geta skólans er afar takmörkuð og skólinn hefur átt í miklum 

rekstrarerfiðleikum síðustu ár. Hvað eftir annað hefur orðið að finna bráðabirgðalausn á 

greiðsluvanda hans og hefur niðurskurður á fjárframlögum komið niður á skólastarfi. 

Lagalegt umhverfi skólans er einnig erfitt og stjórnsýsluleg staða óörugg. Það er því ljóst 

að áþreifanlegar auðlindir Tónlistarskólans veita honum ekki samkeppnisforskot og 

hann stendur frammi fyrir stórum áskorunum og fjárhagslegum erfiðleikum. 

6.3.4.2 Óáþreifanlegar auðlindir 

Þegar hinar óáþreifanlegu auðlindir eru skoðaðar kemur aftur á móti í ljós að það er sá 

þekkingarauður sem er til staðar innan skólans sem veitir honum einstakt og viðvarandi 

forskot í tónlistarmenntun á Íslandi. Skólinn býr með öðrum orðum yfir auðlindum í 

formi vel menntaðra kennara sem hafa sótt menntun sína til tónlistarháskóla víða um 

heiminn og miðla þekkingu sinni áfram til nemenda. Sú reynsla og fagþekking sem hefur 

byggst upp innan skólans styrkir stöðu hans og er ástæðan fyrir tryggð nemenda, 

foreldra og fyrrverandi nemenda við skólann. Þessi verðmætasta auðlind skólans gerir 

honum kleift að veita tónlistarnemendum menntun sem undirbýr þá á markvissan hátt 

undir háskólanám í tónlist og að starfa sem tónlistarmenn. 

6.3.5 SVÓT-greining Tónlistarskólans 

Greinargott mat á innra og ytra umhverfi ætti að hafa jákvæð langtímaáhrif á 

stofnunina. Það veitir meðal annars upplýsingar sem skipta máli fyrir afkomu 

stofnunarinnar og velgengni. Hæpið er að stofnun geti haft áhrif á eiginörlög án þess að 
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þekkja styrkleika sína og veikleika í sambandi við þær og ógnir og tækifæri sem hún þarf 

að horfast í augu við.  

Á mynd 12 hér hefur rannsakandi greint helstu styrkleika og veikleika 

Tónlistarskólans í Reykjavík og helstu áskoranir og tækifæri í ytra umhverfi skólans sem 

hafa áhrif á starfsemi hans. 
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Mynd 15 SVÓT-greining Tónlistarskólans 

6.3.5.1 Styrkleikar 

Mannauður: Við Tónlistarskólann í Reykjavík kenna margir af fremstu tónlistarmönnum 

þjóðarinnar. Sérstaða skólans liggur meðal annars í því að flestallir kennarar skólans eru 

starfandi listamenn, hljóðfæraleikarar og tónskáld sem taka virkan þátt í tónlistarlífi 

landsins. Mikil verðmæti felast í þekkingu og reynslu þeirra. 

Þekkingarauður: Þeir kennarar sem starfa við skólann hafa nær undantekningarlaust 

sótt sér háskólamenntun við erlenda tónlistarháskóla. Í Tónlistarskólanum er því komin 

saman á einum stað ómetanleg þekking og reynsla í tónlist og tónlistarkennslu.  
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Skipulagsauður: Tónlistarskólinn í Reykjavík er elsti starfandi tónlistarskóli á Íslandi og 

verður 85 ára árið 2015. Skólinn sérhæfir sig í framhaldsmenntun í klassískri tónlist og 

byggir á áratugahefð og reynslu af skipulagi skólastarfs. 

Nemendaauður: Í Tónlistarskólanum í Reykjavík eru saman komnir flestir 

hæfileikaríkustu hljóðfæranemendur landsins. Það eru ekki aðeins kennarar sem gera 

skóla góðan heldur líka góðir nemendur. Í skólanum eru gerðar nokkuð strangar kröfur í 

fræðigreinum og í hljóðfæraleik og þangað veljast í flestum tilfellum nemendur sem taka 

tónlistarnámið alvarlega. 

Félagsleg umhverfi: Í Tónlistarskólanum er saman kominn nokkuð stór hópur 

nemenda á svipuðu aldur- og hæfni stigi. Það gerir það að verkum að það skapast 

örvandi umhverfi þar sem nemendur styðja hvor annan og vinna að sama markmiði. 

Þetta ýtir undir félagslegan þroska og hvetur nemendur áfram í sínu tónlistarnámi Þetta 

umhverfi býður upp á mikla möguleika hvað varðar iðkun kammertónlistar og 

hljómsveitarleiks og ýtir undir heilbrigða samkeppni. 

Orðspor: Af Tónlistarskólanum í Reykjavík fer gott orðspor, flestir klassískir 

tónlistarmenn landsins hafa numið við skólann og nemendur sem útskrifast úr skólanum 

hafa nær undantekningarlaust komist inn í góða háskóla erlendis eftir burtfararpróf. Það 

eru skýr skilaboð um að þar sé veitt góð menntun í tónlist sem stenst fyllilega 

alþjóðlegan samanburð. 

Góð tónlistarmenntun: Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur alltaf verið vagga 

framhaldsmenntunar í tónlist og hefur hann þá stefnu að veita nemendum staðgóða 

klassíska menntun í tónlist sem nýtist fólki vel sama hvað það tekur sér fyrir hendur. Þar 

er lögð sérstök rækt við samleik og samvinnu nemenda, en við skólann er meðal annars 

starfrækt sinfóníuhljómsveit og kammersveitir af ýmsu tagi, svo sem strengjasveit, 

klarínettukór, flautukór, blásarasveit og ótal minni kammerhópar. Einnig er á hverju 

skólaári sett á svið ópera í Iðnó. Að því viðbættu stendur skólinn fyrir tónleikaröðum og 

ótal opinberum tónleikum víða um borgina þar sem nemendur hljóta nauðsynlega 

reynslu í því að koma fram 

6.3.5.2 Veikleikar 

Fjárskortur: Gríðarlegur niðurskurður hefur verið til tónlistarmenntunar í landinu á 

síðustu árum, eða um 30% frá árinu 2009. Þetta hefur gert það að verkum að 
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námskeiðum hefur fækkað, dregið hefur úr kennslu í fræðigreinum og iðkun 

kammertónlistar um leið og skólagjöld hafa hækkað. Mikið af tíma og orku stjórnenda 

fer í að bregðast við niðurskurði og finna leiðir til hagræðingar frekar en að byggja upp 

skólastarf og móta framtíðarstefnu. Segja má að niðurskurðurinn hafi ekki aðeins komið 

illa niður á skólastarfi heldur einnig tónlistarmenntun í landinu. 

Há skólagjöld: Ein afleiðinga fjárskortsins og niðurskurðarins er sú að skólagjöld hafa 

hækkað til muna og stjórnendur eru farnir að sjá skýra stéttaskiptingu í því hverjir eiga 

þess kost að stunda tónlistarnám og hverjir ekki. Tónlistarmenntun hefur verið nokkuð 

almenn og aðgengileg á Íslandi og það er alvarlegt mál að sú sé ekki lengur raunin. 

Kennarar í hlutastarfi: Þar sem skólinn kennir nemendum á efstu stigum 

tónlistarnáms eru oft og tíðum fáir nemendur sem læra á ákveðin hljóðfæri. Til dæmis 

voru á skólaárinu 2013‒2014 einn túbunemandi, þrír óbónemendur, tveir 

fagottnemendur og svo fram eftir götunum. Ráða verður inn sérstakan kennara fyrir 

hvert hljóðfæri þar sem sérfræðingar eru ráðnir til þess að kenna á hvert hljóðfæri. 

Þetta gerir það að verkum að margir kennarar eru í hlutastarfi og líta ekki á skólann sem 

sinn aðalvinnustað. Því ríkir ekki nógu mikill hópandi innan kennaraliðsins. 

Húsnæði: Húsnæði er of lítið og brýn þörf er á nýjum tónleikasal fyrir skólann. Ekki er 

heldur nægilega góð aðstaða fyrir nemendur til æfinga og kennslustofur eru mjög 

umsetnar á annatímum. Einnig er vinnuaðstöðu fyrir kennara ábótavant. 

Hljóðfærakostur: Brýn þörf er á að endurnýja og gera við hljóðfærakost skólans, þá 

sérstaklega flyglum skólans sem eru í stöðugri notkun. Vegna fjárskorts hefur ekki verið 

mögulegt að sinna viðhaldi þessara hljóðfæra með fullnægjandi hætti. 

6.3.5.3 Ógnanir 

Óljóst hver ber ábyrgð á kennslukostnaði framhaldsstigi í tónlist: Eins og fjallað er um í 

kafla 4.4 um pólitísk átök um tónlistarmenntun á framhaldsstigi var árið 2011 gert 

samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um tónlistarnám eftir áralangar deilur um hver 

ætti að bera kostnað á kennslu í tónlistarskólum landsins. Samkomulagið hefur kippt 

fótunum undan rekstri skólans og valdið aukinni óvissu um framtíðina 

Nú er uppi grafalvarleg staða hjá þeim tónlistarskólum sem sérhæfa sig í kennslu á 

framhaldsstigi í tónlist og eru þeir mjög undirfjármagnaðir. Skólaárið 2013‒2014 fær 

Tónlistarskólinn í Reykjavík einungis framlög fyrir um 66% af kennslukostnaði og fer stór 
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hluti skólagjalda í að greiða laun þó að lögum samkvæmt eigi ekki að greiða 

kennslukostnað með skólagjöldum. 

Óljós lagagrunnur: Þar sem grunnurinn í lögum um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla er frekar loðinn má túlka lögin á ólíka vegu sem er ástæðan fyrir því að ríki 

og Reykjavíkurborg hafa getað lagt allt anna skilning í samkomulagið og þetta ósætti 

bitnar á tónlistarskólunum og nemendum þeirra. Nýtt frumvarp um lög um 

tónlistarskóla liggur fyrir og það skiptir gríðarmiklu máli fyrir tónlistarskólana að þar 

komi skýrt fram hvernig skiptingu kostnaðar milli ríkis og sveitarfélaga skuli háttað. 

Niðurskurður: Mikill niðurskurður hefur verið til tónlistarnáms á undanförnum árum, 

um 30% frá árinu 2009. Þetta hefur bitnað á skólastarfi og gæðum tónlistarnáms í 

Reykjavík, skólagjöld hafa hækkað og þjónusta er minni en hefur verið. Skorið hefur 

verið niður í fræðigreinakennslu og stöðugildum fækkað verulega.  

Óviss framtíð: Á meðan fjárhagsleg ábyrgð á kennslukostnaði í framhaldsstigi hefur 

ekki verið skilgreind er rekstur þeirra skóla sem sérhæfa sig í kennslu á framhaldsstigi í 

tónlist í uppnámi og framtíð óörugg. Ef þetta verður ekki skýrt í náinni framtíð er líklegt 

að ekki verði áfram rekstrargrundvöllur fyrir skólunum nema í mjög breyttri og 

fátæklegri mynd. 

Engir þjónustusamningar um framhaldsstig í tónlist: Reykjavíkurborg neitar að gera 

þjónustusamninga við tónlistarskóla um framhaldsstigið og því eru engir 

þjónustusamningar fyrir hendi um þetta námsstig. 

6.3.5.4 Tækifæri 

Ný námskrá framhaldsskóla: Í nýrri námskrá framhaldsskóla er sköpun skilgreind sem 

einn af grunnþáttum almennrar menntunar. Þetta mun vonandi leiða til þess að litið 

verður á listgreinar sem sjálfsagðan hluta af grunnmenntun barna. Þetta býður upp á 

ýmsa möguleika á samstarfi við grunn- og framhaldsskóla. 

Ný framhaldsskólalög frá 2008: Í lögum um framhaldsskóla frá 1996 var kveðið á um 

að þrjár bóknámsbrautir ættu að vera til stúdentsprófs og leiddi sú lagasetning til þess 

að þær námsbrautir þar sem lögð var áhersla á listir þurrkuðust út. Þessu var aftur 

breytt árið 2008 svo að aftur skapaðist lagalegur grundvöllur fyrir listabrautir við 

menntaskólana. Þetta gerir samstarf um tónlistarbraut mögulegt og skapar tækifæri til 

að efla tónlistarstarf í hinu almenna skólakerfi. 
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Tónlistarbraut í samstarfi við menntaskóla: Tónlistarskólinn í Reykjavík vinnur að 

nýrri námsbraut í samstarfi við Menntaskólann við Hamrahlíð þar sem nemendur geta 

valið tónlist sem aðalnámsgrein og tekið allar greinar sem tengjast tónlist við 

Tónlistarskólann í Reykjavík. Gott orðspor Tónlistarskólans og gömul hefð fyrir samstarfi 

þessara aðila gerir það að verkum að traust ríkir milli skólanna tveggja og þeir taka 

höndum saman um að skapa umhverfi fyrir ungt listafólk til þess að þroskast og dafna 

og leggja stund á tónlistarnám af alvöru. 

Alþjóðlegt samstarf: Áhugi á íslenskri tónlist hefur aukist til muna á undanförnum 

árum þökk sé ungu og efnilegu íslensku tónlistarfólki sem hefur getið sér gott orð á 

erlendri grundu. Þessi áhugi opnar ýmsa möguleika á samstarfi við erlenda listamenn og 

skóla.  

Menningarstefna: Í menningarstefnu, sem samþykkt var á Alþingi í mars árið 2013 er 

kveðið á um að færa eigi menningu inn í skólana í samstarfi við listamenn. Ef þessari 

stefnu yrði hrint í framkvæmd myndu opnast áhugaverð tækifæri fyrir Tónlistarskólann í 

Reykjavík að eiga í nánara samstarfi við grunn- og framhaldsskóla. 
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7 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður tekist á við þær rannsóknarspurningar sem liggja til grundvallar 

rannsókninni. Hér verður brugðist við niðurstöðum greiningarvinnu og helstu 

áskorunum sem íslenskt tónlistarlíf stendur frammi fyrir. Kaflinn skiptist í þrjá hluta líkt 

og ritgerðin sjálf og er ætlunin að svara í hverjum þeirra þeim þremur lykilspurningum 

sem settar voru fram í upphafi ritgerðar. Í kafla 7.1 verða kynntar tillögur að umbótum í 

menntamálum en eftir greiningarvinnu er ljóst að brýn þörf er á að sett verði fram skýr 

menntastefna hvað varðar tónlistarmenntun á framhalds- og háskólastigi. Í kafla 7.2 

verða settar fram tillögur um hvernig megi efla íslenska tónlistarklasann svo hann geti 

haldið áfram að vaxa og dafna og styrkja þar með íslenskt tónlistarlíf og samfélag.  

Í kafla 7.3 beinist athyglin að Tónlistarskólanum í Reykjavík og þar eru settar fram 

tillögur um hvernig megi styrkja stöðu Tónlistarskólans og kynnt stefna um hvernig megi 

sem best búa Tónlistarskólann undir framtíðina. Niðurstöður voru fengnar eftir 

greiningarvinnu með aðferðum stefnumiðaðrar stjórnunar. 

7.1 Umbætur í menntamálum 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður úr þeirri greiningu sem gerð var í fjórða kafla 

ritgerðarinnar þar sem stuðst var við PESTEL- og SVÓT-greiningu. Hér verður fyrstu 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í inngangi ritgerðarinnar svarað:  

Hvernig hefur framhaldsmenntun í tónlist þróast á Íslandi og hvað má þar bæta?  

Svarið skiptist í sjö kafla þar sem settar eru fram  tillögur og ábendingar um umbætur 

í menntamálum. Í kafla 7.1.7 er loks samantekt yfir þessar hugmyndir og hnitmiðað svar 

við rannsóknarspurningunni. 

7.1.1 Háskólanám í tónlist  

Ein meginforsendan fyrir öflugu tónlistarlífi á Íslandi er að boðið sé upp á kröftugt og 

framsækið tónlistarnám á háskólastigi. Námið þarf að taka mið af óvenjulegum 

aðstæðum hér á landi og hafa það að leiðarljósi að mennta afburðatónlistarmenn til 

þess að starfa hér heima og erlendis. Á undanförnum árum hefur tónlistarheimurinn hér 
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á landi tekið gagngerum breytingum og tónlistarmenn standa nú frammi fyrir 

fjölmörgum nýjum áskorunum. Þeir vinna fjölþætt störf og þurfa auk tónlistarstarfa 

sinna í síauknu mæli að gerast eigin umboðsmenn, upptökustjórar og markaðsfulltrúar, 

allt í senn.  

Háskólanám í tónlist þarf að undirbúa nemendur á markvissan hátt undir þau störf 

sem tónlistarmönnum standa til boða. Námið þarf að vera nógu öflugt til þess að 

nemendur útskrifist sem sterkir og sjálfstæðir einstaklingar með djúpa þekkingu á tónlist 

og þeim fræðigreinum sem tengjast henni. Nái þau að afla sér hagnýtrar og fræðilegrar 

þekkingar á viðfangsefninu hjálpar það þeim að takast á við ólíkar aðstæður seinna á 

lífsleiðinni. Meginmarkmið háskólamenntunar í tónlist ætti því að vera að mennta fólk 

til þeirra fjölbreyttu starfa sem tónlistarmenn vinna: tónlistarkennara fyrir tónlistarskóla 

landsins og almenna skólakerfið, og afburða tónlistarmenn og tónsmiði til þess að 

tónlistarlíf á Íslandi geti haldið áfram að þróast og blómstra. Mikilvægt er að styrkja 

innviði tónlistardeildar Listaháskólans, ráða aðeins færustu tónlistarmenn og kennara til 

starfa og reyna að skapa umhverfi þar sem nemendur fá það atlæti sem nauðsynlegt er 

til þess að þroskast sem listamenn. Námið þarf að vera í sífelldri endurskoðun og lagað 

að þörfum nemenda og samfélagsins hverju sinni. 

7.1.2 Öflugt framhaldsstig forsenda háskólanáms 

Það er mikilvægara nú en nokkru sinni fyrr að Listaháskólinn taki höndum saman við þá 

skóla sem sinna kennslu á framhaldsstigi í tónlist og skólarnir vinni saman að því að 

móta heildstæða stefnu í framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi. Nám við Listaháskólann 

ætti að vera rökrétt framhald af því sem á undan kemur og nemendum að vera boðið 

upp á nám sem undirbýr þá sem best undir tónlistarstörf. 

Forsenda fyrir öflugu háskólanámi í tónlist á Íslandi er sterkt nám á framhaldsstigi 

sem skilar góðum nemendum upp á háskólastig. Upp er komin alvarleg staða hvað 

varðar nám á framhaldsstigi í Reykjavík og samkomulag það sem undirritað var milli ríkis 

og sveitarfélaga til „eflingar tónlistarnáms“ hefur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

eins og lýst er í kafla 4.4 um pólitísk átök um tónlistarmenntun á framhaldsstigi. Hvorki 

ríki né Reykjavíkurborg tekur fulla ábyrgð á kennslukostnaði á framhaldsstigi og ef 

ekkert verður að gert sjáum við fram á verulega hnignun tónlistarnáms á framhaldsstigi í 
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Reykjavík. Þetta mun væntanlega þýða að færri nemendur munu útskrifast með 

framhaldspróf og enn færri munu skila sér upp á háskólastig.  

Fyrir framtíð háskólanáms í tónlist á Íslandi skiptir sköpum að betur verði skilgreint 

en fram til þess hvernig eigi að haga málum varðandi tónlistarkennslu á framhaldsstigi. 

Það myndi styrkja stöðu Listháskólans og þeirra skóla sem sérhæfa sig í kennslu á 

framhaldsstigi að vinna saman að stefnumótun um framhaldsmenntun í tónlist og stuðla 

að því að deilan um framhaldsstigið hljóti farsæla lausn. 

7.1.3 Kennaranám 

Til þess að koma í veg fyrir verulega hnignun í íslensku tónlistarlífi er mikilvægt að hér 

verði boðið upp á metnaðarfullt tónlistarkennaranám á háskólastigi. Námið þarf að hafa 

það að markmiði að mennta afburða kennara til að kenna hljóðfæraleik og söng bæði í 

tónlistarskólum landsins og í almenna skólakerfinu. 

Ég tel að það sé hlutverk Listaháskóla Íslands annast menntun tónlistarkennara og 

hafa forgöngu um stefnumótun á því sviði, bæði hvað varðar hljóðfærakennara og 

tónmenntakennara sem sinna tónlistarkennslu í grunnskólum. Komin upp alvarleg staða 

í tónlistarskólum landsins og mikil þörf er fyrir vel menntaða tónlistarkennara. Erfitt er 

orðið að manna stöður í tónlistarskólum og sækja þarf kennara út fyrir landssteinana til 

þess að kenna við skóla á landsbyggðinni.   

Það myndi styrkja stöðu tónlistarkennaranáms á Íslandi ef byggð væri upp sterk 

hljóðfærakennaradeild á háskólastigi þar sem saman væru komnir flestir þeir nemendur 

sem hafa hæfileika og áhuga á að læra til tónlistarkennara. Það hefur haft erfiðleika í för 

með sér fyrir þá nemendur sem hafa útskrifast úr kennaradeildum FÍH og Söngskólans 

að þeir útskrifast ekki með viðurkennda háskólagráðu enda þótt námið sé faglega að 

stórum hluta á háskólastigi. Mikilvægt er að tónlistarkennsla sé viðurkennd sem sérstakt 

fag og sem þýðingarmikill þáttur í menntun þjóðarinnar. 

Skynsamlegt væri af LHÍ að leita eftir samstarfi við Tónlistarskóla FÍH um rytmíska 

kennaradeild og vinna með Tónlistarskólanum í Reykjavík að mótun og uppbyggingu 

hljóðfærakennaradeildar þar sem námið væri skilgreint sem eðlilegt áframhald að loknu 

framhaldsprófi í hljóðfæraleik. 
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7.1.4 Hljóðfæranám á háskólastigi 

Fyrir hljóðfæranemendur sem hyggjast hafa tónlist að atvinnu er lykilatriði að vera í 

umhverfi þar sem þau fá nauðsynlega reynslu í sviðsframkomu og því að leika með 

öðrum. Því er mikilvægt fyrir tónlistardeild Listaháskólans að vinna að því að skapa 

umhverfi þar sem hljóðfæranemendur fá það atlæti sem nauðsynlegt er til þess að 

þroskast sem tónlistarmenn. Mikilvægur þáttur þess er að þau fái tækifæri til þess að 

leika í sinfóníuhljómsveit, taka þátt í óperuuppfærslum og spila í kammerhljómsveitum 

undir handleiðslu framúrskarandi listamanna. Á undanförnum árum hefur tónlistardeild 

Listaháskólans ekki getað haldið úti starfsemi af þessu tagi og þess vegna hefur ekki 

verið vænlegur kostur fyrir efnilega hljóðfæranemendur að stunda þar nám. 

7.1.5 Verkaskipting og samvinna 

Til þess að skapa sem bestar aðstæður fyrir efnilega tónlistarnemendur þurfa sem flest 

þeirra að vera á einum stað. Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur áratuga reynslu af 

uppbyggingu framhalds- og háskólanáms í hljóðfæraleik og heldur úti sinfóníuhljómsveit 

sem heldur tvenna tónleika á ári, einnig er sett upp óperusýning á hverju ári auk þess að 

haldið er úti kammersveitum af margvíslegu tagi. Þannig hefur skólinn skapað frjótt 

umhverfi þar sem nemendur fá nauðsynlegan undirbúning fyrir atvinnumennsku í 

tónlist. 

Í eins litlu samfélagi og Íslandi er ekki skynsamlegt að aðskilja hljóðfæranemendur 

sem stunda nám á framhalds- og háskólastigi. Ástæðan fyrir þessu er, utan smæð 

samfélagsins, er hversu fáir nemendur stunda háskólanám í tónlist á Íslandi á hverju ári. 

Sem dæmi um það stundaði aðeins einn fiðlunemandi nám við Listaháskóla Íslands 

veturinn 2014‒2015. Augljóst er að til að þroskast sem tónlistarmenn verða 

hljóðfæraleikarar að vera innan um jafningja sína og ekki er hægt að byggja upp 

háskólanám með örfáum eða jafnvel aðeins einum nemanda á hvert hljóðfæri. 

Skynsamlegt væri að Tónlistarskólinn í Reykjavík og Listaháskóli Íslands tækju höndum 

saman um framtíðarstefnumótun í framhaldsnámi í tónlist hér á landi. Skólarnir gætu 

skipt með sér verkum og Tónlistarskólinn alfarið séð um hljóðfæranám á framhalds- og 

háskólastigi á meðan Listaháskólinn myndi byggja upp sterkar kennaradeildir og 

tónsmíðadeildir með stuðningi frá Tónlistarskólanum. Mikilvægt er að þær deildir séu 

vænlegur kostur fyrir efnilega nemendur og í eðlilegu framhaldi af framhaldsprófi í 
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tónlist til þess að flæði milli skólastiga verði eðlilegt. Forsenda fyrir samstarfi sem þessu 

er að traust ríki milli skólanna tveggja og gott samkomulag um framkvæmd og skipulag 

starfsins. 

Það verður að teljast óheppilegt hversu einangraðir hæfileikaríkustu 

tónlistarnemendur landsins eru hver innan síns sviðs og raun ber vitni. Nú er staðan sú 

að flestir nemendur í klassískum hljóðfæraleik á framhaldsstigi stunda nám við 

Tónlistarskólann í Reykjavík, þeir sem leggja stund á Jazztónlist við tónlistarskóla FÍH og 

tónsmíðanemendur stunda flestir nám við Listaháskóla Íslands. Niðurstaðan verður oft 

og tíðum að nemendur hljóta of einhæfa menntun og verða ekki fyrir nauðsynlegu 

listrænu áreiti til þess að þroskast sem sjálfstæðir listamenn. Því væri það hagur 

nemenda allra ef að tónsmíðanemendur umgengjust hljóðfæranemendur í ríkara mæli 

og nemendur í klassískri tónlist hefðu meiri samskipti við þá sem læra jazztónlist og svo 

framvegis. Nemendur hefðu allir hag af breiðara námsframboði en nú er og ef þeir gætu 

dýpkað menntun sína á ólíkum sviðum tónlistar. Til þess að þetta sé mögulegt þarf að 

skapa grundvöll að samvinnu Listaháskóla Íslands og þeirra skóla sem sérhæfa sig í 

kennslu á framhaldsstigi, bæði í rytmískri tónlist og klassískri tónlist. Í dag bjóða fjórir 

tónlistaskólar í Reykjavík upp á námsbrautir eftir framhaldspróf, en þær eru skilgreindar 

á fjórða hæfniþrepi samkvæmt námsskrá og bjóða upp á námsskeið sem má meta til 

háskólanáms. Fram til þessa hefur hljóðfæradeild og söngdeild Listaháskólans ekki verið 

samkeppnishæf við þessa skóla. Því er eðlilegt að Listaháskóli Íslands taki upp samtal við 

skólana, meti þau námskeið til eininga sem eru kennd eftir framhaldsstig og tilheyra 

háskólastigi, og bjóði upp á áhugavert og krefjandi nám fyrir þá nemendur sem 

útskrifast úr þessum skólum.  

7.1.6 Framhaldsskóli í tónlist 

Rétt eins og hér eru reknir mennta- og fjölbrautaskólar til þess að undirbúa nemendur á 

skipulegan hátt undir háskólanám í hinum ýmsu greinum þyrfti að reka hér á landi skóla 

á framhaldsstigi í tónlist til þess að undirbúa nemendur undir háskólanám, hér heima og 

erlendis. Það myndi styrkja stöðu framhaldsnáms á Íslandi að setja á fót einn slíkan 

framhaldsskóla. Framhaldsskóli í tónlist myndi miða að því að hafa á einum stað flesta 

þá nemendur sem hafa burði og áhuga til þess að stunda strangt tónlistarnám á 

framhaldsstigi. Ef nemendum á þessu skólastigi er dreift á marga skóla er hætt við að 
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það bitni á gæðum námsins auk þess sem erfiðara og mun dýrara er að bjóða upp á allar 

þær námsgreinar sem eru nauðsynlegur undanfari háskólanáms. Það er álit rannsakanda 

að öflugur skóli á framhaldsstigi í tónlist sé forsenda fyrir námi á háskólastigi í tónlist á 

Íslandi. Stofnun slíks skóla yrði til þess að efla allt tónlistarlíf í landinu og lyfta 

menntunarstigi þjóðarinnar á hærra stig. 

Í ljósi þess hvaða hlutverki Tónlistarskólinn í Reykjavík hefur gegnt í gegnum tíðina og 

gegnir enn í íslensku tónlistarlífi væri skynsamlegt að hann yrði viðurkenndur sem 

framhaldsskóli í tónlist, eða tónlistarskóli á framhaldsstigi á framfærslu ríkisins.  

Það myndi styrkja stöðu slíks skóla enn frekar ef innan hans væri einnig boðið upp á 

rytmíska deild. Það yrði að vera í fullu samráði og samvinnu við Tónlistarskóla FÍH, sem 

er sá skóli sem sinnir tónlistarkennslu á framhaldsstigi í rytmískri tónlist. Með 

sameiningu skólanna tveggja í einn sterkan framhaldsskóla í tónlist með klassískri og 

rytmískri deild myndi skólinn standa sterkari að vígi og vera hagkvæmari rekstrareining. 

Námsframboð yrði fjölbreyttara og nemendur gætu valið námskeið úr báðum deildum 

til þess að dýpka þekkingu sína og færni. Með slíkum skóla mætti skapa frjótt og 

fjölbreytilegt umhverfi fyrir efnilega tónlistarnemendur þar sem þau fá tækifæri til þess 

að þroskast sem listamenn og nauðsynlega þjálfun í tónlistarflutningi og fræðigreinum. 

Innan skólans þyrfti helst að vera starfræktur kór, strengjasveit, blásarasveit, 

stórsveit og sinfóníuhljómsveit auk nemendaóperu. Boðið yrði upp á fjölbreyttar 

hliðargreinar allan námstímann með tilliti til aldurs og þroska nemenda. Kenndar yrðu 

hefðbundnar tónfræðagreinar en einnig væru í boði aðrir áfangar. Mikilvægt er að tölvu- 

og upptökuver yrði við skólann sem nýta mætti til kennslu í hljóðupptökum, 

tónfræðakennslu og kennslu í nýjum miðlum (tónsmíðum, margmiðlun). Skólinn þyrfti 

að hafa heimild og tekjustofna til þess að kenna fleiri námskeið en einungis þau sem 

skólunum ber skylda til að kenna samkvæmt námsskrá.  

Skólinn myndi bjóða upp á fjölbreytt nám í bóklegum greinum á framhaldsstigi og 

nemendur annarra skóla gætu væntanlega sótt eitthvað af fræðigreinakennslu þangað, 

því ekki hafa allir skólar hafa burði til þess að halda úti kennslu í öllum þeim bóklegu 

fögum sem ætlast er til þess nemendur ljúki fyrir framhaldspróf í tónlist. Slíkur skóli 

myndi stuðla að öflugu tónlistarlífi á Íslandi til frambúðar. 
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7.1.7 Svar við 1. rannsóknarspurningu í hnotskurn 

Framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi þróaðist hratt allt frá stofnun Tónlistarskólans í 

Reykjavík árið 1930. Tónlistarskólinn hefur gegnt lykilhlutverki í þróun 

framhaldsmenntunar í tónlist og brugðist við þörfum íslensks tónlistarlífs og samfélags á 

hverjum tíma. Smám saman byggðist upp hljóðfæranám, kennaradeildir, tónsmíðadeild 

eftir því hver eftirspurnin var í þjóðfélaginu. Tónlistarskóli FÍH var stofnaður árið 1980 og 

varð með því bylting í hryntónlistarkennslu á Íslandi. Með stofnun Listaháskóla Íslands 

varð mikil breyting á tilhögun tónlistarkennslu á framhalds- og háskólastigi en þá var 

tónlistarnám fyrst metið formlega til háskólanáms. Um leið voru kennaradeildir 

Tónlistarskólans í Reykjavík lagðar niður án þess að aðrar kæmu í staðinn í LHÍ því þar 

var lögð megináhersla á tónsmíðakennslu en aðrir þættir eins og hljóðfæranám og 

kennaranám vanræktir. Hefur það leitt til skorts á tónlistarkennurum á landinu. 

Ljóst er að brýn þörf er fyrir skýra menntastefnu í tónlistarkennslu á framhalds- og 

háskólastigi til að greiða úr þeim vandamálum sem hafa með tímanum myndast á 

tónlistarsviðinu. Í köflunum hér á undan eru lagðar fram hugmyndir um umbætur í 

menntamálum sem gætu nýst við mótun slíkrar stefnu. Hér verður farið yfir aðalatriði 

þessara hugmynda: Einkum er mikilvægt að styrkja háskólastigið og vinna að heildstærði 

stefnumótun í framhaldsnámi í tónlist. Tryggja þarf eðlilega námsframvindu og að nám á 

háskólastigi myndi eðlilegt áframhald af framhaldsprófi í tónlist. Það er lykilatriði að 

byggja upp sterkar hljóðfærakennaradeildir á háskólastigi sem væru vænlegur kostur 

fyrir efnilega tónlistarnemendur.  

Til þess að efla og styrkja framhaldsstigið væri skynsamlegt að byggja upp sterkan 

framhaldsskóla í tónlist með bæði klassískri og rytmískri deild þar sem boðið yrði upp á 

breitt námsframboð. Slíkur skóli myndi skapa umhverfi fyrir efnilega tónlistarnemendur 

þar sem þeir gætu þroskast sem listamenn og hlotið þá þjálfun sem nauðsynleg er til 

þess að undirbúa þau undir atvinnumennsku í tónlist. Það væri eðlilegt að 

hljóðfæranemendur á háskólastigi væru ekki aðskildir nemendum á framhaldsstigi og að 

slíkur skóli myndi einnig hafa heimild til þess að útskrifa hljóðfæranemendur á bachelor 

stigi eða vinna í nánu samstarfi við Listaháskóla Íslands svo að hljóðfæranemendur á 
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háskólastigi fái nauðsynlega menntun í hljómsveitarleik, óperubókmenntum og öðru 

sem nauðsynlegt er fyrir klassíska hljóðfæraleikara.  

7.2 Staða íslenska tónlistarklasans 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður greiningar úr 5. kafla ritgerðarinnar þar sem 

stuðst var við klasakort og Demantslíkan Michaels Porters. Hér verður annarri 

rannsóknarspurningunni sem kom fram í inngangi svarað:  

Má sjá dæmi um vaxandi tónlistarklasa og ef svo er, hvernig má ýta undir hann? 

Eftir að hafa greint íslenska tónlistarklasann er augljóst að sjá má greinilegt dæmi um 

vaxandi tónlistarklasa á Íslandi. Kortlagning klasans og greining hans sýnir skýrt að hann 

er að færast af mótunarstigi yfir í að vera klasi á þróunarstigi sem býður upp á ótal 

tækifæri til uppbyggingar ef skynsamlega er staðið að málum. Samt sem áður stendur 

klasinn frammi fyrir erfiðum áskorunum sem mikilvægt er að taka alvarlega og bregðast 

við svo að hann geti haldið áfram að þróast og dafna. Ljóst er að uppbygging á sterku 

framhalds- og háskólanámi í tónlist gegnir lykilhlutverki við að styrkja íslenska 

tónlistarklasann, en í kafla 7.1 var farið yfir tillögur til umbóta í tónlistarmenntun á 

framhalds- og háskólastigi. Í þessum kafla verður farið yfir ábendingar um hvernig megi 

styrkja íslenska tónlistarklasann með öðrum hætti og renna þar með styrkari stoðum 

undir íslenskt tónlistarlíf. 

7.2.1 Styrking stéttar- og hagsmunafélaga tónlistarmanna 

Íslenski tónlistarklasinn nær utan um allar þær stofnanir og félagasamtök sem 

nauðsynleg eru til þess að byggja upp sterkan tónlistarklasa. Engu að síður er 

nauðsynlegt að styrkja þessi félög og stofnanir því sum þeirra ná ekki að sinna lögboðnu 

hlutverki sínu til fulls. Mikilvægt er að STEF, sem eru samtök sem fara með málefni 

höfundarréttar nái að standa dyggilega vörð um höfundarrétt tónskálda og 

tónlistarmanna en það hefur reynst erfitt verkefni á síðustu árum þegar geisladiskasala 

hefur hrunið og ólöglegt niðurhal hefur orðið æ algengara. Einnig er mikilvægt að styrkja 

FÍH (Félag íslenskra hljómlistarmanna) í hagsmunabaráttu tónlistarmanna. 

Tónlistarmenn og stofnanir þurfa að taka höndum saman og vinna að því að þeir 

fyrrnefndu vinni ekki undir þeim lágmarkstöxtum sem gilda í landinu. Berjast verður 

gegn þeirri hugmynd að lítið eða ekkert eigi að greiða fyrir tónlistarflutning og að 
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tónlistarmenn komi list sinni launalaust á framfæri, en þetta er hugmynd sem enn lifir 

góðu lífi meðal þjóðarinnar. 

Mikilvægt er að stofnanir og félagasamtök innan tónlistariðnaðarins standi saman og 

styðji hvert annað í hagsmunabaráttu tónlistarmanna. Þannig þyrftu kennaradeild FÍH 

og FT (Félag Tónlistarskólakennara) að vinna saman að kjarasamningi tónlistarkennara 

og að sameiginlegum hagsmunum tónlistarkennara. Í síðustu kjarasamningum gengu 

félögin í sitthvoru lagi til samninga sem veikti samningsstöðu beggja félaga til muna.  

7.2.2 Stuðningur við útflutning íslenskrar tónlistar 

Á síðustu árum hefur stuðningur ríkisins við útflutning íslenskrar tónlistar verið skorinn 

mikið niður. Í stjórnartíð síðustu ríkisstjórnar var aukið fjármagn sett í ÚTÓN, 

Útflutningsmiðstöð íslenskrar tónlistar, en þetta framlag var dregið til baka í framlögum 

síðasta árs. Þetta hefur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og þeir tónlistarmenn 

sem vilja kynna tónlist sína á erlendri grundu geta ekki átt von á stuðningi opinberra 

aðila. Til þess að byggja upp íslenska tónlistarklasann er mikilvægt að styðja við bakið á 

tónlistarfólki sem er að skapa sér nafn í tónlistarheiminum og gera því kleift að kynna 

tónlist sína fyrir utan landsteinana.  

Það er ekki einungis fjármagnið sem skiptir máli heldur einnig tengslanet og gott 

orðspor íslenskra tónlistarmanna á erlendri grundu sem tekist hefur að byggja upp á 

síðustu árum. Samkvæmt Michael Porter (2008) er gríðarlega mikilvægt að hlúa vel að 

tengslaneti þegar á að byggja upp sterkan klasa. Þar er því lykilatriði byggja upp og 

viðhalda sterku tengslaneti í gegnum tónlistarmenn og fyrirtæki í tónlistariðnaðinum til 

þess að tónlistarmenn hafi tækifæri til þess að koma sér á framfæri og séu 

samkeppnishæfir í alþjóðlegu samhengi.  

7.2.3 Aðgengi að upplýsingum sem varða tónlistariðnaðinn 

Fyrir þróun íslenska tónlistarklasans skiptir gríðarlega miklu máli að tónlist fái 

viðurkenningu stjórnvalda og samfélags sem mikilvæg atvinnugrein í landinu. Aðgengi er 

þó lítið að upplýsingum og tölum sem varða tónlistariðnaðinn og oft erfitt að afla þeirra. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á tónlistariðnaðinum á Íslandi sýna 

fram á að hann hafi veruleg áhrif á hagvöxt og að hægt sé að taka hann alvarlega sem 
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raunverulega atvinnugrein. Upplýsingaflæði þarf þó að vera betra til þess að þetta 

komist til skila. 

7.2.4 Endurnýjun og heilbrigð samkeppni 

Erfitt er að sjá til þess að samkeppni sé heilbrigð í jafn litlu samfélagi sem þessu. Eins og 

fram hefur komið eru tónlistarmenn mjög tengdir og vinna náið saman á Íslandi. Margir 

þeirra eru háðir þessari samvinnu til þess að geta haldið áfram að vinna að list sinni. 

Þessi samvinna og nánd skapa frjósaman jarðveg fyrir listsköpun en getur líka komið í 

veg fyrir eðlilega og heilbrigða samkeppni. Í svo litlu samfélagi geta auðveldlega skapast 

hagsmunaárekstrar sem geta haft neikvæð áhrif á tónlistarlífið og tónlistarmenn. Oft 

reynist ungum, hæfileikaríkum tónlistarmönnum erfitt að komast inn í tónlistarlífið þar 

sem fólk stendur vörð um eigin stöðu og hagsmuni.  

Fá föst störf eru í boði í tónlistariðnaðinum, í Sinfóníuhljómsveit Íslands er fólk 

æviráðið og það gerist sjaldan að stöður losna. Ungt vel menntað hæfileikafólk á því oft 

erfitt með að fóta sig í tónlistarlífinu á Íslandi og nokkuð er um það að fólk kjósi því að 

mennta sig til annarra starfa. Það er mikilvægt að styðja við endurnýjun í stéttinni og 

það ætti að vera hlutverk lykilstofnanna í tónlistariðnaðinum líkt og Sinfóníuhljómsveit 

Íslands að gefa ungu hæfileikafólki tækifæri og hjálpa því að fóta sig áfram í 

tónlistarlífinu. Þessar stofnanir eru að mestu reknar af skattpeningum þjóðarinnar og 

eiga að tilheyra almenningi. Því fylgir sú ábyrgð að hlúa að þeirri kynslóð tónlistarmanna 

sem er að vaxa úr grasi og gefa henni tækifæri til að þróast sem listamenn. Ef lítil sem 

engin tækifæri eru fyrir unga vel menntaða tónlistarmenn á Íslandi munu þeir ekki skila 

sér til baka úr námi í framtíðinni og það mun hafa neikvæð áhrif á íslenskt tónlistarlíf til 

frambúðar. 

7.2.5 Rannsóknir og nýsköpun 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tónlist á Íslandi. Því myndi það styrkja innviði klasans 

að koma á stað rannsóknarsetri íslenskrar tónlistar sem beindi athygli sinni að íslenskri 

tónlist og sérstöðu hennar. Nú er mjög erfitt fyrir tónlistarfólk að standa að sjálfstæðum 

verkefnum, um leið og mikilvægt er fyrir nýsköpun í tónlist að grasrótin fái að þróast og 

hafi möguleika á að hrinda ýmsum verkefnum í framkvæmd. Því þyrfti að skapa 

umhverfi þar sem hægt væri að láta nýjar hugmyndir verða að veruleika. 
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7.2.6 Stjórnvöld endurskoði að hætta við fjárfestingaráætlun í listum 

Í stjórnartíð síðustu ríkisstjórnar var sett fram sérstök fjárfestingaráætlun með það fyrir 

augum að fjárfesta í listum og menningu. Þetta var hluti af sóknaráætluninni Ísland 2020 

sem átti að styrkja atvinnulíf og samfélag á Íslandi. Núverandi ríkisstjórn dró 

fjárfestingaráætlunina til baka og hefur staðið fyrir miklum niðurskurði til lista og 

menningar. Sá niðurskurður sem boðaður hefur verið í tónlistariðnaðinum mun hafa 

verulega alvarlegar afleiðingar í för með sér. Viturlegt væri að endurskoða þá ákvörðun 

að draga fjárfestingaráætlunina til baka. Skilningur stjórnvalda á mikilvægi tónlistar fyrir 

samfélagið og stuðningur þeirra eru lykilatriði ef byggja á upp sterkan tónlistarklasa á 

Íslandi. 

7.2.7 Endurskipulagning starfslauna listamanna 

Á síðustu árum hefur oft verið deilt um starfslaun listamanna og hvernig eigi að úthluta 

þeim. Með endurskoðun úthlutunarreglna væri hugsanlega hægt að ná sáttum um 

dreifingu starfslaunanna, t.d. með því að leggja áherslu á að styrkja unga hæfileikaríka 

listamenn sem enn eru að fóta sig í atvinnulífinu og gefa þeim tækifæri til þess að helga 

sig list sinni í ákveðinn tíma meðan þeir eru að byggja upp feril sinn og orðspor. Í flestum 

tilfellum munu þeir síðar skila andvirði slíkra styrkja margfalt til þjóðarbúsins.  

7.2.8 Endurskipulagning tónlistarsjóðs 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur umsjón með tónlistarsjóði en í hann geta 

tónlistarmenn sótt um styrki til tónlistartengdra verkefna. Sjóðurinn hefur verið skorinn 

mikið niður á síðustu árum. Stefna ráðuneytisins hefur verið að veita litla styrki en til 

margra og duga styrkirnir oft og tíðum aðeins fyrir litlu broti af þeim kostnaði sem fylgir 

verkefnunum. Tónlistarmenn enda oft á því að kosta verkefnin sjálfir og taka á sig 

vinnuna sem þeim fylgir launalaust. En með því að þiggja styrkina þurfa þeir að skila 

greinargerð um að verkefnið hafi átt sér stað og því eru styrkveitingar af þessu tagi oft 

bjarnargreiði fyrir tónlistarfólk. Fjármagninu væri betur varið ef að færri fengju styrki en 

þeir fengju hærri upphæðir sem myndu raunverulega duga fyrir kostnaði verkefnanna 

sem á að framkvæma fyrir styrkféð. 
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7.3  Stefnumótun fyrir Tónlistarskólann i Reykjavík 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður úr 6. kafla ritgerðarinnar þar sem stuðst var 

við aðferðir stefnumiðaðrar stjórnunar með áherslu á mótun stefnu. Hér verður þriðju 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í inngangi ritgerðarinnar svarað:  

Hvernig má treysta og efla stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík?  

Í köflunum hér á eftir verða settar fram tillögur að umbótum og lagður grunnur að 

framtíðarstefnu fyrir Tónlistarskólann. 

7.3.1 Lykilatriði í starfi Tónlistarskólans í Reykjavík 

Í kafla 6.3 voru settar fram spurningar sem vörðuðu lykilatriði í tengslum við 

stefnumótun Tónlistarskólans í Reykjavík. Eftir að hafa greint ytra og innra umhverfi 

Tónlistarskólans, sem og styrkleika og veikleika í starfsemi hans, eftir aðferðum 

stefnumiðaðrar stjórnunar verður í þessum kafla leitast við að draga fram þessi 

lykilatriði. 

Aukin gæði náms 

Varðveita þarf þann þekkingarauð sem Tónlistarskólinn býr yfir og leita leiða til þess að 

endurskoða og bæta námsframboð. Djúpt skarð var höggvið í skólastarfið með 

niðurskurði síðustu ára sem hefur bitnað á gæðum námsins. Til þess að auka gæði þess 

er mikilvægt að vinna upp þann skaða og bjóða upp á fjölbreyttara námsframboð en nú. 

Námið þyrfti að vera heilsteyptara og mynda og betri grunn að háskólanámi, t.d. þyrfti 

að taka upp kennslu á ný í einhverjum þeirra fræðigreina sem skornar voru niður og 

bæta við nýjum námsgreinum sem mæta breyttum kröfum samfélagsins til starfa 

tónlistarmanna. Til dæmis væri gagnlegt að bæta við námskeiðum í upptökutækni og 

tölvuvinnslu sem og hagnýtum námskeiðum um störf tónlistarmannsins. Einnig væri 

dýrmætt fyrir nemendur að eiga þess kost að sækja námskeið í spuna og grunnatriðum 

jazz-tónlistar. Fjölbreytt námsframboð eykur gæði námsins og skilning á tónlist og þeim 

fræðigreinum sem tengjast henni. 

Það er mikilvægt fyrir Tónlistarskólann að ráða aðeins færustu sérfræðinga sem völ 

er á til kennslu með það fyrir augum að bjóða nemendum upp hágæðakennslu. Þar sem 

stór hluti tónlistarnáms fer fram í einkakennslu verður menntastofnun aldrei betri en sá 

mannauður sem hann hefur hverju sinni á að skipa.  
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Tónlistarskólinn hefur alltaf lagt ríka áherslu á fræðigreinakennslu og gert þó nokkrar 

kröfur til nemenda um námsárangur í bóklegum greinum tengdum tónlist. Hugsanlega 

myndi það auka gæði námsins að endurskoða bóklegu fögin að hluta og ráðast í skarpa 

greiningu á því hvernig hægt er að byggja námskeiðin upp á hagnýtan hátt sem geri 

nemendur kleift að tengja fræðigrunninn betur við tónlistariðkun sína. Mikilvægt er að 

námskeiðin búi nemendur sem best undir störf tónlistarmannsins. 

Undirbúningur undir atvinnumennsku í tónlist 

Til þess að undirbúa nemendur undir atvinnumennsku í tónlist er mikilvægt að veita 

þeim þá bestu og innihaldsríkustu menntun sem kostur er. Sú menntun ætti að styrkja 

þau sem upplýsta og sjálfstæða einstaklinga sem eru í stakk búin til þess að takast á við 

þær ólíku og flóknu aðstæður sem felast í starfi tónlistarmannsins. Einnig yrði að kenna 

þeim að kafa djúpt ofan í viðfangsefni þeirra og skilja kjarna tónlistarinnar frekar en fara 

grunnt í fleiri þætti. Það að brjóta viðfangsefni til mergjar gerir þeim auðveldara að beita 

þeim skilningi sem þau öðlast við það í næstu þraut. 

Tónlistarheimurinn hefur breyst mikið á undanförnum árum og nú er mikilvægara en 

nokkru sinni að tónlistarmenn séu allt í senn sínir eigin umboðsmenn, útgefendur og 

markaðsfulltrúar. Tónlistarnám er oft og tíðum sértækt og því lítið hugsað um hagnýta 

hluti eins og hvernig nemendur geti fótað sig í tónlistarlífinu að skólagöngu lokinni. 

Nemendur þarf þó að undirbúa eins mikið og hægt er undir það sem tekur við eftir 

námið. Það er skynsamlegt að fræða nemendur og kenna þeim t.d. undirstöðuatriði í 

upptökutækni, útgáfu, skipulagningu og markaðssetningu. Jafnvel hlutir eins og að skrifa 

góðar umsóknir geta flækst fyrir efnilegustu nemendum. 

Leikgleði  

Flestir nemendur á þessu skólastigi hafa stundað tónlistarnám frá barnsaldri og ákváðu 

af áhuga og ástríðu að stunda framhaldsnám í tónlist. Í því námi eru í flestum tilfellum 

gerðar miklar kröfur til nemenda bæði í hljóðfæraleik og fræðigreinum. Þeir sem stunda 

það af alvöru, sem er stór hluti nemenda, verja mörgum klukkustundum á dag í 

tónlistariðkun enda dugar ekkert minna til þess að ná góðri færni á hljóðfæri. Í klassískri 

tónlist er víða hefð fyrir ströngum aga og ströngum kennsluaðferðum til þess að ná fram 

hámarksafköstum nemendanna. Á þessari vegferð kemur ósjaldan fyrir að nemendur 

þola illa álagið, brotna undan því og hætta að njóta þess að fást við tónlist.  
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Þó að vissulega verði að halda uppi aga er mikilvægt að nemandi fái að viðhalda ást 

sinni til tónlistarinnar, fái að halda áfram að hrífast og njóta þess að miðla tónlistinni. 

Kennarar verða að líta á það sem hlutverk sitt að veita nemendum innblástur og ljúka 

upp fyrir þeim undraveröld tónlistarinnar um leið og þeir kenna þeim gott handverk og 

vinnubrögð. Hvetja nemendur til þess að hlusta á fjölbreytta tónlist, fara á tónleika, lesa 

sér til, láta hrífast af og öðlast bættan skilning á listinni sem þeir iðka. 

Rekstrargrundvöllur 

Til þess að eyða óvissu um framtíðina er lykilatriði að úr því verði skorið hver ber ábyrgð 

á því að greiða kennslukostnað við kennslu á framhaldsstigi í tónlist. Nú er sú staða uppi 

að hvorki ríki né Reykjavíkurborg tekur fulla ábyrgð á kennslukostnaði við 

framhaldsstigið. Frá því að samkomulag „til eflingar tónlistarnáms“ milli 

sveitarfélaganna og ríkisins tók gildi árið 2011 hafa engir þjónustusamningar verið gerðir 

um kennslu á því stigi. Til þess að eyða þessari óvissu um framtíðina er lykilatriði að 

tónlistarskólarnir fái þjónustusamninga fyrir öll skólastig, ekki aðeins grunn- og miðstig. 

Svo lengi sem óvisst er hver beri ábyrgð á kennslukostnaði við framhaldsstigið er rekstur 

Tónlistarskólans í Reykjavík óöruggur og framtíð hans óviss.  

Tónlistarskólinn leitar nú réttar síns frammi fyrir dómsstólum og hefur stefnt 

Reykjavíkurborg fyrir að uppfylla ekki fjárhagslega skuldbindingar sínar gagnvart 

skólanum. Um var að ræða neyðarúrræði þar sem aðrar leiðir reyndust ekki duga til 

þessa. Það er von stjórnenda skólans að úrskurður í því máli skeri endanlega úr um hver 

ber ábyrgð á kennslukostnaði við framhaldsstigið.  

Ennfremur er gríðarlega mikilvægt að tekið verði á vandamálum tónlistarskólanna 

hvað varðar stjórnsýslu og fjárhagslegt starfsöryggi og í því samhengi á athugasemdum 

Tónlistarskólans í Reykjavík og félags tónlistarskóla í Reykjavík um nýtt frumvarp um 

„fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla“.  

Jafnrétti til tónlistarnáms 

Í reglugerð um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga „til eflingar tónlistarnámi“ er skýrt 

tekið fram að óheimilt er að krefja þá nemendur sem samkomulagið nær til, það er 

nemendur á framhaldsstigi, um hlutdeild í kennslukostnaði. Samt er raunveruleikinn sá 

að stór hluti skólagjalda Tónlistarskólans í Reykjavík og annarra skóla sem sérhæfa sig í 

framhaldsstiginu, það er Tónlistarskóla FÍH og Söngskólans í Reykjavík, fara í að greiða 
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kennslukostnað. Skólagjöld þessara skóla hafa hækkað meira en eðlilegt getur talist og 

fyrir vikið er ekki lengur hægt að tala um jafnrétti til tónlistarnáms í Reykjavík. 

Til þess að sporna við frekari hækkun á skólagjöldum er lykilatriði að lögum sé 

framfylgt og að tónlistarskólarnir fái kennslukostnað greiddan. Á síðasta ári dugðu 

framlög Reykjavíkurborgar og Jöfnunarsjóðs aðeins fyrir 66% af kennslukostnaði 

Tónlistarskólans og þar er bróðurpartur þeirrar upphæðar sem upp á vantar 

kennslukostnaður við kennslu á framhaldsstigi. Ef Tónlistarskólinn neyðist til þess að 

hækka skólagjöld enn frekar mun það þýða að einungis ungmenni úr efnameiri 

fjölskyldum munu eiga þess kost að stunda tónlistarnám. Einnig þess vegna er mikilvægt 

að fá úr því skorið hver ber ábyrgð á kennslukostnaði við nám á framhaldsstigi í tónlist í 

Reykjavík. 

Sterkt framhaldsnám 

Meginforsenda þess að tónlistarlíf haldi áfram að þróast og blómstra á Íslandi er að 

betur verði skilgreint en nú er hvernig eigi að haga málum varðandi tónlistarkennslu á 

framhaldsstigi. Það myndi styrkja stöðu skólans og framhaldsmenntunar í tónlist á 

Íslandi ef Tónlistarskólinn í Reykjavík myndi fá viðurkenningu mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sem framhaldsskóli í tónlist. Hér á landi eru reknir 

mennta- og fjölbrautaskólar sem undirbúa nemendur undir háskólanám í hinum ýmsu 

greinum. Að sama skapi væri eðlilegt að hér yrði rekinn einn framhaldsskóli í tónlist á 

ábyrgð ríkisins líkt og aðrir framhaldsskólar. Það liggur beinast við að Tónlistarskólinn í 

Reykjavík gegndi því hlutverki en hann sækir bróðurpartur þeirra nemenda sem ætla sér 

að fara í tónlistarháskóla og verða hljóðfæraleikarar. Ef framhaldsnemendum er dreift á 

marga skóla er hætt við að árangur þeirra verði lakari og námskerfið verði 

þjóðfélagslega dýrara því kostnaðarsamt er að bjóða upp á allar þær námsgreinar sem 

þarf til framhaldsprófs í mörgum skólum. Einnig er það félagslega jákvætt fyrir 

framhaldsnemendur að sem flestir þeirra nemi á einum stað með sínum jafnokum. 

Til þess að styrkja stöðu skólans enn frekar mætti skoða hugmyndir um að 

Tónlistarskólinn í Reykjavík taki höndum saman við Tónlistarskóla FÍH, sem sérhæfir sig 

kennslu í rytmískri tónlist á framhaldsstigi, og vinni að hugmyndum um samvinnu eða 

sameiningu skólanna tveggja. Ef skólarnir myndu sameinast í einn sterkan 

framhaldsskóla í tónlist, þar sem væri boðið upp á klassíska deild og jafnframt rytmíska 
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deild, væri staða þeirra sterkari og rekstrareiningin hagkvæmari. Einnig mætti þannig 

bjóða upp á fjölbreyttara nám og nemendur myndu hagnast á því að geta dýpkað 

þekkingu sína og sótt námskeið í mismunandi greinum tónlistar.  

Hollvinafélag 

Framlög Reykjavíkur og Jöfnunarsjóðs til Tónlistarskólans eru einungis í formi 

launakostnaðar og taka ekki til rekstrarkostnaðar skólanna. Ef lögum væri framfylgt og 

Tónlistarskólinn fengi launakostnað greiddan væri hægt að nota skólagjöld í 

rekstrarkostnað skólans. Veruleikinn er þó sá að stór hluti skólagjalda fer í að greiða 

launakostnað og allt of takmarkaðir fjármunir verða afgangs til þess að sinna rekstri 

skólans, en ýmis verkefni hafa setið á hakanum árum saman eins og viðhald og 

endurnýjun á hljóðfærum. Af þessum sökum verður skólinn að leita leiða annars staðar 

til þess að styrkja stöðu skólans fjárhagslega. Eitt skref í þá átt er að byggja 

Tónlistarfélagið í Reykjavík upp sem hollvinafélag Tónlistarskólans í Reykjavík sem legði 

skólanum lið við mikilvæg verkefni. 

Á fyrstu árum Tónlistarskólans í Reykjavík var það hópur athafnamanna í Reykjavík 

undir forystu Ragnars í Smára sem tryggði rekstur Tónlistarskólans í Reykjavík. Félagið er 

enn til en eina hlutverk þess á síðustu árum hefur verið að leggja skólanum til húsnæði 

sitt sem enn er í eigu þess. Veturinn 2013‒2014 var félagið endurvakið sem hollvinafélag 

skólans og nýjum meðlimum og styrktaraðilum var safnað í það. Það væri þýðingarmikið 

fyrir skólastarfið að Tónlistarfélagið styddi í auknu mæli við bakið á Tónlistarskólanum: 

annars vegar með styrktaraðilum, en nokkur fyrirtæki hafa nú þegar lagt skólanum lið, 

hins vegar í gegnum árgjald sem félagsmenn greiða á hverju ári. Þeir fjármunir sem 

safnast með þessu móti yrðu nýttir til brýnna verkefna sem skólinn stendur frammi fyrir. 

7.3.2 Tillaga að stefnu 

Í þessum kafla er sett fram sú stefna sem rannsakandi telur skynsamlegt að 

Tónlistarskólinn í Reykjavík vinni eftir til þess að styrkja stöðu sína og starfsemi. Í ljósi 

þeirrar óvissu sem ríkir þarf Tónlistarskólinn að vera undir það búinn að takast á við 

breytingar og bregðast við erfiðum áskorunum. 

 Að viðhalda þeirri sérstöðu sem skólinn hefur sem leiðandi mennta- og 
menningarstofnun í tónlist á Íslandi.  
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 Að skólinn nýti sér núverandi stöðu sína og gott orðspor til þess að halda 
áfram uppbyggingu í tónlistarmenntun þjóðarinnar. 

 Að Tónlistarskólinn í Reykjavík taki höndum saman við Tónlistarskóla FÍH, sem 
sérhæfir sig í framhaldsnámi í rytmískri tónlist og vinni að samstarfi og 
hugsanlega sameiningu skólanna tveggja. Það myndi styrkja stöðu beggja 
skóla að hafa einn stóran framhaldsskóla í tónlist með klassískri og rytmískri 
deild innanborðs. Námsframboð yrði í kjölfarið fjölbreyttara og nemendur 
hefðu tækifæri til þess að bæta við sig menntun og dýpka skilning á hinum 
ýmsu stefnum tónlistar. Skólinn væri einnig í sterkari stöðu til þess að takast á 
við utanaðkomandi ógnir og breytingar. 

 Að Tónlistarskólinn vinni að því að fullmóta tónlistarbraut í samvinnu við 
Menntaskólann við Hamrahlíð og mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þar 
gætu nemendur valið tónlist sem aðalnámsgrein til stúdentsprófs og 
útskrifast af tónlistarbraut MH. Nemendur sæktu þá tíma í tónlistargreinum 
við Tónlistarskólann í Reykjavík og fengju þær metnar til eininga við MH.  

 Að Tónlistarskólinn vinni að stefnumótun framhaldsmenntunar í tónlist á 
Íslandi í auknu samstarfi við Listaháskóla Íslands. Námsframvinda þyrfti að 
vera eðlileg og náttúrulegt flæði milli skólastiga. Til þess þyrfti háskólanám 
hér á landi að vera eðlilegt áframhald af framhaldsprófi. 

 Að Tónlistarskólinn vinni að því að auka námsframboð til þess að mæta þeim 
kröfum sem gerðar eru til tónlistarmanna í samtímanum. Í því felst að gefa 
nemendum tækifæri á aukinni sérhæfingu, til dæmis í barrokktónlist, 
samtímatónlist, tölvuvinnslu, upptökutækni og ýmsum fræðigreinum.  

7.3.3 Tillaga um markmið 

Hér verða sett fram markmið sem rannsakandi telur að skynsamlegt væri fyrir 

Tónlistarskólann að setja sér til þess að styrkja stöðu sína til framtíðar. Markmiðin eru 

nokkurs konar vegvísir fyrir skólann um hvaða skref hann ætti að taka til þess að fylgja 

þeirri stefnu sem sett var fram í kaflanum á undan og öðlast þá stöðu sem stefnan lýsir. 

Mikilvægt er að vita hvert skuli stefna og hvernig eigi að ná þeirri stöðu sem stofnunin 

vill gegna.  

 Að taka upp kennslu á ný í ýmsum þeirra fræðigreina sem skornar voru niður í 
kjölfar hrunsins. 

 Að ráða aðeins færustu sérfræðinga sem völ er á til kennslu. 

 Að endurskoða bóklegu fögin að hluta. 

 Að bjóða upp á hagnýt námskeið um þau störf sem fylgja því að vera 
tónlistarmaður. 

 Að tónlistarskólarnir fái þjónustusamninga fyrir öll skólastig, en ekki einungis 
grunn- og miðstig.  
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 Að komist verði að því hver beri ábyrgð á kennslukostnaði framhaldsstigsins.  

 Að Tónlistarskólinn fái viðurkenningu frá mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu sem framhaldsskóli í tónlist. 

 Að vinna að samstarfi eða sameiningu við Tónlistarskóla FÍH sem sérhæfir sig í 
kennslu í rytmískri tónlist á framhaldsstigi og byggja upp sterkan 
framhaldsskóla í tónlist með bæði klassíska og rytmíska deild. 

 Að vinna að heildstæðri stefnumótun framhaldsnáms í tónlist á Íslandi í 
samvinnu við Listaháskóla Íslands. 

7.3.4 Tillaga um aðgerðalista 

Hér er settur fram aðgerðarlisti með verkefnum sem rannsakandi telur skynsamlegt að 

Tónlistarskólinn ráðist í til þess að innleiða þá stefnu sem sett var fram hér að ofan. 

Þetta eru aðgerðir sem flestar eru framkvæmanlegar strax og miða að því að styrkja 

stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík og bæta aðstæður tónlistarnemenda á Íslandi. 

 Að vinna að hugmyndum í samstarfi við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið um stofnun framhaldsskóla í tónlist á framfærslu 
ríkisins. Leggja fyrir fullmótaðar hugmyndir um uppbyggingu slíks skóla. 

 Að setja af stað stefnumótunarvinnu í samstarfi við Tónlistarskóla FÍH um 
sameiningu skólanna tveggja. 

 Að koma að lokavinnu við gerð nýs frumvarps um tónlistarskóla. Sjá til þess að 
það verði tekið mið af athugasemdum tónlistarskólanna áður en frumvarpið 
verður lagt fram. Beita þrýstingi á að ábyrgð á kennslukostnaði á 
framhaldsstigi verði endanlega skilgreind. 

 Fullmóta tónlistarbraut í samstarfi við Menntaskólann við Hamrahlíð. 

 Meta öll námskeið við Tónlistarskólann eftir ECTS‒einingakerfinu. 

 Setja af stað stefnumótunarvinnu með kennurum um endurskoðun 
námsframboðs. 

 Vinna að heildstæðri menntastefnu í tónlistarmenntun á framhalds- og 
háskólastigi í samstarfi við Listaháskóla Íslands. 

 Vinna að eðlilegu flæði milli framhalds- og háskólastigs. 

7.4 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var farið yfir nokkuð breitt svið íslensks tónlistarlífs og menntunar. Hér 

hafa verið settar fram tillögur og ábendingar sem áhugavert væri að útfæra betur en 

ráðrúm var fyrir í þessari ritgerð. Það er von mín að rannsóknin gefi nokkuð skýra yfirsýn 

yfir stöðu framhaldsmenntunar í tónlist hér á landi og þær erfiðu áskoranir sem 
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tónlistarskólarnir  standa  frammi  fyrir.  Það  er  mikil  þörf  fyrir  skýra  menntastefnu  í 

málefnum  framhaldsmenntunar  í  tónlist  og  nauðsynlegt  að  finna  skynsama 

framtíðarlausn um hvernig eigi að haga tónlistarkennslu á framhalds‐ og háskólastigi á 

Íslandi. Það er einlæg ósk mín að rannsóknin muni nýtast  til  frekari stefnumótunar og 

rannsókna á sviði framhaldsmenntunar í tónlist.  

Ástæða þess að viðfangsefni ritgerðarinnar spannar svo breitt svið sem raun ber vitni 

var  mikilvægi  þess  að  fá  skýra  yfirsýn  yfir  íslenskt  tónlistarlíf  og  menntun  og  þær 

áskoranir  sem  menntakerfi  í  tónlist  stendur  frammi  fyrir.  Tilvera  Tónlistarskólans  í 

Reykjavík er háð íslenska tónlistarklasanum en til þess að skólinn geti þrifist þarf klasinn 

einnig  að  blómstra.  Skólinn  styrkir  aftur  á  móti  klasann  með  því  að  mennta  hæft 

tónlistarfólk  sem  skilar  sér  út  í  atvinnugreinina  og  er  því  ein  af  mikilvægustu 

grunnstoðum hans.  Enn  fremur er  klasinn hluti  af  íslensku  tónlistarlífi og með því  að 

byggja upp sterkan klasa má styðja við íslenskt tónlistarlíf og samkeppnishæfni íslenskra 

tónlistarmanna  á  alþjóðavettvangi.  Mikilvægasti  þáttur  þess  að  byggja  upp  sterkan 

tónlistarklasa  á  Íslandi  og  styðja  þannig  við  íslenskt  tónlistarlíf  er  því  að  byggja  upp 

sterkt menntakerfi  í  tónlist.  Slíkt  kerfi  elur  af  sér  gott  tónlistarfólk  sem  leggur  sitt  af 

mörkum til samfélagsins og auðgar menningarlíf landsins. 

Tónlistarlíf á 
Íslandi

Tónlistar-
klasi

Tónlistarskólinn 
í Reykjavík

 

Mynd 16 Tenging rannsóknarefna 
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Þær hugmyndir og tillögur sem settar hafa verið fram í þessari ritgerð eru fyrst og 

fremst hugsaðar með hagsmuni tónlistarnemenda að leiðarljósi og hvernig megi skapa 

frjótt skólaumhverfi þar sem þeir fá nauðsynlega þjálfun og tækifæri til þess að þroskast 

sem listamenn og sjálfstæðir einstaklingar. Hér er bæði átt við þá nemendur sem síðar 

hyggjast hafa atvinnu af tónlist en einnig hina sem munu búa lengi að tónlistarmenntun 

sinni þótt þeir geri tónlistina ekki að ævistarfi sínu. 

Í ritgerðinni var lítið fjallað um tónlistina sjálfa en þegar rætt er um 

framhaldsmenntun í tónlist liggur auðvitað stærsta áskorunin í því hvernig eigi að kenna 

hana og hvaða greinar eigi að kenna. Það er verðugt verkefni að halda áfram 

uppbyggingu framhaldsmenntunar í tónlist á Íslandi og tryggja að sú kynslóð 

tónlistarnemenda sem nú vex úr grasi fái eins góða menntun og kostur er. Það er ekki 

síst mikilvægt að verja það sem gott er í menntakerfinu og vera stöðugt vakandi fyrir því 

hvernig megi bæta námið, þróa það áfram og laga að breyttu samfélagi. 
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