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“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to 

life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I 

wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them 

they didn’t understand life.” 

- John Lennon 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru gerð skil á rannsókn minni á aðgengi grunnskólabarna að tónlist 

og tónlistariðkun í nýjustu hverfum Kópavogs. Kveikjan að rannsókninni er að enginn 

tónlistarskóli er staðsettur í umræddum hverfum og, að hér á landi er víða 

tónmenntakennsla grunnskóla af skornum skammti. Kópavogur er annað stærsta 

sveitarfélag landsins og þar búa rúmlega 32 þúsund íbúar. Í umræddum hverfum eru 

tveir grunnskólar með yfir 1200 nemendur samtals. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um rannsóknir og skrif fræðimanna sem sýna fram á að tónlist auðgar 

einstaklinginn á ýmsa vegu. Því er mikilvægt að hafa gott aðgengi að þessari 

mikilvægu stoð í samfélaginu. Til rannsóknar er annars vegar tónmenntakennsla í 

Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla og hins vegar aðgengi að tónlistarskólum í bænum. 

Um tvær ólíkar stofnanir er að ræða, grunnskólar og tónlistarskólar, og eru því 

starfshættir þeirra skoðaðir eins og þeir birtast í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 

Aðalnámskrá tónlistarskóla 2000. Undirstaða rannsóknarinnar eru viðtöl sem ég tók 

meðal valinna einstaklinga sem allir tengjast rannsóknarspurningunni. Niðurstöður 

viðtala sýna fram á að færri nemendur komast að en vilja vegna fjöldatakmarkanna 

inn í tónlistarskólanna og, af þeim nemendum sem skráðir eru í tónlistarskólanna 

koma áberandi fæstir úr umræddum hverfum. Ástæða þess er lélegt aðgengi þar sem 

enginn tónlistarskóli er staðsettur í svæðinu og er því mikið ójafnvægi í bænum meðal 

barna sem vilja sækja formlegt tónlistarnám. Það er bót í máli að tónmenntakennsla í 

skólunum er góð en þó sýna niðurstöður að sérstaklega slæmt aðgengi er fyrir 

unglinga í Vatnsendaskóla að tónlist þar sem engin tónmennt er kennd á unglingastigi 

og langt er í næsta tónlistarskóla. 
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Abstract 

In this dissertation my research on the access of children to music and musicianship in 

newest neighbourhoods of Kópavogur is discussed in detail. The trigger of this 

research is the fact that in these neighbourhoods there is no music shool and there is a 

well known fact that widely across the country music teaching in primary schools is 

very limited. Kópavogur is the second largest communtiy in Iceland with over 32 

thousand residents. The neighbourhood being reviewed has two primary schools with 

total 1200 pupils. The theoretic part of the dissertation touches on resaerch and 

writings of scholars that show that music enriches the individual in many ways. This 

demonstrates the importance of good access to this important part of our community 

and culture. Under research is music teaching in Hörðuvalla- and Vatnsendaskóla, the 

neighbourhoods primary schools, on one hand and on the other hand the access to 

music shools in Kópavogur. These are two very different organisations and their 

practices will be looked at like as it appears in the primary schools curriculum 2011 

and music shools curriculum 2000. The basis of this research are interviews I 

conducted amongs chosen individual related to the subject and the resarch question. 

The results show that fewer students are accepted to the music shools due to number 

restrictions and of the current student count in music shools there are noticeably fewer 

that live in the neighbourhoods under research. The reason for this is poor access as 

there is no music shool located in the area which causes imbalance and discrimination 

for the children that want to attend a formal music school. This is partly compensated 

by music teaching in the neighbourhoods primary schools which is in good form in 

most age groups. However the results demonstrate that access to music is particularly 

bad amongst teenagers in Vatnsendaskóli where no music courses are tought for the 

age group and distance to the next music shool is long.  
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1 Inngangur 

Tónlist gegnir stóru hlutverki í lífi okkar og hefur gert það öldum saman. Sjaldan 

hefur verið jafn auðvelt og nú að nálgast tónlist og njóta hennar. Tæknin hefur gert 

okkur það kleift að njóta hennar hvar sem er, hvenær sem er og hefur á sama tíma 

opnað augu heimsbúa fyrir fjölbreytileika tónlistar frá mismunandi 

menningarheimum. Það er falleg hugsun að fræða börnin um mismunandi 

menningarheima með tónlist og mikilvægt er að framboð tónmenntakennslu í 

grunnskólum sé eins mikið og mögulegt er. Með því er hægt að vinna á skapandi hátt 

að ýmsum verkefnum og börnin upplifa tónlistina á fjölbreyttan hátt. 

Tónmenntakennsla er mikilvæg stoð í menntakerfinu og þjónar veigamiklu hlutverki í 

uppeldi einstaklingsins. Talsmenn tónlistar þurfa að vera virkir í skrifum sínum til að 

minna á mikilvægi tónlistar á okkur sem einstaklinga og á samfélagið því áhrifa 

tónlistar er að gæta víða eins og fjallað verður um hér í framhaldinu. 

Auk tónmenntakennslu eru tónlistarskólar einnig mikilvæg stoð í samfélaginu. 

Þangað geta einstaklingar sótt einkatíma á hljóðfæri eða söng. Slíkir einkatímar eru 

oftast tvisvar í viku, 30 mínútur í senn, en einnig bjóða sumir skólar upp á hóptíma. 

Það er ekki hlaupið að því að komast í tónlistarnám, það er kostnaðarsamt og biðlistar 

eru langir í flestum skólum. Þá getur aðgengi barna verið misjafnt eftir búsetu. Námið 

er ekki lögbundið og eru skólarnir óháðir því menntakerfi sem grunnskólar landsins 

starfa eftir. Þeir starfa eftir sér námskrá og starfshættir þeirra eru ólíkir starfsháttum 

grunnskóla. Það er því ekki sjálfsagður hlutur að hafa hverfistónlistarskóla 

samanborið við grunnskólakerfi landsins. 

Þessi ritgerð skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er farið ítarlega í fræðilegan 

grunn hennar en síðari hluti tekur á rannsóknarspurningunni sem varpað er fram, í 

henni er komið inn á aðgengi barna að tónlist og tónlistariðkun í Kópavogi. Í 

fræðilegri umfjöllun er fjallað um aðferðir tónlistar í kennslu, kraft tónlistar og áhrif 

hennar á námsuppeldi og á siðferðilega hæfni einstaklings. Greinargóð lýsing er gerð 

á hlutverkum og markmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá tónlistarskóla annars 

vegar, og í Aðalnámskrá grunnskóla hins vegar, þar sem komið er inn á tvo 

grunnþætti menntunar. Fjallað er um kennsluaðferðir tónlistar og mikilvægi þess að 

kennari komi til móts við mismunandi þarfir einstaklinga og aðlagi fjölbreyttar 
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kennsluaðferðir að þörfum þeirra. Þar að auki er fjallað um starfshætti tónlistarskóla 

og áhrif tónlistar á tilfinningar einstaklinga. 

Í umfjölluninni um aðgengi grunnskólabarna að tónlist og tónlistariðkun er 

stuðst við viðtöl rannsakanda við þrjá skólastjóra tónlistarskóla, tvo 

tónmenntakennara, einn tónlistarskólakennara og sviðsstjóra menntasviðs hjá 

Kópavogsbæ. 

 

1.1 Rannsóknarspurning og markmið hennar 

Hvernig er aðgengi grunnskólabarna að tónlist og 

tónlistariðkun í nýjustu hverfum Kópavogs? 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á aðgengi grunnskólabarna að tónlist og 

tónlistariðkun í nýjustu hverfum Kópavogs. Um er að ræða tvo þætti. Annars vegar 

tónmennt í grunnskólum og hins vegar formlegt nám í tónlist við tónlistarskóla. 

Rannsókn ritgerðarinnar felst því í að rannsaka aðgengi barna að þessum tveimur 

þáttum, komast að því hvernig staðið er að tónmenntakennslunni í grunnskólum 

þessara hverfa og hvernig aðgengi að tónlistarskólum er. Staðreyndin er sú að 

tónmenntakennslu hér á landi hefur verið ábótavant og í þessum hverfum er enginn 

tónlistarskóli. Til að tryggja undirstöður rannsóknarinnar var upplýsinga aflað í 

upphafi annar um hversu mörg grunnskólabörn, búsett í nýju hverfunum, sækja 

tónlistarskólanám. Tölurnar sýna að áberandi færri nemendur úr þessum hverfum 

stunda tónlistarnám. Það sem liggur þarna að baki gæti endurspeglast í því að aðgengi 

nemenda að tónlistarskólunum er lélegt og illa gengur að finna lausnir á því. Á því er 

þó brýn nauðsyn. 

 

1.2 Bakgrunnur minn 

Í mörg ár hefur tónlistin verið mitt helsta áhugamál. Tónlistarnám mitt hefur verið 

farvegur út í lífið og tónlistarkennsla lifibrauð mitt samhliða námi undanfarin 8 ár. Ég 

var sex ára gamall þegar ég hóf tónlistarnám við Tónlistarskóla Kópavogs. Áður hafði 

farið fram hljóðfærakynning tónlistarskólans og var aldrei nein spurning um hvaða 

hljóðfæri yrði mitt. Tónlist ungs drengs sem lék á klassískan gítar heillaði mjög og 

ákvörðun var tekin á staðnum. Alla daga síðan hefur gítarinn verið samofinn mér og 

minn besti vinur í gegnum súrt og sætt. 

Eftir langt nám við Tónlistarskóla Kópavogs var ákveðið að leggja stund á 

áframhaldandi gítarnám og við tók þriggja ára nám við Listaháskóla Íslands. Námið 
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skilaði mér mörgum tækifærum til að koma fram og upplifa líf tónlistarmannsins. Að 

námi loknu var kominn tími til að víkka sjóndeildarhringinn og við tók tveggja ára 

meistaranám í listkennslufræðum við sama skóla. Ástæða þess að ég fór í 

kennslufræði er sú að í starfi mínu sem gítarkennari hef ég séð gleðina sem ríkir hjá 

nemendum mínum við að leika á hljóðfæri og fá að upplifa tónlistina. Aðferðir mínar 

við kennslu hafa mótast jafnt og þétt með sjálfum mér en tími var kominn til að 

kynnast aðferðum annarra og tileinka mér þær. Listkennslunámið hefur gefið mér 

tækifæri til að kynnast kennsluaðferðum tónlistar í grunnskólum og mikilvægi þess að 

tónlistarkennarinn ég, finni leiðir til að efla aðgengi grunnskólabarna að tónlist svo 

allir geti notið hennar. 

 

1.3 Sveitarfélagið Kópavogur 

Kópavogur er annað stærsta sveitarfélag landsins. Í bænum búa rúmlega 32 þúsund 

íbúar og fer þeim ört fjölgandi. Frá 1. janúar 2010 til 1. janúar 2015 fjölgaði íbúum 

um rúmlega 2800 manns (Hagstofa Íslands, 2015). Bærinn er vel staðsettur innan 

höfuðborgarsvæðisins og stutt er í allar áttir. Verslunarmiðstöðin Smáralind blasir við 

þegar ekið er eftir Reykjanesbrautinni í gegnum bæinn. Þar hefur búið um sig mikil 

atvinnustarfsemi og virðist miðja bæjarins vera að færast á þetta svæði. Það er miður 

að í þessum líflega punkti eru skýr merki þess efnahagshruns sem skók landsmenn 

haustið 2008 og hálfkláraðar turnbyggingar eru þyrnar í augum. Á undanförnum 

mánuðum virðist þó vera komin hreyfing á byggingarstarfsemina á nýjan leik. 

Hamraborgin er miðbær Kópavogs og hefur mikið verið lagt í að endurnýja og 

stækka svæðið til að efla atvinnulífið í þessu gamla hjarta bæjarins. Í nánasta 

umhverfi við Hamraborgina er menningarkjarni þar sem finna má glæsilegar 

byggingar sem hýsa ýmsar menningarstofnanir. Þetta svæði er gjarnan kallað 

menningarholt. Meðal stofnana sem þar má finna ber helst að nefna Gerðarsafn, 

Tónlistarsafn Íslands, Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræðistofu Kópavogs og 

Tónlistarskóla Kópavogs sem er einn af þremur starfandi tónlistarskólum í bænum. 

Þar er einnig að finna Salinn, fyrsta sérhannaða tónlistarhús landsins. 

 Eftirsóknarvert er að búa í Kópavogi og ný hverfi spretta upp. Á vefsíðu 

bæjarins má finna upplýsingar um að nýlega hafi verið samið um nýbyggingu á 

athafnasvæðinu við Nýbýlaveg og Auðbrekku en svæðið hefur nær eingöngu verið 

fyrir iðnað og verslanir síðustu áratugi. Til stendur að byggja þar nýtt íbúðahverfi en 
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einnig á að rísa nýtt hverfi í Glaðheimum (Kópavogsbær, 2015a). Auk þessa má sjá 

framkvæmdir í íbúðarhverfum í efri byggðum bæjarins við Elliðavatn. Þar má sjá 

byggingakrana sem sönnun þess að bærinn heldur áfram að stækka við sig. 

Bæjaryfirvöld gera því ráð fyrir áframhaldandi fjölgun á næstu árum. 

Huga þarf að skólabyggingum svo öll börn hafi jafnan og greiðan aðgang að 

skólakerfinu. Þar hafa risið tveir stórir grunnskólar, Hörðuvalla- og Vatnsendaskóli. 

Samhliða þessu þarf að huga að aðgengi barna að tómstundaiðkun svo ekki þurfi að 

ferðast langar vegalengdir að þeim. Innan Kópavogsbæjar eru fjölbreytt tækifæri til 

íþróttaiðkunar og hefur mikið verið lagt í nýbyggingar tengdar íþróttafélögum 

bæjarins undanfarin ár (Kópavogsbær, 2015b). Íþróttamannvirki eru með þeim 

glæsilegri sem finnast á landinu og í Kópavogi eru tvær íþróttahallir sem eru stærri en 

10.000m
2
, tvær sundlaugar, og 9 íþróttahús. Þar er því kjörin aðstaða fyrir börn að 

stunda flestar íþróttir (Kópavogsbær, 2015c). Með tilkomu þessara mannvirkja gefst 

bænum til dæmis tækifæri til að bjóða stærstu tónlistarmönnum í heimi að halda 

tónleika
1
. 

Þau nýju hverfi sem fjallað er um hafa verið í örum vexti undanfarið en hér er 

um að ræða Kórahverfið, Þingin og Hvörfin sem urðu til, um og eftir hrun 2008. Sjö 

árum síðar hefur enginn tónlistarskóli opnað á þessu svæði. Það þýðir að langt er í 

næsta skóla og aðgengi barna að tónlistarskólunum ábótavant. Á meðan hefur verið 

unnið hörðum höndum að því að efla aðgengi að íþróttaiðkun á svæðinu. Það má segja 

að með tilkomu Kórsins, sem opnaður var fyrir um það bil 5 árum síðan, hafi verið 

komið til móts við börn sem vilja stunda íþróttir. Íþróttafélögin tvö, Breiðablik og HK 

(Handknattleiksfélag Kópavogs) eiga hrós skilið fyrir það íþróttastarf sem fram fer í 

bænum og það síðarnefnda hefur gert samning við bæinn um rekstur á Kórnum 

(Kópavogsbær, 2015d). Þar sem íþróttafélögin eru starfandi víða um bæinn hafa þau 

tekið í notkun hvort sinn íþróttavagninn sem gengur á milli hverfa. Vagnarnir starfa 

samhliða skólaárinu og eru ætlaðir grunnskólabörnum sem þurfa að komast, til og frá 

æfingum
2
. Þetta kerfi sem félögin hafa byggt upp er til fyrirmyndar. Í þessum 

samanburði er sorglegt að líta á þá staðreynd að enginn tónlistarskóli sé starfandi í 

þessum hverfum. 

                                                 
1 Slíkt var gert síðastliðið sumar þegar tónlistarmaðurinn Justin Timberlake kom og hélt umfangsmestu tónleika 

sem haldnir hafa verið hér á landi. Greint var frá þessu þann 24.8.2014 á: http://www.visir.is/staerstu-tonleikar-

sem-haldnir-hafa-verid/article/2014140829453 Skoðað 3.2.2015. 
2 Á heimasíðu íþróttafélaganna eru að finna upplýsingar um íþróttavagnana og hvernig þeir starfa. 

http://www.breidablik.is/forsida/rutuferdir/ Skoðað 30.1.2015.  

http://hk.is/hk/Sida.aspx?ID=22 Skoðað 30.1.2015. 
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Áhersla hefur verið lögð á góða göngu- og hjólreiðastíga og hefur bærinn 

unnið hörðum höndum að búa íbúum góð útivistarsvæði á milli hverfa og ár hvert eru 

fjölmargir sumarstarfsmenn ráðnir til starfa til að leggja stíga og rækta umhverfið 

(Kópavogsbær, 2015e). Lagt hefur verið upp með að búa til gott nærsamfélag með 

góðu aðgengi að flestu. Góðir hjóla- og göngustígar tengja bæjarhluta saman og auka 

aðgengi að þjónustu utan nærumhverfis. Þrátt fyrir þetta eru takmarkanir á hversu 

mikið þessir stígar hjálpa börnum sem huga að tónlistarnámi í tónlistarskólum í 

bænum. Ekki þykir æskilegt að senda nemendur langar leiðir til að komast til og frá 

tónlistarskóla í því veðurfari sem við búum við. Hljóðfæri nemenda geta verið dýr og 

til dæmis, getur kassagítar eyðilagst í miklum kulda og vindi. Til að sýna fram á 

hversu langt nemendur þurfa að ferðast ætli þeir að stunda nám við tónlistarskóla hafa 

verið teknar saman þær vegalendir sem eru á milli Hörðuvallaskóla og 

tónlistarskólanna þriggja. Í þeim tilgangi var stuðst við Google maps en þar er að 

finna upplýsingar um hvernig landið liggur og velja þær leiðir sem á að fara. Þá var 

vefsíða strætó, straeto.is skoðuð
3
. Þar er að finna tímatöflu sem strætó gengur eftir og 

hversu langan tíma það tekur vagninn að keyra þarna á milli. Samanburðinn má sjá í 

töflu 1. 

 

Tafla 1. Vegalengdir að tónlistarskólunum þremur frá Hörðuvallaskóla 

 

Tónlistarskóli Kópavogs, 

Hamraborg 

Tónsalir, 

Bæjarlind 

Skólahljómsveit Kópavogs, 

Digranesi 

Gangandi 6 km 3.5 km 5.5 km 

Í strætó 28 mínútur 18 mínútur 23 mínútur 

    
    

 

   Taka þarf tillit til tímasetninga þegar litið er á strætó þar sem það getur verið misjafnt 

eftir tíma dags hversu langan tíma það tekur strætó að ferðast á milli staða. Þar sem 

nemendur fara yfirleitt eftir skóla í tónlistartíma er tekið mið af því að lagt sé af stað 

kl. 14:00. Ef til vill er besti kosturinn einkabíllinn en ekki er hægt að gera ráð fyrir því 

að foreldrar/forráðamenn geti séð um akstur fram og til baka, og er hann því ekki 

endilega ákjósanlegur kostur. 

 

                                                 
3 Á forsíðu Strætó, straeto.is er hægt að skrá inn brottfararstað og áfangastað til að sjá tímasetningar og lengd 

ferðar. http://www.straeto.is/ Skoðað 24.1.2015. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um áhrif tónlistar á einstaklinginn. 

Stuðst er við fræðimenn, á sviði tónlistar og tónlistarkennslu, sem rannsakað hafa 

hlutverk tónlistar í menntun. Samhliða fræðimönnum er litið til Aðalnámskrár 

grunnskóla og Aðalnámskrár tónlistarskóla og fjallað um þætti tónlistar eins og þeir 

birtast þar. Námskrárnar gegna stóru hlutverki í umfjöllun um ólíka starfshætti 

tónmenntakennslu í grunnskóla og tónlistarskólakennslu. Hlutverk og markmið beggja 

stofnana er skoðað en báðar vilja þær stuðla að góðu námsuppeldi barna, með ólíkar 

nálganir á tónlist. Lögð er sérstök áhersla á mikilvægi tónlistar í lífi barna og í því 

samhengi er stuðst við tvo fræðimenn sem hafa fjallað um tónlist og tónlistaruppeldi 

barna, þær Janet Mills og Susan Hallam. Sú síðarnefnda gaf nýverið út bók þar sem 

rannsóknir hennar eru teknar saman í ítarlegri umfjöllun. Þar fjallar hún um þrjá 

lykilþætti námsuppeldis barna og áhrif tónlistar á þessa þætti. Samhliða þeim Mills og 

Hallam er stuðst við rannsóknir og skrif dr. Helgu Rutar Guðmundsdóttur og Kristínar 

Valsdóttur en þær hafa báðar verið virkar í skrifum og umfjöllun um 

tónmenntakennslu grunnskóla. Fjallað er um tvo grunnþætti menntunar, sköpun og 

læsi en þessir þættir tengjast tónlistariðkun með margvíslegum hætti. 

 

2.1 Kraftur tónlistar 

Hér er fjallað um nokkra mikilvæga þætti tónlistar. Til dæmis þætti sem hafa áhrif á 

námsárangur og andlegan og félagslegan þroska barna. Sýn fræðimanna er skoðuð og 

litið til áhrifa tónlistar á einstaklinginn. Þau áhrif undirstrika mikilvægi þess að 

aðgengi að tónlistariðkun þarf að vera gott fyrir börn og unglinga. Þá er ekki síður 

mikilvægt að hafa kennara sem taka opnum örmum á móti nemendum, jafnt í 

grunnskólum og í tónlistarskólum. Börn og fullorðnir eru undir áhrifum tónlistar sem 

er samtvinnuð okkar daglega lífi. Kennari þarf að vinna með allt umhverfi tónlistar og 

ekki eingöngu sjá afrakstur nemenda í tónleikahaldi. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er menntagildi list- og verkgreina gerð skil. Þar kemur m.a. fram að greinarnar 

eiga að vinna með áhugahvöt nemenda. Að nemendur átti sig á atvinnu- og 

námstækifærum innan starfs- og listnáms. Frá fyrsta tónlistartímanum þarf kennari að 

leyfa nemendum að koma með hugmyndir og þróa þær áfram. Þetta er mikilvægur 

þáttur jafnréttis allra barna og má ekki verða undir í skólakerfinu. 
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Að tjá sig með tónum er okkur eðlislægt. Tónlistin kemur inn á 

margbreytilegar kennsluaðferðir fyrir kennarann. Með samvinnu á milli nemenda læra 

þeir að hlusta á hvert annað og taka tillit til samnemenda sinna. Í tónlistarkennslu eiga 

nemendur að fá tækifæri til að vinna með og efla þá hæfileika sem þau hafa fyrir. Með 

þessu kynnast nemendur fjölbreyttum vinnuaðferðum og tækifæri gefst til að vinna að 

sköpun í gegnum tóna og kynnast ólíkum tjáningaleiðum í gegnum tónlist 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

2.2 Aðferðir tónlistarkennslu 

Janet Mills starfaði um árabil við rannsóknir á tónlistarkennslu í grunnskólum í 

Bretlandi. Hún segir að tónlistarkennsla eigi ekki bara að vera fyrir þá sem taldir eru 

búa yfir svokölluðum ,,tónlistarhæfileikum“, eða fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með 

önnur ,,mikilvægari“ fög. Þetta sé ekki ástæðan fyrir því að tónlist ætti að vera kennd í 

skólum. Samkvæmt Mills (2005) eru allir tónlistarmenn. Það þarf að vinna með 

sköpunargáfu nemenda og kennari ber ábyrgð á því að fara ekki illa með það sem 

nemendur koma með í tónmenntatímann. Nemendur þurfa að upplifa tónlistina og 

prufa að leika tónlist. Með tilraunum kemur reynsla, nemendur gera mistök og fá 

tækifæri til að læra af þeim. Þetta tengist beint grunnþættinum sköpun sem fjallað 

verður nánar um síðar í ritgerðinni. 

Það er ekki nóg að fjalla um tónlist. Ef kennarinn fer í hlutverk 

upplýsingaveitu og þylur kennsluefnið upp verður það til þess að nemendur verða 

áhugalausir. Gunnar E. Finnbogason menntunarfræðingur fjallar um þessi mál með 

hliðsjón af menntahugsuðinum John Dewey. Hann segir að með reynslu læra börnin 

og fjallar um mikilvægi þess að börn taki með sér það sem þau læra heima og nota í 

skólastarfinu. Á sama hátt taka þau það sem lært er í skólanum og nýta sér það heima. 

Með þessu öðlast nemendur reynslu sem gagnast þeim í daglegu lífi. Kennarinn tekur 

við reynslusögum nemenda og myndar umræður. Í stað þess að þylja upp efnið vinnur 

kennarinn með það sem nemendur koma með í skólann og tengir kennsluhætti sína 

áhugasviði nemenda (Gunnar E. Finnbogason, 2010). Mills fjallar um að það sé undir 

kennaranum komið hvernig kennsluhættir eru og það er á hans valdi að gera efnið 

áhugavert. Fyrsti tónlistartíminn skiptir miklu máli, kennarinn þarf að vera skynsamur 

og sniðugur með verkefnaval sem kveikir áhuga nemenda. Til dæmis með því að taka 

þekkt lag sem flest börn þekkja og tengja texta lagsins við hreyfingar og tónhæð. Ef 
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börnin þekkja lagið fyrir eru þau fljót að ná verklegum æfingum og kennarinn getur á 

einni kennslustund náð að æfa tónhæð með því að tengja við texta lagsins, hvenær 

skal syngja sterkt og hvenær skal syngja veikt (Mills, 2005). Með þessu er 

tónlistarkennarinn að vinna með lög sem nemendur þekkja fyrir og hafa reynslu af. 

Í Bretlandi er tónlistarkennsla í grunnskólum lögboðin eins og hér á landi. 

Hefur Mills skoðað hugmyndafræðina að baki tónlistarkennslu í grunnskólum þar. 

Hún segir það stóran misskilning að börn þurfi að læra að lesa nótur til þess að geta 

leikið á hljóðfæri. Allir hafa einhverja tónlistarhæfileika en það þurfi að gefa 

einstaklingnum tækifæri til að finna þá. Mills nefnir nokkra þætti sem taldir eru valda 

því að nemendur missi sjálfstraust gagnvart tónlist. Einn þeirra er að nemendum finnst 

þeir ekki taka nægum framförum, þeir telji sig sjálfa bera sökina og hætta þess vegna í 

námi. Annar þáttur er að nemendur halda að allir sem ætli að semja tónlist þurfi að 

vera snillingar á borð við Mozart og að tónlistarkennarar hafi eingöngu áhuga á að 

leika tónverk eftir tónskáld sem eru löngu liðin. Mills fjallar um að kennarar geti 

komið í veg fyrir að þetta gerist og þar með haldið nemendum áhugasömum um 

tónlistarnámið (Mills, 2005). 

Mills nefnir nokkrar leiðir sem kennari þarf að hafa í huga til að 

tónlistartímarnir verði gagnlegir og uppbyggilegir. Mikilvægt sé að verkefnaval hafi 

ekki hamlandi áhrif á nemendur. Frekar skal vinna með aðferðir eins og fjallað hefur 

verið um hér á undan, taka á móti því sem nemendur búa yfir og koma með í fyrsta 

tónlistartímann. Góðir tónlistarkennarar eiga að hjálpa nemendum að vaxa sem 

tónlistarmenn og að hugsa um tónlist sem náttúrulegan eiginleika eins og að tala, 

skrifa og lesa. Þá bendir Mills einnig á að tónlist getur frjóvgað hugann og hjálpað 

nemendum almennt með lærdóm og aðrar námsgreinar. Mikilvægt sé að 

tónlistarkennarar byggi hverja kennslustund upp á liðnum og komandi tímum með 

allskyns æfingum (Mills, 2005). Í þessu samhengi vill höfundur ritgerðar gagnrýna 

Mills fyrir að halda því fram, að lesa og skrifa séu náttúrulegir eiginleikar. Tónlist er 

mun náttúrulegri fyrir einstaklinginn og stutt er á milli talmáls og söngs. Eins og kom 

fram í inngangi ritgerðarinnar gegnir tónlist stóru hlutverki í lífi okkar og hefur fylgt 

manninum frá örófi alda. Til dæmis hafa taktfastar trommur Afríkubúa fylgt 

manninum í ár og aldir og söngur og dans indíána í Ameríku einnig. Þannig hefur 

tónlist verið náttúrulegt fyrirbæri fyrir einstaklinginn og tengt ólíka menningarheima. 
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2.3 Áhrif tónlistar á þrjá lykilþætti námsuppeldis 

Rannsóknir hafa sýnt fram á áhrif tónlistar á lestur, skrift, orðaforða og stafsetningu. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að með þjálfun tónhæðar og hrynjanda, til dæmis 

við lestur eykst lestrargeta einstaklinga og skrift og stafsetning breytist til muna. Góð 

minnisæfing felst í að syngja texta og setja í hrynform (Hallam, 2015). Þannig hafa 

vísur verið notaðar sem kennsluæfingar fyrir nemendur, ber þá helst að nefna vísurnar 

um stafrófið og vísurnar um mánuðina. Einnig samdi Michael Jón Clarke 

tónlistarkennari á Akureyri taktfasta tónlist til að syngja með margföldunartöflunni. 

Rannsóknirnar styðja mál Hallam og sýna fram á að einstaklingar sem fá 

tónlistartengdar æfingar hafa betri orðaforða og lesa betur samanborið við 

einstaklinga sem ekki fá þessar æfingar. Hallam fjallar um þessi mál í bók sinni ,,The 

Power of Music“. Þar kemur fram að: 

 

,,Börn sem hafa sýnt slakan árangur í lestri og hafa lélegan orðaforða hafa 

bætt árangur sinn eftir að hafa fengið eitt ár í tónlistaræfingar samanborið 

við viðmiðunarhóp sem ekki fékk þessar æfingar“. 

(Hallam, 2015, bls. 40). 

 

Bandaríski kennslufræðingurinn Elliott Eisner er á sama máli. Hann heldur því fram 

að listir geta auðgað alla menntun og að listgreinar séu jafn mikilvægar öðrum 

greinum í námi barna. Með því að þjálfa til dæmis sköpunarþátt barna í gegnum listir 

eykst hugarafl einstaklinga sem ekki er þjálfað á öðrum stöðum. Taka þarf listgreinar 

alvarlega en ekki um of því þá sé hætta á að krafa komi um samræmt námsmat og það 

er ekki það sem Eisner vill (Eisner, 2002). 

Hallam bendir á að ekki sé mörgum rannsóknum til að dreifa um tengsl 

tónlistarmenntunar við stafsetningu og skrift. Þó svo að rannsóknir séu af skornum 

skammti verður að nota þær sem hafa verið gerðar þessu til stuðnings og sýna að 

áhrifa tónlistar gætir víða. Ein rannsókn var gerð á hópi barna af heimilum sem stóðu 

höllum fæti fjárhagslega. Börnunum var boðið að taka þátt í könnun þar sem skoðuð 

voru tengsl á milli þess að syngja og að skrifa. Í ljós kom að börn sem sóttu söngnám 

stóðu framar öðrum börnum í skrift (Hallam, 2015). Önnur rannsókn var gerð árið 

2011 en þar voru þátttakendur 194 strákar í 3. bekk. Rétt um helmingur drengjanna 

höfðu lært að leika á hljóðfæri og rannsóknin sýndi fram á að sá helmingur kom betur 

út úr stafsetningarprófum en þeir sem engan tónlistarbakgrunn höfðu (Hallam, 2015). 

Ekki er tilgreint hvort um var að ræða formlega tónlistarmenntun, sem fram fer í 
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tónlistarskólum, eða almenna tónmenntakennslu, sem er í boði í grunnskólum. 

Umfjöllun Hallam um þessar rannsóknir er áhugaverð og mikilvæg þegar kemur að 

umræðunni um eflingu tónlistarnáms. 

 Tónlistarþerapistinn Leslie Bunt hefur rannsakað áhrif tónlistar á börn í mörg 

ár. Hann segir að mikilvægt sé að halda við hljóðkerfisvitundinni (e. phonological).  

Hún mótast strax á unga aldri og hefur mikil áhrif á heyrn einstaklingsins. 

Mismunandi tónar eru eitt af því fyrsta sem barnseyrað greinir og þá er takturinn 

kominn í fóstrið um leið og hjartað byrjar að slá. Takturinn frá hjartanu er löngu 

kominn inn í náttúrulegt eðli okkar þegar við fæðumst. Því er mannlegt að hreyfa sig í 

takti við tónlist og njóta hennar (Bunt, 2005). Það er mikilvægt að vinna áfram með 

það sem einstaklingurinn kemur með í heiminn, taktskyn og hljóðkerfisvitund. 

Það má velta vöngum yfir því hvers vegna ekki er lagt meira í listgreinar í 

menntakerfinu. Eins og Eisner (2002) fjallar um þá eru listgreinar jafn mikilvægar 

öðrum greinum ef ekki mikilvægari. Það virðist þó litlu máli skipta hversu margir 

sérfræðingar á sviði kennslu, skrifa og flytja erindi um mikilvægi þessara greina. 

Aðrar greinar virðast alltaf standa listgreinum framar. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 52) má sjá þetta skýrt. Þar er tilgreindur sá mínútufjöldi sem nemendur 

eiga að fá í mismunandi fög. Nemendur í 1. – 4. bekk eiga að fá 900 mínútur í list- og 

verkgreinar sem skiptist niður í sjö fög. Á sama tíma eiga nemendur að fá 800 mínútur 

í stærðfræði. Eftir því sem nemendur verða eldri fækkar mínútufjölda list- og 

verkgreina mikið. Áherslan á bókleg fög eykst með hækkandi aldri nemenda þar sem 

,,alvara lífsins“ virðist ráða för. Hugmyndafræði efnahagslífsins og 

lífsgæðakapphlaupsins tekur völdin og önnur fög verða undir. Raddir samfélagsins um 

að allt þurfi að vera mælanlegt og skili sér út í atvinnulífið tekur völdin. Þeir sem 

hallast að þessari hugmyndafræði horfa mest á tölur á blaði. Tónlist er ómælanleg stoð 

í samfélaginu og hún færir einstaklingum mikla visku sem ekki er hægt að sýna með 

tölu á blaði. 

 

2.4 Hlutverk og markmið grunnskóla 

Öll viljum við að börnin okkar fái góða og heildstæða menntun. Í maí 2011 kom út ný 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þáverandi menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir kynnti 

nýja menntastefnu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla sem tóku mið af nýjum lögum 

sem samþykkt voru nokkrum árum áður. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 12-14) 
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er hlutverk skóla lagt fram. Þar kemur m.a. fram að allir skólar landsins eiga að 

mynda samstæða heild svo nemendur geti gengið óhindrað á milli skólastiga. Áhersla 

er lögð á heildstæða menntastefnu svo nemendur geti einnig flust eðlilega á milli 

skóla. Að loknum grunnskóla eiga nemendur að hafa þann kost að velja 

framhaldssnám í samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Skólakerfið á 

að styðja við námshvöt nemenda, rækta námsgleði, stuðla að góðu námsumhverfi og 

góðum samskiptum auk þess að virkja þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og 

bjóða upp á almenna menntun sem undirbýr nemendur undir atvinnulífið og frekara 

nám (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12-14).  

Umgjörð um almenna menntun yfirstéttarinnar í Vestur-Evrópu til forna voru 

hinar sjö frjálsu listir: Málfræði, rökfræði, mælskulist, reikningur, tónlist, rúmfræði og 

guðfræði
4
. Í þá daga skilgreindi miðaldakirkjan almenna menntun í Evrópu og tók hún 

mið út frá sínum þörfum. Með almennri menntun er átt við að hún er bundin við stað 

og stund og getur verið einstaklingsbundin. Með aukinni tækni á 21. öld hefur 

skilgreining á almennri menntun þróast í þá átt að vera tengd samfélagslegum þörfum 

og þörfum einstaklinganna í stað þarfa tiltekinna hagsmunaaðila eða hugmyndafræði. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) á almenn menntun að efla skilning 

einstaklings á eiginleikum sínum og hæfileikum. Verkfæri samfélagsins til að tryggja 

almenna menntun er skólakerfið og þeir grunnþættir sem nefndir eru hér að neðan 

eiga að stuðla að fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og 

samfélags (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 15). 

Meginmarkmið Aðalnámskrár er að rækta með markvissum hætti þekkingu, 

leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, 

virkir og hæfir þátttakendur í því jafnréttis- og lýðræðissamfélagi sem við viljum búa 

við (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7). Þessi orð ritaði Katrín Jakobsdóttir í 

formála Aðalnámskrá (2011). Mikilvægt er að skólastofnanir, kennarar og stjórnendur 

fylgi eftir þessum orðum fyrrverandi menntamálaráðherra svo að breytingar og 

lagfæringar sem verða á skipulagi, námsgögnum og menntastefnu skili árangri. Það er 

því undir hverjum skóla komið að taka breytingarnar sem urðu á Aðalnámskrá og 

innleiða þær jafnt og þétt inn í skólastarfið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7). 

Hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 32). Mikil áhersla er lögð á að 

                                                 
4 Sverrir Jakobsson greindi frá þessu þann 14.2.2006 á Vísindavefnum. 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5641 Skoðað 7.2.2015. 
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undirbúa þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Grunnskóli á 

að haga störfum sínum í fyllsta samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 32). 

Skólastarfið tekur til fjölmargra þátta, sumir þættir standa ofar einstökum 

námsgreinum og námssviðum grunnskóla. Nemendur eiga rétt á námi við hæfi jafnt í 

bóklegum sem og í list- og verkgreinum. Því eiga nemendur að loknu grunnskólanámi 

að geta gert sér grein fyrir styrkleikum sínum á öllum sviðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Þrátt fyrir þetta fá nemendur ekki jafnan kennslutíma í öllum 

greinum. Ef nemendur eiga að geta gert sér grein fyrir styrkleikum sínum á  öllum 

sviðum þýðir ekki að hætta að bjóða upp á sumar greinar í 7. bekk á meðan aðrar 

greinar eru kenndar alla skólagönguna. Af mörgu er að taka og skólastjóri hvers skóla 

ber ábyrgð á kennsluháttum í sínum skóla. Hann þarf þó að gera grein fyrir 

starfsháttum í starfsáætlun fyrir hvert skólaár (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Grunnþættirnir sex eru hafðir að leiðarljósi í menntun barna í skólakerfinu. 

Þeir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Þeir eru í anda gildandi laga og reglugerða og mynda kjarna nýrrar 

menntastefnu. Þessir sex þættir koma inn á starfshætti, inntak og umhverfi náms á 

öllum skólastigum. Áður hafði ekki komið út námskrá með slíka samfellu að 

leiðarljósi í gegnum öll þrjú skólastigin (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 7). Þrátt 

fyrir að grunnþættir menntunar tengist allir innbyrðis og birtist allir með einhverjum 

hætti í tónlistarkennslu þá er hér einkum beint sjónum að samspili tveggja grunnþátta, 

sköpun og læsi, við tónlistarkennslu. Fjallað verður um þessa tvo grunnþætti hér á 

eftir. 

2.4.1 Sköpun 

Sköpun býr í öllum einstaklingum og er stór þáttur af skólastarfi og uppeldi barna. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2011 á nám sér stað þegar einstaklingur vinnur 

með áreiti og tengir það fyrri þekkingu. Þannig getur einstaklingur skapað nýja 

þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Sköpun felst í að búa til nýja 

hluti, bæta við og opna hugann og fara nýjar leiðir. Með því að vera forvitinn og leita 

eftir áskorun og spennu kemur sköpunargáfan. Sköpun tengist öllum námsgreinum, 

ekki bara listgreinum. Engu að síður eru sköpun og tónlist nátengd fyrirbæri. Æskilegt 

er að gleðin sem fylgir listsköpun sé sýnileg í öllu námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Sköpun byggist á ímyndunarafli og frumleika í grunninn og ofan á þessa tvo 
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þætti bætast fleiri þættir: Gildi, þekking, leikni, samhengi, tilfinningar, innsæi, 

forvitni, áhugi og athygli (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012). 

Hallam (2015) fjallar um sköpunargáfu barna í tengslum við tónlist. 

Tónlistartengdar æfingar auka sköpunargáfu nemenda og því fleiri sem æfingarnar 

verða þeim mun sterkari verða tengsl nemenda við sköpunarþáttinn. Nemendur verða 

óhræddir við að skapa og þroski þeirra til sköpunar er háður tónlistarþátttöku. Til 

dæmis er hægt að vinna með sköpunarþátt nemenda í gegnum spuna. Tónlistarspuni 

getur hjálpað nemendum sem hafa lent í áfalli að byggja upp sjálfsálit, traust og 

sjálfsmynd. Listin að búa til tónlist er margþátta og hana má ekki vanmeta. Bunt 

(2005) tekur undir þetta og bætir við að spuni tónlistar er gagnlegur og stór partur í 

tónlistarmeðferð barna. Hann segir að tónlistarspuni sé mikilvægur og nefnir að við 

klínískar aðstæður (e. clinical setting) nær fagaðili góðum og traustum samskiptum 

við barn með því að eyða tíma í tónlistarspuna og tónlistaræfingar. Með því næst 

árangur. Góður kennari vinnur með sköpunargáfu nemenda og dregur hana fram. Til 

þess að ofangreint verði gagnlegt í kennslu þarf kennari að vera leiðandi og skapandi. 

Í heftinu Ritröð um grunnþætti menntunar, sköpun kemur fram: 

 

Kennari leiðir starfið, er hvatningamaður að skapandi verkum en getur líka 

brugðist við áhugaverðum augnablikum þegar þau myndast í kennslustofunni. 

Að vera óhræddur og treysta sjálfum sér og nemendum í leiðangra og beita 

vinnubrögðum sem ekki er alltaf ljóst hvert leiða er mikilvægt veganesti í 

skapandi kennslu.  

     (Ingibjörg Jóhannsdóttir ofl., 2012, bls. 42-43). 

 

Þetta er það sem allir kennarar þurfa að hafa ástríðu fyrir ef kennarastarfið á að vera 

gott og farsælt. Eisner (2002) ræðir um sköpunarþáttinn í bók sinni ,,The Arts and the 

Creation of Mind“. Líkt og Mills (2005) fjallar Eisner um mikilvægi þess að gera 

mistök og læra nýja hluti með tilraunum. Þetta sé þáttur af sköpunarferlinu og virkjum 

ímyndunaraflsins. Sköpun nær jafnt til allra hópa einstaklinga (Eisner, 2002). Þannig 

má segja að ekkert eitt sé réttara en annað og því stendur enginn öðrum framar. 

2.4.2 Læsi 

Stefán Jökulsson (2012) fjallar um að læsi. Hann segir að læsi snúist um samband 

orða við lífið sjálft og að einstaklingurinn þurfi að geta breytt bókstöfum í hljóð og 

tengt hljóðin saman í orð. Nota þarf svo orðin til að búa til setningar, efnisgreinar, 
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kafla og jafnvel bækur. Einstaklingurinn þarf að geta rýnt í vísbendingar sem finna má 

í ritmálinu og finna merkingu þess. Þá kemur reynsla og upplifanir inn í túlkun 

einstaklingsins á ritmálinu. 

Það eru margar tengingar milli læsis og tónlistar samanborið umfjöllun Hallam 

(2015). Það er einfalt að nota tónlist til að efla læsi einstaklinga. Að syngja það sem 

lesið er, eða setja rythma í lesturinn þjálfar minnið. Hægt er að búa til samskonar 

dæmi og tekið var hér að ofan tengt tónlistarlæsi. Til dæmis með þessum hætti: 

Einstaklingur þarf að leika nótur og tengja þær saman til að mynda eina heild, 

setningu eða frasa. Setningarnar tengjast saman og til verður kafli eða hluti úr stærri 

heild. Góðir tónlistarmenn þurfa samhliða þessu að finna vísbendingar í verkinu um 

merkingu og stef sem heyrast ef til vill í mismunandi tónum og mismunandi röddum. 

Dæmi um þetta getur verið háð því hvort einstaklingurinn hafi fengið formlega 

tónlistarmenntun að einhverju tagi en þar eru þessir þættir æfðir sérstaklega. Þá er 

góður tónlistarkennari að vinna með sambærilega hluti í tónmenntakennslu. Með því 

að búa til merkingu fyrir stefin og leyfa ímyndunarafli nemenda að svífa. Einnig 

virðast einstaklingar eiga auðvelt með að tengja tónlist við ákveðin tilefni eftir því 

hvort tónlistin er glaðleg eða sorgleg, létt eða þung. Þetta getur verið 

einstaklingsbundið en margir setja sömu tónlistina í jarðarfararhattinn og fá 

sambærilegar hugsanir þegar lögin eru leikin. 

 

2.5 Tónmenntakennsla í grunnskólum 

Tónmenntakennsla á sér 40 ára sögu í íslenskum grunnskólum. Tilraunakennsluefni 

var notað í fyrstu og árið 1981 var fyrsta námsefni fyrir grunnskóla gefið út. Fimm 

árum áður hafði í fyrsta sinn verið fjallað um tónlistarkennslu í Aðalnámskrá 

grunnskóla sem heilsteypt fag. Áður var talað um söng og söngkennslu í grunnskólum 

og innihald kennslunnar snérist að mestu um söng. Hreyfing og tjáning, hljóðgjafar og 

hljóðfæri bættust fljótlega við ásamt hlustun og fljótlega bættist nótnalestur og ritun 

inn í námsefni fyrir tónlistarkennslu grunnskóla. Ljóst var að gamla söngkennslan var 

orðin fjölþætt, því þurfti að finna nýtt samheiti og greinin tónmennt varð til. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er fjallað um tónmenntakennslu sem sjálfstæða 

grein, óháða hinum listgreinunum. Þar er kveðið á um að nemendur í 1. – 8. bekk eigi 

að fá tvær kennslustundir á viku í tónmennt og að þeim tíma eigi ekki að deila með 

öðrum greinum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). 
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Eins og fram hefur komið ákveður Aðalnámskrá grunnskóla mínútufjölda sem 

á að falla undir list- og verkgreinar á öllum námsstigum. Hver skóli ákveður sína 

starfshætti og með hliðsjón af aðstæðum ræðst það í hverjum skóla hvernig og hvort 

allar list- og verkgreinarnar skulu vera kenndar og deila þar með mínútufjöldanum 

sem fjallað var um hér að framan niður milli greina, jafnt eða ójafnt. Þetta getur haft 

bæði góð og slæm áhrif en gefur skólunum svigrúm til að kenna listgreinar og önnur 

námssvið aðgreind eða samþætt. Ef greinin er kennd aðgreind, þá gæti tónmennt verið 

kennd í færri vikur en með meira vægi í stundaskrá nemenda yfir ákveðið tímabil. Það 

sem eftir lifir skólaárs væri því engin tónmenntakennsla. Ef kennslu í greininni er 

dreift yfir árið eru tímarnir jafnt og þétt yfir allan veturinn og nemendur fá reglulega 

tónmenntatíma. Á unglingastigi eiga nemendur að fá val um það hvort þeir kjósi að 

taka list- og verkgreinar og geta þá valið um það sem í boði er (Aðalnámskrá 

grunnskóla, greinasvið, 2013). 

 Í grein sinni „Útbreiðsla tónmenntakennslu, aðstæður og viðhorf“ bendir Dr. 

Helga Rut Guðmundsdóttir (2008) réttilega á að eftir að listgreinarnar voru settar 

undir sama hatt gætir misræmis milli þeirra og togstreita getur myndast á milli greina. 

Þetta gerir málsvörn listgreina ekki auðvelt fyrir. Mikilvægt er að standa vörð um þær 

kennslustundir sem grunnskólabörn eiga að fá í tónmenntakennslu. List- og 

verkgreinarnar eru skilgreindar í námskrá og eru margar: Sviðslistir, sjónlistir, 

tónmennt, heimilisfræði, textílmennt og hönnun og smíði. Rannsóknir hafa sýnt að 

grunnskólar hafa í gegnum tíðina verið að skera af og fella tónmenntakennslu niður 

þrátt fyrir að Aðalnámskrá segi til um annað. Í grein Helgu fjallar hún einnig um 

skýrslu sem gefin var út af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur árið 2003. Þar kemur fram að 

lítill hluti grunnskóla í Reykjavík veitti nemendum sínum þær kennslustundir sem áttu 

að falla undir tónmenntakennslu hjá nemendum í 1. – 8. bekk þrátt fyrir þau ákvæði 

um tónmennt í Aðalnámskrá 1999 sem nefnd hafa verið. Þetta verða að teljast mjög 

dapurlegar niðurstöður og ekki virðist bjart framundan. Í sömu skýrslu kemur 

jafnframt fram að í þeim skólum sem tónmenntakennsla fer fram er hún af skornum 

skammti, kennd sjaldnar en námskrá segir til um og ekki í þeim árgöngum sem hún á 

að vera kennd (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Skortur á góðum 

tónmenntakennurum gæti verið ástæða þess að tónmenntakennsla sé í slíku ójafnvægi. 

Það virðist vera erfitt fyrir nýja tónlistarkennara að koma til starfa í grunnskólunum 

og fóta sig í tónmenntakennslunni. Til þess að góð tónmenntakennsla geti farð fram 

þarf kennarinn að hafa metnað fyrir því sem hann er að gera. Kristín Valsdóttir 
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deildarforseti Listkennsludeildar Listaháskóla Íslands skrifaði grein árið 2009 sem 

heitir ,,Hlutverkavitund og starfsumhverfi farsælla tónmenntakennara“. Í greininni 

fjallar Kristín um rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og sýnir að kennarar sem 

endast stutt í starfi hætta flestir á fyrstu árunum. Margir tónmenntakennarar starfa 

einnig sem tónlistarmenn og þá getur myndast togstreita í hlutverkavitund þeirra. 

Mikilvægt er að tónmenntakennarar séu sáttir við sjálfsvitund sína og þurfa því að 

þróa eigin hugmyndafræði samhliða kennslunni. Með því styrkja þeir eigin 

sjálfsvitund og góð tónmenntakennsla verður til (Kristín Valsdóttir, 2009). Með þessu 

finnur kennarinn leiðir til að ná til breiðs markhóps nemenda og að þeim nemendum 

sem stunda formlegt tónlistarnám sé ekki hyglað umfram aðra þar sem 

tónmenntakennsla á að vera fyrir alla og allir eiga að vera jafnir fyrir tónlistinni. 

Mikilvægt er að hafa í huga að frá unga aldri byrja börn að fást við tónlist ómeðvitað. 

Það sem mörgum finnst vera bull er tónsmíð ungbarna. Þau semja og flytja lögin sín 

jafnóðum. Eftir að börn eldast fara þau að ritskoða það sem gert er og ekkert er nógu 

og gott. Það þarf að veita nemendum öryggi og frelsi til að sýna hvað í þeim býr 

(Mills, 2005). Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er m.a. fjallað um aðgengi 

grunnskólabarna að tónmenntakennslu í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. 

 

2.6 Starfshættir tónlistarskóla 

Tónlistarskólar eru áhrifamiklar og mikilvægar stofnanir í samfélaginu. Munurinn á 

náminu sem fer fram í grunnskólum og tónlistarskólum er mikill og áherslurnar aðrar. 

Með lögum sem liggja fyrir, eru settar ákveðnar kröfur sem tónlistarskólum ber að 

uppfylla ætli þeir að fá þá styrki sem þarf til að halda starfsemi gangandi. Hér er vísað 

til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla sem sett voru á Alþingi, fyrst árið 

1985. Þar kemur fram að með tónlistarskóla, er átt við skóla sem fullnægir meðal 

annars eftirtöldum skilyrðum: 

 

Kennir samkvæmt námskrá útgefinni af ráðuneytinu eða námslýsingu sem 

hlotið hefur staðfestingu ráðuneytis ef námskrá skortir, hverjum nemanda skal 

veitt kennsla í aðalnámsgrein eina stund á viku; auk þess séu a.m.k. tvær 

aukanámsgreinar kenndar í hóptímum (tónfræði, tónheyrn, tónlistarsaga og 

samleikur).  

(Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985, I kafli, 1 gr). 
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Árið 2000 kom út Aðalnámskrá tónlistarskóla sem snýr að klassísku tónlistarnámi þ.e. 

hljóðfærum sem teljast ekki til rafmagnshljóðfæra og hugmyndafræði sem nær aftur 

um aldir og fylgir hinni klassísku tónlistarsögu. Tíu árum síðar kom út önnur 

Aðalnámskrá sem ætluð er rythmísku tónlistarnámi sem snýr að rafmagnshljóðfærum 

eins og rafgítar og hljómborð. Hugmyndafræðin snýst um rafmagnað samspil og 

tónlistarstefnur eins og djass og blús. Samkvæmt þeim lögum sem vitnað er í hér að 

ofan þurfa tónlistarskólar að starfa eftir þessum námskrám. Sumir tónlistarskólar hafa 

tekið upp báðar námskrárnar en aðrir halda sig við aðra hvora. Báðar námskrárnar 

kveða á um formlegt tónlistarnám þar sem nemendur velja sér hljóðfæri og sækja 

einkatíma. Í kjölfar Aðalnámskrá 2000 var nýtt áfanga- og prófakerfi tekið í notkun 

og þrjú námsstig sett á; grunn-, mið-, og framhaldssnám. Við lok hvers námsstigs taka 

nemendur samræmd áfangapróf. Nýja kerfinu fylgir ein ákveðin prófanefnd sem 

stofnuð var til að sjá um framkvæmdir á þessum prófum (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 

2000). Deila má um hvort próf í tónlist eigi við og hvort slík áfangapróf geti verið 

fráhrindandi fyrir nemendur og komið í veg fyrir að nemendur sæki tónlistarnám. 

Áfangaprófin krefjast þrautseigju og eru erfið. Prófdómari sem skipaður er af 

prófanefnd hefur öll völd á meðan á prófinu stendur. Auk hans og próftaka mega 

skólastjóri og kennari sitja inni sem þögulir áhorfendur. Ef prófdómara þykir einhver 

truflun vera áskilur hann sér rétt til að reka viðkomandi út (Prófanefnd tónlistarskóla, 

2004). Dagsform próftaka þarf að vera gott og þarf hann að heilla dómara með 

spilamennsku sinni til að ná lágmarkseinkunn. Þá eru samskipti prófdómara og 

próftaka ekki mikil og fær próftaki ekki að segja upplifun sína á verkunum sem búið 

er að leggja mikla vinnu í. Einkunn prófdómara gildir 100% og hefur því kennari 

viðkomandi próftaka ekkert með einkunn eða umsögn að segja. Próftaki þarf að 

standast prófið með 6,0 í lágmarkseinkunn ásamt því að fá lágmarkseinkunn 6,0 í 

tónfræðigreinum, annað er fall (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000). 

 Samhliða almenna hluta Aðalnámskrá tónlistarskóla komu út minni námskrár 

fyrir einstök hljóðfæri. Þannig má til dæmis finna námskrá skrifaða fyrir klassískan 

gítarleik. Hlutverk þeirra er að kynna fyrir kennaranum þá þætti sem skylt er að læra 

með lista af tónverkum og æfingum til að leika í áfangaprófunum. Kennari og 

nemandi velja í sameiningu þau verk sem leika á í prófinu og leggja fyrir prófanefnd 

(Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000). Með þessum hætti eru engin tvö áfangapróf eins, 

ólíkt þeim samræmdu prófum grunnskóla þar sem allir þreyta sama prófið í hvert 

skipti. Tónlistarskólar eiga að efla hæfni, þekkingu og þroska nemenda með notkun á 
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fjölbreyttum og sveigjanlegum kennsluaðferðum og viðfangsefnum. Þeir eiga að taka 

tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000, bls. 

13). Þau próf sem nefnd hafa verið geta verið hvatning fyrir marga og engum er skylt 

að taka prófin. 

Upp hafa komið gagnrýnisraddir á þetta kerfi. Árið 2011 kom út skýrsla Anne 

Bamford þar sem fjallað er um list- og menningarfræðslu á Íslandi. Þar kemur fram að 

námskráin stýri kennslunni of mikið og setur hömlur á kennara og skólastjórnendur 

sem erfitt er að komast undan vegna þeirra styrkja sem tónlistarskólarnir treysta á að 

fá. Fjárveitingar sem nefndar voru hér að ofan eiga að fara í leigugjöld og ásamt því 

að eiga að ná yfir allan þann kostnað sem fylgir tónlistarskólanum að undanskildum 

launakostnaði kennara. Sérstakir þjónustusamningar milli tónlistarskólanna og 

sveitarfélaganna eru gerðir og launakostnaður kennara tilheyrir þeim samningi. 

Bamford nefnir í skýrslu sinni að námskráin sé aðeins fyrir skólana til viðmiðunar og 

engin skylda sé að nota hana. Það er mikil andstæða við það sem stendur í 

þjónustusamningum þar sem vaxandi krafa er gerð um að skólarnir vinni eftir 

opinberri námskrá (Bamford, 2011). Með þessu er tónlistarskólum stillt upp við vegg 

hvað varðar starfshætti og fleira. Kröfur námskrár geta sett þrýsting á kennara þannig 

að nemandi þurfi að uppfylla ákveðna staðla áður en farið er í áfangapróf. Mills 

(2005) tekur undir þetta og bætir við að með slíku fyrirkomulagi geti komið upp sú 

staða að tímarnir fara nær eingöngu í tæknilegar æfingar og aðra hluti til að mæta 

þeim kröfum sem ætlast er til að nemendur nái. Hættan er sú að listin að leika tónlist 

verði undir í baráttunni við tæknileg atriði. Þá bendir Mills á að sumir nemendur þurfa 

að fara langar vegalengdir með hljóðfærin sín til að sækja tónlistarnám sitt. 

Tónlistartímarnir, sem eru stuttir, fara í miklar tækniæfingar og upphitunaræfingar og 

lítill tími gefst til að leika og njóta tónlistarinnar. Endurtekin kennslustund sé ekki 

líkleg til árangurs. Með þessu geta ungir nemendur fengið ranga mynd á starfsemi 

tónlistarmanna og hver tilgangur tónlistarnáms er. Þá er mikilvægt að skoða þau 

hlutverk og meginmarkmið sem sett eru upp. Á blaðsíðu 13 í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla (2000) eru talin upp hlutverk tónlistarskóla. Þau eru: 

 

a) Að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist og til 

að hlusta á tónlist og njóta hennar til dæmis með því að þjálfa tóneyra og 

einbeitingu, veita fræðslu og aukna færni á sviði hljóðfæraleiks, söngs og 

tónfræðigreina. 
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b) Að búa nemendur undir að geta iðkað tónlist upp á eigin spýtur, til dæmis með 

því að veita undirstöðuþekkingu og efla sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð. 

Jafnframt á að örva nemendur til að leika tónlist og syngja bæði einir og með 

öðrum. 

 

c) Að búa nemendur undir nám í tónlist og skyldum greinum á háskólastigi, m.a. 

með því að veita góða og tæknilega tilsögn í hljóðfæraleik og söng og 

markvissa þjálfun í tónfræðigreinum. Þá eiga nemendur að fá þjálfun í að 

koma fram og leika tónlist. 

 

d) Að stuðla að auknu tónlistarlífi til dæmis með samvinnu við aðrar mennta- og 

menningarstofnanir og samstarfi við listamenn (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 

2000, bls. 13). 

 

Kennari þarf að vera vel með á nótunum til að fylgja þessum hlutverkum eftir og gæta 

þess að vinna markvisst svo stefnan sé skýr í náminu, hvort sem stefnan er tekin á 

áfangapróf eða ekki. Tónlistarkennarinn þarf að vera skapandi í hugsun til að fylgja 

eftir hlutverkum og meginmarkmiðum tónlistarskóla. Tónlistarnámið er margþætt og 

að mörgu er að hyggja. Meginmarkmiðin eru þrjú: Uppeldisleg markmið, leikni- og 

skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið.  

 

Uppeldismarkmið eiga að stuðla að tilfinningalegum og listrænum þroska 

nemenda. Þau eiga að stuðla að mótun viðhorfa ásamt samvinnu og ögun. 

Undir þessu markmiði er komið inn á eflingu sjálfsmyndar til dæmis með 

skapandi hópavinnu.  

Leikni- og skilningsmarkmið eiga að stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum, 

að nemendur læri og æfist í að leika tónlist eftir nótum bæði undirbúið og 

óundirbúið, þekki ólíkar stíltegundir og tónlistarstefnur og leiki eftir eyra. Þá 

er mikilvægt að nemendur þjálfist í spuna þ.e. að geta leikið eftir gefnu 

upphafi eða spunið í kringum hljómferli. Kennari getur æft spuna þáttinn til 

dæmis með því að leika einfalda hljóma og nemandi leikur að eigin hendi 

innan hljómaganganna. 
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Samfélagsleg markmið tengjast mennta- og menningarlegri hlið námsins. Í 

þessu felst að gefa nemendum tækifæri til að flytja tónlist og taka þátt í 

tónlistarlífi áhugafólks. Mikilvægt er að kennari byrji snemma að undirbúa 

þennan þátt. Með því öðlast nemendur reynslu á því að koma fram og leika 

fyrir aðra og eflir nemendur sem tónlistarmenn og mögulega framtíðar 

tónlistarkennarar  (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000, bls. 14-16). 

 

Eftir þennan útdrátt er undirstrikað að kennari og nemandi vinna markvisst að 

tilfinningalegum og listrænum þroska nemenda auk eflingu sjálfsmynda. Þessir þættir 

eru huglægir og nemandi vinnur að því að koma tilfinningum og listrænni túlkun á 

tónverkin sem æfð eru. Það má því varpa fram spurningu hvort prófdómari eigi að 

hafa 100% vald á einkunn nemanda í áfangaprófum, hvort nemandi ætti að fá tækifæri 

til að skila inn stuttri umfjöllun á eigin túlkun og tilfinningalegri skoðun á 

tónverkunum, sem hann hefur eytt miklum tíma í að mynda og koma því til skila í 

gegnum tónlistina. Þetta er það sem betri tónlistarmenn gera og það sem gerir 

tónlistina mannlega. Hraði og snerpa skipta minna máli. 

Einn helsti kostur tónlistarskólanáms er, að ólíkt grunnskólakerfinu geta 

nemendur verið á hvaða námsstigi sem er óháð aldri. Þannig getur hver og einn 

stundað tónlistarnámið á sínum námshraða og tónlistarkennari fylgt nemendum sínum 

upp alla skólagönguna allt frá grunnskóla og upp á háskólastig. Þetta þýðir að kennari 

er gjarnan með fjölbreyttan hóp nemenda. Tónlistarnám snýst þó ekki eingöngu um 

hljóðfæratíma heldur einnig margvíslega hóptíma í ýmsum tónfræðigreinum. Þar má 

finna nokkra samsvörun við hið almenna grunnskólakerfi. Þannig samsvarar til dæmis 

grunnnám u.þ.b. neðri bekkjum grunnskóla, miðnám efri bekkjum og framhaldssnám 

samsvarar framhaldsskólastigi og/eða háskólastigi (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 

2000). Þetta getur verið flókið fyrir nemendur sem eru komnir í 7. bekk grunnskóla en 

hafa ekki lokið grunnprófi og sitja við hliðina á nemanda í 4. bekk í tónfræðitíma sem 

er kominn lengra í náminu en hann. Þannig getur hið almenna bekkjarkerfi þvælst 

fyrir nemendum þegar kemur að hópgreinunum. Fyrst sækja nemendur tónfræðitíma 

þar sem farið er í alla þætti tónfræðinnar og þegar lengra er komið verða 

tónfræðigreinarnar fleiri og sérhæfðari á borð við tónheyrn, tónlistarsögu og 

hljómfræði. Kröfur eru um að nemendur klári tónfræðigreinarnar að mestu leyti 

samhliða áfangaprófum (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000). Það er líka kostur fyrir 

afburðanemendur að geta lokið áfangaprófum óháð aldri, farið áfram í 
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tónfræðigreinum og hafið framhaldsnám í tónlistarnámi þrátt fyrir að vera ekki 

kominn á framhaldsskólaaldur. 

Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar eru gerð skil þeim tónlistarskólum sem eru 

starfandi í Kópavogi. Enginn tónlistarskóli er í umræddum hverfum og vert er að taka 

fram að samkvæmt lögum er sveitarfélögum heimilt að reka saman tónlistarskóla 

undir stjórn eins skólastjóra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Nýjustu hverfi 

Kópavogs eru þannig staðsett að ekki er langt fyrir íbúa í Hvörfunum að ganga yfir í 

Seljahverfið í Breiðholti þar sem starfandi er tónlistarskóli. Vandinn liggur í að sá 

skóli er einkarekinn og nemendur þess skóla fá styrki frá Reykjavíkurborg. Því eru 

nemendur sem skráðir eru með lögheimili í Kópavogi ekki gjaldgengir í skóla í 

Reykjavík nema með sérstöku leyfi. 

 

2.7 Tilfinningar og tónlist – Dygðir einstaklinga 

Tónlistarkennarar eiga ekki að þurfa að réttlæta tilvist tónlistarkennslu með það eitt að 

leiðarljósi að tónlistin hjálpi nemendum með aðrar greinar sem teljast ,,mikilvægari“ 

og einstaka þætti tengda þeim. Gildi tónlistar má finna í greininni sjálfri. 

Tónlistarkennsla býður upp á þætti sem nemendur læra ekki í öðrum greinum og þar 

af leiðandi er brýnt að hafa aðgengi barna að þessari grein í góðu lagi. Hér á undan 

hafa meginmarkmið tónlistarskóla verið nefnd. Þar kemur m.a. fram að 

tónlistarskólarnir eigi að stuðla að auknum tilfinningalegum þroska nemenda og þjálfa 

þá í að tjá sig um tilfinningaáhrif tónlistar. 

Breski menntunarheimspekingurinn David Carr kemur með aðra sýn á 

tónlistina og áhrif hennar á einstaklinginn. Í grein hans ,,Narrative and emotion in 

music: seeking wisdom and truth in music education“ er fjallað um tvo heimsspekinga 

sem bendla tónlist eingöngu við þá gleði sem það fylgir að njóta hennar og að í raun 

geri tónlist ekkert meira fyrir einstaklinginn. Siðferðileg gildi tónlistar eru engin og að 

tónlist sé fagurfræðileg skreyting sem fólk hlustar á sér til ánægju. Carr er ekki á 

þessari skoðun og bendir á aldagamla speki þeirra Aristótelesar og Plató. Þeir litu á 

tónlist sem mikilvægan áhrifavald á mótun persónulegs eðlis til góðs eða ills, að 

tónlist hafi bein áhrif á persónumótun einstaklingsins og á tilfinningalegt eðli hans. Þá 

hafi tónlist veruleg áhrif á siðferðilega hæfni einstaklinga (Carr, 2009). Það má kasta 

þessum hugleiðingum fram og til baka og áhugavert er að staðsetja kennarann inn í 

þessa umræðu. Árið 2010 var David Carr staddur hér á landi og hélt fyrirlestur við 
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Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kristján Kristjánsson heimspekingur átti samtal 

við hann og þar var fjallað um þessa hluti. Þar kemur fram að kennsla eigi að snúast 

um siðvit frekar en tækni. Með þessu á Carr við að fagþekking kennara komi aldrei í 

stað persónueinkenna sem gera mann að góðum kennara. Án þess að Carr sé draga úr 

mikilvægi fagþekkingar á hann við að kennarar séu miðlarar menntunar og að 

menntun sé gildishlaðið og siðferðilegt hlutverk sem á að snúast um að ,,mannast“, og 

þar eru kennarar siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir (Kristján Kristjánsson, 2010). 

Eins og áður hefur verið komið inn á er það hlutverk kennarans að finna fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og aðlagast nemendum með því að vinna með persónulegar þarfir 

þeirra. Í samtalinu segir Carr að kennari sem upplifir sig sem þjálfara, og heldur að 

kennsla snúist eingöngu um að koma nemendum upp skólakerfið, sé að misskilja 

hlutverk sitt. Eisner (2002, bls. 56) tekur í sama streng og segir að hugsa þurfi um 

kennslu eins og persónulegar rannsóknir. Það sem einkennir okkur sem persónur eru 

dygðirnar, t.d. heiðarleiki, hugrekki, sjálfstjórn og sanngirni. Ef við umgöngumst 

nemendur með slíkri dygð, mætum mismunandi þörfum nemenda og höldum 

samskiptum okkar með siðferðilegum hætti er von á árangri. Í samtalinu segir Carr að 

,,maður kennir hinum ungu að meta hið góða líf dygðanna vegna“ (Kristján, 2010, bls 

11). Dygðirnar er hægt að þjálfa í gegnum tónlist og Carr bendir á að listirnar gegna 

beinu hlutverki fyrir siðferðisþroska og hafa beint hlutverk á siðferðilegar tilfinninga 

einstaklinga. Mikið verðmæti er í listunum sjálfum og að þær rækti verksvit 

einstaklinga (Kristján Kristjánsson, 2010). 

Það má finna margar tengingar við það sem Carr fjallar um í samtalinu við 

Kristján og það sem hann skrifar um í grein sinni frá 2009. Þetta eru heimspekilegar 

umræður sem hafa jafnvel enga eina niðurstöðu. Carr bendir á að við sem manneskjur 

höfum dygðirnar fram yfir dýr. Við gerum greinarmun á milli þess að verða fyrir 

áhrifum tónlistar (e. affected by music), til dæmis með því að tengja hana við ákveðin 

tilefni, sorgleg eða gleðileg, og þess að vera snortinn af tónlist, að tónlistin hreyfi við 

tilfinningum einstaklingsins (e. moved emotionally by music). Það getur vel verið að 

dýr, önnur en menn, verði fyrir áhrifum tónlistar, t.d. gæti harmonikkuspil vakið 

viðbrögð hjá hundi, svo sem ýlfur, en það er þó ekki víst að áhrif hljóðsins á hundinn 

séu tilfinningaleg. Óljóst er hvort dýr eru fær um að upplifa einlægar tilfinningar sem 

ótti, reiði eða gleði fela í sér þótt þessar tilfinningar hafi augljós áhrif á þau. Þau rök 

sem eru hvað mest sannfærandi þessu til stuðnings, eru þau að tilfinningar eru ekki 

einungis byggðar á eðlilegum tilfinninganæmum áhrifum, heldur er þar einnig að baki 
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vitsmunir eða dómgreind. Það sem Carr á við með þessu er að manneskjur þróa með 

sér þætti sem skepnur gera ekki. Til dæmis er huglægt mat í náttúrulegu eðli 

einstaklingsins en ekki skepnunnar (Carr, 2009). 

 

2.8 Sýn annarra: Rannsókn Hildar og umræða Þórdísar 

Árið 2008 skrifaði Hildur Jóhannesdóttir meistararitgerð sína þar sem skoðað er hvort 

raunhæft sé að hafa starfandi almennan hverfisgrunnskóla sem leggur áherslu á 

tónlistarnám fyrir sína nemendur. Hér er um að ræða tónlistargrunnskóla. Í rannsókn 

Hildar leggur hún mikla áherslu á að fá viðhorf yfirvalda og viðhorf foreldra barna á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöðurnar voru þær að í 71% tilvika samþykktu foreldrar 

tónlistargrunnskóla í skólaflóru höfuðborgarsvæðisins. Þegar foreldrar voru spurðir 

hvort þeir væru hlynntir því að barnið þeirra fengi tónlistartíma og hljóðfæranám á 

kostnað bóklegra greina hið minnsta eina kennslustund á dag voru 59% hlynntir og 

21% hlutlausir (Hildur Jóhannesdóttir, 2008). Þetta þýðir að aðeins 20% foreldra hafa 

verið mótfallnir þessu fyrirkomulagi. Þessar niðurstöður hljóða svo að 

tónlistargrunnskóli er hugmyndafræðilega raunhæf leið. Slíkur skóli gæti hlotið 

brautargengi foreldra jafnt sem ráðamanna. 

Hildur fjallar einnig um það fyrirkomulag sem ríkir í Bandaríkjunum þar sem 

þróun tónlistarfræðslu hefur verið á þann veg að hljóðfæranám fer að mestu fram í 

almenningsskólum alveg til loka framhaldsskóla (Hildur Jóhannesdóttir, 2008). Koma 

þarf ákveðinni hefð á til þess að slíkt kerfi gangi upp sem væri æskilegt í því 

nútímasamfélagi sem við búum við í dag þar sem kallað er eftir því að alla helstu 

þjónustu sé hægt að nálgast í nærumhverfinu. Hafi menn hugsað fyrir sambærilegu 

kerfi hér á landi og þekkist erlendis hefði að öllum líkindum ekki þurft að leggja út í 

þá rannsókn sem hér um ræðir. 

Þórdís Sævarsdóttir tónmenntakennari fjallaði um hvort tónlist væri fyrir alla á 

ráðstefnu í Hörpu í maí 2011. Yfirskrift ráðstefnunnar var ,,Tónlistin og lífið“ og 

erindi Þórdísar nefndist ,,Tónlist fyrir alla?“. Hún kemur inn á þætti í menntakerfinu 

sem standa í vegi fyrir því að tónlist sé fyrir alla. Þegar spurt er hvort samfélagið sé 

tilbúið að framkvæma þá stefnu sem þarf til að tónlist verði fyrir alla er svarið 

misvísandi. Hún veltir því fyrir sér hvort samfélagið sé hrætt við að raska því kerfi 

sem nú þegar er við lýði. Þórdís segir að sannleikurinn sé sá að mikil mismunun sé í 

menntakerfinu hvað varðar listgreinar og þar með talið tónlistarnám. Að listgreinar fái 
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lítið kvótahlutfall af almennu námi, og oft á tíðum eru þær kenndar í eins stórum 

hópum og mögulegt er, á kostnað innihalds og gæða kennslunnar. Þetta er í takt við 

það sem fjallað hefur verið um hér á undan. Skipulagið sé hugsað út frá peningum en 

ekki hvað sé hagstæðast fyrir nemendur. Þá bendir Þórdís á að tónlistarskólar séu alls 

ekki á færi allra eins og staðan er í dag. Fjallar hún um að það geti orsakast meðal 

annars út af efnahag, fjölskylduaðstæðum, áhuga foreldra og búsetu (Þórdís 

Sævarsdóttir, 2011).  

Í upphafi þessarar ritgerðar er fjallað um vegalengdir og þann tíma sem það 

tekur að komast til og frá tónlistarskóla. Þórdís fjallar um að margir foreldrar geti ekki 

skutlað börnum í tónlistarskólann og fara því mörg börn á mis við tónlistarnám. Þau fá 

því ekki tækifæri til að rækta tónlistarhæfileika sína. Þórdís bendir einnig á 

Bandaríkin og nefnir skóla sem leggur aðaláherslur á nám í gegnum listir og að 

bóklegu fögin séu kennd með listrænni nálgun. Til dæmis er stærðfræði kennd í 

gegnum málverk. Skóli þessi er Boston Arts Academy sem er á framhaldsstigi (Þórdís 

Sævarsdóttir, 2011). Þetta kerfi sem Bandaríkjamenn hafa þróað lítur vel út. Það má 

velta vöngum yfir því hvað stærðfærðingar á Íslandi myndu segja ef kenna ætti 

greinina eftir málverkum. Að hafa slíka skóla eins og Hildur og Þórdís nefna gefur 

nemendum meira frelsi til að velja sér menntunarleið. Að fá tónlistaruppeldi í gegnum 

alla skólagönguna eykur jafnan aðgang nemenda að tónlist og tónlistariðkun. 

 

3 Rannsóknaraðferð 

Upphaf rannsóknarinnar markast af því að vegalengdir frá Hörðuvallaskóla í 

tónlistarskólana þrjá var könnuð, var það gert í janúar. Dagana 1. – 10. febrúar fóru 

fram tölvupóstsamskipti á milli rannsakanda og skólastjóra tónlistarskólanna þar sem 

óskað var eftir tölum um nemendafjölda á grunnskólaaldri síðustu fimm ára. Til að fá 

sem nákvæmastar tölur var óskað eftir upplýsingum um nemendafjölda eftir búsetu og 

gátu tveir skólar orðið við þeirri beiðni. Með þessu fengust haldgóðar upplýsingar um 

aðsókn grunnskólabarna í Kópavogi og skýrar línur sáust hvaða hverfi standa höllum 

fæti hvað aðgengi varðar. Til samanburðar var upplýsinga aflað um nemendafjölda í  

Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Þetta gaf grundvöll til að reikna hlutfall 

grunnskólabarna sem stunda nám við tónlistarskólana. Þegar rannsókn eins og þessi er 

gerð er að mörgu að huga. Norski menntunarheimspekingurinn Steinar Kvale (1996) 

líkir þessu við ferðalag þar sem skoða þarf umhverfið og taka viðtöl við fólk. Á 
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meðan á ferðalaginu stendur öðlast rannsakandi þekkingu sem hann ritar hjá sér og 

miðlar áfram. Í þessari rannsókn er notast við blandaðar leiðir. Annars vegar er rýnt í 

töluleg gögn og hins vegar er stuðst við gögn sem fengust í hálf-opnum viðtölum. Slík 

viðtöl eru ein mikilvægasta gagnasöfnunaraðferðin í menntarannsóknum og eru 

félagsleg athöfn þar sem veigamikil samskipti rannsakanda og viðmælenda fara fram. 

Mikilvægt er að nota talmál í spurningum og forðast ritmál. Þá þarf að gæta þess að 

viðmælendur gefi leyfi fyrir notkun á þeirri umræðu sem fram fer í viðtalinu (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Hlutlægni rannsakanda verður að vera hófleg en viðhorf og 

skoðanir samt skýrar. Í grein Guðmundar Sæmundssonar (2010) er bent á mikilvægi 

þess að vera hlutlægur í eigindalegum rannsóknum. Hann nefnir nokkra þætti sem ber 

að hafa í huga við slíka rannsókn. Til að mynda má aldrei gleyma heiðarleika 

gagnvart einstaklingnum og málefninu, sýna þarf varkárni og virðingu fyrir 

þátttakendum í rannsókn og úrvinnslu (Guðmundur Sæmundsson, 2010, bls. 5-6). 

Óskað var eftir viðtölum í febrúar þar sem gerð var grein fyrir umfangi 

rannsóknarinnar. Viðtölin fóru fram í mars. Vel gekk að nálgast flesta viðmælendur 

og sýndu þeir rannsókninni áhuga. Samþykki þeirra fyrir því efni sem notað hefur 

verið í ritgerðinni má finna í viðauka. Erfiðlega gekk að finna tíma til að hitta einn 

viðmælanda og var tekið eitt símaviðtal. Rætt var við mismunandi aðila sem allir 

tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendur eru Ólafur Kristjánsson 

skólastjóri Tónsala, Össur Geirsson skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs, Árni 

Harðarson skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs, Þóra Marteinsdóttur 

tónmenntakennari við Vatnsendaskóla og Ragna Berg Gunnarsdóttir 

tónmenntakennari við Hörðuvallaskóla. Óskað var eftir viðtali við Ármann Kr. 

Ólafsson, bæjarstjóra. Hann benti á sviðsstjóra menntasviðs og var niðurstaðan sú að 

tekið var viðtal við Önnu Birnu Snæbjörnsdóttur sviðsstjóra. Haustið 2013 tók 

rannsakandi viðtal við tónlistarskólakennarann Jóhann Inga Benediktsson og er einnig 

stuðst við niðurstöðu þess viðtals. Úrvinnsla á viðtölum var í höndum höfundar sem 

hljóðritaði viðtölin með Zoom H1 upptökuvél og ritaði þau orðrétt upp. Viðtölin eru í 

vörslu höfundar og sérstakt leyfi þarf frá viðmælendum til að höfundur sýni viðtölin. 

Höfundur kann öllum viðmælendum bestu þakkir fyrir þeirra innlegg í rannsóknina. 
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3.1 Vettvangur: Tónlistariðkun í Kópavogi 

Í Kópavogi eru margir grunnskólar. Þeir eru allir heildstæðir fyrir nemendur í 1. – 10. 

bekk (Kópavogsbær, 2015f). Á vef Hagstofu Íslands má finna tölur um fjölda skráðra 

barna á grunnskólaaldri í Kópavogi. Þar sést stighækkandi fjölgun sem er í takti við þá 

stækkun á bænum sem rætt hefur verið um. Þann 1. janúar 2015 voru skráð 4648 börn 

á aldrinum 6 – 15 ára og er það 9,17% hækkun frá árinu 2011 (Hagstofa Íslands, 

2015). Tafla 2 hér að neðan sýnir þá fjölgun sem hefur átt sér stað frá 2011 – 2015. 

 

 

Tafla 2. Fjöldi barna á grunnskólaaldri í Kópavogi 1. janúar 2011 - 1. janúar 2015
5
. 

Aldur 2011 2012 2013 2014 2015 

 6 ára 498 460 450 483 517 

 7 ára 452 499 473 469 467 

 8 ára 397 458 508 468 489 

 9 ára 437 390 462 511 471 

 10 ára 415 443 394 465 519 

 11 ára 412 427 445 392 473 

 12 ára 425 418 426 443 404 

 13 ára 415 414 427 420 442 

 14 ára 405 425 415 435 423 

 15 ára 407 418 429 423 443 

Samtals 4263 4352 4429 4509 4648 
 

Mynd 1 sýnir þróun á nemendafjölda í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Sjá má að 

nemendum hefur fjölgað talsvert og má gera ráð fyrir áframhaldandi fjölgun á næstu 

árum. 

 

                                                 
5 Á vef Hagstofu Íslands er hægt að finna haldgóðar upplýsingar um mannfjölda eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 

1998-2015. http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Sveitarfelog Skoðað 23.4.2015. 
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Mynd 1. Nemendafjöldi í Hörðuvalla– og Vatnsendaskóla 2011 – 2015

6
. 

 

Æskilegt er að rannsaka aðgengi þessara barna að tónlist og tónlistariðkun, ekki síst 

vegna þeirrar fjölgunar á svæðinu sem orðið hefur. Þegar slík útþensla verður er 

nauðsynlegt að framtíðarhorfur að séu skýrar. Mikilvægt er að í skipulagi nýrra hverfa 

sé gert ráð fyrir aðstöðu til tónlistariðkunar en enginn tónlistarskóli er á svæðinu. 

Tónlistarskólanám er ólögbundið og geta þeir skólar hagað sér eins og þeir 

telja að sé þeim fyrir bestu. Skólarnir geta verið sáttir með sitt og lítill vilji er fyrir 

hendi að fara með starfsemina víðar. Tónlistaruppeldi er mikilvægt og í samfélagi eins 

og á Íslandi ætti börnum ekki að vera mismunað um tónlistariðkun eftir búsetu. Þetta 

er undirstaða þess að ráðist var í þessa rannsókn. Rannsóknir sýna að 

tónmenntakennsla hefur verið völt í sessi ef marka má umfjöllun Helgu Rutar 

Guðmundsdóttur (2008). Með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er þó von til að 

framtíðarhorfur tónmenntakennslu verði bjartari. 

Vandamálið er þó ekki einhliða og snýr ekki einungis að slæmu aðgengi að 

tónlist innan grunnskóla og löngum vegalengdum í tónlistarskóla. Aðgengi í nám í 

tónlistarskóla er einnig háð þeim kennslukvóta sem tónlistarskólum er úthlutað sem 

samsvarar ekki eftirspurn eftir tónlistarnámi og ekki þeirri fjölgun barna sem orðið 

hefur í bænum undanfarið. Biðlistar eru því langir. 

                                                 
6 Tölur Vatnsendaskóla eru teknar af heimasíðu skólans http://www.vatnsendaskoli.is/um-skolann/ Skoðað 

20.2.2015.  

Tölur Hörðuvallaskóla voru sendar í persónulegum tölvupóstskrifum milli mín og skólastjóra skólans þann 

17.3.2015. 
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Á mynd 2 hafa tölur frá skólastjórunum þremur verið teknar saman og sýna 

þróun nemendafjölda barna á grunnskólaaldri í skólunum síðustu fimm ár. Aðsóknin 

hefur verið sveiflukennd en aldrei hafa fleiri grunnskólabörn verið skráð í 

tónlistarnám og núverandi skólaár. 

728
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799

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
 

Mynd 2. Nemendafjöldi í tónlistarskólunum þremur
7
. 

 

Einhver samdráttur varð í kjölfar efnahagskreppunnar en svo virðist sem 

nemendafjöldi hafi staðið í stað undanfarin ár. Taka þarf tillit til þess að einhverjir 

nemendur stunda tónlistarnám utan sveitarfélagsins. Sérstaklega þarf að sækja um 

slíkt nám og ýmis gögn þurfa að fylgja slíkum umsóknum. Gefa þarf greinargóða 

ástæðu þess að sótt er um námsvist utan Kópavogs, umsögn frá kennara í 

aðalnámsgrein þarf að fylgja með ásamt staðfestingar á að umsækjandi hafi staðist 

inntökupróf inn í þann skóla sem sótt er um (Kópavogsbær, 2015g). 

Ef litið er aftur á tölurnar um nemendafjölda í grunnskólunum og þær bornar 

saman við nemendafjölda í tónlistarskólunum eins og þær birtast hér neðar í 

ritgerðinni, má sjá að miða við núverandi skólaár er einungis 11,2% þeirra sem stunda 

tónlistarnám úr umræddum hverfum. Tæp 90% nemenda koma því úr eldri og 

rótgrónari hverfum. Þetta hlutfall er umhugsunarefni og þarf að hækka. Eitthvað þarf 

að gera svo að því verði. Í næstu köflum er rannsókninni gerð ítarleg skil með 

umfjöllun úr viðtölum við þá aðila sem valdir voru. Fyrst er fjallað um 

tónlistarskólana þrjá og horfur skólastjóranna þriggja til framíðar. 

 

                                                 
7 Árni Harðarson, Össur Geirsson og Ólafur Kristjánsson, munnleg heimild, 4.2 og 10.2 2015. 
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3.2 Tónlistarskóli Kópavogs 

Hugmynd um að stofna tónlistarskóla í Kópavogi kom til umræðu meðal áhugafólks 

um tónlist og tónlistarfræðslu haustið 1962. Í nóvember ári síðar tók skólinn til starfa 

og hefur verið starfandi síðan með góðum árangri. Fyrst var skólinn í eigu 

Tónlistarfélags Kópavogs og var lengi staðsettur í Hamraborg 11. Frá árinu 1999 

hefur hann starfað í Tónlistarhúsi Kópavogs sem er sérstaklega hannað fyrir 

tónlistarskóla. Rekstrarform skólans breyttist við flutning skólans og er í dag 

sjálfseignarstofnun með þjónustusamning við bæinn. Helsta hlutverk skólans er að 

veita nemendum góða undirstöðuþekkingu og þjálfun í tónlist. Ásamt þessu er lögð 

áhersla á að leggja rækt við að undirbúa efnilega tónlistarnema sem vilja sækja frekara 

nám. Við skólann eru starfandi 55 kennarar og er hann sá stærsti og fjölmennasti í 

Kópavogi. Námið sem stendur til boða er veigamikið og fjölbreytt. Frá stofnun hefur 

skólinn sérhæft sig í klassískri tónlist en nýlega var byrjað að kenna á rythmísk 

hljóðfæri. Flestir nemendur hefja skólagöngu sína í forskóla sem byggist á 

samþættingu byrjendanáms til undirbúnings frekara námi í hljóðfæraleik. Miðað er 

við að nemendur hefji forskólanám við 7 ára aldur. Að forskóla loknum geta 

nemendur valið á milli strengja- og blásturshljóðfæra, píanóleiks, einsöngs eða 

tölvutónlistar. Auk þessa stundar hver nemandi tónfræðigreinar samhliða 

aðalhljóðfæri, eins og fram hefur komið (Tónlistarskóli Kópavogs, 2015a). 

 Tónlistarskóli Kópavogs starfar eftir því áfangakerfi sem búið er greina frá. 

Hljóðfæranám við skólann miðast því við að nemendur fái einkatíma að jafnaði 60 

mínútur á viku. Byrjendur eru að jafnaði í 2/3 námi og fá 40 mínútur á viku í sinni 

aðalgrein. Fjölbreytilegar námsleiðir eru við skólann og bíður hann upp á hóptíma í 

blokkflautu, fiðlu og gítarleik auk þess sem boðið er upp á suzukinám á valin 

hljóðfæri. Einnig er hljómsveitarsamspil í boði sem er einn af grundvallarþáttum 

skólastarfsins og er mikilvægur fyrir félagslega þætti. Þar fá nemendur að kynnast því 

að vinna með öðrum, sýna tillitsemi og öðlast þroska til samskipta og samstarfs. Þá er 

hljómsveitarspil einnig þáttur í eflingu ábyrgðartilfinningar og sjálfsvitundar 

samanborið því sem rætt hefur verið. Nemendur sækja ekki hljómsveitarsamspil fyrr 

en grundvallartökum á hljóðfærið hefur verið náð. Hverju skólaári líkur með ársprófi 

en kennari hvers nemanda metur ástundun, áhuga, árangur og framför nemanda í 

kennslustundum yfir allan veturinn (Tónlistarskóli Kópavogs, 2015b). 
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Mynd 3. Grunnskólabörn við Tónlistarskóla Kópavogs, janúar 2015
8
. 

 

Á mynd 3 hafa verið teknar saman tölur sem sýna fjölda nemenda á grunnskólaaldri í 

Tónlistarskóla Kópavogs eftir búsetu. Í starfsáætlunum grunnskólanna er að finna 

tölur um nemendafjölda fyrir þetta skólaár. Í hverfi „200 Kópavogur“ eru þrír 

grunnskólar með samtals 1909 nemendur (Álfhólsskóli; Kópavogsskóli; Kársnesskóli 

og Snælandsskóli, 2015). Af þeim eru 12,1% sem eru skráð í tónlistarnám við 

Tónlistarskóla Kópavogs. Prósentan fer lækkandi því lengra sem farið er frá 

skólanum. Í hverfi „201 Kópavogur“ eru þrír grunnskólar með samtals 1392 

nemendur (Salaskóli; Lindaskóli og Smáraskóli, 2015). 9,2% þeirra eru skráð í nám 

við Tónlistarskólann. Í hverfinu „203 Kópavogur“ hefur samtals 1234 nemendur 

(Hörðuvallaskóli og Vatnsendaskóli, 2015) og eru 7,9% þeirra sem stunda nám við 

Tónlistarskóla Kópavogs. Til að greina enn betur þá mismunun sem á sér stað á milli 

hverfa má benda á að af heildarfjölda nemenda Tónlistarskóla Kópavogs koma 

einungis 21,3% nemenda búsettir í ,,203 Kópavogur“ á meðan 50,7% nemenda koma 

úr ,,200 Kópavogur“. Þessar staðreyndir vekja upp spurningar um stefnu bæjarins í 

málefnum tónlistarfræðslu. 

 

3.3 Skólahljómsveit Kópavogs 

Árið 1966 var Skólahljómsveit Kópavogs stofnuð af Birni Á. Guðjónssyni 

trompetleikara. Björn stjórnaði hljómsveitinni til ársins 1993 þegar Össur Geirsson 

                                                 
8
 Árni Harðarson, munnleg heimild, 4.2 og 10.2 2015. 
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tók við stjórn hennar og sinnir hann því hlutverki enn í dag. Í Skólahljómsveitinni eru 

166 nemendur en starfstíminn miðast við áramót en ekki skólaárið. Hljómsveitinni er 

skipt upp í þrjár sveitir; A, B og C sveit og fer það eftir aldri nemenda í hvaða sveit 

þeir eru. Húsnæðismál skólahljómsveitarinnar hafa verið lengi í ólestri. Hljómsveitin 

hefur verið í Digranesinu frá árinu 1999 en áður hafði hún aðstöðu í kjallara í 

íþróttahúsi Kársnesskóla. Hvorug byggingin er hönnuð fyrir tónleikahald og er 

húsnæðið í Digranesinu orðið lélegt. 

Skólahljómsveitin gegnir stóru hlutverki innan bæjarins og kemur reglulega 

fram á ýmsum hátíðum og athöfnum í bænum. Um það bil 90 sinnum á ári kemur 

hljómsveitin fram og er það oftast innan skólakerfisins. Þar að auki hefur sveitin 

komið fram á hátíðisdögum, svo sem á 17. júní og Sumardaginn fyrsta. Tvennir stórir 

tónleikar eru haldnir á hverjum vetri þar sem sveitin leikur lög eftir ákveðnum 

þemum. Til dæmis djass, blús-, latín- eða íslenskt tónlistarþema. Skólahljómsveitin er 

mikilvægur þáttur í félagslífi nemenda. Ár hvert er farið í tónleikaferðir innanlands og 

eldri sveitir fara reglulega í tónleikaferðalag erlendis þar sem tónleikar eru haldnir. 

Það má því með réttu segja að nemendur í hljómsveitinni upplifi ævintýri 

tónlistarmannsins í gegnum starf sveitarinnar og nú í sumar er stefna C sveitar að fara 

í tónleikaferð til Spánar (Skólahljómsveit Kópavogs, 2015a). 

Skólahljómsveitin er rekin af sveitarfélaginu og eru námsgjöldin talsvert lægri 

en í Tónlistarskóla Kópavogs og í Tónsölum. Dugar frístundastyrkurinn nánast alveg 

fyrir námsgjöldunum en hægt er að sækja um hann ár hvert. Þar af leiðandi ættu allir 

nemendur að hafa þann valmöguleika að stunda tónlistarnám við Skólahljómsveitina 

óháð fjárhag heimilanna. Innan sveitarinnar er rík áhersla lögð á jafnrétti til 

tónlistarnáms og er hljómsveitin fyrsta skólahljómsveitin hér á landi sem hefur frá 

upphafi verið jafn opin stúlkum og drengjum. Hlaut hljómsveitin Jafnréttis- og 

mannréttindaviðurkenningu Kópavogsbæjar árið 2014
9
. Þrátt fyrir að 

Skólahljómsveitin sé opin öllum eru langir biðlistar í námið. Sveitin reynir að jafna 

kynjahlutföll með því að taka nokkuð jafnt inn af strákum og stelpum. Þá leggur 

hljómsveitin áherslu á að fjölga nemendum á þau hljóðfæri sem fæstir nemendur eru 

skráðir á og vinna síðan upp biðlistann. Þannig hefur hljómsveitin einungis getað 

tekið inn um það bil einn af hverjum tíu umsækjendum á flautu vegna fjölda 

                                                 
9 Þann 12.11.2014 birtist frétt um að Skólahljómsveit Kópavogs hafi fengið jafnréttis- og 

mannréttindaviðurkenningu Kópavogsbæjar. http://www.kopavogur.is/stjornsyslan/frettir-og-utgefid-

efni/frettir/nr/4168 Skoðað 20.2.2015. 
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flautuiðkenda. Þetta þýðir að auðveldara er að komast að í sveitinni ef sótt er um 

önnur hljóðfæri. Einnig reynir hljómsveitin að taka inn jafnt hlutfall nemenda á milli 

grunnskóla þannig að allir skólar bæjarins eigi fulltrúa í sveitinni. Þar af leiðandi er 

reynt að fjölga nemendum úr þeim skólum sem eiga fáa fulltrúa (Skólahljómsveit 

Kópavogs, 2015b). 
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Mynd 4. Nemendafjöldi í Skólahljómsveit Kópavogs, janúar 2015
10

. 

 

Mynd 4 sýnir fjölda grunnskólabarna eftir búsetu í Skólahljómsveit Kópavogs. Mun 

færri nemendur stunda nám þar en í Tónlistarskóla Kópavogs. Hlutfallið milli hverfa 

er þó sambærilegt og mjög lágt hlutfall grunnskólabarna er í hverfi „203 Kópavogur“ 

sem stundar nám í hljómsveitinni. Tölurnar eru sem hér segir: Í hverfinu „200 

Kópavogur“ eru 5,7%, hverfi „201 Kópavogur“ eru 3,1% og í hverfi „203 

Kópavogur“ eru 1,1% skráð í hljómsveitina. Kemur þessi munur enn betur í ljós þegar 

að litið er á hlutfall nemenda í ,,203 Kópavogur“ af heildarfjölda nemenda í 

Skólahljómsveitinni en einungis 7,9% nemenda koma úr því hverfi á móti 66,1% sem 

koma úr ,,200 Kópavogur“. Þessar tölur sýna, líkt og tölur um Tónlistarskóla 

Kópavogs alvarlegan aðstöðumun milli hverfa í Kópavogi. 

 

3.4 Tónsalir 

Tónskólinn Tónsalir hefur verið starfandi síðan 2005 og er einkarekinn skóli með 

fjárstuðning frá Kópavogsbæ. Skólinn er staðsettur í Bæjarlind 12, 201 Kópavogi. Frá 

                                                 
10 Össur Geirsson, munnleg heimild 4.2 2015. 
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stofnun hefur skólinn einbeitt sér að rythmískri tónlist og kennir eftir rythmíska hluta 

Aðalnámskrár tónlistarskóla. Það má segja að þangað til Tónlistarskóli Kópavogs hóf 

kennslu í rythmískri tónlist hafi Tónsalir ekki haft mikla samkeppni í bænum. 

 Á heimasíðu skólans er að finna góðar upplýsingar um sýn Tónsala á 

tónlistarnám. Þar kemur fram að mikill misskilningur sé fólgin í því að til að geta 

leikið á hljóðfæri þurfi fyrst að læra að lesa nóturnar, að það sé það sem tónlist snúist 

um. Skólinn leggur áherslu á listræna tónlistarfærni þar sem ekki eingöngu er lögð 

áhersla á nótnalestur, heldur einnig að spinna, útsetja og leika eftir eyra (Tónsalir, 

2015a). Mikill samhljómur er í sýn skólans á tónlistarnám við kenningar  Mills (2005) 

og Hallam (2105). Skólinn leggur einnig áherslu á að koma fram á tónleikum og leika 

það sem æft hefur verið. Með þessum starfsháttum eykst skilningur nemanda á tónlist 

og þessir þættir efla frumkvæði, sköpunargáfu og sjálfstraust nemandans. Markmið 

Tónsala er að eftirsóknarvert sé fyrir nemendur að stunda nám í skólanum og að 

skólinn sé eftirsóttur vinnustaður fyrir kennara. Tónsalir leggur áherslu á fjölbreytt og 

skemmtilegt tónlistarnám (Tónsalir, 2015b). 

 Við öflun gagna um nemendafjölda tónlistarskólanna fengust ekki upplýsingar 

frá Tónsölum um nemendafjölda eftir búsetu en Ólafur Kristjánsson skólastjóri 

Tónsala nefndi að hægt væri að gera ráð fyrir að flestir nemendur skólans væru á 

grunnskólaaldri og kæmu úr Smára- og Lindahverfi. 
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Mynd 5. Þróun nemendafjölda við Tónsali
11
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11 Ólafur Kristjánsson, munnleg heimild, 10.2 2015. 
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Myndin hér að ofan sýnir þróun nemenda í Tónsölum. Áberandi fjölgun verður í 

skólanum þetta skólaár. Ástæða þess að færri nemendur eru í hinum 

tónlistarskólunum úr hverfinu ,,201 Kópavogur“ skýrist af miklu leyti af því að 

Tónsalir er staðsettur í því hverfi og tekur megnið af nemendum þaðan. 

 

4 Niðurstöður 

4.1. Árni Harðarson, skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs 

Þriðjudagsmorguninn 10. mars var viðtal tekið við Árna Harðarson skólastjóra 

Tónlistarskóla Kópavogs. Ræddar voru lausnir á aðgengi barna í nýju hverfunum að 

tónlistariðkun. Upp hafa komið hugmyndir sem búið er að hrinda í framkvæmd. Þær 

felast meðal annars í að færa tónlistarskólakennsluna í meira mæli inn um dyr 

grunnskólanna, sérstaklega forskólann, og hefur það gengið vel. Forskólinn er 

mikilvægur hluti af tónlistaruppeldi barna í Tónlistarskóla Kópavogs og hefur lengi 

verið starfandi. Hann er undirbúningsnám fyrir hljóðfæranám og samkvæmt Árna er 

forskólinn helsti möguleiki nýrra nemenda til að komast að í skólanum. Ákveðinn 

vandi hefur komið upp varðandi eftirfylgni forskólans úti í grunnskólunum. Að fáir 

kennarar eru tilbúnir að fara í grunnskólana með hljóðfærakennslu og því þurfi 

nemendur að sækja tónlistarnám sitt upp í Hamraborg eftir að forskóla líkur. Þetta 

veldur brotthvarfi nemenda. 

Árni segir að lengi hafi staðið til að færa tónlistarskólakennsluna í meira mæli 

inn um dyr grunnskólanna og að viðhorfið í mörgum grunnskólum gagnvart því hafi 

breyst. Skólastjórar átta sig á að ákveðin eftirspurn er frá foreldrum og 

tónlistarskólum að koma kennslunni betur að í grunnskólunum. Til að það gangi upp 

þarf að bjóða tónlistarkennurum góða aðstöðu til að stunda sína vinnu á skólatíma. 

Með þessu er hægt að bjóða yngri nemendum þann valkost að geta sótt tónlistarnámið 

á skólatíma áfram eftir að forskóla líkur. Til að þetta gangi upp bendir Árni á að vinna 

þurfi markvisst að þessu og að mynda þurfi kjarna í nýju hverfunum. Sambærilegur 

kjarni hefur myndast í gegnum árin í eldri hverfunum; Snælands- og Kársneshverfi. 

Árni vonast til að með aukinni kennslu í grunnskólunum myndist slíkur kjarni og að 

forskólinn spili þar stórt hlutverk. Þetta er einn liður í því að bæta aðgengi barna að 

tónlist sem eru búsett í hverfi ,,203 Kópavogur“. Aðspurður um aðstöðuna í 

grunnskólunum sýnir Árni mikið umburðarlyndi í garð skólanna tveggja og sýnir því 
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skilning að um er að ræða tvo þéttsetna skóla þar sem lítil og jafnvel engin aðstaða er í 

boði. Hvort ekki hefði verið best að gera ráð fyrir tónlistarskólanum í grunnskólunum 

á byggingarstigi svarar Árni að það hefði verið best en sú umræða hafi aldrei komið 

upp. Tónlistarskóli Kópavogs er allur af vilja gerður til að hafa starfsemi sína í meiri 

mæli í nýju hverfunum og bendir Árni á að með þessu er mikið verið að koma til móts 

við vinnutíma tónlistarskólakennara sem er að öllu jöfnu langur þar sem 

tónlistarskólarnir hefja yfirleitt ekki störf fyrr en eftir að grunnskóla líkur á daginn. 

Framtíðarhorfur voru ræddar og til stendur að skoða opnun útibús í nágrenni 

við Kórinn. Það yrði einnig stór liður í bættu aðgengi að tónlistarskólanum og 

myndun  fyrrnefnds kjarna. Þá segir Árni að mikið sé um börn á þessu svæði sem 

þurfi aðgengi að tónlistarnámi og það verði að vera útibú á svæðinu þar sem að 

kennslan í grunnskólunum eigi fyrst og fremst að vera fyrir yngstu nemendurna. Sú 

kennsla komi aldrei í stað þeirra kennslu sem fram fer inni í tónlistarskólunum og því 

er mikilvægt fyrir tónlistarnemendur að koma í húsnæði tónlistarskólans og upplifa þá 

menningu og það umhverfi sem þar ríki. 

Námsgjöldin voru rædd og hvort þau væru hindrun inn í skólann. Segir Árni 

að dýrt sé að reka tónlistarskóla sem endurspeglast í námsgjöldunum en þau eiga að 

fara í allan annan kostnað en kennslukostnað; húsnæðiskostnað, ræstingar, húsvörslu 

og annað starfsfólk. Þá vinnur skólinn hörðum höndum að aukinni fjölbreytni í 

náminu og hefur til dæmis nýrri rythmískri hljóðfæradeild verið komið á sem er liður í 

því að efla tónlistarnámið og tryggja gæði námsins. Það er mikilvægt að geta boðið 

upp á fjölbreytt nám til að koma til móts við sem flesta. Að auki gerir samfélagið í 

dag miklar kröfur til tónlistaruppeldis sem endurspeglast í uppsveiflu á íslensku 

tónlistarlífi. Árni telur námsgjöldin ekki endilega vera hindrun og nefnir frekar að 

aðgengið að skólanum takmarkist að hluta til við þann kennslukvóta sem skólinn fær 

frá sveitarfélaginu. Hann bendir á að allir hafi jafnan aðgang að skólanum, allir hafi 

rétt til að sækja um nám við skólann en biðlistarnir eru langir og kennslukvótinn er 

ekki aukinn í neinu samræmi við íbúafjölda bæjarins. Það útskýrir langa biðlista sem 

hafa náð hátt á annað hundrað nemenda. Árni segir að líta þurfi á hvað málaflokkurinn 

,,tónlist“ og ,,tónlistarkennsla“ gefur af sér út í menningar- og atvinnulíf þjóðarinnar. 

Tónlistarnám eigi að vera sjálfsagður hluti af námsframboði og tónlistarskólarnir 

verða að geta haldið í við þá miklu fjölgun sem á sér stað. 
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4.2 Össur Geirsson, skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs 

Sambærilegar niðurstöður komu frá Össuri Geirssyni en viðtalið við hann fór fram 

þann 9. mars á kaffistofu skólans í Digranesinu. Össur segir að aðgengi að 

hljómsveitinni sé alls ekki eins gott og honum finnst það eigi að vera. Rétt eins og 

Árni, nefnir Össur að mörg börn komist ekki að hjá hljómsveitinni vegna 

fjöldatakmarkanna. Þessu til stuðnings bendir Össur á að 25 nemendur hafi verið 

teknir inn haustið 2014 af 100 umsækjendum. 75 börn voru sett á biðlista og unnið er 

jafnt og þétt að koma fleirum að. Möguleikar til þess eru fáir og í raun eingöngu ef 

nemendur hverfa frá námi á miðjum skólavetri sé hægt að koma nýjum nemendum 

inn. Þetta sé slæmt þar sem áhugi barna sé fljótur að dvína og ef barn kemst ekki í 

tónlistarnám strax eru miklar líkur á að barnið missi áhuga. Biðlistarnir þýði því ekki 

endilega að allir séu að bíða eftir að komast að hjá hljómsveitinni. Össur segir að 

mikilvægast í þessu sé að gefa börnum tækifæri meðan áhuginn er til staðar. Ef ekki 

er gætt að þessu er hættan sú að börn sem ekki komust að í námi þegar þess var óskað 

upplifi aldrei það að vera í tónlistarnámi vegna þess að tækifærið kom of seint. 

Í umræðunni um aðgengi segir Össur að það sé sérstaklega lélegt hjá börnum 

sem búa í nýjustu hverfum Kópavogs. Mikill munur sé á aðgengi þeirra og íbúa sem 

búa í „200 Kópavogur“. Þetta endurspeglist í tölum um nemendafjölda eftir búsetu. 

Þeir nemendur sem vilja stunda nám við Skólahljómsveitina þurfa að komast upp í 

Digranes og það getur tekið allt að 40 mínútum að ferðast í strætó frá Kórahverfinu og 

á áfangastað. Rúmur klukkutími í ferðatíma á móti 30 mínútna hljóðfæratíma getur 

verið ástæða þess að nemendur flosni upp úr námi. Þessari umræðu Össurs svipar 

mjög til skrifa Mills (2005). 

Aðspurður út í samstarf við Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla svarar Össur að 

viljinn hjá Skólahljómsveitinni sé til staðar en það sé ýmislegt sem hindrar farsælt 

samstarf á milli þessara stofnana og nefnir að aðstaðan í grunnskólunum sé stórt 

vandamál. Í viðtalinu var ekki að heyra neitt umburðarlyndi í garð skólanna líkt og hjá 

Árna. Össur sagði einfaldlega að engin kennslurými væru ætluð tónlistarkennslu og 

fáar kennslustofur lausar; kennarar hafi þurft að kenna í þeim lausum rýmum sem 

finnast í skólabyggingunum, eins og inni í „kústaskáp“. Þá sé erfitt að rökstyðja að 

hljómsveitin þurfi að sjá fyrir hljóðfærum sem eiga að geymast við lélegar aðstæður. 

Við slíkar aðstæður líði nemendum ekki vel. Vanbúnar kennslustofur eru illa 

einangraðar og ómur frá hljóðfærunum berst út um skólann og að það sé ekki boðlegt. 
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Að sama skapi er ekki hægt að ætlast til þess að tónlistarnám geti farið fram í 

grunnskólunum með sama hætti og það fer fram í tónlistarskólunum nema með bættri 

aðstöðu. Að nemendum og kennurum verði að líða vel og upplifa sig þannig að engin 

truflun stafi af þeim meðan á hljóðfæratímum stendur. 

Össur tekur upp umræðuna um skólakerfið í Bandaríkjunum og ber það saman 

við skólakerfið okkar. Bærinn sem við búum í sé dreifður og með tiltölulega marga 

skóla. Í Bandaríkjunum getur einn skóli verið með þúsundir nemenda og með því séu 

betri möguleikar á að hafa allt sem nemandinn þarf á sama stað. Í Hörðuvalla- og 

Vatnsendaskóla eru tónlistarnemendur einn til þrír á hvorum staðnum. Það séu 

einfaldlega of fáir nemendur til að senda kennara þangað, sem er keyrandi á milli 

grunnskóla allan daginn til að sinna fáum nemendum. Þá segir Össur að kennarar 

Skólahljómsveitarinnar hafi gefið þessu tækifæri og prófað að fara út í skólana en 

hörfað til baka og vilja heldur sinna kennslunni í Digranesinu vegna aðstöðuleysis úti 

í skólunum. Þetta þurfi hins vegar að bæta svo tónlistarskólarnir geti verið í meira 

mæli inni í grunnskólunum, eins og tíðkast hefur í Bandaríkjunum þar sem hefð er 

fyrir því að finna glufur í stundatöflu nemenda þar sem tækifæri gefst til þess að fara í 

hljóðfæratíma. 

Myndun kjarna nemenda til tónlistarnáms í umræddum hverfum var næsta 

umræðuefni. Össur segir að Skólahljómsveitin muni leggja sitt að mörkum með því að 

merkja 10 umsóknir nemendum úr Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla næsta skólaár. 

Með því vonast hann til að fleiri umsóknir berist frá þessum hluta bæjarins. Össur 

bendir á að ábyrgð hljómsveitarinnar um að auka starfsemina í þessum hverfum er 

minni ef engar umsóknir berast þaðan. Með þessu geti hljómsveitin fjölgað 

nemendum úr umræddum hverfum og bætir Össur við að framtíðin sé vonandi sú að 

opnað verður útibú og það myndi auðvelda nemendum aðgengi að Skólahljómsveit 

Kópavogs til muna. Að nauðsynlegt sé að koma til móts við yngstu nemendurnar með 

því að færa tónlistarnámið nær þeim. Í þessu er mikill samhljómur með því sem Árni 

sagði. 

Spurt var hvers vegna ekki hefði verið gert ráð fyrir Skólahljómsveitinni við 

byggingu á Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Össur segir að illa hafi gengið í gegnum 

árin að fá aðstöðu og við byggingu á skólunum sé eingöngu horft á fermetrana. Nú í 

haust standi til að opna nýbyggingu við Vatnsendaskóla og að ósk hafi verið send inn 

um að fá að vera með eina stofu í þeirri byggingu. Það hafi ekki gengið eftir og að allt 

snúist um peninga. 
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Til að fá sýn Össurs á starfshætti tónlistarskóla og á námskránna, sem rætt 

hefur verið um í ritgerðinni, telur Össur námskránna ekki vera hindrun. Hann segir að 

tilgangurinn og áhuginn fyrir náminu kvikni með því að stefna á áfangapróf og ljúka 

við þau. Þetta geti oft verið kappsmál fyrir nemendur. Þá sé prófakerfið mikilvægt þar 

sem að tónlistarskólarnir verði að geta útskrifað nemendur með viðurkennd gögn ætli 

nemendur í framhaldsnám þar sem inntökuskilyrði eru ströng. Með þessu er Össur að 

undirstrika hlutverk tónlistarskóla, lið C, sem nefnd hafa verið í ritgerðinni. Össur 

bendir jafnframt á að engum sé vísað frá þó hæfileikana til próftöku vanti en 

tónlistarskólakerfið sem slíkt eigi ekki að vera hindrun fyrir því að nemendur sæki 

tónlistarnám. Helsta hindrunin sé í raun langar vegalengdir og fjöldatakmarkanir. 

 

4.3 Ólafur Kristjánsson, skólastjóri Tónsala 

Viðtal við Ólaf Kristjánsson fór fram fimmtudaginn 5. mars á skrifstofu hans í 

Tónsölum. Ólafur segir að biðlistar inn í Tónsali hafi aldrei verið bein hindrun. Kemur 

þetta á skjön við það sem Össur og Árni fjalla um. Hann segir að aðsókn í skólann 

hafi aldrei verið jafn mikil og á núverandi skólaári (sjá mynd 5) og ekki hafi allir 

komist að. Skólinn safni þó ekki upp nemendum á biðlista. Ólafur segir það 

tilgangslaust að safna á biðlista vegna þess hversu ólíklegt er að áhugi nemenda sé til 

staðar loksins þegar pláss losnar og er samhljómur í þessu með ummælum Össurs. 

Tónsalir hefur hins vegar tekið upp þá leið að yngstu nemendunum er kennt tveimur 

saman annað hvort fyrstu önnina eða fyrsta skólaárið. Eftir það sækja nemendur 

einkatíma. Þetta sé gert til að koma sem flestum nemendum í nám við skólann. Fyrir 

þá sem ekki komast að býður Tónsalir upp á 8-10 vikna námskeið í hóptímum. Með 

þessu hafa Tónsalir komið til móts við nemendur sem vilja prófa og upplifa 

tónlistarnám en komast ekki að í hefðbundnu hljóðfæranámi. 

Til umræðu kom fjöldi grunnskólabarna í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. 

Ólafi finnst eðlilegt að þessir skólar séu jafn fjölmennir og raun ber vitni. Hann bendir 

á að fyrir 10-15 árum voru Linda- og Smárahverfin mjög fjölmenn og skólarnir 

þéttsetnir. Fjöldi íbúa er breytilegur og eftir önnur 10-15 ár verður byggðin komin 

lengra upp að Bláfjöllum og þá mun líklega nemendum fækka í Hörðuvalla- og 

Vatnsendaskóla. Ólafur segir að Tónsalir haldi engri starfsemi úti í Hörðuvallaskóla 

og að flestir nemendur í Tónsölum koma úr hverfi „201 Kópavogur“. Örfáir nemendur 

séu úr Vatnsendaskóla og kennsla fer þar fram eftir að skólatíma líkur. Með þessu 
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fyrirkomulagi er skólinn að búa til leið til að koma til móts við foreldra sem sleppa 

fyrir vikið við að skutla börnum sínum til og frá tónlistarskólanum. Með því að senda 

kennara í þessi hverfi er nemendum gert kleift að sækja námið í sínu heimahverfi. 

Þessu fylgja þó ókostir og bendir Ólafur á að kennarar hafa ekki aðgang að sínum 

kennslugögnum og í raun sé þetta ekki ákjósanleg lausn frá dyrum tónlistarkennarans 

séð. Mikill samhljómur er með skólastjórunum þremur í þessum málum og líkt og 

Árni og Össur, nefnir Ólafur að oft sé erfitt að fá kennara til að fara út í grunnskólana 

vegna þeirrar aðstöðu sem þar er í boði. Þá segir Ólafur kostina marga sem fylgja því 

að mæta í tónlistarskólann reglulega. Tónlistarskennslan verður meiri athöfn fyrir 

nemendur og hljóðfæratíminn verður ekki ,,næsta fag“ staðsett á milli stærðfræði og 

lesturs. Frekar fer nemandinn alveg út úr grunnskólaumhverfinu og inn í 

tónlistarskólaumhverfið. Þegar á heildina er litið segir Ólafur að betra sé að hafa 

tónlistarkennsluna inni í tónlistarskólunum. Þar sé menningin öðruvísi og umhverfið 

rólegra. Með því næst meiri námsárangur. 

Ólafur nefnir fleiri ókosti og segir að þó það sé hagur foreldra að þurfa ekki að 

keyra börnin sín í tónlistarskólann taka þeir jafnframt minni þátt í námi barnanna 

sinna. Að það sé ákveðin athöfn fólgin í því að skutla börnum. Þannig verða foreldrar 

meira inni í námi barnanna. Í framhaldi af þessu segir Ólafur að börnum sé skutlað 

meira í dag en áður og að samfélagið hafi breyst. Hann nefnir að viðhorf gagnvart 

strætó sé öðruvísi í dag heldur en hér áður fyrr. Því er strætó ekki ákjósanlegur kostur 

og sérstaklega í ljósi þess að hann hafi reynt að fá strætó til að taka hring um hverfið 

sem tilheyrir Tónsölum en það hafi gengið brösuglega. 

Í viðtalinu fór fram umræða um námsgjöldin og bendir Ólafur á að mögulega 

séu þau helsta hindrun að tónlistarnámi. Fjárhagur heimilanna skiptir miklu máli en 

Tónsalir hafi ekki mikið fundið fyrir minni þátttöku vegna hárra námsgjalda. Það gæti 

stafað að því að skólinn er staðsettur í hverfi þar sem fólk er talið vera almennt 

tekjuhátt og því hafi námsgjöld ekki endilega verið hindrun inn í skólann. Í framhaldi 

af þessu víkur Ólafur að frístundastyrknum sem fyrst núna í haust hafi verið hægt að 

nýta í tónlistarnám. Frístundastyrkurinn kemur mikið til móts við há námsgjöld og því 

ættu flestir að geta sótt tónlistarnám óháð fjárhag heimilanna. Ókostirnir við þetta er 

að ef foreldrar leggja minna út fyrir náminu verður eftirfylgnin minni heima fyrir. 

Ólafur snýr umræðunni að landsbyggðinni og segir að aðsókn í tónlistarnám hafi alltaf 

verið hlutfallslega hærri þar heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Þetta endurspeglast  í 

námsgjöldunum þar sem þau séu oft á tíðum lægri í litlum sveitarfélögum. Þar sé 
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einnig meiri áhersla lögð á að grunnskólabörn fari í tónlistarnám og að 

tónlistarskólinn sé samtvinnaður grunnskólanum. 

Líkt og í öðrum viðtölum var Ólafur spurður út í starfshættina og prófakerfið. 

Hann segir að einhver stígandi verði að vera í tónlistarnáminu. Ef áhugi er fyrir 

tónlistarnáminu sé einnig áhugi fyrir því að taka próf og fylgja námskránni. Það geti 

hins vegar tekið mörg ár að taka áfangapróf og því hafi Tónsalir haldið sig við gömlu 

stigsprófin sem voru aðalpróf tónlistarskóla fyrir nýja áfangakerfið, til að hafa 

tröppugang að þeim. Með þessu myndast stígandi og tilgangur námsins er skýr. Við 

þetta bætir Ólafur að fyrir þá nemendur sem ekki treysta sér í áfangapróf eða stigspróf 

er skólinn með árleg vorpróf. Með þessu sé í verið að koma til móts við fjölbreyttan 

hóp nemenda með mismunandi námsleiðum. 

Tónlistarskólakerfið er ekki gallalaust. Ólafur skilur ekki þá ofuráherslu sem 

lögð er á tónfræði og nótnalestur og finnst mikilvægara að nemendur nái góðum 

tökum á hljóðfærinu áður en farið er að einbeita sér að hliðarfögunum. Að áhuginn lifi 

með hljóðfæraleiknum og að geta leikið lög. Það sé aðalatriðið í tónlistarnámi. Ekki 

endalaus áhersla á að útskrifa alla nemendur sem einleikara. Það getur einfaldlega 

skyggt á gleðina að leika á hljóðfæri bendir Ólafur, í þessu samhengi, á að 90% af 

þeim sem fara í tónlistarnám vilja spila sér og öðrum til ánægju. Lykillinn að góðri 

kennslu sé að kveikja áhuga hjá nemendum, það sé aðal áhersla tónlistarkennarans í 

dag. 

Spurt var hvort þörf væri á fjórða tónlistarskólanum til að mæta þeim fjölda 

nemenda sem búa í nýju hverfum bæjarins. Ólafi finnst það vera rökrétt hugsun að 

hafa skóla í hverfi ,,203 Kópavogur“ vegna þeirra bylgju nemenda sem býr þar. 

Honum hafi staðið til boða á sínum tíma að vera með Tónsali í Kórahverfinu. Hann sé 

hins vegar feginn að það hafi ekki orðið að veruleika þar sem allt stöðvaðist um tíma 

eftir hrunið. Hins vegar hafi kerfið farið að rúlla aftur og það væri rökrétt að fara með 

starfsemi inn í nýju hverfin þar sem nýir markhópar hafa myndast. Þó myndi Ólafur 

frekar vilja sjá meira fjármagni varið í þá skóla sem fyrir eru heldur en að setja nýjan 

skóla af stað. 
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4.4 Ragna Berg Gunnarsdóttir, tónmenntakennari í Hörðuvallaskóla 

Hörðuvallaskóli er fjölmennur grunnskóli með alls 700 nemendur. Eins og mynd 1 

gefur til kynna hefur nemendum fjölgað úr 460 í 700 á örfáum árum sem er hröð og 

mikil fjölgun. Gera má ráð fyrir meiri fjölgun á næstu árum. 

 Einn föstudaginn í mars var símaviðtal tekið við Rögnu Berg Gunnarsdóttur 

tónmenntakennara. Með viðtalinu vildi rannsakandi komast að því hvernig aðgengi 

nemenda í Hörðuvallaskóla væri að tónmennt. Ragna segir að áhersla sé lögð á að 

tónmennt sé kennd allan veturinn jafnt og þétt. Ekki standi til boða að hafa slíka 

kennslu í hringekjuformi. Slíkt form á sér stað þegar nemendum er skipt upp í hópa og 

hver hópur sækir eina list- og verkgrein samkvæmt Aðalnámskrá. Til dæmis sækir 

einn hópur tónmennt í 8 vikur á meðan annar hópur sækir sjónlistir og þriðji hópurinn 

textílment. Hóparnir skiptast síðan á fögum allan veturinn. Þetta þýðir að nemendur fá 

ekki þessi fög jafnt og þétt yfir allt skólaárið. 

Ragna segir að rík áhersla sé lögð á að yngsta stig fái samsöng á hverjum degi 

og mið- og unglingastig fái samsöng tvisvar í viku. Tónmenntatímarnir eru með þeim 

hætti að heilir bekkir sækja tónmennt í 40 mínútur á viku á öllum námsstigum. Þar að 

auki fær 1. bekkur auka hryntíma til að æfa taktskyn. Þegar stærstu bekkirnir eru í 

tónmennt eru kennararnir tveir svo álagið dreifist. Lítið er um valgreinar tengdar 

tónlist fyrir unglingastig en í boði er kóraval. Það er ekki hægt að sjá betur en að 

tónmenntakennslan sé með góðu móti í Hörðuvallaskóla; það er skref í rétta átt að 

tónmenntin skuli vera kennd jafnt og þétt á öllum námstigum skólans allan veturinn 

en ekki í hringekjuformi. 

 Umræðan snérist upp í aðgengi tónlistarskólakennara í Hörðuvallaskóla og 

bendir Ragna á að Tónlistarskóli Kópavogs fái aðstöðu fyrir forskólann í 

tónmenntastofunni sem sé góð. Almennt sé aðstaðan fyrir tónlistarskólana þó mjög 

misjöfn og segir Ragna að hún hafi orðið vör við að Skólahljómsveit Kópavogs hafi 

verið að reyna að komast betur að í skólanum en það gangi ekki vel. Hún segir að 

meira fjármagn sárvanti í hljómsveitina og að umhugsunarvert sé hvers vegna ekki er 

hægt að útvega hljómsveitinni betri aðstöðu. Össur sé búinn að vinna frábært starf 

með hljómsveitinni, og að hún sé alltaf tilbúin að koma fram og spila við ýmiskonar 

samkomur og athafnir. Það verði að finna hljómsveitinni góða varanlega aðstöðu í 

nágrenni við skólann. Ragna bendir á að nóg sé rýmið í Kórnum. 
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 Biðlistarnir voru ræddir og segir Ragna að tónmenntakennslan komi að 

einhverju leyti til móts við þá nemendur. Tónmennt er kennd alla skólagönguna og 

unglingastigi er skipt í þrjá hópa. Einn þeirra sé alltaf í hljómsveitarspili á meðan hinir 

tveir vinna við að semja tónlist eða undirbúa glærusýningar um tónlistarmenn sem svo 

sé sýnt. Þrátt fyrir þetta er brýn þörf á tónlistarskóla í umræddum hverfum. Starfsemi 

tónlistarskóla og tónmenntakennslu sé ólík og æskilegt er að hafa bæði í boði fyrir alla 

nemendur. Þá vanti alveg menningarkjarna sem svipar til menningarmiðstöðvarinnar 

Molans sem staðsettur er í Hamraborginni. Hann hefur vel verið sóttur af 

grunnskólabörnum þar í hverfinu. Ekkert slíkt er í boði í þessum hverfum og bendir 

Ragna á að hún reyni að veita nemendum aðgang að tónmenntastofunni til 

hljómsveitaræfinga en það sé ekki alltaf hægt og mjög æskilegt væri að halda úti 

einhverskonar miðstöð sem er opin nemendum. 

 

4.5 Þóra Marteinsdóttir, tónmenntakennari Vatnsendaskóla 

Vatnsendaskóli hefur verið starfandi síðan haustið 2005. Skólinn hefur vaxið og 

dafnað mikið á síðustu árum og hefur nemendafjöldi vaxið samhliða því. Skólaárið 

2010 – 2011 voru 387 nemendur skráðir við skólann. Í dag eru nemendur 534 (sjá 

mynd 1). Skólinn er staðsettur við Elliðavatn og tilheyrir Hvörfunum. Mikil áhersla er 

lögð á skapandi skólastarf og samvinnu með sérstaka áherslu á náttúrufræði og 

raungreinar
12

. 

 Þóra Marteinsdóttir er starfandi tónmenntakennari við skólann. 

Fimmtudagskvöldið 19. mars var tekið viðtal við Þóru heima hjá henni við rólegar 

aðstæður. Í viðtalinu var spurt út í hversu mikinn tíma nemendur í skólanum fá í 

tónmenntakennslu. 1. – 7. bekkur sækja tónmennt einu sinni í viku allt skólaárið í 40 

mínútur í senn. Ofan á þetta bætist samsöngur hjá yngsta stigi í 20 mínútur á viku þar 

sem einn árgangur kemur í einu og sameinast í söng. Í samsöng eru bekkjarkennarar 

með og hjálpa til við að stilla til friðar sé þess þörf og með því geti Þóra einbeitt sér að 

samsöngnum og tíminn nýtist vel. Fyrir miðstig er í boði að sækja kór sem er 

starfræktur á skólatíma. Það er gert til að tryggja að nemendur mæti, því oft eru þeir 

komnir eitthvert annað eftir að skóla líkur og þá gangi erfiðlega að fá þau á 

kóræfingar. Í kórnum eru um það bil 40-50 börn og æfingin fer fram á útivistartíma 

                                                 
12 Upplýsingar eru teknar af heimasíðu Vatnsendaskóla http://www.vatnsendaskoli.is/um-skolann/ Skoðað 

20.2.2015. 
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þar sem ekki hefur gengið að fá kóræfingarnar inn í stundatöflu nemenda og bendir 

Þóra á að það myndi teljast vera betra. 

Á unglingastigi er engin tónmennt kennd. Afar umhugsunarvert er að Þóra 

segist hafa gefist upp á að vera með tónmenntakennslu fyrir 8. bekk þar sem ekki hafi 

fundist nægilega gott námsefni fyrir þann aldurshóp. Hún bendir á að nemendum á 

þessum aldri finnist spennandi að semja tónlist í tölvum og vinna með allskonar 

græjur sem eru hreinlega ekki til staðar í Vatnsendaskóla. Hljómsveitarval hafi verið í 

boði einu sinni en skólinn hafi viljað fjölga nemendum í hverjum hópi og það hafi 

ekki gengið upp. Því er hljómsveitarvalið ekki lengur í boði þar sem erfitt er að bjóða 

upp á slíkt val þegar ekki er hægt að vinna með þann fjölda nemenda sem æskilegt er 

að hafa í slíkri vinnu. Þóra segir að mikilvægt sé að hafa áfanga eins og 

hljómsveitarval í boði þar sem áhugi er hjá nemendum að spila í hljómsveit og að 

nemendur þurfi alls ekki að kunna að lesa nótur til að geta leikið á hljóðfæri í 

áfanganum. Það sé undir kennaranum komið að finna lausnir á vandamálum sem 

koma upp og til dæmis hafi hún notað límmiða til að hjálpa nemanda að spila á 

bassagítar og að það hafi gengið þokkalega. Þá hafi hún hitt fyrrverandi nemendur 

sem voru í hljómsveitarvalinu og eru ennþá að spila tónlist saman. Slíkt kæti hjarta 

hennar og auki vilja til að koma þessum áfanga aftur í gang. Þóra bendir á að í dag sé 

engin tónmennt og lítið val í boði fyrir unglingastig í Vatnsendaskóla. Í boði er að 

sækja kór en hann sé fámennur. Þóra er búin að leggja sitt af mörkum til að fjölga í 

kórnum með því að stefna á kórferð til Danmerkur. Það ætti að auka aðsókn í kórinn. 

Þrátt fyrir vilja til að auka aðsókn í kórinn er Þóra gagnrýnin á kórvalið og nefnir að 

það sé í raun eingöngu ætlað stelpum þar sem erfitt er fyrir stráka að syngja á þessum 

árum. 

Aðspurð út í tónmenntaaðstöðuna svarar Þóra að í dag sé hún mjög ánægð. 

Aðstaðan til tónmenntakennslu hefur þó ekki alltaf verið góð og á tímabili var 

tónmenntakennslan frammi á gangi. Við slíkar aðstæður hafi oft verið ókennsluhæft. 

Til að mynda meðan á hádegisverðinum stóð þar sem kennslan átti að fara fram við 

hliðina á matsalnum. Ástand þetta var þó eingöngu tímabundið, sem hélt Þóru í 

starfinu, vitandi að aðstæður myndu breytast handan við hornið. Í dag er Þóra með 

stóra tónmenntastofu sem er vel staðsett innan skólans, niðri í kjallara sem henti 

einstaklega vel. Þóra vinnur mikið með sköpun og lagasmíðar og með þá aðstöðu sem 

hún hefur er hægt að skipta nemendum upp í litla hópa og láta þá vinna frammi á 

gangi. Með slíkri hópavinnu sé mikið unnið með samvinnu og kurteisi nemenda sem 



 

46 

 

er mikilvægt að nemendur læri. Þrátt fyrir að vera ánægð í starfi sér Þóra þá miklu 

fjölgun sem hefur verið í skólanum undanfarin ár og segir að næstu árin muni skólinn 

springa utan af nemendafjöldanum sem gæti haft áhrif á aðstöðuna. Engu að síður 

hefur Þóra ekki áhyggjur yfir því að missa aðstöðuna en stofan hennar var sérstaklega 

teiknuð fyrir tónmenntakennslu. Hún hafi þó ekki fengið að vera með í teikningu á 

tónmenntastofunni þrátt fyrir að hafa sent inn tillögur að teikningu. Þetta sé 

einstaklega óheppilegt og situr til dæmis skólinn uppi með flygil sem ekki er hægt að 

færa upp og niður af sviðinu til afnota og er því lítið notagildi í honum. 

 Í umræðu um tónlistarskóla bæjarins og aðgengi þeirra inn í grunnskólunum 

telur Þóra vandamálið liggja hjá tónlistarskólunum. Að þeir séu ragir við að koma inn 

í skólann. Hún segir frá því að útbúið hafi verið sérstakt rokkherbergi með tilheyrandi 

búnaði og það herbergi standi tónlistarkennurum til boða vilji þeir koma. Það sé þó 

lítið um tónlistarkennara sem koma og mætti bæta úr því. Þóra segist finna fyrir ásókn 

frá foreldrum í þá fáu kennara sem hafa verið að koma og að þeir séu iðulega fljótir að 

fylla morguninn af nemendum. Það er því engin spurning að eftirspurnin er meiri en 

framboðið. Líkt og Árni sagði bendir Þóra á að Tónlistarskóli Kópavogs haldi úti 

forskóla í Vatnsendaskóla og fær til þess tónmenntastofuna líkt og í Hörðuvallaskóla. 

Þá segist Þóra vera öll að vilja gerð til að finna aðstöðu vilji tónlistarkennarar koma en 

að sama skapi hafi hún ekki upplifað mikinn vilja til að koma af þeirra hálfu. Það gæti 

stafað af því að fara þarf langar vegalengdir til að kenna fáum nemendum og að 

upplýsingaflæðið sé það lélegt að ef nemendur forfallast eru tónlistarkennararnir ekki 

látnir vita. Þóra segist hafa orðið vör þá umfjöllun um að koma Skólahljómsveitinni 

betur fyrir í skólanum og með því koma vonandi fleiri kennarar sem verði til þess að 

það myndist kjarni. Útibú væri góður kostur á þessum slóðum þar sem fjarlægðirnar 

eru miklar að næsta tónlistarskóla og slíkt útibú myndi þjóna mörgum nemendum. Þá 

sé strætó einfaldlega ekki góður valkostur og að það taki allt of langan tíma að ferðast 

með vagninum, segir Þóra sem talar af reynslu. 

Líkt og aðrir viðmælendur telur Þóra starfshætti tónlistarskóla ekki vera 

hindrun og bendir á að mikilvægara sé að finna réttan kennara sem hentar 

nemandanum frekar en að skella skuldinni á kerfið. Ekkert kerfi henti öllum og að 

kennarar spili stóran þátt í velferð nemenda bæði í grunnskólum og í tónlistarskólum. 

Kennarar geti veitt nemendum mikla visku og tekur Þóra föður sinn sem dæmi um 

þetta. Hann kenndi við Tónlistarskólann í Reykjavík og fékk iðulega nemendur sem 

voru við það að hætta í tónlistarnámi. Hann eyddi miklum tíma í að finna leiðir til að 
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gera námið áhugavert og til að halda nemendum í náminu. Með því að finna leiðir og 

leyfa nemendum að spila það sem þeim langaði náði hann að koma til móts við þá og 

halda þeim áfram í þessu mikilvæga námi sem tónlistarnámið er. 

 Að lokum var stuttlega rætt um bætt aðgengi unglinga að tónlist og hvort 

koma þyrfti á samstarfsverkefni tónlistarskóla og grunnskóla. Þóra segir að samstarf 

tónlistarskóla og grunnskóla mætti vera ríkurlegra og að fleiri tónlistartengd fög þurfi 

að vera í boði. Til tals kom átak Reykjavíkurborgar ,,Stelpur Rokka“ sem var átak til 

að fá stelpur til að spila saman í hljómsveit. Þóru finnst að oft í svona átökum sé of 

mikil áhersla vera lögð á stelpur, og strákarnir gleymist. Þóra dregur þó ekki úr 

mikilvægi þess er að virkja stelpur og að verkefnið eigi rétt á sér en bendir jafnframt á 

að það megi ekki gleyma strákunum. Að svona verkefni mættu vera í meira mæli fyrir 

bæði kynin. Með því mætti bæta aðgengi unglinga að tónlist. Í lokin nefnir Þóra að 

tónlistin sé grein sem verður að vera til staðar og að margir nemendur sem þrífast ekki 

í skólakerfinu, blómstri í tónlistinni. 

 

4.6 Jóhann Ingi Benediktsson, gítarkennari 

Það er ljóst að ef bæta á aðgengi barna að tónlist og tónlistariðkun verður að finna 

tónlistarskólunum betra aðgengi inni í grunnskólunum. Þá koma upp nýjar 

hugleiðingar; til dæmis hvort æskilegt sé að taka nemendur úr stökum tímum á meðan 

á skólatíma stendur eða hvort kennsla eigi að fara fram eftir að skólatíma líkur. 

Haustið 2013 tók höfundur viðtal við tónlistarskólakennarann Jóhann Inga 

Benediktsson og mál þessi voru rædd. Jóhann hefur lengi starfað sem gítarkennari og 

hefur mikla reynslu á því að starfa inni í grunnskólum bæði hér á höfuðborgarsvæðinu 

og á landsbyggðinni. Jóhann bendir á að grunnskólar úti á landsbyggðinni séu almennt 

betur í stakk búnir til að bjóða tónlistarskólum að koma. Þar hafi myndast hefð fyrir 

þessu og þar sé aðstaða tileinkuð tónlistarkennslu. Þannig gengur dagurinn 

snuðrulaust fyrir sig og ekki þurfi að leita að lausum stofum. 

Jóhann talar af reynslu og fjallar um að oft á tíðum sé vinnuaðstaðan í 

grunnskólunum á höfuðborgarsvæðinu mjög léleg og varla boðleg. Þá sé skortur á 

upplýsingaflæði á milli tónlistarkennara og nemenda, þar sem skilaboð um veikindi, 

þemadaga eða próf komast sjaldan til skila. Þá geti sú staða komið upp að kennarinn 

situr uppi með enga nemendur og óþægilegar glufur myndast. Oft hafi Jóhann þurft að 

leita nemendur uppi í skólunum og að hluti af vinnudeginum hafi farið í að leita að 
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nemendum. Þetta geti gerst þegar brugðið er útaf venjulegum kennsluháttum og farið 

er í vettvangsferðir. Þá gleymist gjarnan að tilkynna kennaranum um það. Margt getur 

orsakað lélegt upplýsingaflæði. Sumir kennarar eru til dæmis stundakennarar inni í 

grunnskólunum. Þeir tilheyra annarri stofnun og koma einu sinni til tvisvar sinnum í 

viku til að kenna. Upplýsingar um kennarann eru því ekki inni í grunnskólakerfinu og 

þykir það því, til dæmis, ekki sjálfsagt að ritari láti vita ef dagurinn er ekki með 

eðlilegu sniði. Með þessu eiga tónlistarskólakennarar það til að lenda fyrir utan 

grunnskólaumhverfið sem hefur áhrif á félagslega hlið kennarans og vinnudagurinn 

getur verið langur og erfiður. 

Í viðtalinu var fjallað um umhverfi grunnskóla og hvort tónlistarskólanámið 

eigi heima þar. Jóhann nefnir að álagið sé mikið á nemendum á meðan á grunnskóla 

stendur og áreitið mikið. Að fá nemanda í tónlistartíma í grunnskólanum er mjög ólíkt 

því að fá nemanda í tónlistarskólann. Nemandi er til dæmis spenntur fyrir nestinu, eða 

er að bíða eftir frímínútum. Það komi í veg fyrir þá einbeitingu sem þarf að vera til 

staðar í tónlistartímum þar sem mikil ró og yfirvegun á að ríkja. Þannig sé 

andrúmsloftið í tónlistarskólunum og þegar nemendur mæta þangað eru þeir komnir 

til að einbeita sér að tónlistinni og engin truflun er. 

Jóhann bendir á tvo þætti. Annars vegar eru nemendur þreyttir eftir skóla sem 

getur bitnað á tónlistartímanum. Hins vegar er félagslegi þátturinn meiri þegar námið 

fer fram í grunnskólanum. Þar mæta nemendur í tónlistartíma á miðjum skóladegi og 

fara úr honum beint aftur inn í skóladaginn þar sem vinirnir bíða og vilja heyra 

hvernig var í tímanum. Þetta sé kostur. 

Þá hafi Jóhann fundið fyrir óþægindum í eigin garð að geta ekki boðið 

nemendum sínum betri aðstöðu. Að inni í námsgjöldunum eigi að vera kennsluaðstaða 

kennara og að nemendur og foreldrar eiga betra skilið fyrir þann pening sem það 

kostar að stunda tónlistarnám. Með bættri aðstöðu komi aukin virðing fyrir 

tónlistarkennslunni sem þurfi að efla í grunnskólunum. 

 

4.7 Samantekt úr viðtölum 

Allir viðmælendur eru sammála um að bæta þurfi aðgengi að tónlist og tónlistariðkun 

á því svæði sem er til rannsóknar, þá sérstaklega að tónlistarskólum bæjarins. Helstu 

ástæður þess  að börn fara síður í tónlistarnám úr þessum hverfum eru þær fjarlægðir 

sem eru í næsta tónlistarskóla. Oftar en einu sinni kom upp í umræðuna að strætó 
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virðist ekki henta vel til að komast á milli bæjarhluta vegna þess hversu sjaldan 

vagnarnir ganga. Til að bæta aðgengi að tónlist eru ýmsar leiðir nefndar. Koma þarf 

starfsemi tónlistarskólanna í meira mæli inn í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Með 

því myndast sambærilegt fyrirkomulag og hefur tíðkast í Bandaríkjunum eins og þau 

Össur, Hildur og Þórdís nefna og það myndi laga aðgengi að tónlist og tónlistariðkun 

mikið. Þetta gengur brösuglega og aðstaðan sem skólarnir bjóða 

tónlistarskólakennurum er varla boðleg. Slæm aðstaða hefur áhrif á líðan kennara á 

vinnustað og það leiðir út í kennsluna sjálfa. 

 Mikilvægast er að koma til móts við yngstu nemendurna með því að hafa 

tónlistarskólakennslu innan veggja Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Aðgengi barna í 

umræddum hverfum lagast ekki á meðan aðgengi tónlistarskólakennara er eins lélegt 

og raun ber vitni. Vegna aðstöðuleysis vilja kennarar síður fara út í skólana til að 

sinna starfsemi sinni. 

Opna þarf útibú á þessu svæði til að halda í þá tónlistarskólamenningu sem 

talað er um og til að eldri nemendur geti sótt nám sitt þangað. Fyrir liggja áætlanir að 

um Tónlistarskóli Kópavogs opni útibú í nýju hverfunum. Þetta sé þó allt á 

teikniborðinu og enn er nokkuð í land. Þá hafi hugmynd um fjórða tónlistarskólann 

komið til tals, ætlaðan nemendum úr þessum hverfum en frekar ætti að bæta þá skóla 

sem fyrir eru, með auknum kennslukvóta til að sinna þeim nemendum sem þarna eru. 

Þá sé mikilvægt að halda utan um það góða tónlistarskólakerfi sem ríkir hér á landi. 

Bæði Össur og Árni koma inn á þau samfélagslegu markmið sem nefnd hafa 

verið í ritgerðinni. Til dæmis kemur Skólahljómsveitin reglulega fram innan 

grunnskólanna og skapar með því tækifæri fyrir nemendur að láta ljós sitt skína. Árni 

nefnir að kröfur komi frá samfélaginu um að halda uppi þeim gæðum sem 

tónlistarskólarnir hafi tileinkað sér. Með því búum við til tónlistarmenn og 

tónlistarkennara framtíðarinnar. Að koma verði til móts við langa biðlista og að 

kennslukvóti aukist ekkert í samræmi við fjölgun íbúa í bænum. Í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla kemur fram að: 

 

,,Mennta- og menningarhlutverk tónlistarskóla er að veita öllum, sem 

þess æskja, færi á að kynnast tónlistarnámi af eigin raun“.  

     (Aðalnámskrá tónlistarskóla, 2000, bls. 16) 

 

Þeir löngu biðlistar sem myndast hafa við tónlistarskólana á undanförnum árum eru 

skýr merki þess að ofangreint gangi ekki. Allir hafa rétt á að sækja um námið og bíða 



 

50 

 

eftir lausu plássi en mikilvægt er að börn fái tækifærið á meðan áhuginn er til staðar. 

Þá nefnir Ólafur leiðir sem Tónsalir hefur tekið upp til að koma til móts við börn sem 

ekki komast inn í námið, að bjóða upp á stutt námskeið. 

 Í kafla 2.5 Tónmenntakennsla í grunnskólum er fjallað um þann mínútufjölda 

sem list- og verkgreinar deila í menntakerfinu. Að sögn Rögnu Berg og Þóru kemur 

ekki til greina að tónmennt sé kennd minna en 40 mínútur á viku allan skólaveturinn. 

Hringekjufyrirkomulag eða að kenna tónmennt í skorpum þjóni ekki markvissum 

árangri og eru þær báðar ákveðnar í að tónmenntakennsla sé kennd jafnt og þétt allan 

veturinn. Þá er ljóst að þær eru báðar að þjálfa þætti sem koma inn á siðferðilega 

hæfni nemenda, eins og að bera virðingu fyrir samnemendum í gegnum samspil. 

Ánægjulegt er að Ragna er með sérstaka rythmatíma fyrir 1. bekk, en slíkt bætir 

einstaklinginn eins og rannsóknir Hallam (2015) sýna fram á. Rannsóknir hennar 

fjalla einnig um mikilvægi söngs á einstaklinginn og mikið er um söng í Hörðuvalla- 

og Vatnsendaskóla. 

Gagnrýnivert er að engin tónmennt sé kennd á unglingastigi í Vatnsendaskóla. 

Einungis er kóraval í boði en umræða um það hefur farið fram. Einnig er gagnrýnivert 

að engin tónlistartengd valfög eru í boði, hvorki í Hörðuvalla- né í Vatnsendaskóla. 

Þetta þýðir að nemendur á unglingastigi í Vatnsendaskóla fá enga tónmenntakennslu 

nema þeir sæki kóraval. Rannsóknin sýnir að Hörðuvallaskóli stendur betur að vígi 

þar sem kennd er tónmennt alla skólagönguna í 40 mínútur á viku. 

 

4.8 Framtíðarsýn: Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri 

menntasviðs Kópavogsbæjar 

Síðasti hluti rannsóknarinnar er viðtal við sviðsstjóra menntasviðs Önnu Birnu 

Snæbjörnsdóttur. Hennar sjónarhorn er mikilvægt vegna þeirrar framtíðarsýnar sem 

Kópavogskaupstaður hefur. Viðtalið fór fram á skrifstofu Önnu Birnu fimmtudaginn 

26. mars. 

Aðspurð um stefnu bæjaryfirvalda varðandi tónlistarkennslu grunnskólabarna 

segir Anna Birna að engin slík stefna sé til hjá sveitarfélaginu. Í bænum séu þrír 

tónlistarskólar og áhersla hefur verið lögð á að bæta aðgengi barna að námi í þessum 

skólum, til dæmis með auknum fjárheimildum til skólanna þriggja. Anna viðurkennir 

að vitað sé að aðgengi barna í hverfinu ,,203 Kópavogur“ sé ábótavant og að það stafi 

á staðsetningu tónlistarskólanna þriggja. Þá vill hún meina að aðgengi 
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tónlistarskólanna í grunnskólunum sé víða gott og að bærinn leggi áherslu á að 

tónlistarskólunum sé hleypt inn. Þá segir Anna að fundir með umhverfissviði 

Kópavogsbæjar hafi farið fram þar sem aðstöðumál Skólahljómsveitarinnar hafi verið 

rætt. Sú von Össurar um opnun útibús á svæðinu verði að bíða þar sem það sé á 

tveggja til þriggja ára áætlun bæjarins. Anna Birna bendir á að slíkar framkvæmdir 

kosti peninga og taki sinn tíma að koma í framkvæmd, þangað til er verið að vinna að 

því að styrkja aðgengi hljómsveitarinnar í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla. Anna 

Birna viðurkennir að Skólahljómsveit Kópavogs hafi orðið undir í forgangsröðuninni 

en að til standi að færa hluta af starfsemi Hörðuvallaskóla út í Kórinn og hluta af 

starfsemi Vatnsendaskóla í nýja byggingu við skólann. Með því vonast Anna Birna til 

að pláss losni inni í skólunum sem gæti nýst tónlistarskólunum. Rétt er að taka fram 

að í viðtalinu var aðallega fjallað um aðgengi Skólahljómsveitarinnar þar sem hún er 

alfarið rekin af sveitarfélaginu. 

Áfram var aðgengi Skólahljómsveitarinnar til umræðu og nefnir Anna Birna 

að til hafi staðið að reisa hljómsveitinni gott húsnæði á sambærilegum stað og hún er 

staðsett í dag. Efnahagshrunið hafi sett strik í reikninginn í öllum framkvæmdum 

bæjarins. Við þetta bætir hún að þar sem til stóð að bæta húsnæði 

Skólahljómsveitarinnar í Digranesinu hafi ekki staðið til að opna útibú annars staðar í 

bænum. 

 Anna Birna bendir á að stöðugt sé verið að vinna í nærþjónustunni þ.e. að 

íbúar geti nálgast alla helstu þjónustu innan hverfa. Hins vegar bjóða ekki öll hverfi 

upp á aðstöðu fyrir slíkan skóla. Til dæmis sé ekki hlaupið að því að finna húsnæði 

fyrir Skólahljómsveitina þar sem hún þarf sérstakt húsnæði sem hentar undir hljóðfæri 

og hljómsveitarspil. 

 Með opnun Kórsins hafi aðgengi að íþróttaiðkun batnað til muna og að 

tónlistarskólarnir hafi lent undir. Anna Birna bendir á að það sé einnig á ábyrgð 

tónlistarskólanna og að gott samband þurfi að vera á milli skólastjóra grunnskólanna 

og skólastjóra tónlistarskólanna til að farsælt samstarf geti farið fram. Með þessu má 

segja að hún sé að ýta ábyrgðinni á skólastjóra grunnskólanna og tónlistarskólanna og 

segir að samstarf þeirra eigi að snúast um að finna lausnir á aðgengi tónlistarskólanna 

inni í grunnskólunum. Hún bendir á að tónlistarskólarnir þurfi stuðning bæjarins en sá 

stuðningur felst að mestu í að auka fjárheimildir eins og hægt er.  

Að lokum voru skoðaðar tölur frá tónlistarskólastjórunum sem sýna 

nemendafjölda á umræddu svæði og þróun þeirra. Anna Birna segir að hún hafi séð 
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þessar tölur, að það sé vilji fyrir því að þessar tölur verði hærri í náinni framtíð. Hún 

vildi lítið tjá sig um biðlistana en segir að hugmyndir um frístundaskóla hafi komið 

upp hjá bænum og það gæti komið til móts við þá sem komast ekki að í 

tónlistarskólunum. 

 Eftir viðtalið við Önnu Birnu virðist ljóst að bærinn er meðvitaður um skort á 

aðgengi að tónlist og tónlistariðkun í nýju hverfunum og það er sorglegt að áætlanir 

séu á 2-3 ára plani bæjarins. 

 

5 Umræða 

Hvernig er aðgengi grunnskólabarna að tónlist og 

tónlistariðkun í nýjustu hverfum Kópavogs? 

Til rannsóknar var annars vegar tónmenntakennsla í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla 

og hins vegar tónlistarskólarnir í Kópavogi. Allar þessar stofnanir gegna stóru 

hlutverki í rannsókninni og niðurstöður sýna að mjög slæmt aðgengi er fyrir 

grunnskólabörn í umræddum hverfum að tónlistarnámi í tónlistarskólunum. Viðtölin 

rökstyðja þetta. Svo virðist sem tveir þættir togist á. Kennslukvóti tónlistarskólanna 

eykst ekki í neinu samræmi við fjölgun grunnskólabarna og aðgengi tónlistarskólanna 

er ábótavant í umræddum grunnskólum. Þetta þýðir að umbætur á þessum tveimur 

þáttum þurfa að fara saman ef gagn á að vera af. Sé einungis einblínt á umbætur á 

öðrum þættinum er líklegt að það hefði engin áhrif á bætt aðgengi barna að 

tónlistarnámi. Bætt aðstaða hefur lítil áhrif ef tónlistarskólarnir fá ekki auknar 

fjárheimildir til að bæta við sig nemendum. Að sama skapi hafa auknar fjárheimildir 

lítið að segja ef aðstaðan er ekki bætt, tónlistarkennarar væru líklegir til að hörfa til 

baka og nemendur sem fengju ekki kennsluna í grunnskólunum myndu hætta við.  

Það er flókið mál að varpa ábyrgðinni á einn aðila. Tónsalir og Tónlistarskóli 

Kópavogs ráða sjálfir hvar þeir eru með sína starfsemi þ.e. hvort þeir vilji vera með 

starfsemina í grunnskólunum. Skólastjórarnir ætlast ekki til þess að kennarar fari út í 

óboðlegar vinnuaðstæður. Það er ekki undir sveitarfélaginu komið að ákveða að 

skólarnir bæti aðgengið í þessum hverfum. Hlutverk sveitarfélagsins er að marka 

stefnu og vinna þeirri stefnu brautargengi með áætlunum. Hins vegar er 

Skólahljómsveitin rekin af Kópavogsbæ og ætti því sveitarfélagið að leggja meiri 

áherslu á að koma starfsemi sveitarinnar í betra form. Það sem bærinn getur gert er að 

auka kennslukvóta í þeim tilgangi að skólarnir sendi kennara í Hörðuvalla- og 

Vatnsendaskóla. Þannig bæta skólarnir við sig nemendum og koma til móts við þá 
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hvað aðgengi varðar. Tónlistarskólar og grunnskólar verða að tala saman og finna 

lausn á þeim aðstöðuvanda sem blasir við. 

Viðtölin sýna fram á að allir eru af vilja gerðir til að bæta aðgengið og eru 

meðvitaðir um stöðu mála. Sú litla hreyfing sem virðist vera á málinu er sýnileg með 

þeim 10 umsóknum sem Skólahljómsveitin ætlar að merkja umsóknum nemenda úr 

umræddum hverfum. Það myndi að minnsta kosti auka nemendafjölda 

Skólahljómsveitarinnar í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla þannig að 

tónlistarskólakennari sé með fleiri en 1-2 nemendur í hvorum skóla. Stjórnsýslan 

virðist leiða vandann hjá sér. Rannsakandi óskaði eftir viðtali við Ármann Kr. 

Ólafsson bæjarstjóra, sem benti á sviðsstjóra menntasviðs. Þá var óskað eftir því að fá 

að kynna niðurstöður rannsóknarinnar fyrir bæjarstjóra og því hefur ekki verið svarað. 

Einnig baðst skólastjóri Hörðuvallaskóla undan viðtali og skólastjóri Vatnsendaskóla 

benti á tónmenntakennara skólans.  

Staðreyndin er sú að tónlistarnám er ekki lögbundið og verður því undir í 

áætlanagerð. Lögbundnar skyldur sveitarfélagsins eru að halda grunnskólum innan 

hverfa og bæjaryfirvöld skipta sér lítið af starfsemi tónlistarskólanna þrátt fyrir að 

einn þeirra sé rekin af sveitarfélaginu. Þá er það staðreynd að biðlistar eru langir og 

fjárheimildir til tónlistarskólanna of litlar. Í ljósi umfjöllunar sem fram hefur farið í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar verður bærinn að horfast í augu við staðreyndir og 

sannleikann. Það er ekki hægt að benda hver á annan og segja að hugmyndir hafi 

komið upp, samanborið frístundaskólanum. Það verður að hrinda slíkum hugmyndum 

í framkvæmd. Á meðan boltinn rúllar á milli manna eru fjölmörg börn að missa 

tækifærið að stunda tónlistarnám. Eins og Ragna Berg kom inn á þá kemur tónmennt 

að hluta á móti áhugasömum nemendum um tónlist en kemur aldrei í stað 

tónlistarskólanna. 

Umrædd hverfi hafa verið í byggð í um 10 ár og það er umhugsunarvert hversu 

lengi 2-3 ára plön bæjaryfirvalda hafa staðið. Þangað til opnuð verða útibú þarf að 

finna tónlistarskólunum góða aðstöðu inni í skólunum. Miðað við þá aðstöðu sem 

fjallað er um er það aðdáunarvert að kennarar skuli leggja á sig að kenna við slíkar 

aðstæður. Það kemur ekki á óvart að tónlistarskólakennarar hörfi til baka og kjósi 

heldur síðdegiskennslu í tónlistarskólunum. Ábyrgðin er ekki hjá kennurunum. 

Mikilvægt er að tónlistarskólarnir verði fljótir að koma sér fyrir í því plássi sem 

myndast í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla þegar skólarnir stækka við sig í haust. Það 

er undir Árna, Össuri og Ólafi komið að vera ákveðnir í að komast með starfsemina í 
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meira mæli inn í skólana tvo í fyrsta lausa plássið sem þar myndast. Með því verður 

meiri grundvöllur fyrir tónlistarskólakennara til að stunda sína kennslu í 

grunnskólunum. Með því breytist vinnutími kennara og aðgengi nemenda að tónlist 

og tónlistariðkun verður betra. Það þýðir ekki að hafa áætlanir og framkvæma ekki 

neitt. Það er of langur tími að bíða í 2-3 ár eftir útibúi tónlistarskóla í þessum 

hverfum. Rúmlega 1200 grunnskólabörn búa í hverfinu ,,203 Kópavogur“ og þurfa 

jafnt aðgengi að tónlistarskólum bæjarins eins og þau börn sem búa í öðrum hverfum 

bæjarins. 

Ef áhersla er lögð á að íbúar geti nálgast alla helstu þjónustu innan hverfis er 

óskiljanlegt að við skipulagningu á nýjum hverfum hafi ekki verið gert ráð fyrir einum 

tónlistarskóla. Þá er lélegt af sviðsstjóra menntasviðs að benda á að áætlanir hafi verið 

um að reisa Skólahljómsveitinni nýtt húsnæði á sambærilegum stað og hún er til húsa 

í dag. Heldur væri ákjósanlegra að hafa áætlanir um nýtt húsnæði í hverfinu ,,203 

Kópavogur“ til að koma til móts við þann fjölda barna sem vilja stunda tónlistarnám á 

því svæði og jafna þannig aðgengi barna að hljómsveitinni. Halda gömlu starfseminni 

í Digranesinu og hafa áætlun um nýtt húsnæði þar á næstu 2-3 árunum. 

Þessi rannsókn sýnir fram á að íþróttafélögin ganga tónlistarskólum framar og 

þetta viðurkennir sviðsstjóri menntasviðs. Þá er umhugsunarvert að Ólafur segir engar 

horfur á því að opna útibú í umræddum hverfum. Hann er sáttur eins og staðan er í 

dag, enda nóg að gera í Tónsölum. Það þarf að auka fjárheimildina til að hægt sé að 

setja ábyrgðina á tónlistarskólana sem eru þéttsetnir og nýta fjárheimild 

bæjaryfirvalda til fulls eins og staðan er í dag. 

 Mikilvægt er að koma til móts við nemendur, sérstaklega þá yngstu stig. 

Forskóli Tónlistarskóla Kópavogs er starfandi í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla en 

eftirfylgnin er lítil og það veldur brotthvarfi. Þetta þýðir að Tónlistarskóli Kópavogs 

áætlar pláss fyrir forskólanemendur í hljóðfæranám eftir að forskóla lýkur án þess að 

hafa aðstöðu eða kennara til að sinna þessum nemendum. Þetta veldur því að 

nemendur hætta og aðrir sem hafa betra aðgengi að tónlistarskólanum fá plássið. 

Æskilegt væri að skólastjórar grunnskólanna sæju hag nemenda í tónlistarnáminu og 

fyndi þeim kennurum sem vilja koma og kenna tónlist boðlega kennsluaðstöðu. 

Mögulega er ekki grundvöllur fyrir því að bjóða upp á öll hljóðfæri. Góð byrjun væri 

að bjóða upp á gítar-, píanó- og flautunám. Gítar og píanó hafa verið vinsæl hljóðfæri 

í fleiri áratugi og er flauta vinsælasta hljóðfæri Skólahljómsveitarinnar. Þá eru einnig 
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til píanó í flestum grunnskólum og auðvelt er að ferðast með gítar og flauta í og úr 

grunnskóla. 

Þá þykir gagnrýnivert af tónlistarskólunum að vera ekki komnir með útibú í 

umrædd hverfi. Með því verður aðgengi tónlistariðkenda að þeirri menningu sem ríkir 

í tónlistarskólunum betri og þá fyrst verður hægt að stunda tónlistarnám í þessum 

hluta Kópavogs. Æskilegt er að í öðru stærsta sveitarfélagi landsins sé jafnt aðgengi 

bæjarbúa að tónlist og tónlistariðkun. 

 

6 Lokaorð 

Að öllu því sem hér á undan hefur komið fram má sjá að ekki var af ástæðulausu lagt 

út í rannsókn á aðgengi grunnskólabarna í nýjustu hverfum Kópavogs að tónlist og 

tónlistariðkun. Niðurstöðurnar leiða í ljós að aðgengi er ábótavant. Rökstuðningur 

fyrir vali rannsóknarinnar var ljós þegar tölur bárust frá skólastjórum um 

nemendafjölda úr þessum hverfum og ljóst var að enginn tónlistarskóli væri starfandi í 

nágrenninu. Í því samfélagi sem við búum í dag er í óásættanlegt að ójafnvægi sem 

þetta ríki í næststærsta sveitarfélagi landsins. 

 Fræðileg umfjöllun ritgerðarinnar sýnir og sannar mikilvægt samspil sem er á 

milli tónlistar og einstaklings. Tónlistin bætir og kætir, bæði getur hún verið 

stuðningur við önnur fög, og einnig getur tónlistin haft áhrif á tilfinningalegt líf 

einstaklinga og siðferðilega hæfni þeirra samanborið umfjöllun David Carr (2009) og 

Kristjáns Kristjánssonar (2010). Tónlistin hjálpar einstaklingnum að mótast sem 

persóna. Hún er nauðsynleg stoð í samfélaginu og erfitt er að hugsa sér lífið án 

hennar. Tilvist tónlistar er þannig að við tökum ekki endilega eftir henni en um leið og 

hún hverfur frá okkur sjáum við hvaða hlutverki hún þjónar, í samfélaginu, og fyrir 

okkur sem einstaklinga. Það er sorglegt að það skulu vera hömlur á því 

tónlistarskólakerfi sem íslendingar búa við. Að skólar þurfi að hafna umsóknum um 

skólavist vegna fjöldatakmarkana sem koma frá yfirvaldinu er grafalvarlegt. Sem 

betur fer er tónmenntakennsla Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla með góðu móti, þó 

alltaf megi bæta. Mikilvægt er þó að hafa í huga að tónmenntakennslan og formlegt 

tónlistarnám eru gerólík fyrirbrigði. Eftir viðtölin við Rögnu og Þóru er augljóst að 

tónmenntakennsla í Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla er í góðum og traustum höndum. 

Það endurspeglast í góðum og traustum kennurum sem eru ákveðnir í því að efla 

tónmenntakennslu. Það er hins vegar til ama að kór skuli ekki vera inni á stundatöflu 
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nemenda í Vatnsendaskóla og að æfingar þurfi að fara fram í útivistartímum nemenda. 

Þá gagnrýni ég skólastjórn Vatnsendaskóla fyrir að hafa viljað stækka hópa í 

hljómsveitarvali Þóru sem varð til þess hljómsveitarvalið hætti. Það sem er jákvætt í 

umræðunni um tónmenntakennslu í skólunum tveimur er að kennararnir báðir fá þann 

mínútufjölda sem æskilegt er að fá í tónmennt. Það er grafalvarlegt að sú staða geti 

komið upp að togstreita myndist á milli list- og verkgreina samanborið umfjöllun um 

mínútufjölda greinanna og ennþá alvarlegra að skólar sleppi tónmenntakennslunni 

alfarið eins og fjallað var um í grein Helgu Rutar (2008). 

 Það er ekki nóg að vilji sé fyrir hendi hjá skólastjórum tónlistarskólanna að 

bæta aðgengi að skólunum. Framkvæmdir virðast taka langan tíma, hvort sem um 

ræðir stækkun grunnskólanna svo pláss myndist fyrir tónlistarskólana eða opnun 

útibús tónlistarskóla. Þetta er þolinmæðisverk sem löngu er komið að þolmörkum. 

Ákjósanlegt væri inngrip frá bæjaryfirvöldum þar sem þau geta ekki aukið 

kennslukvóta í samræmi við fjölgun íbúa. Inngrip sem fælist í því að finna leiðir til að 

koma til móts við þau börn sem vilja sækja aukna tónlistariðkun. Frístundaskóli er 

lausn. Þar gætu hljómsveitaræfingar farið fram og tónmenntakennarar þurfa ekki að 

opna stofur sínar eftir að skóladegi lýkur. Með því að setja metnað og skipulag í 

slíkan skóla gæti hann verið brú á milli tónmenntakennslu og tónlistarskólakennslu. 

Slíkur skóli væri stór þáttur í bættu aðgengi og gæti einnig komið til móts við þá 

nemendur sem eru á biðlistum eftir inngöngu í tónlistarskóla. Það er lítið horft á hvaða 

gildi tónlist hefur á einstaklinginn. Það er ekki hægt að mæla gildi tónlistar og gera 

það sýnilegt samfélaginu. Margir fræðimenn, eins og þeir sem vitnað hefur verið í 

hafa skrifað og ritað um gildi tónlistar. Það verður að halda því áfram. Þá er 

umhugsunarvert að enginn menningarkjarni sé í umræddum hverfum. Frístundaskóli 

gæti einnig sinnt því hlutverki og nóg er plássið
13

. 

Það er erfitt að sætta sig við að í hverfinu ,,203 Kópavogur“ stendur húsnæði 

sem er nýtt undir ruslatunnur (sjá neðanmálsgrein) á sama tíma og engin aðstaða 

finnst fyrir börn sem vilja stunda tómstundir aðrar en íþróttir á svæðinu. Kórinn væri 

                                                 
13 Þann 23. ágúst 2014 birist þessi fyrirsögn inni á vef Kópavogsblaðsins; ,,Þrjú þúsund fermetra lúxus íþróttahús 

er nýtt sem geymsla fyrir ruslatunnur“. http://kopavogsbladid.is/thrju-thusund-fermetra-luxus-ithrottahus-er-nytt-

sem-geymsla-fyrir- ruslatunnur/ Skoðað 26.1.2015. 

Á vef fréttavefnum Vísir.is, þann 26. Ágúst 2014 birtist grein um sama efni með fyrirsögninni;Heilsulind sem varð 

að geymslu fyrir ruslatunnur“. http://www.visir.is/staerstu-tonleikar-sem-haldnir-hafa-

verid/article/2014140829453 Skoðað 22.4.2015. 

Umræðurnar komu upp í kjölfar stórtónleika Justin Timberlake í Kórnum í ágústmánuði í fyrra. Þá fyrst virtust 

menn sjá það það mikla rými sem sem er í húsnæðinu þar sem Kórinn er þar til húsa. Íþróttaiðkunin fer aðeins 

fram í hluta hússins. 
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ákjósanlegur staður fyrir frístundaskóla og/eða tónlistarskóla. Sér í lagi ef starfsemi 

Hörðuvallaskóla á að flytja í bygginguna. Í raun má setja spurningarmerki við það 

hvers vegna áætlanir um flutning Hörðuvallaskóla hafi ekki staðið til fyrr en nú 

nýlega. Einnig er umhugsunarvert að til séu peningar í nýbyggingu á íþróttahúsi við 

Vatnsendaskóla þegar Kórinn stendur hálf tómur.  

Eins og staðan er í dag tel ég vera þörf á fjórða tónlistarskólanum. 

Tónlistarskóli sem væri staðsettur á milli Hörðuvalla- og Vatnsendaskóla og væri 

ætlaður íbúum í þeim hverfum sem þessi rannsókn hefur fjallað um. Greining 

rannsóknarinnar er með þeim hætti tónlistarskólarnir eru fullsetnir og illa gengur að 

hefja starfsemi á umræddu hverfi. Þeir virðast hafa nóg að gera við að sinna þeim 

börnum sem búa á svæðunum í kringum þá. Því væri æskilegt að fá fjórða skólann til 

starfa í þessum hverfum. Nóg er af húsnæði á svæðinu. Það þarf að að setja skýrar 

áætlanir um framtíðar tónlistarskóla á svæðinu og einnig tel ég vera grundvöllur fyrir 

frístundaskóla. Með þessu fá íbúar þessa mikilvægu þjónustu sem tónlistarnámið er í 

nærumhverfið og aðgengi grunnskólabarna að tónlist og tónlistariðkun verður betra. 

Að lokum vil ég leggja traust mitt á Árna, Ólaf og Össur um að tryggja 

aðgengi barna í nýjustu hverfum Kópavogs að tónlistarskólunum þremur. Ég treysti 

Þóru og Rögnu fyrir því að standa vörð um tónmenntakennsluna og ég biðla til 

bæjaryfirvalda að skoða málin vandlega, og sjá hag sinn í bættu aðgengi 

grunnskólabarna að tónlist og tónlistariðkun í nýjustu hverfum Kópavogs. Ég treysti 

því að fólk geti talað saman og fundið lausnir. Sjálfur hef ég lagt mitt af mörkum með 

rannsókn þessari og ég heiti því að miðla áfram tónlist og tónlistarþekkingu til barna 

um ókomna tíð. 
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