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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari rannsókn er viðfangsefnið samþætt rannsóknarspurning. Er efling tónmenntar í 

grunnskólum í orði eða á borði, er hún óskalisti eða er hún stefnumótun sem skilar árangri inn í 

daglegt líf grunnskólabarna?  

Umræðan um að listir og menning séu grundvallarþættir til að auðga mennta- og skólaþróun 

hefur eflst síðan við upphaf nýrrar aldar. Í verkefninu er stuðst við áður gerðar rannsóknir sem 

sýna og benda á nauðsyn og mikilvægi gildi listfræðslu í námi hvers manns og sú kenning lögð 

til grundvallar. Á undanförnum árum hafa verið settar fram mennta- og menningarstefnur þess 

efnis að listfræðsla skuli efld almennt á Íslandi, sem er í takt við erlenda þróun og rannsóknir um 

mikilvægi þeirra. Þannig megi mennta nemendur til aukins almenns þroska og velferðar. Þar 

verði stöðluð staðreyndaþekking aldrei nóg heldur þurfi að efla list- og verkfræðslu, fjölbreytta 

kennsluhætti og skapandi og gagnrýna hugsun. Þar sem lítið hefur komið fram eða verið 

rannsakað sérstaklega um framkvæmd eflingar listfræðslu á Íslandi rýnir höfundur í forsendur 

þessarar stefnumótunar og fyrri kenningar sem varpa skýrara ljósi á viðfangsefni rannsóknar. Hér 

nálgast höfundur viðfangsefni sem frumrannsókn. Höfundur ræðir við fagaðila frá öllum sviðum 

menntakerfisins, frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti og inn í tónmenntastofuna, um 

vioðhorf og mat fagfólks hvort efling tónmenntar skili sér í hið raunverulega nám á gólfinu, hvað 

þurfi að gera og hverjir séu þar lykilaðilar.  

 

Hér verður notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og einnig lögð áhersla á skjalarýni. Viðtöl 

eru tekin við sautján aðila úr hópi stjórnsýslufólks, hagsmunafélaga, skólstjóra og hóp 

tónmenntakennara. Viðmælendur eru fagfólk frá öllum helstu hagsmunaaðilum; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins og Félagi 

grunnskólakennara. Auk þess ber  höfundur saman tvö stærstu sveitarfélög landsins, Reykjavík 

og Kópavog. Þar verður rætt við fulltrúa frá stjórnsýslu og skólum; fulltrúa frá skólanefnd 

Kópavogs og Skóla- og frístundasviði Reykjavíkuborgar, tvo skólastjórnendur í hvoru 

sveitarfélagi auk hópviðtals við tónmenntakennara. Höfundur leitast þannig við að öðlast dýpri 

skilning á hver efling tónmenntakennslu í grunnskólum sé raunveruleg í dag, hvað þurfi að gera 

til að efla hana frekar og hverjir séu þar lykilaðilar.   

Helstu niðurstöður sýna að menntun stendur frammi fyrir umbyltingu til næstu ára hvað varðar 

efnisnálgun og kennslufræði. Þar er lögð áhersla á að hver einstaklingur fái aukið frelsi til að 

velja eigið nám og rými til eigin sköpunar og ábyrgðar á eigin námi. Hér er talað um DNA nýrrar 

kennslufræði. Efling list- og verknáms og skapandi kennsluhátta skipta þar miklu máli. 
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Aðgerðaráætlanir hafa verið settar fram en þar er, í leiðinni, tekist á við það ögrandi verkefni að 

hnika til gömlum hefðum og skapa rými fyrir nýjar nálganir og lausnir. Efling tónmenntakennslu 

inn í grunnskólum á Íslandi endurspeglar að vissu leyti togstreitu nýrra áherslna og gamalla 

hefða.  

Það sem skiptir ekki síður máli er að jarðvegur menntaþróunar á Íslandi virðist mjög frjósamur 

og rímar þannig við menntaþróun á alþjóðavísu. Ábyrgðaraðilar í menntamálum sammælast um 

að gildi listfræðslu og sköpunar sé gríðarlega mikilvægt og hafa áhuga á að sjá grunnskóla nýta 

sér listfræðslu í auknum mæli. Viðmælendur eru sammála um að uppspretta slíkra breytinga sé 

„grasrótin“, skólarnir sjálfir. Hins vegar ber á tvískinnungi þegar stefnumótanir eru skoðaðar og 

má greina merki þess að námsmatsviðmið, sem leggja ofuráherslu á bókleg fög, séu ekki í 

samræmi við eflingu listfræðslu og hafi í raun letjandi áhrif á innleiðingu hennar. Eflingu 

tónmenntar í grunnskólum má nálgast á þrjá vegu. Aukin gæði tónmenntarkennslunnar sjálfrar, 

að læra í gegnum tónlist, t.d. með þverfaglegum vinnubrögðum og aukið samstarf við 

tónlistarskóla, listastofnanir og listamenn. Starf tónmenntakennara felst í fjölbreyttri 

tónlistarfræðslu, samstarfi og verkefnastjórn í samþættum verkefnum og oft að vera 

menningarstjóri skólans. Metnaðarfull tónmenntakennsla er mjög háð stuðningi stjórnenda og 

innra skipulagi skólans hvað varðar hópastærðir, tímaskipulag, aðstöðu og fleira. Viðhorf 

umsjónarkennara hefur mikil áhrif á fjölbreytni og samstarf og virðist hið gamla viðhorf um 

listgreinar sem skrautfjöður nokkuð þrautseigt. Kennaramenntun virðist þurfa endurskoðunar við 

þar sem má greina áhyggjuraddir um hvort nýútskrifaðir kennarar ráði við starfið. Kjaramál hafa 

mikið vægi varðandi áhuga og endingu tónmenntakennara í starfi. Farsælir tónmenntakennarar 

hafa hætt störfum eða hugsa sér breytingar vegna núverandi kjaramála.  

Þó að opinber stefnumótun sé faglegt leiðarljós þar sem metnaðarfull framtíðarsýn styður eflingu 

tónmenntar í grunnskólum, þá eru matsviðmið við lok grunnskólans sem hafa duldari og stýrandi 

áhrif ekki í takt við þá farmtíðarsýn en viðhalda jafnvel frekar áherslunni á bóklegar greinar. 

Þetta gefur til kynna að aukinn árangur sé líklegri með samstilltari aðgerðum, auknu samtali og 

sameiginlegri ábyrgð allra aðila sem koma að menntaþróun samfélagsins. Miðað við áherslur í 

alþjóðlegum stefnumótunum og skólaþróun má auka fræðslu um gildi listfræðslu skapandi 

kennsluhætti. Það gæti leitt til betri árangurs sem mundi nást fyrr inn í nám og kennslu 

grunnskólanna og þá þróun menntunar á Íslandi. 

 

Sex lykilhugtök: tónmenntakennsla, sköpun, almenn menntun í grunnskóla, stefnumótun, 

þjónandi forysta, efling tónmenntar. 
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ABSTRACT 

In this study the subject is combined into integrated researach question. Is the central 

governement policy regarding the strengthening music education in primary schools realised or 

unrealised? Is it a wishlist, or is it a policy that has been implemented into the day to day 

activities of primary schools in Iceland? The notion that arts and culture are essential elements 

which enrich the educational and school development, has become more prevailing in the  school 

debate in the first two decades of a new century. The project is based on previous studies that 

show and highlight the need and importance of arts education as a fundamental factor in general 

education for all. This is also theory on which this thesis is based.  

Policies about strengthening arts education within general schools in Iceland have been 

formulated in recent years. This is in accordance with international development and research 

about the importance of the arts in schools, proving that students benefit in numerous ways from 

arts eduation. Standard cognitive knowledge alone will never be sufficient, arts and culture, with 

diversity in teaching methods and creative and critical thinking, will answer the need of a new 

age. Little research has been done in Iceland about the particular matter. Consequently in this 

thesis, the author studies the criterias of the policy making and links them to previous reserachs 

as well as current theories.  

The research is qualitative research, focused on document review and interviews with sixteen 

parties. The participants are professionals from all key stakeholders: The Ministry of Education, 

The Organization of Local Councils in Iceland, The Organization of Employers and the Teachers 

Union. Moreover, the author compares the two major municipalities, Reykjavík and Kópavogur. 

Representatives from each organization will be interwieved, two school Principals in each 

municipality as well as group interwiev of music teachers. In that way the author attempts to gain 

a deeper understanding of the goals and status and clarify what needs to be done to strenghten 

music education in general schools and who are a key players in this process. 

The main results show that education, in a broad sense, is facing a revolution for the coming 

years in terms of resources and pedagogical approach. The emphasis is on each person be given a 

greater freedom to choose their own learning, thereby making space for personal creativity, as 

well as increased personal responsibility for their own learning. Promotion of arts and vocational 

and creative teaching methods are crucial for society and the age of enlightenment and 

sustainability. Objectives and goals have been clarified in a plan for results, wich also describes 

the challenge to replace old traditions and create space for new approaches and solutions.  
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What is even more important is that the soil for development in education in Iceland seems 

fruitful and rich and in connection with educational development worldwide. It is widely agreed 

that values of arts education and creativity are extremely important, although implimentaion in 

the schools by public administration bodies is still on hold. The participants agreed that the key 

players of such changes are the "grass roots", the schools themselves. However, there are 

indications that assessment criterias, that favour the schools’core (theoretical) subjects are not 

consistent with the promotion of arts education and actually have a dissuasive affect.  

 Promotion of music education in schools can be approached in two ways. One on hand, the 

teaching of music for the musical experience itself emphasizing increased quality. Cooperation 

with music schools and schoolbands, arts organizations and artists is an affective way to increase 

quality and broaden the learning experience. On the other hand, learning through music, that 

involves intergrated subjects and cooperation with others; other teachers and organizations. Both 

approaches are important for children and one cannot be substituted for the other. The work for 

music teachers in general schools involves various roles; teaching music, collaboration on a 

broad basis as well as frequent counceling or project management in artistic and socially related 

projects.  

Ambitious music education in general schools is highly dependent on the co-operation and 

support of schools’ authorities, e.g. in terms of group size, time structure, facilities and more. 

The view point of other teachers has a major impact on diversity and co-operation and old beliefs 

about the arts as window-dressing are somewhat resilient. Teachers´education needs to be 

revalued with consideration to the needs of a new century. Wage agreements are a significant 

factor of influence. Successful music teachers have decided to leave their jobs due to 

discrepancies in salaries between teachers of artistic and vocational subjects and those who teach 

the core academic subjects.  

While public policy is professional beacon with an ambitious vision for strenghening arts 

education, the evaluation criteria still focuses on results in few academic subjects and therefore is 

maintaining even more emphasis on the academic field of education. The results suggest that a 

better result is more likely if all parties, that contribute to the development of education, co-

ordinate their actions, increase debate and define commen responsibilities. It is very important 

that the schools’ evaluation creteria supports the major policy. That gives policy making higher 

standard and leads to better results.  

 

Keywords: general music education, creativity, general education in primary schools, policy 

making, serving leadership, strengthening music education in general schools. 
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1. INNGANGUR 

 

 

Í byrjun 21. aldar hefur orðið vakning í þróun menntunar þegar kemur að breyttum þörfum í 

breyttum samfélögum. Á tímum þar sem tækniþróun hefur aldrei verið hraðari, almennt aðgengi 

að upplýsingum hefur aldrei verið meira og betra (Fullan & Scott, 2014) og landamæri samskipta 

hafa máðst út með alþjóðavæðingu (e. globalization) netsins (Thussu, 2007). Í auknum mæli 

höfum við áttað okkur á að saman byggjum við jarðarkringluna og að landafræði, litarháttur, 

trúarbrögð eða peningar er ekki lengur það sem aðgreinir okkur helst, heldur umgengni okkar 

hvert við annað og jörðina sem við lifum á. Menning, sköpun, siðferði og virðing er í auknum 

mæli ríkidæmi sem eykur lífvænleika, líkur okkar á að komast af og velferð fyrir komandi 

kynslóðir (UNESCO, 2012).  

Verður það grunnur hins nýja efnahags 21. aldarinnar? Verða hagfræðingar framtíðarinnar 

skapandi hugsuðir og aðgerðarsinnar og bankastjórar nýrrar aldar mannauðsstjórar?  

 

Þetta er umhugsunarvert á tímum þegar flóttafólk, börn sem fullorðnir, drukkna daglega við 

strendur grísku eyjunnar Lesbos vegna stríðs og eyðileggingar í heimalandinu og öll 

fjölmiðlavædd heimsbyggð veit af því (No place left to bury dead refugees, 2016). Ungur 

hönnuður, Floor Nagler (2016), bregst við aðstæðum og kennir eftirlifandi flóttafólki að 

endurvinna gúmmíbáta og björgunarvesti í ferðapoka fyrir áframhaldandi ferðalag út í óvissuna. 

Listamaðurinn, Jason deCaires Taylor (2016b) skapar fyrsta neðansjávarsafn skúlptúra, Musea 

Atlantico, við strendur Spánar. Þar verður hver skúlptúr með tímanum eign og síbreytileg sköpun 

lífvera sjávarins, til áminningar um að sjórinn er lífríki sem er nú í hættu af mannanna völdum og 

áhugasamir gestir verða að gangast á vald hans með tilheyrandi köfunarbúnaði vilji þeir skoða 

safnið. Listamaðurinn kemur  steyptum skúlptúrum af þeim látnu, sem sjórinn tók við grísku 

strendurnar, fyrir á hafsbotni til áminningar um sameiginlega ábyrgð hins nýja alþjóðasamfélags 

og sem er, þrátt fyrir að það sé ekki markmið listamannsins, eins og minnisvarði um hina köldu 

gröf mannúðar (Taylor, 2016a). Á tímum þegar Útlendingastofnun segir til um hvaða 

innflytjandi eða flóttamanneskja megi vera og hver eigi að fara, og hrekur jafnvel suma 

hálfpartinn út í opinn dauðann (Eze Okafor fær gálgafrest, 2016). Að því er virðist af handahófi 

eins og maður sé að horfa á enn einn raunveruleikaþáttinn af X-factor (The X Factor UK 2015, 

2015). Á tímum þegar kristni, búddatrú, spíritismi, yfirlýst trúleysi og múslimatrú rúmast innan 

sömu fjölskyldu eða vinahóps á meðan einmitt það er sú ástæða sem gefin er upp fyrir 
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borgarastyrjöldum og fjöldamorðum víða um heim (Brussel, 2016).  Á tímum þegar mynd af 

sjófuglshræi, fullu af rusli, er dreift á netinu sem er óþægileg áminning um hættulegt stig 

ruslmengunar á jörðinni vegna plastumbúða og annars sem stofnar dýraríkinu í hættu (When 

birds eat plastic, 2013). Frétt af unglingsdreng sem sýnir ábyrgð í verki og fer út í viðamikið 

verkefni til að aðstoða sjóinn við að hreinsa sjálfan sig, vekur í senn aðdáun og samviskubit hjá 

netvæddri heimsbyggð yfir sýnilegri afleiðingu áralangrar neysluhyggju og óhóflegra 

framleiðsluhátta (Slat, 2012). Að sama skapi vekur Bernice Dapaah (2016) stofnandi Ghana 

Bamboo Bikes Initiative í Afríku aðdáun og von með skapandi hugsun og frumkvæði, í 

myndbroti sem gengur milli fólks á fésbókinni (e.facebook). Þar skapar hún einnig ungmennum 

og fötluðum atvinnu við að búa til hjól úr náttúrulegum umhverfisvænum bambus. Á tímum þar 

sem einmitt heimaland Bernice Dapaah er þekkt ásamt öðrum Afríkuríkjum fyrir að vera eitt af 

vanþróuðu og fátæku löndunum og litið fram hjá því að í Afríku eru allar helstu auðlindir jarðar 

sem bera uppi vestræn viðskipti og stóran hluta efnahags þeirra (Bart-Williams, 2015).  

Á Íslandi leggjum við ofurkapp á aukið læsi í grunnskólum, sérstaklega bóklestur sem í áranna 

rás hefur einkennst af að allir setjist niður og lesi bók í vissan fjölda mínútna á dag (Hvítbók, 

2014), þrátt fyrir aukna umræðu um mikilvægi menningarlæsis og gagnrýninnar hugsunar innan 

þess (Stefán Jökulsson, 2012). Ein umtalaðasta fréttin í byrjun árs 2016 er um foreldri sem 

íhugar að kæra kennara fyrir vanrækslu er hann leyfði nemendum, þegar spurður, að fara út á 

fótboltavöll að brjóta klaka eftir að þau báðu um það. Aðal kæruefnið ku vera dekkjagúmmí í 

klakanum sem er dreift yfir alla þá fótboltavelli þessarar tegundar sem hafa verið settir á 

skólalóðir víða um land (RUV, 2016).  

Það er kannski ekki tilviljun að umræðan fari fram í auknum mæli um hvert raunverulegt 

hlutverk menntunar er og að ákallið um nýja nálgun og upplýsta framtíðarsýn í þróun menntunar 

verði sífellt hærra.  

 

Eftir áralangt uppgangstímabil virðist ofurtrú á iðnað sem forsendu lífsgæða vera að dala og 

orðið framleiðsla og tíska í nafni neyslu vekja frekar hugrenningatengsl við sviðnar grundir, 

mengaðar vatnslindir og illa launað vinnuafl en velmegun og velferð. Ábyrgðarhlutverk 

menntunar hvað varðar upplýsta neytendavitund og nýjar lausnir er ótvírætt (Ólöf Á 

Stefánsdóttir, 2015.) Orðið sjálfbærni hefur rutt sér til rúms á síðustu árum (Sigrún Helgadóttir, 

2013) og minnir mannkynið á að taka ábyrgð á afleiðingum framleiðslunnar og gjörða sinna og 

hafa það sem leiðarljós í lifnaðarháttum framtíðar. Það er skapandi og uppbyggileg hringrás 

sjálfbærninnar sem kallar á öllum sviðum umgengni okkar við hvert annað og jörðina sem við 

búum á, umhverfislega, efnahagslega, samskiptalega og ekki síst siðferðislega (Robinson, 2011; 
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Ólöf Á. Stefánsdóttir, 2015). Orðið sköpun (Sköpun, 2013) hefur orðið lykilorð í þróun 

menntunar, atvinnulífs og efnahagskerfis þjóða og verður ein dýrmætasta lykilhæfnin til að 

komast í gegnum þá breyttu tíma sem eru framundan (Bamford, 2008; Robinson, 2006; IMB, 

2010 maí). Listfræðsla og skapandi kennsluhættir gefa menntakerfinu og þar með mannkyninu 

möguleika á að taka skref menntaþróunar til lífvænleika, og þar þarf sérstaklega að hafa í huga; 

fyrir alla - óháð stöðu, stétt eða aðstæðum (UNESCO, 2006).   

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

 

Í þessu verkefni beinir höfundur athygli sinni að skólaþróun og stefnumótun um eflingu 

listfræðslu, með áherslu á eflingu tónmenntar innan grunnskóla. Einkum er kannað hvort 

stefnumótunar sé fylgt eftir með aðgerðum, og  hver viðhorf fagfólks séu um áskoranir og 

tækifæri  til að stefna skili sér í ,,grasrótina”, starfið á gólfinu, kennsluna og námið sjálft.  

Sérstaklega er tilefnið opinber Menningarstefna ríkisins (2013) og  Mennta- og menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar 2014 - 2020 (2014) þar sem höfð eru til grundvallar þau metnaðarfullu 

markmið að efla listfræðslu og sköpun og hvetja til aukinnar menningarþátttöku almennings. Þar 

er lögð sérstök áhersla á listfræðslu barna sem einn af grundvallar menntunar- og 

uppeldisþáttum. Þar skipar efling listfræðslu í almennu grunnskólanámi stóran sess, einkum í 

þeim tilgangi að tryggja öllum aðgengi, óháð stétt, stöðu eða aðstæðum og auðga almenna 

menntun. Sem dæmi um listfræðslu er hér lögð áhersla á að skoða eflingu tónmenntar í 

grunnskólum, hvort hún sé meira í orði eða á borði, hvað þurfi að gera til að raungera hana og 

hverjir séu þar lykilaðilar?  

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Höfundur spyr því einnar samþættar megin spurningar og tveggja afleiddra spurninga:    

,,Er stefnumótun um eflingu tónmenntar innan grunnskóla í orði eða á borði?” 

og  

Hvað þarf að gera til að ná árangri í eflingu tónmenntar innan grunnskóla? 

Hverjir eru lykilaðilar til að ná árangri í eflingu tónmenntar innan grunnskóla? 

 

Þrátt fyrir metnaðarfullar stefnumótanir síðustu ár hefur borið á áhyggjum þess efnis að 

framkvæmd og þá árangur náist ekki sem skyldi inn í nám grunnskólanemenda. Hér er leitast 
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við að skilja betur ferli stefnumótunar um eflingu listfræðslu innan almennra skóla, frá 

hugmynd til framkvæmdar, í grunnskólanámi á Íslandi, með áherslu á eflingu tónmenntar. 

Höfundur nálgast efnið sem frumrannsókn 

Höfundur leitar þannig betri yfirsýnar til að koma auga á tækifæri í framkvæmd 

stefnumótunar og leggur fram tillögur að úrbótum til árangurs. 

Einnig ber höfundur saman hvernig staðið er að framkvæmd ferlisins í tveimur stærstu 

sveitarfélögum landsins Reykjavík og Kópavogi.  

 

1.3.  ÞÁTTTAKENDUR Í RANNSÓKNINNI 

 

Til þess að fá betri yfirsýn og skilning er ferli um eflingu listfræðslu fylgt eftir í gegnum öll 

stjórnsýslustig menntamála, allt frá ,,grasrótinni“, skólunum, til Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Einnig er rætt við aðra hagsmunaaðila. 

Höfundur ræddi við 16 viðmælendur sem skiptast í megin atriðum í þrjá hópa: 

 - Skólafólk 

 - Hagsmunaaðila 

 - Fulltrúa opinberrar stjórnsýslu  

Við fulltrúa úr stjórnsýslu, hagsmunasamtaka og skólastjóra voru tekin einstaklingsviðtöl auk 

hópviðtala við tónmenntakennara.  

Viðmælendahópur skiptist í eftirfarandi:  

1. Tveir skólar í Kópavogi – tónmenntakennarar og skólastjórar 

2. Tveir skólar í Reykjavík – tónmenntakennarar og skólastjórar 

3. Aðrir tónmenntakennarar, þar á meðal tveir tónmenntakennarar yngri kynslóðar, með eins 

og tveggja ára starfsreynslu úr báðum sveitarfélögum 

Fulltrúar úr stjórnssýlsu og hagsmunasamtökum skiptust í eftirfarandi: 

a. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur 

b. Skólanefnd Kópavogs 

c. Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

d. Samband íslenskra sveitarfélaga 

e. Samtök atvinnulífisins 

f. Skólamálanefnd Félags grunnskólakennara 

Höfundur ræddi við einn fulltrúa frá hverju sviði. Fulltrúi skólanefndar Félags 

grunnskólakennara baðst undan viðtali sökum anna.  
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Með samanburð stefnumótunar sveitarfélaganna tveggja í huga ræðir höfundur við  skólastjóra 

og tónmenntakennara tveggja grunnskóla í hvoru sveitarfélagi.  

Að auki hafði höfundur samband við einn tónmenntakennara af yngri kynslóðinni í hvoru 

sveitarfélagi, sem voru með eins árs og tveggja ára starfsreynslu.  

Með því að spyrja viðmælendur frá mismunadi sviðum menntunar sömu spurninga út frá eigin 

verksviði, leitast höfundur við að draga saman sameiginlegog ólík viðhorf og fá þannig aukna 

yfirsýn yfir núverandi ástand, hindranir og sóknarfæri.  

Í kjölfarið leggur höfundur fram tillögur um hver eru möguleg næstu skref til framkvæmdar 

stefnumótunar um eflingu tónmenntafræðslu innan grunnskóla á Íslandi.  

Leitast var við að viðmælendahópur endurspeglaði kynjajafnrétti. Fulltrúar úr stjórnsýslu voru 3 

konur og 3 karlmenn. Fulltrúar skólastjórnenda voru 2 karlmenn og 2 konur. Fulltrúar 

tónmenntakennara voru 3 konur og 4 karlmenn. Jöfn kynjaskipting í hverjum hópi gefur færi á 

samanburði milli kynja.  

Með þessari rannsókn leitast höfundur við að ná betri yfirsýn og skilningi á framkvæmd 

stefnumótunar og efla þannig árangur í framkvæmd stefnumótunar um þróun tónlistarfræðslu 

innan almennrar menntunar á grunnskólastigi.  

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Rannsóknaraðferðin er leið eigindlegra rannsókna ásamt skjalarýni. Viðtöl voru tekin við aðila á 

mismunandi stigum í stjórnsýslu menntakerfisins, frá þeirri stofnun sem setur fram 

stefnumótunina, Mennta- og menningarmálaráðuneytis, til þeirrar stofnunar sem framkvæmir 

stefnuna, grunnskólans og fagaðila sem því tengjast. Með opnum spurningum er leitast við að fá 

dýpri og víðari skilning á eflingu tónmenntar innan grunnskólamenntunar. Spurningalisti er 

markvisst mótaður á þann hátt að hægt sé að spurja sömu spurninga á hverju sviði. Þannig leitast 

rannsakandi við að fá yfirsýn yfir hvar viðmælendur mætast í sameiginlegum viðhorfum og hvar 

viðhorf séu ólík.  

Í upphafi ferlis tók höfundur prufuviðtal við tvo kennara, annan listfræðslukennara og hinn 

umsjóanarkennara. Þó ekki sé marktækt að meta viðhorf út frá svo fáum viðmælendum kom 

höfundi þó á óvart hve mikill samhljómur var í skoðunum þeirra og svörum.  

Við mótun spurninga studdist rannsakandi við upplýsingar frá  samvinnuvettvangi fagfélaga list- 

og verkgreinakennara um hvaða atriði skipta máli fyrir eflingu list- og verkgreina 

(Kennarsamband Íslands, 2016a) auk þess að skoða ferli stefnumótunar. Þrátt fyrir mótaðan 
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spurningalista leitaðist rannsakandi við að gefa viðmælendum frelsi í hugleiðingum sínum um 

efnið og gefa þannig færi á nýjum viðhorfum eða nálgunum. Viðtöl við tónmenntakennara voru 

tekin utan vinnustaðar og vinnutíma, Aðrir viðmælendur, veittu viðtöl á vinnustað á vinnutíma, 

fyrir utan einn sem veitti viðtal á vinnustað en í lok vinnudags. Stað- og tímasetningar voru ekki 

ákveðnar fyrirfram af rannsakanda heldur æxluðust þannig. Viðtölin voru hljóðrituð, skráð og 

þemagreind, annars vegar út frá spurningum og hins vegar út frá nýjum viðkomandi 

upplýsingum. Viðtöl voru flokkuð í þrjár möppur eftir því hvort viðmælendur eru úr Reykjavík, 

Kópavogi eða flokkast sem Aðrir.  

 

1.5.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR 

 

Veröld okkar er tvískipt í ,,vinnu” og ,,leik” (Watts, 2015). Ofuráhersla hefur verið lögð á að 

þjálfa staðreyndaþekkingu og þá úr samræmi við aðra nauðsynlega grunnþætti manneskjunnar, 

sköpun, listfengi, hreyfingu og gagnrýna hugsun (Robinsson, 2006). Ofurtrú á bóklegar greinar, 

stærðfræði og vísindi, hafa skapað ójafnvægi í ákvarðanatöku manneskjunnar og myndað gjá 

milli þekkingar og tilfinninga- og siðferðisþroska. Tilfinningagreind er í rauninni líffræðilegt 

ferli heilans ekki síður en rökhugsun og fái manneskjur ekki að þjálfa þá hæfni til jafns verður 

misræmi í líffræðilegum viðbrögðum heilans sem veldur ójafnvægi í ígrundaðri hugsun 

(Damasio, 2006; Bamford, 2013). Tilfinningar eru þannig mjög stór þáttur í ákvarðantöku og 

mati hverrar manneskju. Ef manneskja virkjar ekki heilbrigða dómgreind í ákvarðantöku hefur 

það neikvæð áhrif á útkomu og afleiðingu til framtíðar (Bechara, 2004; Bechara & Damasio 

2004). Að þroska þennan eiginleika er því grundvallarforsenda í skapandi ferli og 

lifnaðarháttum. Stærðfræði og vísindi eru áfram mikilvægur þáttur í menntun en ekki ein og sér. 

Listir eru leið til að þroska siðferði til sjálfbærs samfélags og hafa krefjandi hlutverk í þeirri 

samfélagsþróun sem á sér stað í dag (Robinson, 2015). Tónlistariðkun og hlustun hefur fjölbreytt 

og mikilvæg áhrif á starfsemi heilans. Ekki einungis eflir hún hæfileikann til að hlusta, á 

málþroska og einbeitingu og styður við vitsmunalega þætti (Kraus & Slater, 2015) heldur hefur 

hún eflandi áhrif á tilfinningalíf, bæði persónulega og félagslega og efli ályktunarhæfni (Habibi 

& Damasio, 2014). Ekki er síður mikilvægt að listfræðsla er ein aðal uppspretta skapandi 

hugsunar sem er grundvöllur nýsköpunar og hefur áhrif á velferð og efnahag þjóða (Robinson, 

2006; Robinson, 2011). Án listiðkunar og listþjálfunar er ólíklegt að manneskjan þroski með sér 

þá skapandi hugsun, frumkvæði og innsæi sem þarf til að leiða mannkynið til nýrra tíma. Það að 
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sniðganga listir og mannrækt í nýrri námsskrá leiðir til samfélagslegrar hnignunar (Damasio, 

2006; UNESCO, 2006).   

Sir Ken Robinsson (2006) hefur gengið vasklega fram í starfi sínu til efla sköpun og listir í 

almennu menntakerfi á þann hátt að hæfileikar hverrar manneskju fái þar þrifist og dafnað í stað 

þess sem nú er. Hann er beinskeyttur í máli sínu og segir að menntakerfið, í núverandi mynd, ali 

hreinlega sköpunarhæfni úr nemendum í dag og geri það á nokkuð ruddalegan hátt. Breytinga sé 

því þörf. Með útgáfu UNESCO á Vegvísir fyrir listfræðslu (2006) er gefinn grundvöllur fyrir 

menntaþróun til framtíðar og lögð áhersla á listfræðslu og skapandi hugsun. 

Í kjölfar skýrslunnar var haldin framhalds ráðstefna árið 2010, Seoul Agenda: Goals for the 

Development of Arts Educaton. Þar var stigið mikilvægt skref að varða leiðina og skipuleggja 

framkvæmdaráætlun um eflingu listgreina í almennri menntun byggðri á niðurstöðum 

Vegvísisins 2006. Þetta er ein stærsta aðgerð sem höfundur veit um í markvissri skipulagningu á 

framkvæmd eflingu listgreina í almennri menntun. Eftir að hafa skoðað framkvæmdaráætlunina 

betur kemur í ljós að hvert samfélag getur nýtt áætlunina sem grundvöll eða beinagrind fyrir 

frekari vinnu en áætlunina þarf að staðfæra og útfæra með tilliti til þess samfélags og umhverfis 

sem hún er nýtt í (UNESCO, 2010).  

Menningar- og menntamálaráðuneyti Íslands tók þessari alþjóðlegu áskorun um framtíðarþróun 

menntunar og hefur staðið faglega að upplýstri stefnumótun um þróun menntunar á Íslandi í 

kjölfarið. Höfundur skoðar íslenska stefnumótun þess efnis út frá stefnumótunarfræðum, leitast 

við að ná betri yfirsýn og meta hvar hindranir og sóknarfæri liggi. Í nýjum grunnskólalögum 

(91/2008) sem tóku gildi 2008 er lögð áhersla á alhliða þroska allra grunnskólanema og að efla 

hæfni þeirra til að lifa í samfélagi til velferðar. Þar er dregið fram mikilvægi þess að þroska 

sköpunarkraft og frumkvæði um leið og félagslega hæfileika). Ný Aðalnámsskrá Grunnskóla 

fylgir vel í kjölfarið með áherslu á sex grunnþætti; Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámsskrá, 2011). Ný Menningarstefna (2013) 

fylgir nýrri aðalnámsskrá eftir þar sem lögð er áhersla á að menning sé ein af 

grundvallarforsendum fyrir búestu í landinu. Efla þurfi sköpunarkraft og veita honum rými. Lögð 

er áhersla á mikilvægi þess að efla og styrkja menningu barna og ungmenna, t.d. með því að 

greiða aðgengi þeirra að listum og menningu óháð efnahag. Reykjvaíkurborg sýnir ábyrgð í verki 

sem höfuðborg landsins og fyrirmynd annarra sveitarfélaga og gefur út Mennta- og 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014 – 2020 með undirtitilinn, ,,Menning er mannréttindi”. 

Þar er vitnað í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 31. grein, þess efnis að aðildarríki virði og 

efli jafnan rétt barna til fullrar þátttöku í menningar- og listalífi. Lögð er áhersla á að fomlegar 

mennta- og menningarstofnanir séu mikilvægur farvegur lista og menningarlegs uppeldis (bls 7 – 
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8). Þrátt fyrir faglega og metnaðarfulla stefnumótun um þróun menntunar til öflugra samfélags 

virðist vera að það skili sér ekki markvisst inn í skólastofnanir (Eggert Björgvinsson, 2014).  

 

1.6. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Á fjórtán ára starfsferli hefur höfundur verið svo gæfusamur að öðlast fjölbreytta og gagnlega 

reynslu af mismunandi stigum menntakerfisins. Allan tímann hefur höfundur starfað sem 

tónmenntakennari og barnakórstjóri, auk þess að hafa á síðari hluta ferilsins kennt 

forskólanemendum á vegum tónlistarskóla. Einnig hefur reynslan verið margvísleg í rammaverki 

menntakerfisins. Þar má nefna formennsku fagfélagsins Tónmenntakennarafélags Íslands og 

verkefnastjórnun innan þess, trúnaðarmennsku til nokkurra ára og setu í kjölfar þess sem fulltrúi 

í skólanefnd og varastjórn Félags grunnskólakennara á árunum 2011 – 2014. Í gegnum 

nefndarstörf  sat höfundur sem fulltrúi Kennarasambands Íslands í sérstökum starfþróunarhóp 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis um að auka val grunnskólanema á iðn- og 

listgreinabrautum í  framhaldsskóla. Höfundur hefur einnig tekið þátt í samræðum með fulltrúum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis um mótun nýs landslags menntamála og tók þátt í 

undirbúningsfundum vegna úttektar Pr. Anne Bamford á listfræðslu á Íslandi, en skýrslan var 

gefin út 2011. Einnig hefur höfundur sinnt fulltrúamennsku í norrænu samstarfi. Þar má nefna 

Norbusang, fyrir hönd Tónmenntakennarafélags Íslands og verið aðstoðarverkefnastjóri  í 

samevrópska skólaverkefninu Tales of Europe innan grunnskólans í gegnum Comeniusar 

samstarf.  Öll þessi reynsla hefur verið ómetanlega gefandi og aukið víðsýni og yfirsýn. 

Umræða um að efla þurfi listfræðslu í almennu námi grunnskólanema hefur ítrekað komið upp í 

skólasamfélaginu, milli kennara og skólastjórnenda, í samstarfi og samræðum faggreinafélaga 

list- og verkgreina við Félag grunnskólakennara, innan Kennarasambands Íslands og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Þrátt fyrir oft nokkuð virka umræðu hefur borið á áhyggjum 

tónmenntakennara, sem og annarra listfræðslukennara, á að slík umræða skili sér ekki markvisst í 

starfið á gólfinu. Í kjölfar metnaðarfullrar stefnumótunar ríkis og Reykjavíkurborgar um eflingu 

listfræðslu og aukinn þátt menningar í menntun, hefur höfundur áhuga á að gera sér grein fyrir 

ferli slíkrar stefnumótunar og öðlast þar betri yfirsýn um framgang og árangur.  Það er von 

höfundar að niðurstöður megi nýta í undirbúning frekari stöðugreiningar og rannsókna og varpa 

þannig nokkru ljósi á hvað þarf til að slík stefnumótun nái raunverulega fram að ganga, inn í 

almennt nám grunnskólabarna og auki þar með líkur á árangri í eflingu listfræðslu.   
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1.7.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Uppbyggin ritgerðar er hefðbundin.   

Í kafla 2 er fjallað um lykilhugtök í tónmenntakennslu, skapandi ferli, almenna menntun í 

grunnskólanámi og viðkomandi þátta eins og stefnumótun og stjórnun. Kafli 3 fjallar um 

bakgrunn, fyrri rannsóknir og stefnumótanir sem eru grunnur og fordæmi fyrir slíkri skólaþróun 

sem nútímasamfélag stendur frammi fyrir. Þar kemur líka fram nánasta framtíðarsýn. Þar er 

kynntur grunnur nýrrar stefnumótunar og skólaþróunar á Íslandi og þau fræði sem höfundur 

byggir rannsóknarspurningu sína á. Í kafla 4 er fjallað um skipulag, þátttakendur og úrvinnslu 

rannsóknar. Kafli 5 sýnir fram á niðurstöður úr skjalarýni og viðtölum og í kafla 6 eru umræður 

og ályktanir, einni koma þar fram hugmyndir að nýjum rannsóknum. Kafli 7 eru lokaorð og þar 

eru settir fram punktar tillögur að úrbótum. Kafli 8 er heimildarskrá og í kafla 9 eru fylgiskjöl, 

sem eru viðauki eitt og tvö, spurningalisti sem notaður var í viðtölum og undirskriftarblað vegna 

samþykkis þátttöku.  

 

2. FRÆÐILEGT SAMHENGI 

 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim meginhugtökum sem lögð eru til grundvallar í 

þessari rannsókn. Einnig verður vitnað í þær rannsóknir sem gefa yfirsýn yfir þá stöðu 

tónmenntakennslu innan grunnskóla í dag.  

2.1. TÓNLIST MANNSINS OG TÓNMENNTAKENNSLA 
 

Eurythmi 

   I seek within me 

   The working of creative forces,  

   The life of creative powers. 

   Earth´s gravity is telling me 

Through the Word of my feet,  

Air´s power of form is telling me 

Through the singin of my hands, 

Heaven´s force of light is telling me 

Through the thinking of my head     

 How in man, the world  

Speaks, sings and thinks.     

(Rudolf Steiner) 
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Aðal tilgangur og hlutverk lista hefur aldrei sprottið frá vitsmunalegum tilgangi mannsins né frá 

þeirri þörf að líkja eftir náttúrunni, þó oft megi sækja þangað innblástur m.a. hljóðum, formum 

og litum. Hinsvegar eru þær alltaf sprottnar frá innblæstri hjartans eða andans, kveikju, 

hugmynd, hugljómun, sama um hvaða listgrein er að ræða; tónlist, arkitektúr, myndlist, sjónlistir 

o.s.frv.  Listirnar virðast nú orðið hafa misst upprunalega hvöt sína, hina andlegu kveikju, og eru 

í mörgum tilfellum orðnar eftirmyndir þess sem þegar hefur verið gert. Þær höfðu sína sönnu 

meiningu og tilgang, ekki á yfirborðslegan eða formlegan hátt, heldur í einlægni þegar hugur, sál 

og líkami sameinast í ferli, aðferðum og túlkun. Rudolf Steiner (1861-1925) leiðir okkur hér inn í 

hugtak sitt Eurythmy eða lífsrytmi, lífstakt hverrar manneskju sem hann segir eiga rætur að rekja 

til mannsins á frumstigi og sé í raun afar listræn tjáning. Steiner heldur áfram og segir besta leið 

mannsins til að opinbera sjálfan sig við samfélag sitt eða félaga sé í gegnum talandann og 

hljóðmyndun.  Hann líkir því helst við ljóðalestur nútímasamfélagsins því upprunalega hafi 

talandinn ekki falið í sér afmörkuð orð heldur djúpstæða tjáningu með túlkandi blæbrigðum. 

Upprunalega var hljóðið fullkomlega náttúrlegt, kom djúpt úr líkamanum og minnti kannski helst 

á söng, sem oft var fylgt eftir með hreyfingum handa og fóta, í einskonar náttúrulegum eða 

frjálsum dansi. Ef grannt er skoðað, segir Steiner, var slíkt talmál í fullu samræmi við öndun, 

sem ekki aðeins hefur áhrif á þennslu og samdrátt lungna og þindar heldur einnig á öll önnur 

líffæri. Við öndun hefur sveiflutíðnin ekki einungis áhrif inn á við, í innri líffæri líkamans, heldur 

einnig út í víbrasjón andrúmsloftsins og umheiminn. Tónlist er þannig ein af grundvallar 

tjáningar- og þekkingarleiðum mannsins á sjálfsvitund sinni og heiminum sem hann býr í.  Hún 

er hluti af daglegu lífi og þar með um leið sköpun manneskjunnar og menningu (Seddon, 1988). 

Tónlist er oft sögð tungumál tilfinninganna en er það ekki á þann hátt að hægt sé að tákngera 

tónlistarlegt eðli hennar í eina útskýringu eins og orð í orðabók. Heldur er tónlist tungumál á sinn 

einstaka hátt og í margbreytilegu samhengi sem ekki er hægt að þýða nákvæmlega yfir í orð án 

þess að rýra gildi hennar. Hún hefur því gildi í sjálfri sér eins og reyndar aðrar listir. Tónlist er 

þannig áhrifarík virkni vitsmunalegarar og tilfinningalegrar þekkingar og endurspeglar hæfni 

hverrar manneskju og þess umhverfis og samfélags sem hún býr í. Hljóð og þá tónlist er 

tjáningaraðferð sem er manninum eðlislæg og því nauðsynlegt að rækta hana og þroska (Reimer, 

1989). Tónlistarmenntun má því segja að sé skipulögð þróun mannlegrar gáfu og hæfni. Til 

raunverulegrar menntunar og áhrifa er nauðsynlegt að hún sé upplifun, ígrundaður skilningur og 

reynsla nemenda. Hér vitnar Dewey (1980) í kenningar sínar um ,,Learning by doing“. 

Í víðtækari mynd þjónar tónlist einnig öðrum tilgangi en eigin eðli. Hinu þroskandi ferli. 

Uppeldislega, fagurfræðilega, þekkingar-, færni- og hæfnimiðaða, menningarlega og 

samfélagslega hlutverka (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013; Dewey, 2000). 
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Orðið tónmennt  hefur verið notað til skilgreiningar á tónlistarfræðslu innan almenns 

grunnskólanáms síðan Aðalnámsskrá grunnskóla kom út árið 1976. Þar áður hafði fræðigreinin 

kallast og í henni falist söngur og söngkennsla á barna- og gagnfræðaskólastigi. Í breytingu á 

orðalagi fólst tvennt.  Að víkka út nálgun og innihald tónlistarfræðslu í grunnskólum en þó um 

leið aðgreina sig frá hljóðfærakennslu tónlistarskólanna (Reglugerð, 1959; Aðalanámsskrá 

grunnskóla, 2007). Með þessari nýju skilgreiningu varð fræðigreinin mun yfirgripsmeiri en áður. 

Við sönginn bættist hljóðfæraleikur á svokölluð „skólahljóðfæri“ og óhefðbundin hljóðfæri eða 

„hljóðgjafa“, hlustun, greining, hreyfing og tjáning sem í geta falist tónlistarleikir og dans 

(Stefán Edelstein, Egill Friðleifsson, Jón Hlöðver Áskelsson, Sigríður Pálmadóttir, Jón 

Ásgeirsson & Njáll Sigurðsson, 1972). Í tónlistarfræðslu innan grunnskólanna er leitast við að 

mennta í öllum þáttum tónlistar; grunnþáttum eða hinu tónlistarlega eðli, listrænum, 

samfélagslegum og sögulegum þáttum, og er gengið út frá því að til að iðka og njóta tónlistar 

þurfi söng og raddbeitingu, lestur og ritun, hljóðfæranotkun, hreyfingu, hlustun og sköpun 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Tónmenntakennari er því tónlistarkennari sem hefur sérstaka 

fagmenntun og réttindi til að kenna tónlist innan grunnskóla og/eða framhaldsskóla þar sem listin 

er kennd listarinnar vegna og að auki lögð áhersla á tónlist sem part af þroska, sköpun og 

tjáningu hverrar manneskju og samfélagslegt og sögulegt hlutverk hennar. Aðgreining frá 

tónlistarkennara felst yfirleitt í því að tónlistarkennarar kenna innan eða á vegum tónlistarskóla, á 

tilekið hljóðfæri og/eða söng sem þeir hafa sérmenntun í og/eða tónfræði (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2008). Farsælir tónmenntakennarar verða ekki svo auðveldlega skilgreindir, því 

ólíkir kennarar með ólíka nálgun geta báðir verið farsælir. Þó hafa þeir þann sameiginlega þátt að 

hafa áhuga eða ástríðu og metnað fyrir sínu starfi og gefast ekki auðveldlega upp. Þeir líta fyrst 

og fremst á sig sem fagfólk og taka ábyrgð á þróun tónlistarstarfs og menningarmótunar innan 

skólans. Slíkir tónmenntakennarar eru gulls ígildi fyrir skólastarf. Það er sameiginlegt álit þeirra 

að stuðningur skólastjóra og samstarfsfólks, ásamt góðri vinnuastöðu séu mikilvægustu þættirnir 

fyrir vellíðan og úthald tónmenntakennara (Kristín Valsdóttir, 2009). 

Samfélagslegt hlutverkt tónmenntakennara sést hvað best í starfi skólakóra, samsöngs, eða 

ýmissa uppbrotsdaga og hátíða. Algengt er að tónmenntakennarar sjái um stjórn og umfang 

þeirra skólakóra sem eru starfræktir og má merkja það helst með þátttöku barnasöngvara á 

grunnskólaaldri á landsmótum barnakóra á vegum Tónmenntakennarafélags Íslands sem haldin 

eru annað hvert ár síðan 1977 (Bjarki Sveinbjörnsson, Forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, 

símtal, 15 mars 2016). Einnig er vitað til þess að tónmenntakennarar taki að sér kennslu 

forskólahópa, sem er eins til tveggja ára undirbúningsnám í tónlistarskólum. Oft kemur það í hlut 

tónmenntakennara að taka að sér listræna verkefnastjórnun í framsetningu ýmissa 
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tónlistarverkefna eða listrænna þemadaga.  Verkefnin eru fjölbreytt, allt frá smærri 

bekkjarskemmtunum upp í stærri hátíðar- og þemadaga, reglulegan samsöng tiltekinna eða allra 

nemenda, við tónlistarflutning nemenda og/eða gestkomandi, tónlistar á þema- og tyllidögum og 

í samþættum verkefnum þar sem við á. Tónmennt, ásamt öðrum listfræðslugreinum, er 

lögbundið nám á öllum stigum grunnskólans (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). 

 

2.2.  UPPRUNI SKÖPUNAR OG SKÖPUNARFERLIS 

 

Eitt frægasta tónskáld vestrænnar menningar og klassíska tímabilsins, Wolfgang Amadeus 

Mozart, svaraði svo þegar austurrískur barón spurði hann: „Hvernig verður tónlist þín til?“ 

Um það get ég í sannleika lítið sagt annað en það. Þegar þannig 

liggur á mér, t.d. á ferðalagi eða á göngu eftir góða máltíð eða 

þegar ég vaki um nætur og fæ ekki sofið, þá sækja hugmyndirnar 

helst á mig og koma í hrönnum.  En hvaðan þær koma og með 

hverjum hætti, er mér hulið, enda fæ ég ekki við ráðið.  Falli mér 

nú einhverjar tónhugmyndir í geð, festi ég þær í minni og raula 

þær fyrir munni mér, eða svo er mér sagt að ég geri.  Ef ég nú 

held í þær, koma aðrar til viðbótar og brátt er kominn stúfur, sem 

hægt er að gera sér mat úr, og laga ég hann síðan til eftir 

listarinnar reglum, eðli hljóðfæranna og þar fram eftirgötunum                                                    

(Árni Kristjánsson, 1986, bls 11) 

Sköpun tónlistar er einn af þeim þáttum sem býr í tjáningu hverrar manneskju. Hér má veita 

athygli hvernig grunnhugmynd að tónlistarverki skáldsins þekkta byrjar sem hugmynd eða 

innblástur með óþekktan uppruna. Listamaðurinn velur með eigin fegurðarmati eða 

dómgreind hvað hugmyndir hann vill nota og festir þær í sessi með því að hlutgera þær. Hann 

vinnur svo úr þeim eftir eigin þekkingu, leikni og hæfni og þar fram eftir götunum, þar til 

þeirri útkomu er náð, sem nú hljómar 260 árum síðar út um alla jarðarkringlu.  

Raphael DiLuzio prófessor (2012) gerir tilraun til að skilgreina sköpunarferlið og talar um sjö 

stig skapandi hugsunar. Hann kallar uppsprettu þess, innblásturinn sjálfan, eurekablikið (e. 

eureka moment). Það er stundin sem við höfum myndgert með ljósaperunni sem kviknar, 

hugdettan, hinn óþekkti uppruni. Við manneskjurnar erum forvitnar skapandi verur að eðlisfari. 

Það er okkur því eðlislægt að rannsaka og afla upplýsinga í einni mynd eða annarri. Listamaður 

skoðar viðfangsefni sitt út frá ýmsum hliðum, prufar ýmsa tóna, hryn, liti, form eða áferð, svo 

eitthvað sé nefnt. Kokkur gerir það sama, nema þá er um að ræða mat, hráefni, krydd og aðferðir 

svo eitthvað o.s.frv. Sama má segja um allt annað sem við gerum, smátt eða stórt, hversdagslegt 

eða mikilfenglegt. Þessi hugmynd um að færa hluti inn í heiminn á skapandi hátt er gríðarlega 
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mikilvæg. Því betur sem viðkomandi þekkir þætti þessa ferlis því betra flæði verður milli þeirra 

sem er einnig mikilvægt. Til að fanga sköpunina þarf að taka eftir eurekablikum sínum, efast 

ekki um þau, heldur virða þau, gefa þeim rými og skrifa þau niður. Uppsprettan er óþekkt og hin 

innblásna hugmynd er ekki að öllu leyti fyrirsjánleg, heldur hvílir hún í möguleikanum að geta 

orðið (DiLuzio, 2012). Allt sem við gerum í þessari veröld er gert með ófullkominni þekkingu og 

takmörkuðum skilningi. Það er þó mögulegt, og í raun nauðsynlegt, að tileinka sér vissar 

forsendur, verklag og viðhorf og nota sem leiðarljós í framkvæmd um leið og vissan um 

síbreytileikann og hið ófyrirsjáanlega er til staðar. Þessi gagnrýna og sívakandi nálgun á eðli og 

eiginleikum viðfangsefnis felur í sér einn grundvallar þátt í mannlegs lífs, að skapa eða forma, út 

frá öllum þeim möguleikum sem eru til staðar, bestu mögulegu afurð út frá tilgangi og hvers og 

eins. Að gera það ekki hefur hamlandi áhrif á einstaklinginn sem mætti útskýra frá hagfræðilegu 

sjónarhorni sem einskonar fórnarkostnað mannauðs, tilveru hans og hamingju. Hið skapandi ferli 

felur í sér leit eftir sannfærandi, gagnlegu, heildstæðu viðhorfi. Það er lagt til grundvallar frekari 

framkvæmdum, rannsóknum og rýni til gagns. Það er opnað fyrir nýjum hugmyndum og aðlagað 

nýjum viðhorfum og aðferðum eins og þarf þar til ásættanlegri niðurstöðu er náð (Reimer, 1989).  

Menntafrömuðurinn og heimspekingurinn John Dewey (2000) talar um ígrundaða hugsun 

(e.reflective thinking) á samskonar hátt. Þar á hann við hugsanaferli, röð keðjuverkandi hugsana 

frá upphafi til enda sem leiða viðfangsefnið áfram til niðurstöðu, en þó aldrei fullkomlega 

endanlegri. Hann setur ferli ígrundaðrar hugsunar fram í fimm þáttum sem hann heldur fram að 

megi beita á hverskyns vandamál, hindranir eða lausnaþarfir. Þessir þættir; hugkvæmd/hugmynd, 

vitsmunaleg tök, tilgáta, rökleiðsla og prófun verða eins hringferli eða eins gagnvirkt samtal þar 

til útkomu og/eða niðurstöðu hefur verið náð. Rannsóknarstarf byggist á faglegum aðferðum og 

góðu viðhorfi. Opinn hugur, einlægur áhugi og ábyrgð gagnvart afleiðingum eru þau viðhorf sem 

skiptir máli að leggja rækt við (Dewey, 2000). Með tækniþróun nútímasamfélags hafa 

heilarannsóknir tekið gríðarlegum framförum. Í taugasálfærði er m.a. fylgst með virkni heilans. 

Minni einstaklings tengist ekki einni ímynd heldur verður við skilaboðanet í heilanum, við 

munstur á virkni í heila. Þegar tvö slík munstur vinna saman og tengjast verður til hugmynd 

(Golard, 2011). Áhersla hefur undanfarin ár verið á að þekkja einstaka virknistöðvar heilans, en í 

raun skipta þær ekki mestu máli heldur skilaboðin og samvirknin á milli þeirra. Í skapandi starfi 

má sjá hvernig allt heilasvæðið er virkt og sífelld skilaboð þeytast milli heilasvæða svo helst má 

líkja við óreglulegan köngulóarvef. Ef einstaklingar eru ekki í skapandi hugsun eða verkefni, má 

sjá að þessi virkni stoppar og beinist frekar að einstaka heilastöðvum. Börn hafa á unga aldri 

heilavirkni skapandi hugsunar þar sem taugaskilaboðin eru virk um allan heilabörk og skapa 

munstur og tengingar. Það er merkjanlegt að þegar börn fara lengra inn í skólakerfið hægir á 
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slíkri virkni og algengara verður að sjá virkni einstakra heilastöðva (Bamford, 2013). Það er því 

gríðarlega mikilvægt fyrir hæfni og þroska hverrar manneskju að fá tækifæri til að lifa og læra á 

þann hátt að þroska alla heilavirkni og efla þar með hæfileika og styrkleika hvers og eins. Að 

þroskast á þann hátt er hreinlega mikilvægur þáttur í eigin auðvaldi hverrar manneskju 

(Bourdieau, 2007) og þar með mikilvægur þáttur í  mannréttindum hvers og eins 

(Mannréttindasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 2008). Verklag lista og ferli sköpunar er 

órjúfanlegur þáttur í daglegu lífi, tilfinningum, aðlögunarhæfni og amstri hverrar manneskju. 

Afurðir lista fela í sér upplifun, nýjungar og þróun. Sköpun er þannig samofin allri tilveru 

mannsins (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísbet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson, 2012) 

Heimspekingarnir, Adorno og Horkheimer, kenndir við Frankfurtarskólann og gagnrýnisstefnuna 

(e. critical theory) benda á að listina eigi ekki að markaðssetja heldur eigi hún að vera 

sjálfsprottin, koma frá listamanninum sjálfum. Listinni eigi ekki eða vera stýrt af markaðsöflum, 

hún fjöldaframleidd eða steypt í fyrirfram ákveðin mót. Um leið og listformið, stíllinn eða 

listaverkið er orðin stöðluð, viðtekin venja hefur það misst skapandi og listrænt grunneðli sitt og 

er þar með orðinn iðnaður. Hér gagnrýna Adorno og Horkheimer listneytanda iðnaðaraldarinnar 

og yfirvald markaðsaflanna. List á að koma frá einstaklingnum án þess að markaðurinn móti og 

hafi áhrif á hana og verði jafnvel í raun markmið hennar. Þeir benda á sjálflæga stýringu 

markaðsvædds iðnaðarins yfir annars lifandi grunneðli eins og list og menningu. Í slíku kerfi geti 

rödd og skoðun einstaklingsins drukknað í fjöldaframleiddum stöðlunum, í kerfi sem leggi allt 

kapp á að sannfæra neytandann um þörf fyrir þvi framleidda. Að einstaklingurinn verði eins og 

leiðitamur áhorfandi að eigin lífi (Adorno & Horcheimer, 1997; Watt, 2015) Það sem Adorno 

telur að þurfi til að brjótast út úr þessu formi iðnaðar og stöðlunar eru skapandi gagnrýnir 

fræðimenn og ögrandi listamenn. 

Bilton (2010) skorar á hólm goðsögnina um aðgreiningu listrænnar sköpunar og stjórnunar.  

Hann segir að þarna fari saman tvö nauðsynleg grunneðli sem séu yfir reglur og raunhyggju 

hafin. Þau feli alltaf hvort annað í sér að einhverju leyti og séu grundvöllur leiðtogans. Sem 

dæmi um vinnustað segir Bilton frá sjónvarpsstöð þar sem lítill samgangur var á milli skapandi 

deildar og markaðsdeildar. Tvennt kom til. Annarsvegar húnsæðistaðstæður, langur gangur milli 

vinnurýma, og hins vegar karllæg viðhorf og ekki venja fyrir miklum samskiptum. Í  þessari 

skiptingu sést hvernig sköpun og viðskipti eða stjórnun virðast oft sett á öndverða póla. Húsnæði 

er bara steypa en það eru viðhorf starfsmanna sem hafa áhrif á hvort einvher gengur ganginn og  

brýtur niður ósýnilega múrana sem liggja í menningu stofnunarinnar. Það er leiðtoginn sem gefur 

fordæmið og gengur eftir ganginum (Bilton, 2010).  
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Stjórnsýslufólk, kennarar og foreldrar gera sér betur og betur grein fyrir mikilvægi skapandi 

hugsunar, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða fyrir almennan þroska og velferð hverrar 

manneskju og þar með velferð og framþróun hvers samfélags (Bamford, 2006; Dewey, 2000; 

Robinson, 2006; Hildur Jóhannesdóttir, 2008). Árið 2006 stóð UNESCO fyrir heimsráðstefnu 

sérfræðinga í listfræðslu til að kanna og ræða hvernig mætti efla vægi listfræðslu í almennu námi 

og þannig ýta undir sköpunarkraft 21. aldarinnar. Það væri aðkallandi í hræringum 

alþjóðasamfélags á okkar tímum þar sem lausnahugsun, frumkvæði og það hugrekki sem þarf í 

fyrirfram ótryggðar aðstæður skapandi ferlis, eru þeir eiginleikar sem leiða mannkynið inn á 

nýjar brautir á nýrri öld.  Í kjölfarið var gefin út skýrslan, Road Map for Arts Education – 

Building Creative Capacities for the 21st Century árið 2007. Tilgangur skýrslunnar er að móta 

sameiginlegan skilning á mikilvægi listfræðslu og skapandi kennsluháttum í almennu námi. Hér 

er búið að gefa tóninn fyrir nýja öld. Skýrslunni er ætlað að vera hagnýtur vegvísir sem 

viðmiðunarskjal fyrir þær breytingar sem eru æskilegar í almennri menntun. Þar er hvatt til 

umræðu, mats og ákvarðana sem efla hlut listfræðslu og tryggja henni fjármagn og mannauð, 

sem eru grundvallar forsendur framþróunar fagsins. Mikilvægt sé að gera vandað mat á 

niðurstöðum (UNESCO, 2006). Eftirfylgni fólst í framhaldsráðstefnu í Seoul þar sem mótuð var 

fyrirmynd að framvæmdarstefnu til eflingar listfræðslu og gefin út skýrsla þess efnis; Seoul 

Agenda: Goals for the Development of Arts Education (2010). Með henni var leitast við að gefa 

út stefnumarkandi leiðarljós fyrir þróun almennrar menntunar á alþjóðavísu.  

 

2.3. ALMENN MENNTUN OG LISTFRÆÐSLA 
 

Ekki er hægt að útskýra hugtakið „almenn menntun“ í einföldu máli sama á hvaða stigi það væri. 

Almenn menntun er alltaf matsatriði og viðmið þeirra samfélagsþegna sem hennar njóta og sem 

hana veita. Almenn menntun getur jafnvel verið einstaklingsbundin og ekki gefið að allir séu 

sammála um innihald hennar á hverjum tíma. Almenn menntun hefur þó þann sameiginlega 

útgangspunkt: 

 Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni 

einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. 

Almenn menntun miðar að því að efla skilning einstalingsins á 

eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi.  Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg.”  

                              (Aðalnámsskrá Grunnskóla, 2011, bls 15) 
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Franski heimspekingurinn og mannfræðingurinn, Pierre Bourdieu (2007) skilgreinir með 

hugtakinu habitus hvernig auður manneskju endurspeglist í fleiru en peningaauð. Hann skiptir 

habitus niður í fjórar tegundir samfélagslegs auðs; efnahagslegan, félagslegan, menningarlegan 

og táknrænan. Menntun og listir felast í menningarauð og samkvæmt Bourdieu. Þannig er 

grunnmenntun og listiðkun mikilvægur hluti af auði hverrar manneskju og á valdi hennar til að 

skapa sína eigin verund og framtíð. Það helst í hendur við alþjóðlegur stefnur og lög um réttindi.  

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna kveður á um: 

29. grein. 

1.  “Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að: 

a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega og 

líkamlega getu þess.”     

                                                          (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 1989) 

 

31. grein. 

2. “Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í 

menningar- og listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri 

séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju.”     

                                                                (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 1989)  

 

Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna (1948) segir að samfélög séu skyldug til að veita 

hverjum þegn sínum félagslegt öryggi og stuðla að rétti hans er varðar efnahag, félagsleg réttindi 

og menningu, svo virðing hans og þroski njóti sín. Einnig kemur þar fram að hver og einn hafi 

rétt til að taka frjálsan þátt í menningu, framförum á sviði vísinda og njóta lista og þeirra gæða 

sem af þeim hljótast.  

Í nýjum grunnskólalögum frá 91/2008 (2. grein) kemur fram að hlutverk grunnskóla, í góðu 

samstarfi við heimilin, sé að stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun allra nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem sé í sífelldri þróun. Grunnskólinn skuli stuðla að víðsýni 

hjá nemendum, efla skilning á sérkennum og sögu íslensks samfélags og skuli verða veitt 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn. Skólakerfið skuli þannig m.a. leggja grundvöll að 

frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs. Í sömu lögum (6. 

grein, liður f) er lögbundið hlutverk skólanefndar sveitarfélags að hafa eftirlit með að ákvæði 

laga og reglugerða séu uppfyllt. Í 30. grein er lögbundið hlutverk allra aðila sem að 

skólasamfélagi koma að leggja sitt af mörkum til að viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum 

skólabrag. Í kafla VIII (35. til og með 39. grein) er kveðið á um lögbundið mat skólanna sjálfra, 

sveitarfélaga og ráðuneytis en með því sé takmarkið að auka gæði náms og skólastarfs og tryggja 

að réttindi nemenda séu virt (Lög um grunnskóla, 91/2008).  
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Gunnar Dal (1999) bendir á í skrifum sínum að menntakerfi samtímans takmarkist of við 

staðreyndaþekkingu og þurfi að opna dyr fyrir fleiri nálganir til að mennta einstaklinga í raun. 

Gunnar minnir einnig á þátt náms utan skóla og innan heimila. Sir Robinson (2006) gengur 

skrefinu lengra og segir að hið almenna skólakerfi, sem mótað er á fyrri öld, ali nemendur frá 

skapandi hugsun á kerfisbundinn og nokkuð ruddalegan hátt, þvert á móti reglum og lögum. Það 

endurspeglist í stigveldi og goggunarröð nokkurrar staðlaðra námsgreina, þar sem stærðfræði og 

tungumál tróna á toppnum. Það sé farið að hafa afleiðingar sem birtist í einhæfri og takmarkaðri 

þekkingu, sem um leið hindri aðra þætti mannlegs þroska. Prófessor Antonio Damasio bendir á 

ókosti einhæfs náms og afleiðingar þess. Að það skapi ójafnvægi milli bóklegs náms og 

siðferðisþroska. Það megi glöggt sjá með tækni taugasálfræði í virkni heilans og samspils hægra 

og vinstra heilahvels. Mishröð viðbrögð við ákveðnum þankagangi hafi áhrif á dómgreind og 

ákvarðantöku fólks. Það hafi veruleg áhrif á afkomu og framtíð hvers og eins og þar með 

samfélaga (Damasio, 2006; Bamford, 2013).  

Sir Robinson ítrekar að endurskoða þurfi hvað nám í rauninni þýðir og að velferð nemandans og 

hið gagnvirka samband hans við viðfangsefni sitt þurfi að vera þar í fyrirrúmi. Hann vísar til þess 

að nám gerist á ýmsum stöðum með ýmsum hætti til að efla raunverlulega færni og hæfni 

(Robinson, 2011). Nám hefst strax við fæðingu þar sem ný skynjun og upplifun gefur stanlausan 

nýjan grundvöll fyrir skilningi og þekkingu sem aukist þar til einstklingur tekur þátt í hinu 

siðferðilega og ábyrga samfélagi. Nám er í eðli sínu sköpunarferli. Hér setur Dewey (1980) fram 

kenninguna um „Learning by doing“ sem byggist á upplifun og reynslu nemanda, og þekkingu 

hans á sjálfum sér út frá eigin samfélagi. Þar fær nemendinn tækfæri til að nema út frá öllum 

möguleikum skynjunar, ígrundunar, skilnings og hæfni. Dewey leggur áherslu á að listir og 

menning sé órjúfanlegur partur þess að lifa og læra. Elliot Eisner (1994) hefur ávarpað sama 

málefni með tilvísun í tvær nálganir; kennslumarkmið, sem hafa að markmiði að efla nemanda í 

hugtökum, efni og aðferðum og tjáningarmarkmið, sem varði skapandi og einstaklingsbundið 

nám hvers og eins. Þar er ekki tilhneigin til að móta alla nemendur í sama mót heldur gert ráð 

fyrir að nemendur komist að mismunandi niðurstöðum. Eisner setur fram hugmynd um 

námsskrárnar þrjár; yfirlýst námsskrá (e.explicit curriculum), sú formlega og meðvitaða. Dulin 

námsskrá (e. Implicit curriculum) sem felur í sér þá daglegu þætti sem einkenna hvert 

skólasamfélag eins og siðir og venjur, viðhorf og samskipti. Þriðja er núll námsskráin (e. Null 

curriculum) en þar vísar Eisner í þá þætti sem ákveðið hefur verið að kenna ekki. Hann ítrekar að 

slíkt sé ekki hlutlaus aðgerð heldur hafi mikil áhrif á líf og framtíð nemenda (Eisner, 1994). Með 

Raunfærni (e. validation of informal/non-formal learning) er átt við þá hæfni sem einstaklingur 

öðlast hvaðan sem hún kemur (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007). Raunfærni má skipta í þrjá 
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þætti; ,,Formlegt nám” (e. formal learning), sem er skipulögð af mennta- eða fræðslustofnunum, 

,,Óformlegt nám” (e. non-formal learning), sem er skipulagt nám en þó ekki endilega með 

sértækum markmiðum eða námstíma og svo ,,Formlaust nám” (e. informal learning) sem 

stendur fyrir alla daglega reynslu fyrir utan skipulagt nám (Gunnar Finnbogason, 2009). Það sem 

má teljast til almennrar menntunar getur því náð yfir vítt svið en ber þó alltaf að sama 

punktinum, nemandanum og reynslunni, hinu skapandi gagnrýna sambandi hans við viðfangsefni 

sitt þar sem hann tekur virkan þátt og þroskar þannig hug, hjarta og hönd (Dewey, 1897; Eisner, 

1994; Robinson, 2006).  

Skólakerfið er ein stærsta trygging almennrar menntunar hvers samfélags (UNESCO, 2006) og 

því þykir tilefni til að skilgreina meginþætti hennar í svokallaðri „aðalnámsskrá“, sem er hið 

opinbera leiðarljós og stefnumótun fyrir þá menntun, sem einstaklingi stendur til boða í skólum 

hvers tíma. Með skilgreiningu almennrar menntunar í „grunnþætti” er gerð tilraun til að 

kortleggja helstu þætti sem skólastarf stefnir að. Hinni  hefðbundnu námsgreinaflokkun er ætlað 

að þroska þessa grundvallarþætti og eru jafnframt gefin upp viðmið um tímamagn í fjölda 

mínútna á viku sem fylgi námsgreinasviðum (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Grunnþættir 

núverandi menntastefnu á Íslandi eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þar er leitast við að þróa skóla án aðgreiningar þar sem áhersla 

er á einstaklingsmiðað nám (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Með læsi er vitnað í þann 

mikilvæga hæfileika að skynja á ýmsan hátt, lesa í aðstæður og gögn á víðtækan hátt, allt frá 

menningar- og listalæsi til bóklæsis. Í því felst einnig dómgreind og gagnrýnin hugsun út frá 

merkingu og samhengi við sköpun (Stefán Jökulsson, 2012). Þar sem hugtök verða virkilega 

flókin eða erfið er oft gripið til að tjá í formi lista. Trúarbrögð hafa nýtt sér listirnar til að útskýra 

efnistök og tilfinningalegir atburðir, eins og brúðkaup og jarðaför eru tjáð í formi lista (Bamford, 

2013). Þörfin fyrir listrænt læsi hefur skýra tilvísun í að fyrsta lesmál almennings var myndmálið 

sem endurspeglast í hvernig börn byrja á því að sjá og þekkja áður en þau læra að tala. Sjónin 

staðfestir það umhverfi sem við lifum og hrærumst í sem við lýsum svo með orðum. En orðin ná 

ekki að umbreyta þeirri verund heldur aðeins lýsa henni á afmarkaðan hátt. Því er aldrei 

fullkomin sátt milli sjónskynjunarinnar og bóklegrar þekkingar. Sjónin er sýkvikt ferli skynjunar 

sem sér ekki bara einn afmarkaðan hlut heldur felst í að skynja samhengi milli sjálfs okkar og 

þess sem við sjáum. Sjónskynjunin er mun hraðara og dýpra ferli, en miðlun orðanna (Berger, 

2008). Lesblinda er dæmi um þrívíða og myndræna hugsun sem einkennist af hraða. Til 

samanburðar rúmast á sekúndu 32 hugsanir mynda á móti tveimur til fimm hugsunum stakra 

orða sem leiðir einnig til þess að hið skapandi hugsanaferli er hraðar (Davis, 2003).  Íslenska 

orðtakið ,,mynd segir meira en þúsund orð” ber í sér sannleik og tækifæri sem læsi ber í sér fyrir 
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skólaþróun. Á öld tækni og aukins upplýsingastreymis aukast líkur þess að innihald og gæði 

drukkni í magni. Með gögnum í myndrænni framsetningu má ná merkingunni aftur fram (Lifandi 

Vísindi, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mynd 1: Fair selection 

 

Tónlistin er tjáningarleið hins talaða orðs á dýpri hátt og í sterkara samhengi en orðin ein og sér 

eru megnug (Seddon, 1988). Í taugasálfræði hefur minni Alzheimers sjúklinga sýnt fram á 

hvernig sunginn texti getur verið leið til að tengja við og endurvekja minnisstöðvar heilans (Ally, 

2010). Hvernig myndlist og tónlist eru dæmi um tjáningu og skynjun eða læsi, er aðeins örlítið 

brot af því sem umræðan um merkingu og tilgang læsis verðskuldar. Þetta gefur vissa innsýn inn 

í hve fjölbreyttar nálganir í kennsluháttum eru nauðsynlegar fyrir gæði og árangur náms 

mismunandi einstaklinga og samfélaga og hve miklir möguleikar felast í slíkri menntaþróun. 

Kjarninn í almennri menntun felst í sambandinu á milli nemanda og viðfangsefnis og hvaða 

upplifun og reynslu það skilar til viðkomandi nemanda. Kennarinn er þar til að aðstoða og opna 

glugga, spegla og veita innblástur ( Robinson, 2011; Dewey, 1980). Þarfir nemandans, áhugi og 

ástríða ættu þar með að skipta megin máli í námsferli út frá rétti hvers og eins að skapa sér sitt 

eigið líf  en ekki öfugt ( Robinsson, 2011). Einhæft menntakerfi takmarkar ekki aðeins gæði í 

námi heldur dregur úr tækfæri einstaklings til að þroska eigin styrkleika og efla frumkvæði og 

ábyrgð í því að vera skapandi að eigin lífi. Í því felst fórnarkostnaður mannauðs (Reimer, 1999; 

Damasio, 2006) og samfélög 21. aldar hafa ekki efni á að missa slíkan auð á þeim 

breytingartímum sem framundan eru (IBM, 2010 maí).   

Gagnvart því leitast íslenskt menntakerfi við að taka upplýsta afstöðu og hefur það innan stefnu 

sinnar að vera skóli án aðgreiningar sem leitast við að einstaklingsmiða nám hvers og eins, með 

sköpun sem grunnþátt og aukið aðgengi að listum og menningu (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

2011).  Á mæli kennara má heyra að flóknara sé að fylgja því eftir í raunveruleikanum út frá 
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skipulagi og aðstæðum innan skólastofnana, en engu að síður sé hugmyndafræðin falleg og 

framtíðarsýnin góð.   

Nútímadansaranum og danshöfundi, Mörthu Graham, hefur verið líkt við Picasso 

myndlistarinnar. Skapandi kraftur er lífvænleiki, frumkraftur og orka og í honum hver manneskja 

einstök:  

“There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is 

translated through you into action, and because there is only one of you 

in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never 

exist through any other medium and it will be lost. The world will not 

have it. It is not your business to determine how good it is nor how 

valuable nor how it compares with other expressions. It is your business 

to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open. You do not 

even have to believe in yourself or your work. You have to keep yourself 

open and aware to the urges that motivate you. Keep the channel open. 

… No artist is pleased. There is no satisfaction whatever at any time. 

There is only a queer divine dissatisfaction, a blessed unrest that keeps 

us marching and makes us more alive than the others.”     

                                   (Martha Graham, 2007)                         

 

Í menntaþróun felst að heiðra þennan drífandi frumkraft og skapandi tilgang hverrar manneskju í 

auknum mæli og gefa skapandi tilveru einstaklings rými til að vera til og þroskast í 

námsskipulagi skólans. Listnám er skilgreint í núverandi listgreinahluta aðalnámsskrá út frá 

ýmsum þáttum. Í heildina segir að listkennsla stuðli að almennum þroska manneskjunnar. Auk 

þess að þjálfa upp vissa verkþekkingu og -færni sé ímyndunaraflið virkjað ásamt rökhugsun, 

tilfinningum, mati og gagnrýnni hugsun.  Um leið og sköpun er stór partur af listum, er 

sköpunarferlið samofið þeim og er hliðstætt rannsóknarferli vísindamannsins, sett fram tilgáta, 

hún prufuð og sönnuð þar til niðurstöðu eða útkomu er náð. Þannig geti hver einstaklingur tekið 

virkan þátt í mótun eigin lífs, menningu og samfélagi. Fullan og Scott (2014) kalla þetta DNA 

nýrrar kennslufræði og dýpri þekkingu. Stærsti samseiningarpunkturinn sé siðferðilegt 

frumkvöðlastarf sem brúar bilið milli þess að geta unnið með höndunum og með huganum. 

Frumkvöðull hafi þá aðra merkingu frá því sem er í dag. Hann sé ekki sá sem skapar pening, 

heldur sá sem hefur þá hæfni að greina og leysa flóknar aðstæður.  Í fyrsta sinn í sögunni stendur 

þá menntamaður fyrir hinn verklega fræðing, þá sem læra að gera og gera til að læra.  
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2.4. FORYSTA, STJÓRNUN OG ÞJÓNUSTA 

 

Engin ein kenning, um forystu og hæfni leiðtoga, hefur náð viðurkenningu umfram aðrar og 

fjölmargar hafa verið settar fram. Í Harward Business Review leggur Abraham Zaleznik (1992) 

áherslu á mismuninn milli leiðtoga og stjórnanda. Það má segja að hann vísi í að stjórnandi sé 

afturvirkur á meðan leiðtogi sé áframvirkur á þann hátt að meðan stjórnandi bregðist við með því 

að leysa vandamál sem orðin eru og noti til þess skynsemi og rökhugsun nýti leiðtoginn sköpun 

og innsæi til að leiða sig áfram í gegnum ótryggt ástand, sjá í því tækifæri og möguleika til 

framtíðar. Hann segir leiðtoga eiga mun meira sameiginlegt með listamanni heldur en stjórnanda. 

Kotter er sammála ólíku hlutverki stjórnanda og leiðtoga en bendir á að hluverkin vinni vel 

saman og séu bæði jafn nauðsynleg fyrir skipulagsheild. Á meðan stjórnandi haldi skipulagi og 

virkni gangandi sé leiðtoginn eins og framtíðarsýnin, stefnumótandi og breytingastjóri (Kotter, 

2011).  

Í stærstu könnun sinnar tegundar, þar sem var rætt persónulega við 1500 framkvæmdarstjóra 

kemst IBM (2010 maí) að þeirri niðurstöðu að hið ört vaxandi alþjóðasamfélag skapi sífellt 

flóknari tengingar, gagnvirkni og þörf fyrir samvinnu. Þar fá þrjár megin áskoranir mesta 

áherslu; að leiðtogar standi frammi fyrir stöðugt flóknari aðstæðum, að miðað við stöðu í dag séu 

skipulagsheildir ekki tilbúnar að ráða fram úr þeim aðstæðum og að skapandi hugsun sé 

mikilvægasti eiginleiki þeirra sem munu geta ráðið við leiðtogamennsku á komandi árum. Hinn 

skapandi stjórnandi verður sá hæfasti á 21. öldinni (IBM, 2010 maí). Einkenni hans eru að hann 

metur sköpun mikils, sem gæti þótt augljóst, en hér gildir að sýna það í verki. Frumkvæði og 

nýsköpun er ekki aðeins umborið heldur er lykilhæfni og verður hvatt óspart til þess (Zacko-

Smith, Puccion & Mance, 2010). 

Megan Schmidt (2013) vitnar í orð eins þekktasta leiðtoga mannkynssögunnar, Martins Luthers 

King: „Allir geta verið miklir, því allir geta þjónað“. Hér má segja að King komist að megin 

kjarnanum í hugmyndafræði þjónandi forystu (e. servant leadership). Þjónandi forysta er 

hugmyndafræði sem leitast við að sameina bæði stjórnunar og leiðtogahæfni eða forystuhæfni. 

Hún hefur þótt áhugaverð og innblásandi. Upphafsmaður þessarar hugmyndafræði heitir Robert 

K. Greenleaf (1904 – 1990) en árið 1970 gaf hann út bók þess efnis, Servant as a leader. Þrátt 

fyrir margskonar bækur um stjórnun og forystu er hún talin einstakt rit og eitt það besta varðandi 

árangur stjórnunar. Hún hefur verið þýdd á fjölmörg tungumál og gefin út í hundruðum þúsunda 

eintaka sem gefur vísbendingar um notagildi, enda talin hafa sterk og djúp áhrif á lesendur og 

hugmyndir þeirra um stjórnun og forystu (Senge, 1995). Greenleaf fær innblástur sinn frá 
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nokkrum stöðum. Hann sækir hugmyndir t.d. til  Ewlyn Brooks White og Hermann Hesse. White 

fjallar um að sjá hlutina í víðara samhengi eða í heild sinni (e. seeing things whole). Hesse skrifar 

áhrifaríka sögu um þjóninn Leó sem fylgir hópi pílagríma og hefur einlæga og sanna þörf í 

hvívetna til að þjóna þeim og aðstoða þá við að ná tilgangi sínum. Það gerir hann með hagsmuni 

heildarinnar í huga. Leó gerir tilgang og markmið þeirra að sínum eigin og með þjónustulund, 

fórnfýsi, einlægum velvilja og umhyggju verður hann ekki bara þjónn í hópi pílagríma heldur 

sameiningarpunktur hópsins og í raun leiðandi forysta. Með sögunni sannfærðist Greenleaf um 

að hinn sanni og mikli leiðtogi væri alltaf fyrst og fremst þjónn sem hefði þá innri þörf að styðja 

aðra af einlægni og kærleika og leita leiða til að efla, styrkja og vinna að velsæld samferðafólks 

síns (Birna Gerður Jónsdóttir & Sigrún Gunnarsdóttir, 2013).  Í bók sinni rökstyður Greenleaf að 

árangur leiðtoga liggi fyrst og fremst í viðhorfi hans til hagsmuna heildarinnar og velferðar 

samstarfsfólks síns. Greenleaf vill því meina að árangur stjórnunar liggi fyrst og fremst í því að 

stjórnendur og leiðtogar líti á sjálfan sig sem þjónandi aðila sem efli og stuðli að þroska og þróun 

samstarfsfólksins og vinni þannig af einlægum hug, siðferði, ábyrgð  og óeigingjörnum kærleika 

að hagsmunum heildarinnar (Hayes og Comer, 2010). 

Hugmyndafræðin á samhljóm með öðrum uppbyggilegum kenningum um stjórnun og 

leiðtogamennsku, en að auki leggur hún áherslu á ríka siðferðiskennd leiðtogans og einlægan 

vilja hans til að láta gott af sér leiða öðrum til góðs. Sýnt hefur verið fram á mjög áhugaverð 

tengsl þjónandi forystu við menningarhæfni (e. cultural competence) sem birtist helst í fylgni á 

milli sveigjanleika og vilja til að mæta mismunandi þörfum einstaklinga (Birna Gerður 

Jónsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir & Ólöf Ásta Ólafsdottir, 2011).  Hugmyndafræði þjónandi 

forystu gengur fyrst og fremst út á velferð allra og má skipta henni í þrjá megin þætti. Í fyrsta 

lagi innri starfshvöt og almenna velferð þar sem allir fá að njóta þess að vera þeir sjálfir, eflast á 

öllum mögulegum sviðum og styrkja þannig löngunina til að vaxa, þroskast og þróast í átt til 

uppbyggilegs árangurs (Birna Gerður Jónsdóttir & Sigrún Gunnarsdóttir, 2013). Greenleaf 

bendir á að slík velferð verði gagnvirk ef hver og einn tileinkar sér það viðhorf að efla aðra og 

þjóna (Smith, 2005). Í öðru lagi sé góð sjálfsþekking nauðsynleg fyrir leiðtoga, að þekkja sína 

eigin styrkleika og vöntun og vera þannig vel dómbær á möguleika, þarfir, aðstæður og lausnir út 

frá eigin getu og hæfni. Mikilvægt er að rækta með sér innsæi og næmni, þeirri hæfni að skynja 

aðstæður sem best og meta þær á raunhæfan hátt. Þannig er ígrundun og góður undirbúningur 

lykill að árangri í þjónandi forystu (Greenleaf, 2008). Í þriðja lag er einkenni þjónandi leiðtoga 

að hafa hugsjón og framtíðarsýn. Til þess þarf hann þekkingu á fortíðinni, að geta metið samtíma 

sinn og hafa hæfileika til að rýna í framtíðina (Birna Gerður Jónsdóttir & Sigrún Gunnarsdóttir, 

2013). Eitt helst einkenni góðrar og þjónandi forystu, er hæfileikinn til að hlusta á virkan hátt og 
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veita viðhorfum og aðstæðum skilning. Það má virðast að það geri stjórnandann að ,,já” 

manneskjunni í hópnum, en sú er alls ekki raunin, heldur er aðal atriðið fólgið í að sýna öðrum 

virkan áhuga og íhuga þeirra hlið, sem leiðir leiðtogann inn í sífellda ígrundaða hugsun. Það 

gefur leiðtoganum ekki aðeins tækifæri til að hlusta eftir hugmyndum og þörfum samstarfsfólks 

og virkja stefnuna inn í skapandi ferli, heldur sýnir hann samstarfsfólki og þeirra þekkingu, 

viðhorfum eða aðstæðum virðingu í verki, skapar traust og hvetur þannig til jákvæðrar þróunar. 

Leiðin sem Greenleaf taldi að væri besta matsleiðin á árangri er heiðarlegt mat á velferð þeirra 

sem þjónað er og þar sé sérstaklega miklvægt að skoða árangur þeirra sem minnstu völd hafa í 

hópnum eða samfélaginu). Slíkt mat gefur raunmynd af því hversu góð stjórnunin og forystan er 

(Greenleaf, 1978). Nafn stefnunnar vísar til viðhorfsbreytingar í nálgun stjórnunar og 

stefnumótunar, frá stýringu til þjónustu, eða markvissri aðstoða við að skapa sér. Frá tilfinningu 

fyrir pressu yfir í tilfinningu fyrir rými (Fullan & Scott, 2014)  

Gerðar hafa verið samanburðarrannsóknir á þjónandi forystu þar sem leitast er við að kortleggja 

hugmyndafræðina innan almennra stefnumótunarfræða. Northouse (2007) staðsetur þjónandi 

forystu með umbreytingastjórnun (e. transformational leadership) þar sem sameiginlegur 

útgangspunktur sé að innblása starfsfólki áhuga og getu til velgengni, bæði eigin og heildarinnar. 

Spears (2005) segir að í þjónandi forystu sé þörfin fyrir að þjóna í forgangi og síðar sé tekin 

meðvituð ákvörðun um að leiða. Munurinn taki á sig mynd í umhyggju þess sem þjónar. 

Kannanir á þjónandi forystu fer fjölgandi og  hafa leitt í ljós að slík fyrirtæki sýna aukna 

samfélagslega ábyrgð og aukinn árangur. Hugmyndafræðin á ríkt erindi inn í íslenskar 

skipulagsheildir og samfélag (Birna Gerður Jónsdóttir & Sigrún Gunnarsdóttir, 2013) 

 

 

2.5. STEFNUMÓTUN, FRAMTÍÐARSÝN OG ÞRÓUN 

 

Stefnumótun hefur verið í mikilli þróun síðustu ár og í auknum mæli hefur fólk gert sér grein 

fyrir flóknari þáttum hennar og samhengi þeirra. Fyrr var algengt viðhorf að stefnumótunin sjálf 

væri mikilvægust en framkvæmd hennar kæmi í kjölfarið, að miklu leyti af sjálfu sér. Tilætluðum 

árangri hefur ekki verið náð í slíkum tilfellum sem má rekja til annars vegar lítillar samvinnu og 

lélegs upplýsingaflæðis og hins vegar hafi markmið ekki verið nógu skýr, ekki unnið með innri 

og ytri þætti til jafns, of mikil áhersla lögð á töluleg gögn og of lítil boðskipti (Runólfur S. 

Steinþórsson, 2003).  Árið 2004 var hafin innleiðing á árangursstjórnun (e. performance 

management) innan opinberrar stjórnsýslu á Íslandi. Aukin valddreifing til skipulagsheilda í 



Óskalisti eða stefnumótun? 2016 

 

33 Þórdís Sævarsdóttir                                                             Lokaverkefni til MA prófs 
 

rekstrar- og starfsmannamálum hefur skapað enn meiri þörf á formlegum og faglegum 

samskiptum ríkis og stofnana ef eitthvað er. Til að auka líkur á árangri var í kjölfarið sett fram 

handbók þess efnis, aðgengileg öllum á netinu. Greina mátti aukinn árangur eftir samræmt 

skipulag árangursstjórnunar (Geir Haarde, 2004).   

 

2.5.1. STEFNUMIÐUÐ STJÓRNUN  

 

Til eru fjölmargar kenningar um stefnumótun og eftirfylgni. Stefnumiðuð stjórnun (e. strategic 

management) er samþætt og þverfagleg kenning sem miðar að því að ná sem bestum árangri til 

langs tíma. Vegna umfangs er hún ekki einhlít og rannsakendur oft ósammála um áherslur og 

skilgreiningar, sem skapar viss átök innan greinarinnar. Engu að síður hefur hún reynst vel og er 

orðinn hluti af starfi margra skipulagsheilda. Mikilvægt er fyrir þá stjórnendur sem vilja nýta sér 

fræði stefnumiðaðrar stjórnunar að hafa óstöðugleika hugmyndafræðinnar í huga og því sé í 

hverju viðfangsefni lögð megináhersla á vandað mat forsenda, rannsókna og reynslu (Runólfur 

S. Steinþórsson, 2003). Með það verkefni fyrirtækja í huga að veita þjónustu eða framleiða í því 

markmiði að bæta árangur þarf að skoða hugmyndir um hlutverk, þörf og getu. Þessar þrennslags 

hugmyndir mætast í einum miðjupunkti sem verður samnefnari.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Samnefnari 

 

Þennan samnefnara má útfæra með stefnumótun (e. policy making) sem er markviss leið til að 

marka framtíð skipulagsheildar, leiða þróun til aukins árangurs, skilgreina sóknarfæri og skapa 

sérstöðu. Vel unnin stefnumótun er lýsandi fyrir gildi skipulagsheildarinnar og felur í sér skýr 

markmið (e. goals) til framtíðar, eða stefnu (e. policy). Til að árangur náist þarf að hrinda stefnu í 

framkvæmd eða innleiða hana (e. implementation plan). Sú framkvæmd er iðulega margþætt og 

samanstendur af minni verkefnum eða aðgerðum, sem oftast krefjast lausnamiðaðrar samvinnu. 

Markviss verkefnastjórnun (e. project managing) eykur  árangur þessara verkefna til muna, þar 

sem sum hver geta falið í sér breytingar, ný viðhorf eða ný sjónarmið sem er ætlað að skapa virði 
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fyrir hagsmunaaðila, allt út frá gefinni framtíðarsýn (Runóflur S. Steinþórsson, 2003). Í upphafi 

stefnu er nauðsynlegt að gera stöðugreiningu til að öðlast aukna yfirsýn yfir bilið á milli stöðu og 

markmiða. Þannig má finna út í hverju framkvæmd stefnumótunarinnar liggur og þá hvernig má 

varða leiðina til framtíðar. Sú varðaða leið getur skiptst í tvennskonar markmið, meginmarkmið 

eða tilgang og starfsmarkmið eða aðgerðir. Markmiðin eru römmuð inn í sóknaráætlun. Í raun 

má líta á slíka sóknaráætlun sem kjarna stefnumótunarvinnunnar og því skýrari og raunhæfari 

sem hún er því meiri líkur á tilætluðum árangri. Til að halda utan um stefnumótunarferlið, allt frá 

núverandi stöðu til framtíðarmarkmiða, og þá verkefni, stöðumat og þær vörður sem í því felast 

er gott að notast við stefnumótunarskýrslu. (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2011).  

Stefnumiðuð stjórnun er því síkvikt og skapandi þróunarferli sem krefst stöðugrar athygli 

stjórnenda. Þannig er stefnumiðuð stjórnun viðvarandi verkefni skipulagsheildar hvern dag 

(Runólfur S. Steinþórsson, 2003) 

 

Í þróunarstarfi eru ekki til auðveldar lausnir heldur þarf að staðfæra aðgerðir út frá hverju 

verkefni fyrir sig og þar skiptir þekking á framkvæmd máli. Til að bæta árangur má leita álits 

ráðgjafa eða verkefnastjóra við skipulag og framkvæmd (Fullan, 2007).  

 

 

2.5.2. FORSKRIFUÐ OG SJÁLFSPROTTIN STEFNA 

 

Stefnumiðuð stjórnun er dæmi um forskrifaða stefnu (e. deliberate policy) sem er mikilvægt 

hugtak þegar rætt er um menningarstefnu og gerð hennar. Henry Mintzberg (1994), leiðandi í 

fræðum um stefnumótun, skrifar m.a. um nokkrar gerðir stefnu, m.a; forskrifaða, óuppfyllta (e. 

unrealised policy) og sjálfsprottna stefnu (e. emergent policy). Mintzberg (1994) segir að stefna 

þurfi að innihalda; áætlun (e. plan), mynstur (e. pattern), stöðu (e. position), stjónarhorn (e. 

perspective) og klæki (e. ploy).  Forskrifuð stefna sem hugtak er hefðbundin og byggir á þeirri 

skoðun að stjórnendur geti haft mótandi áhrif á framtíð fyrirtækja og stofnanna með fyrirfram 

ákveðinni stefnu og markmiðum. Hér er t.d. átt við stefnumótun á sviði menningar og pólitíkur. 

Það má segja að þessari stefnu fylgi viss skynsemi. Staðan er ígrunduð, tekið tillit til aðstæðna, 

skilgreind þrep sem taka skal í átt að hinu setta markmiði og að lokum er lagt mat á árangur.  
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                               Mynd 3: Forskrifuð stefna 

 

Mintzberg setur einnig fram þá helstu gagnrýni á forskrifaða stefnu, að í raunverulegum 

niðurstöðum hennar felist alltaf mismunur, þess sem á að verða og þess sem verður. Þannig er 

raunveruleikinn ekki sá sami í orði og á borði.  

 

Þar vísar Mintzberg m.a. í hina sjálfsprottnu stefnu. Sjálfsprottin stefna byggir að sjálsprottnu 

ferli sem bregst við umhverfi og aðstæðum og er þannig síkvikt. Sjálfsprottna stefnu má í 

framkvæmdri eða uppfylltri stefnu (e. realized) Til að stefnuferli geti talist sjálfsprottin stefna 

þarf að vera til staðar mynstur og regla sem einkennist af samkvæmni yfir tiltekinn tíma án 

fyrirfram ákveðinna markmiða (Mintzberg, 1994).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mynd 4: Sjálfsprottin stefna 
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Sá hluti stefnumótunar sem nær ekki flugi og verður ekki að veruleika, verður óuppfyllt stefna (e 

unrealised). Mikilvægt er að hafa í huga að í flestum ferlum sé um að ræða sambland af 

stefnunum en ekki eina fullkomna leið (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 2005).  

     

2.5.3. STEFNUMÓTUN  LISTASTOFNANA 

 

Dr. Haukur F Hannesson (2015) hefur skoðað stefnumótun listastofnana. Ef við lítum til  

listastofnana má spyrja sig hvað stefnumótun þeirra feli í sér. Er hún forskrifuð eða sjálfsprottin? 

Þeir þættir sem skipta mestu máli má skipta í sex stig. Í fyrsta lagi þarf að greina hvert hlutverk 

listastofnunarinnar er, hvaða forsendur eru til staðar og hvaða áherslur er vilji til að hafa? Hér er 

kominn góður upphafsreitur sem ákvarðar hvert leiðin skuli liggja. Í öðru lagi skiptir máli hvaða 

listræni mannauður sem samsvarar listrænu fjármagni er til staðar? Dæmi um það væri kunnátta 

og hæfni listamanns. Í þriðja lagi þarf að huga að því fyrir hvern listirnar eru, það er umhverfi 

stofnunarinnar. Hér er bæði vísað til þess að þekkja markhóp en einnig aðstæður, t.d. hvort þurfi 

að vinna undirbúningsvinnu í umhverfinu. Í fjórða lagi er það kostnaðaráætlun og eftirfylgni 

hennar. Í fimmta lagi er framkvæmd sem leiðir til sjötta atriðisins, útkomu eða niðurstöðu. 

 Oft tekur listamaðurinn sjálfur að sér verkstjórnina. Verkfæri listastjórnandans eru mikilvægur 

grundvöllur. Það er þekking á vinnuferli listgreinarinnar, kunnátta í bókhaldi, rekstri og 

fjármálaáætlun. Að vera læs á markaðshóp og umhverfi getur skipt sköpum fyrir lífvænleika 

listastofnunar, bæði hvað varðar miðlun og markaðsetningu en einnig líka framboð og eftirspurn, 

möguleika og tækifæri sem í því felast.  Í verkstjórn listastofnana eða viðburða getur verið bæði 

veikleiki og styrkleiki að vera listamaður. Góð þekking á eðli listarinnar er ótvíræður styrkleiki. 

Góð næmni fyrir listinni, samstarfsfólki og oft almennum samskiptum er mikill styrkur en getur 

um leið orsakað tilfinningaleg viðbrögð sökum innri tengsla á annars kerfisbundnum 

vandamálum. Borið hefur á að því að listamanneskjur sem stjórnendur gætu styrkt þekkingu í 

fjármálaskipulagi og formi, t.d. lögum og reglugerðum sem er veikleiki. Á móti kemur að 

fjármálastjóri hefur tilhneigingu til að setja ofuráherslu á fjármálaskipulag, sem verði jafnvel eins 

og aðaltakmarkið í sjálfu sér. Fjármálastjórinn getur því eflt sig sem stjórnanda með aukinni 

þekkingu á eðli lista, vinnulagi skapandi ferlis og listræns skipulags. Þannig getur styrkleiki 

listamannsins verið veikleiki fjármálastjórans og öfugt. Það skiptir því máli að reyna að ná fram 

ákveðnu jafnvægi, með tilgang og hlutverk skipulagsheildarinnar í huga. Það felst tækifæri í því 

að báðir aðilar vega hvorn annan upp og getur leitt til góðrar samvinnu og þá betri árangurs fyrir 

bæði listamann og fjármálstjóra og það sem skiptir mestu máli, fyrir skipulagsheildina. Til að 
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það geti gerst er mikilvægt að báðir aðilar geri sér grein fyrir veikleikum og styrkleikum sínum 

og séu tilbúnir að bæta það sem þarf. Gott er að vera meðvitaður um fyrirfram að í einhverjum 

málum þarf að komast að samkomulagi (Haukur F. Hannesson, 2015).  

 

2.5.4. MARKVISS UPPBYGGING Í GEGNUM LISTIR 

 

Á Jótlandi er bærinn Holstebro. Hann var lítill umfangs með áherslu á verksmiðjustörf rétt eftir 

miðja 20. öld. Bærinn þótti óaðlaðandi vegna lítillar fjölbreytni og uppbyggingar og af sumum 

jafnvel talinn mest óspennandi bær í Danmörku. Ekki var til bóta að bæirnir í kring höfðu skapað 

sér sérstöðu og samkeppnisstaða varðandi aðsókn því enn veikari. Ungt fólk fluttist þaðan og 

kom ekki til baka sem gerði það að verkum að hátt hlutfall íbúa var eldra fólk og ómenntað. 

Atvinnuleysi, en atvinnu var helst að fá í verksmiðjum bæjarins, var helmingi meira en almennt í 

landinu. Sem andsvar við þessari öfugþróun var tekin ákvörðun að snúa vörn í sókn með 

markvissri menningarstefnu. Lista- og menningarstofnanir voru efldar eða stofnaðar í gegnum 

margar listgreinar; dans, tónlist, sjónlistir og leikhús auk þess sem bókasafn og sögusöfn voru 

byggð markvisst upp. Tónlistarskóli var stofnaður og lagt upp úr að fá listamenn eða 

listaviðburði í heimsókn. Aðgerðirnar sköpuðu umtal og athygli í miðlum sem varð til þess að 

umferð og aðsókn jókst (Skot-Hansen, 1998).   

Árið 1964 var aðferðarfræði reglu hæfilegrar fjarlægðar (e. Arm´s length) innleidd í Danmörku. 

Á sama tímabili var tekin sú pólitíska ákvörðun styrkja við listir og menningu, allt að 40% af 

heildarkostnaði. Þetta varð gríðarleg hvatning og efling fyrir sveitarfélög sem sérkenndu sig með 

menningu og listum og á hárréttum tíma fyrir Holstebro, eða um það leyti sem ákvörðun hafði 

verið tekin um menningarlega uppbyggingu. Þar sem um töluverðar upphæðir var að ræða varð 

stefna Holstebro bæði umtöluð og gagnrýnd. Það stöðvaði þó ekki ferlið og í dag hefur Holstebro 

stimplað sig inn og menningarbærinn Holstebro. Þar eru starfræktar fjölbreyttar og faglegar 

menningarstofnanir, lagt upp úr því að bærinn sé fallegur á að líta og listaverk og viðburðir 

markvisst nýtt til að fegra umhverfi hversdagsins og gera bæinn áhugaverðan og aðlaðandi 

(Skot-Hansen,1998). 

Í maí 2016 munu hittast þar um 500 söngelsk kórbörn af nánast öllum norðurlöndunum á vegum 

hins norræna söngsamstarfs, Norbusang (norbusang, 2016).  
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Árið 2012 var verkefnið Menningarfáni Reykjavíkurborgar sett af stað til eflingar 

menningarfræðslu í frístundarstarfi, leik- og grunnskólum. Viðurkenningin er hvatning fyrir 

áherslu á listir, menningu og sköpun í daglegu námi og skipulagi skóla og veitt fyrir 

framúrskarandi menningarstarf. Í dag hafa tveir grunnskólar og tveir leikskólar hlotið 

viðurkenningu Menningarfána Reykjavíkur (Sigfríður Björnsdóttir, deildarstjóri listfræðslu á 

skóla- og frístundasviði Reykjavíkur, símtal, 25. apríl 2016).  

Dalskóli í Úlfarsárdal hefur hlotið Menningarfánann fyrir framúrskarandi starf.  Niðurstöður 

Karenar Maríu Jónsdóttur (2014) um innleiðingu Menningarfánans í Dalskóla leiða í ljós að við 

innleiðingu slíkra þátta gegnir skólastjórinn lykilhlutverki. Þar skiptir máli að vinnubrögð 

einkennist af skapandi stjórnun og lausnahugsun, áhugi og hvatning séu til staðar varðandi 

málefnið og leiðtogamennska varðandi menntaþróun og framtíðarsýn.  

 

 

 

3. BAKGRUNNUR 

 
 

Aðstæður mannkyns hafa tekið miklum breytingum á einni öld, og m.a. samfélagsaðstæður hafa 

gjörbreyst. Á 21. öldinni blasir við umbreyting í viðhorfum og nálgunum hvað varðar menntun 

og skólastarf. 

 
 

3.1.  MENNTUN  20. ÖLD 

 

Í Aesthetic letters, Essay, The philosophical letters of Schiller (1845) bendir John Weiss  á  í 

inngangi sínum á hvernig Goethe og Schiller, tveir merkustu fræðimenn Þýskalands, eru sem 

tvær ólíkar nálganir í sannleiksleit og hvernig ólíkar hliðar þeirra, ,,raunveruleikinn” og 

,,hugsjónin“ mynda eina heild mennskunnar. Heimspekingurinn Alan Watts (1915-1973) bendir 

á að menntakerfið hafi lengi einkum lagt áherslu á bóklegar greinar og sé hannað til að þjálfa 

þjóna skrifræðis, bankastarfsmenn, tryggingarsala, kennara og vonandi upplýsta fræðimenn. 

Samfélagið þarfnist einnig þeirra sem kunna að meðhöndla ,,efnið” með virðingu og skapa þá 

veröld sem við búum í þó menntakerfið sé þá þegar búið að flokka þá formlega sem annars 

flokks. Hann segir að í sínum samtíma veki það undrun að ein ríkasta þjóð heims (þá) kunni 

einfaldlega ekki að njóta sín þrátt fyrir peningalegt ríkidæmi en lifi tvöföldu lífi þar sem 
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kaflaskilin séu greinilega, vinna og leikur. Vinnan sé ekki til að veita innblástur heldur með það 

megin markmið að afla peninga. Að vinnudegi loknum fari vinnuaflið heim, en leiki sér ekki 

þrátt fyrir peningaauðinn heldur horfi á endurgerð af lífinu, í sjónvarpinu. Líf sem er aðskilið 

áhorfandanum með glerkassa, hefur enga lykt og gefur ekki kost á að hægt sé að taka þátt í því, 

aðeins verða vitni að því. En ef viðkomandi er mjög ríkur er það allavega í lit (Watts, 2015a). 

Watts á erindi til okkar enn í dag þó glerkössunum hafi fjölgað í ýmsar gerðir tækja og nú sé 

jafnvel hægt að stilla hvort þeir séu í lit eða ekki. Ofuráhersla á bóklegar greinar um árabil, á 

kostnað listfræðslu, gagnvirkni gagnrýninnar hugsunar og sköpunar hafa myndað ójafnvægi og 

gjá milli staðreyndaþekkingar og siðferðisþroska skapandans og má greina þess merki í 

samfélagsháttum nútímans (Damasio, 2006). Í hálfgerðum vanmætti okkar snúum við blinda 

augan (e. Turn the blind eye) að ástandinu í heiminum (Bryndís E. Ásmundsdóttir, 2016). 

Slökkvum á skjánum, sjónvarpinu eða tæknimiðlum, eða hreinlega strjúkum ástandið út af 

glerkassanum með einni fingurstroku. Slíka samfélagsþróun þarf að varast. (UNESCO, 2006; 

Damasio, 2006). Mennskan er jafnvægi sálar, huga og líkama (Seddon, 1988; Ólafur P. Jónsson, 

2010) og menntun er sannleiks- og þroskaleit hverrar manneskju í allri mennsku sinni sem 

byggist á reynslu og upplifun. Gagnvirkni einstaklings og samfélags leiðir af sér þroska beggja 

(Ólafur P. Jónsson, 2010; Dewey, 2000). Að þroskast sem heilssteypt manneskja skiptir máli 

fyrir nútíð og framtíð, ekki síst á tímum hraðrar þróunar. Ekkert okkar getur sagt með vissu í 

hverju störf framtíðarinnar felast og því full ástæða til að spurja sjálf okkur hvernig sé hægt að 

veita bestu menntun fyrir framtíðina. Þar sé nauðsynlegt að heiðra hvern einstakling sem 

skapandi manneskju og mennta heilstæðar manneskjur (Sir Robinson, 2006).  

3.2.  ÞRÓUN LISTFRÆÐSLU 

  

Frá því hið almenna skólakerfi var stofnað hefur umræðan um mikilvægi listfræðslu í þroska og 

þekkingarleit verið vaxandi og lagðar fram tillögur um að listfræðsla sé einn grundvallarþátta í 

menntun. Það má segja að stefna flestra opinberra skóla ,,hvetji” nemendur til að taka þátt í 

félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum þáttum samfélagsins. Þó stefnumótun beri 

merki um áherslu á listfræðslu má greina þær áhyggjur að hún sé ekki markviss og framkvæmd 

og áhrif fylgi stefnumótun ekki eftir. Árangur skili sér því ekki sem skyldi í,,starfið á gólfinu” 

eða kennsluna og námið sjálft. Það virðist frekar vera að listfræðsla sé sett til hliðar í hinu 

almenna skólakerfi (Bamford, 2012). Á tímum þrenginga og áskorana má færa fyrir því rök að 

áhersla á listfræðslu og sköpun sé mikilvægari en nokkru sinni til að efla með þegnum 
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frumkvæði, lausnahugsun, áræðni og verklag til uppbyggingar, sem andsvar við stöðnun. 

(Bamford & Wimmer, 2012).  

 

Árið 2006 stóð UNESCO fyrir alheimssráðstefnu, world Conference on Arts Education í Brussel 

um mikilvægi skapandi kennsluhátta í komandi framtíð. Niðurstöður ráðstefnunnar birtust í 

skýrslunni Vegvísir fyrir listfræðslu;efling sköpunarkrafts á 21. Öldinni (2007) þar sem leitast er 

við að auka sameiginlegan skilning og vekja athygli á mikilvægi listfræðslu og grundvallar 

hlutverki hennar í þróun menntunar til framtíðar. Vegvísir fyrir listfræðslu var gefinn út með það 

hagnýta gildi í huga að vera viðmiðunarskjal og ábendingar fyrir menntasamfélög um hvað þyrfti 

að gera til að vinna markvisst að eflingu listfræðslu í menntakerfinu. Fjórum árum síðar var 

skýrslunni fylgt eftir með framhaldsráðstefnu í Seoul þar sem unnin var framkvæmdaráætlun um 

eflingu listfræðslu og skapandi kennsluhátta, Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts 

Education (2010).  

Íslensk stjórnssýsla var vel með á nótunum í þessari þróun og réði Anne Bamford árið 2008, 

þrátt fyrir vísbendingar um efnahagslegar þrengingar, til að taka út listfræðslu á Íslandi.  

Niðurstöður leiddu í ljós merki um gæði og styrkleika auk ábendinga um hvað mætti betur fara 

og sem lagði áherslu á aðgengi fyrir alla óháð stétt, stöðu eða aðstæðum (Bamford, 2011a).   

Árið 2011 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út nýja Aðalnámsskrá Grunnskóla með 

áherslu á 6 grunnþætti, þar á meðal sköpun og sjálfbærni. Alþjóðleg samtök borga, stofnana og 

fyrirtækja lítur á menningu og menntun sem mikilvæga leið til innleiðingar sjálfbærni og hefur 

gefið út aðgerðaráætlun þess efnis. Þar er lögð áhersla á alþjóðlegt samstarf og að miðla 

þekkingu og reynslu (United Cities and Local Governments, 2015). Í faglegum umræðum um 

sköpun kemur fram að listfræðsla gefi kost á fjölbreyttum tjáningarleiðum, þjálfi samhæfingu 

hugsunar, anda og verklagni, geti þroskað samfélagslega ábyrgð og siðferði nemenda og veiti 

nemendum aðgang að menningarorðræðu samfélagsins. Einnig er þar bent á hvernig listfræðsla 

og sköpun efli hið rannsakandi ferli sem ýti undir vísinda- og tækniþróun. Um leið og listfræðsla 

og listræn vinna er oft kveikja að nýsköpun og efli hæfni frumkvöðulsins, ýtir hún undir 

fjölbreytta atvinnuhætti sem hefur mikil áhrif á efnahag þjóða (Bamford, 2006).   

Í kjölfarið hafa verið lagðar fram opinberar stefnumótanir, Menningarstefna (2013) ríksins og 

Mennta og menningarstefna Reykjavíkurborgar (2014) þar sem dregnar eru m.a. fram áherslur á 

mikilvægi listfræðslu og menningariðkunar sem grundvallarþátta í almennri menntun. Þar er 

lögð áhersla á að hlutverk hins almenna skólakerfis sé leiðandi í að veita öllum aðgengi að slíkri 

menntun, óháð stöðu, stétt og/eða aðstæðum.  Skyldi sú metnaðarfulla sýn skila sér til nemenda 

og hafa þannig áhrif á framtíðarþróun? 
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3.3.  MENNTUN Á NÝRRI ÖLD  

 

Í þróun menntunar og viðhorfa til lista, sköpunar og menningar má greina merki þess að 

mannkynið standi á tímamótum. Eftir áralangt uppgangstímabil virðist ofurtrú á iðnað vera 

að dala og orð eins og framleiðsla og tíska í nafni neyslu vekja frekar hugrenningatengsl við 

sviðnar grundir, mengaðar vatnslindir og illa launað vinnuafl en gnægð og velferð (Ólöf Á 

Stefánsdóttir, 2015.) Orðið sjálfbærni hefur rutt sér til rúms á síðustu árum (Sigrún 

Helgadóttir, 2013) og minnir mannkynið á að taka ábyrgð á afleiðingum gjörða sinna og hafa 

það sem leiðarljós í lifnaðarháttum framtíðar. Það er skapandi og ábyrgðarfull hringrás 

sjálfbærninnar sem kallar á öllum sviðum umgengni okkar við hvert annað og jörðina, 

umhverfislega, efnahagslega, samskiptalega og ekki síst siðferðislega (Sir Robinson, 2011). 

Hugtakið sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012) hefur orðið lykilorð í þróun menntunar, atvinnulífs og efnahagskerfis þjóða (Bamford, 

2006)(Sir Robinson, 2006). Listfræðsla og skapandi kennsluhættir gefa menntakerfinu og þar 

með mannkyninu möguleika á að taka skref menntaþróunar til lífvænleika, og þar þarf 

sérstaklega að hafa í huga; fyrir alla - óháð stöðu, stétt eða aðstæðum (UNESCO, 2007)   

Einn mikilvægasti réttur hverrar manneskju er að taka þátt í menningarlífi sínu 

(Mannréttindayfirlýsing sameinuðu þjóðanna, grein 27). Að mennta sig er að efla eigin 

mennsku og verða meira maður á þann hátt að eiginleikar mennskunnar fái að vaxa, dafna og 

njóta sín eðlilega (Páll Skúlason, 1987, 305). Slíkur þroski einskorðast í raun aldrei og hvergi 

eingöngu við staðlaða flokkun nokkurra námsgreina heldur hefur maðurinn þörf fyrir svo 

miklu meira en samhengislausa afmarkaða þekkingu og í menningu býr svo miklu meira en 

staðreyndaþekking (Gunnar Dal, 1999). Þrátt fyrir það má sjá sömu goggunarröð 

námsgreina, þar sem efst tróna stærðfræði og móðurmál, einkenna mest allt menntakerfi 

jarðarkringlunnar, óháð gerð, raunþörfum og menningu mismunandi samfélaga og með það 

aðal markmið að mennta alla til einsleitinnar bókþekkingar (Robinsson, 2006). Námsskrá (e. 

curriculum) er margþætt hugtak. Frumorðið currere er latína og þýðir braut til að hlaupa eftir 

(Meyvant Þórólfsson, 2008) Í nýrri Aðalnámsskrá Grunnskóla (2013) hefur verið gefið rými 

til að samræma brautir og brjóta upp allt stðlaða hugsun um stundarskrána sem 40 mínútna 

þétt röðuð box, með sömu rútínu í hverri viku. Viðmiðin í dag eru að leitast við að ná hæfni 

með fjölbreyttum leiðum og að gera skóladaginn að lifandi og skemmtilegri reynslu. Talið er 

að miðað við hraða tækniþróunar liggi áskoranir framtíðarinnar í aðlögun og 

breytingastjórnun þar sem frumkvæði og skapandi hugur skipta megin máli (IMB, 2010 maí). 

Með tilkomu internetsins eru heimildir og staðreyndaþekking 0,2 sekúndur í burtu fyrir unga 
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sem aldna, fræðimenn eða ,,ómenntaða”, formlega viðurkennda nemendur eða ekki. Hlutverk 

menntakerfis framtíðarinnar getur orðið, og hreinlega þarf kannski að vera, sá staður þar sem 

hver nemandi, óháð stöðu, stétt eða aðstæðum, hefur rými, aðstöðu og aðstoð til að sinna 

eigin þekkingarleit í sinni breiðustu mynd. Þar mun skipta hvern nemanda máli að fá að vera 

skapandi, þroska hæfileika sína, hafa heilbrigt siðferði, fegurðarmat, dómgreind og sjálfbærni 

að leiðarljósi. Að hafa frumkvæði og iðka sjálfstæð vinnubrögð í því ferli að skapa sína eigin 

framtíð og um leið samfélagsins (Reimer, 1989).  Kennsla og nám felur í sér samband 

nemandans við viðfangsefni sitt og upplifun hans af því. Hlutverk kennarans gæti þá orðið að 

vera aðstoðarmaður og leiðbeinandi, víkka sjóndeildarhring nemanda og veita innblástur við 

þekkingarleit hvers og eins (Robinson, 2011).  

Menntun stendur á þröskuldi umbreytinga. Michael Fullan og Geoff Scott (2014) leggja fram 

kenningu að nýrri nálgun sem þeir kalla Menntun Plús (e. Education Plus). Þeir benda á að 

skólarnir einkennst í dag af úreltu stöðnuðu skipulagi þannig að skólinn sé orðinn staður þar 

sem bæði nemendum og kennurum leiðist. Anne Bamford tekur undir þetta í nýlegri úttekt 

sinni á norskum skólum og segir að í fyrsta skipti hafi hún þurft að hafa kafla í skýrslu sinni 

sem fjalli um hvernig norskum nemendum leiðist í skóla og jafnvel sofi óáreittir í tímum 

(Bamford, 2011b). Í Menntun plús er lögð áhersla á uppgötvunarnám sem leið til raunfærni 

og að með aðstoð tækninnar verði hægt að nema hvenær sem er, hvar sem er og með hverjum 

sem er. Í því felist DNA hinnar nýju og verðandi kennslufræði. Það að gera, bregðast við, 

læra og lifa verður þannig heildstætt ferli. Að auka val, efla fjölbreytni og nýta auð lista, 

menningar og verksins í námi nemenda er líklegt til að auka gæði náms og gera það 

eftirsóknarverðara (Bamford & Wimmer, 2012). Sir Robinson bendir á að menntakerfið í 

þessari mynd hafi verið mótað við upphaf 20. aldar, öld iðnaðarins, og ítrekar mikilvægi þess 

að menntun í dag þurfi að svara þörf nýrrar aldar og að verði að taka breytingum í breyttu 

samfélagi. Menntun þarf að efla viðhorf, hugsun og aðgerðir til sjálfbærni að öllu leyti, 

umhverfis-, siðferðis- og fagurfræðilegri (Robinson, 2011). Á tímum mengunar og þegar 

lífríki jarðar er í hættu, skiptir öllu máli að taka höndum saman, stuðla að jafnvægi og 

uppbygginu og láta verkin tala. Robinson bendir á að á þessu stigi máls skipti ekki jafn miklu 

máli með hvaða leiðum það sé gert en á þann hátt að stuðli að fjölbreyttni, fari eftir þörfum 

nemanda og skili árangri í upplýstari, ábyrgari og meira vakandi einstaklingum. Það sé 

orðinn grundvallar forsenda fyrir að mannkynið lifi sjálfan sig af og þróuninni þurfi að snúa 

við fyrir 2030 (Robinson, 2015). Þörf alþjóðasamfélagsins fyrir innblæstri og ráðleggingum 

endurspeglast í vinsældum Robinson þar sem um 250 milljónir manna í yfir 150 löndum hafa 

hlustað á fyrirlestra hans (Robinson, 2015).  
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3.4.  EFLING LISTFRÆÐSLU Á ÍSLANDI 

 

Á Íslandi, í byrjun síðustu aldar (1903) varar Guðmundur Finnbogason við andlegum 

kotungsskap menntunar: 

 

,, Ef til vill þykir það undarlegt að tala um bragðnæmi og lyktnæmi í 

sambandi við menntun. En þetta kemur af því að vér gefum þessum 

skynfærum tiltölulega lítinn gaum í daglegu lífi og svo eru menn svo vanir 

við að telja menntun fólgna í þekkingu á dauðum bókstaf. Skynfærin eru 

fyrir meðvitundina það sem gluggarnir eru fyrir húsið. Séu þeir óhreinir og 

ógagnsæir, verður dimmt í húsinu, hversu bjart sem sólin skín. Skynjanir 

vorar og endurminningar eru, sá efniviður er ímyndunaraflið og hugsun 

manns byggir úr, og úr litlu og lélegu efni byggir enginn háar hallir. Að 

vanrækja að efla og glæða skynjunargáfu sína leiðir til andlegs 

kotungsskapar                                 (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls 36 og 37) 

 

Gríðarlega vakning hefur orðið síðan upp úr 1990 um breyttar þarfir í menntun nútímasamfélags 

og gildi listfræðslu og sköpunar í því samhengi (Bamford & Wimmer, 2012; IBM, 2010 maí; 

Fullan & Scott, 2014). Nemendur í barnaskóla sem hlutu pínaókennsla einu sinni í viku í þrjú ár 

náðu betri árangri í tungumálum og stærðfræði en þeir nemendur sem fengu ekki slíka kennslu 

(Costa-Giomi, 2004). Hópur ungs fólks sem tók þátt í söng, hljóðfæraleik og hreyfingu náði betri 

árangri í vismunalegum efnistökum en hópur ungs fólks sem tók ekki þátt (Bilhartz, Bruhn & 

Olson, 1999). Þannig má færa rök fyrir því að meiri sköpun og listir í almennri menntun auki 

gæði náms. Einnig stuðli ríkt lista- og menningarlíf að góðum skólabra, auki árangur í námi 

almennt og auki eftirsókn í nám og skóla (Bamford & Wimmer, 2012).  Með aukinni tækni hafa 

rannsóknir á heilastarfsemi sýnt hvernig skapandi hugsun eflir virkni alls heilastarfs en virkji 

ekki bara einstaka stöðvar. Börnum er skapandi hugsun eðlislæg og þá virkni beggja heilahvela 

og samvinnu þeirra. Skýr merki eru það hægir á slíkri virkni niður í virkni einstakra heilastöva 

þegar þau stunda skóla og skilgreint nám ítrekað með áherslu á einstaka greinar (Bamford, 

2013). Þrátt fyrir það ber hið vestræna menntakerfi, sem hefur í auknum mæli orðið það 

alþóðlega, ennþá skýr merki um stigveldi bóklegra greina, þar sem efst tróna stærðfræði og 

tungumál, án ígrundaðs samhengi við þarfir samfélaga (Robinson, 2006). Með stefnumörkun 

UNESCO í skýrslunni Vegvísir fyir listfræðslu (2007) er gefin sterk vísbending og leiðarljós um 

komandi menntaþróun. Sú vísbending er ítrekuð og staðfest þegar UNSECO fylgir Vegvísinum 
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eftir með útfræslu á framkvæmdaráætlun, Seoul Agenda, Goals for the Developement of Arts 

(2010). Þar er komin fyrirmynd að framkvæmdaráætlun sem hvert menntasamfélag getur 

staðfært og nýtt sér í sínu heimalandi eða samfélagi. Fjöldi alþjóðlegra fræðimanna hafa tekið 

virkan þátt í þessari umræðu og stefnumótun og styðst höfundur í þessari rannsókn að mestu við 

Pr. Anne Bamford,  Sir  Ken Robinson, Pr. Antonio Damasio og Michael Fullan.  Margar eldri  

kenningar hafa fengið aukna athygli og styðst höfundur hér að mestu við Dewey, Eisner, Steiner 

og Watts sem eru þó aðeins toppurinn á ísjakanum á þeim fjölda fræðmanna sem að umræðunni 

koma.  

Flestir skólar í Evrópu hafa innleitt vissa þætti listfræðslu inn í almennt nám. Það má þó segja að 

sú innleiðsla miðist frekar við þá áherslu að hvetja til listnáms heldur en að nýta það sem 

grundvallarþátt í námi (Bamford & Wimmer, 2012). Það þarf þrjá af hundrað skólum til að koma 

breytingunum af stað, þrátt fyrir það er bilið milli sköpunar og nýsköpunar í samfélaginu og 

innan menntakerfisins að breikka. Menntakerfið virðist ekki fylgja þörfum samfélagsins 

(Bamford, 2011b). Því eldri sem nemendur verða því minna aðgengi hafa þeir að listfræðslu í 

almennri menntun (Bamford og Wimmer, 2012). Aðgengi og val í list- og verkfræðslu minnkar í 

eldri bekkjum grunnskóla, auk þess sem nemendur á unglingastigi velja sig síður í þau fög 

(Kennarasamband Íslands, 2016b). Á móti fær hin vitsmunalegur þroski aukna áherslu í náminu 

þar til hann er eins og lokatakmarkið á hæsta skólastigi, og meginútgangspunktur menntunar 

verður að mennta fræðimenn bóklegra greina (Robinson, 2006; UNESCO, 2007). Skólakerfið á 

Íslandi gefur vísbendingu um slíka þróun þar sem leikskólarnir gefa rými fyrir listsköpun og leik 

(vegna aldurs og mikilvægi almenns þroska), sem fer svo minnkandi allt upp í háskólastig. 

Ástæðan er ekki tilviljun heldur afleiðing og leifar frá því skólakerfi sem var mótað við upphaf 

aldar iðnaðarins, þar sem tvískipting á nálgunum kom skýrt fram í vinnu/framleiðslu og leik/líf 

utan vinnu og framleiðslu (Watts, 2015; Robinson, 2006) 

Á Íslandi voru vakandi augu fyrir þróun á alþjóðavísu og umræður, byggðar m.a á skýrslum 

UNESCO skiluðu árangri í verki, nýrri stefnumörkun með nýrri aðalnámsskrá allra stiga. Hér var 

á ferðinni ný nálgun á almenna menntun, kennslu og nám út frá mannrækt, siðferði og vellíðan 

og að hver einstaklingur fái að virkja sig sem skapandi manneskju (Aðalanámsskrá grunnskóla, 

2011). Hér var á ferðinni ný nálgun á gildi lista sem grunndvallarþátt menntunar. Dr. Haukur F. 

Hannesson (2009) komst að því að þrátt fyrir að ekki væri til sérstakt stefnumótunarskjal um 

menningarstefnu á Íslandi var forskrifuð menningarstefna engu að síður til í formi fjárlaga, 

sérlaga um menningarstofnanir, samninga og ýmissa fjárveitinga. Í skýrslunni kemur fram að 

sjálfsprottin menningarstefna er nokkuð algeng á Íslandi og lykilaðilar eru þátttakendur, hvort 

sem er listamenn eða njótendur. Árið 2013 var gefin út opinber menningarstefna ríksins 
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(Menningarstefna, 2013). Reykjavíkurborg axlaði ábyrgð sem höfuðborg landsins og fyrirmynd 

annarra bæjarfélaga. Stefnumótun ríkisins var fylgt eftir með forskrifaðri Menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar 2014 – 2020 (Menningarstefna Rvk, 2014) undir yfirskriftinni ,,Menning er 

mannréttindi“. Þar er lögð áhersla á að skólarnir veiti aðgengi að listfræðslu fyrir alla óháð stétt, 

stöðu eða aðstæðum. Í kjölfarið var gefin út aðgerðaráætlun Aðgerðir sem fylgja markmiðum í 

Menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014-2020. Hvað varðar menningaruppeldi og –fræðslu er 

lögð áhersla á samvinnu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs. Megin aðgerðir liggja í aukinni 

samvinnu við listastofnanir og listamenn, að auka aðgengi að þátttöku barna og unglinga í 

listrænum verkefnum og keppnum, efla yfirsýn og utanumhald innan stjórnsýslu skólamála með 

starfi verkefnastjóra og starfandi teymi og innleiða Menningarfánann, hvatningu og 

viðurkenningu fyrir þá skóla sem efla menningu innan daglegs skólastarfs. Auk þess er unnið að 

þróunarverkefninu Biophilia í samstarfi við Björk Guðmundsdóttur söngkonu og Háskóla Íslands 

þar sem lögð er áhersla á að nýta sköpun sem menntunar- og rannsóknaraðferð.  

 

 

Árið 2008 var Pr. Anne Bamford var ráðin til að gera vandaða rannsókn um stöðu listfræðslu á 

Íslandi þrátt fyrir tákn um efnahagslegar hræringar enda hefur komið í ljós að þörf fyrir 

sakapandi einstaklinga, með heilbrigað dómgreind og frumkvæði er ekki síst þörf í þrengingum 

samfélaga. Niðurstöður gáfu nýtt landslag í umræðuna um gæði og gildi listfræðslu. Þar kom í 

ljós að listfræðsla sé að mörgu leyti á heimsmælikvarða, sérstakega hvað varðar starf 

tónlistarskólanna. Staða listfræðslu innan grunnskólum kom mjög vel út í mörgum atriðum, t.d. 

að tölvert miklu aðgengi fyrir nemendur að listfræðslu en þó var það mismunandi eftir 

listfræðslugreinum og ýmsa þætti má bæta. Þar kom meðal annars í ljós að tilfinnanlega vantaði 

tónmenntakennara með kennararéttindi og að aðstaða í tónmenntastofum var mjög misjöfn frá 

mjög lélegri aðstöðu í mjög ásættanlega aðstöðu annarsstaðar (Bamford, 2011a).  Ekki hefur 

verið unnið markvisst úr niðurstöðum skýrslunnar á stjórnssýslustigi (Illugi Gunnarsson, 

menntamálaráðherra, samtal á málþingi Kennarasambands Íslands, 17. febrúar 2014) 

Skólamálaráð KÍ stóð fyrir ráðstefnu um sóknarfæri í skólaþróun með eflingu listfræðslu undir 

yfirskriftinni ,,Erfiðustu spurningarnar koma ekki á prófi”, þar sem var vitnað í aðalfyrirlesara 

ráðstefnunnar dr. Lindu Nathan sem leggur áherslu á að listfræðsla verði innleidd inn í innra 

skipulag skóla þar á meðal stundarskrár til jafns við bókleg fög, því í gegnum þær fari fram 

mikilvægt nám.  Eitt af því mikilvægasta er að þær auka sjálsfstraust, fullnægju og gleði 

nemenda sem eykur árangur í öllu öðru starfi skólans auk þess sem nemendur læri að til eru 

margar lausnir á hverji viðfangsefni (Nathan, 2009).  
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Listir hafa þrennskonar áhrif, á barnið sjálft, á kennsluna og námið og á samfélagið. Það eru tvær 

meginnálganir á listfræðslu, listir listanna vegna og nám í gegnum listir, báðir þættir eru 

nauðsynlegir fyrir hvert barn og önnur nálgunin getur ekki komið í staðinn fyrir hina (Bamford, 

2006). Sem úrbætur þarf í fyrsta lagi að tryggja gæði í listfögunum sjálfum, listanna vegna. Í 

öðru lagi að nýta listirnar sem leið eða aðferð til að nema eða kenna aðrar námsgreinar. Gæði 

kennslunnar skiptir mjög miklu máli, því léleg listfræðsla geti jafnvel haft öfug áhrif á nemendur 

(Bamford, 2011a). Um leið og listir efla annan námsárangur auka þær skemmtanagildi í námi og 

aðlöðun að námi yfirleitt (Bamford & Wimmer, 2012).  

Hvað varðar Tónmennt kemur fram að ástæða er til að skoða, eins og í öðrum listgreinum, aukna 

fagmenntun tónmenntakennara og að tryggja þurfi að fagmenntaðir kennarar sinni 

tónmenntakennslu til að viðhalda gæðum. Í mörgum skólum fáist ekki tónmenntakennarar til 

starfsins, sem gefi vísbendingar um fleiri vanti í fagstéttina og að auka þurfi aðdráttarafl fagsins 

og kennaramenntunar (Bamford, 2011a).   

Metnaðarfullir og hæfir tónmenntakennarar koma yfirleitt miklu og góðu starfi til skila. Að því 

kemst Kristín Valsdóttir í rannsókn sinni áhrifaþætti farsælla tónmenntakennara (2009). Það 

virðist einkenna þá að þeir séu skapandi, með frumkvæði og tilbúnir að taka skynsamlega áhættu 

og um leið ábyrgð á starfi sínu. Þrátt fyrir ólíkar kennsluaðferði sammælast þeir um tilganginn, 

að nemandinn sé virkur tónlistariðkandi í tónmennt en læri ekki bara um tónlist. Þeir taka iðulega 

að sér menningarmótun í skólunum og eru tilbúnir til samstarfs og verkefna utan 

kennslustofunnar og iðulega líkur verkefnavinnu með flutningi af einhverju tagi. Það sé mjög 

gefandi og þakklátt fyrir alla aðila, kennara, nemendur og ekki síst foreldra. Farsælir 

tónmenntakennarar meta mest stuðning skólastjórnenda og samstarfsfólks og góð aðstaða skipti 

einnig miklu máli. Verðugt sé að skoða hvort kennaranám fyrir tónmenntakennara sé nógu 

aðgengilegt og fullnægjandi. Fulltrúar tónmenntakennara benda á að þeir óttist að ekki sé borin 

næg virðing fyrir fagkunnáttu, því hún sé mjög mikilvæg til að ná árangri í þeirra starfi. Bamford 

(2011a) tekur undir þetta og bendir á endurskoðun og eflingu kennaramenntunar sem einn af 

þáttum úrbóta. Farsælir tónmenntakennarar hafa almennt jákvætt viðhorf gagnvart samþættingu 

og telja hana vannýtt tækifæri en þó þurfi að varast að samþætting verði ekki til þess að listirnar 

verði rétt svo notaðar sem skrautfjöður frekar en nám og leið til náms. Viðhorf þeirra til þess 

sveigjanleika sem námsskráin veitir sé að sama skapi tvískipt. Frelsi kennarans til að vera 

skapandi og hafa fjölbreyttar nálgunaraðferðir sé mikilvægt en þeir óttist líka að komi til 

þrengingar í rekstri skólans bitni það á listgreinum og þá tónmennt, en þar skipti stjórnandinn 

enn og aftur mestu máli (Kristín Valsdóttir, 2009).  Fræðileg umræða um áhrif stjórnenda 
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almennt á skólamál er ung, eða um tíu til fimmtán ára gömul í Evrópu. Það er nokkuð eðlilegt að 

sú umræða hafi ekki skilað sér markvisst til Íslands enn sem komið er en hún sé engu að síður 

mikilvæg. Gott er að hafa í huga að í starfi stjórnenda skipti bæði máli hvað er ákveðið að sé gert 

og hvað er ákveðið að sé ekki gert (Peter Mortimer, fyrrverandi forstöðumaður 

Menntavísindasviðs Háskólans í London, samtal á málþingi Kennarasambands íslands, 7. apríl 

2011; Eisner, 1994).  

 

 

4. RANNSÓKN 

 
 

Í þessum kafla verður greint frá því hvaða rannsóknarefni er hér til umfjöllunar og með hvaða 

aðferðum höfundur nálgast gagnaöflun og greiningu. Sagt verður frá þátttakendum og forsendum 

fyrir vali þeirra. Einnig verður fjallað um stöðu rannsakanda í rannsókninni, áreiðanleika og 

siðferðisleg álitamál.  

 

4.1.  RANNSÓKNAREFNI OG ÞÁTTTAKENDUR  

 

Rannsóknarefnið varðar hið víðtæka málefni skólaþróun og tengist þar með í rauninni öllum sem 

búa í samfélagi sem veitir menntun til þegna sinna. Nálganir á svo víðtækt efni geta vissulega 

verið margar og mismunandi hvort sem það er út frá sjónarhóli kennara og annarra starfsmanna, 

fulltrúa úr stjórnsýslu, nemenda og fyrrverandi nemenda,  jafnvel verðandi nemenda og/eða 

foreldra. Hópur hagsmunaaðila er því gríðarlega stór og skiptir máli að velja úrtak sem getur 

gefið sem besta innsýn í viðfangsefnið (Silverman, 2000). Við upphaf 21. aldar hafa ítrekað 

komið fram kenningar um að skólaþróun á næstu árum feli í sér að auka þátt listfræðslu, 

menningar og skapandi kennsluhátta (UNESCO, 2006; Aðalnámsskrá Grunnskóla, 2011). 

Kenningar og samþykktir hafa verið lagðar fram því til staðfestingar og eitt af meginmarkmiðum 

í stefnumótunum er að efla listfræðslu og auka aðgengi að henni innan almennrar menntunar 

(UNESCO, 2010). Þessi stefnumörkun hefur skilað sér til Íslands, átt stóran sess í virkri umræðu 

um menntaþróun og er eitt af megin markmiðum í nýlegri opinberri menntastefnu (Bamford, 

2011; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Mennta- og ferðamálaráð 

Reykjvaíkurborgar, 2014). 
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Í þessari rannsókn kannar höfundur viðhorf fagfólks til stefnumótunar um eflingu listfræðslu og 

hvernig hún skili sér raunverulega inn í ,,grasrótina” eða í skólastarfið sjálft. Hér er lögð áhersla 

á fagið tónmennt og eflingu tónmenntafræðslu inn í grunnskólunum.  

Höfundur hefur í huga að þjóna hlutverki frumrannsóknar og gefa vísbendingar fyrir alhliða 

stöðugreiningu. Höfundur styðst við kerfisbundið val (e. theoretical sampling) þar sem eru valdir 

viðmælendur. Hér er hópur þýðis (e. population) þeir aðilar sem koma að stefnumótun um 

menntamál, skipulag þeirra og framkvæmd. Þýði þessarar rannsóknar samanstendur af þeim 

aðilum sem hafa ákvörðunarvald um stefnumótun eða aðgerðir á einhvern hátt. Hópur þýðis 

skiptist í þrjá megin flokka. Fulltrúa frá; stjórnsýslu, hagsmunaaðilum og skólafólki. Höfundur 

notar markmiðaúrtak velur hverjir eru í úrtaki með sérhæfingu í huga út frá markmiðum 

rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindssona & Þorlákur Karlsson, 2003). Fulltrúar úrtaks (e. sample) 

eru valdir út frá ákvörðunar- og áhrifavaldi á stefnumótun um eflingu listfræðslu í grunnskólum 

og þar með eflingu tónmenntar í grunnskólum. Höfundur leitast við að fá fulltrúa frá öllum 

áhrifastigum á slíka stefnumótun og leitast þannig við að varpa ljósi á helstu tækifæri og 

hindranir. Hóp viðmælenda frá stjórnsýslustigi skipa fulltrúar frá; Mennta- og 

menningarmálaráði, Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og  Skólanefnd Kópavogs. 

Viðmælendur eru auðkenndir með S og númeri. Fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

Félagi grunnskólakennara og Samtökum atvinnulífsins mynda hóp hagsmunaaðila og eru 

auðkenndir með H og númeri. Fulltrúi skólamálanefndar Félags grunnskólakennara baðst undan 

viðtali og fann ekki staðgengil. Viðmælendur í hópi skólastjóra eru auðkenndir með SK og 

númeri. Og viðmælendur úr hópi tónmenntakennara eru auðkenndir með T og númeri.  

Höfundur hafði samband við tvo skóla í hvoru sveitarfélagi og ræddi við skólastjóra og 

tónmenntakennara hvers skóla. Einnig var rætt við tónmenntakennara af yngri kynslóðinni, einn 

úr hvoru sveitarfélagi. Viðtöl við skólastjóra voru einstaklingsviðtöl og við þá tónmenntakennara 

sem ekki komust í hópviðtal. Viðtöl við skólastjóra og fulltrúa úr stjórnsýslu og 

hagsmunasamtökum fóru fram á vinnustað viðmælenda, en viðtöl við tónmenntakennara fóru 

fram utan vinnustaða. Það var ekki fyrirfram skipulagt af rannsakanda heldur æxlaðist þannig.  

Árið 2014 gaf Reykjavíkurborg út endurskoðaða og metnaðarfulla Menningarstefnu til ársins 

2020. Reykjavíkurborg tekur þar með forystuhlutverk í að innleiðiða listfræðslu á markvissan 

hátt. Höfundur grípur tækifærið og skoðar hvort markviss stefnumótun skili auknum árangri 

miðað við annað sveitarfélag. Fyrir utan að höfundur hefur unnið við listfræðslu í báðum 

sveitarfélögum er Kópavogur einna sambærilegasta sveitarfélagið út frá stærð og staðsetningu. 

Einnig velur höfundur úrtak með jöfnum kynjahlutföllum og fulltrúum frá eldri og yngri kynslóð 

tónmenntakennara með það í huga hvort viðhorfsbreytingar milli hópa komi í ljós.  
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4.2.  HÖNNUN RANNSÓKNAR 

 

Höfundur byggir rannsókn sína á skjalarýni og viðhorfum faghóps í skólamálum. Rannsóknin er 

með verufræðilegri eða lýsandi nálgun (e. ontological issue) þar sem höfundur leitast við að 

öðlast dýpri skilning á eðli tiltekinnar stöðu í þróun menntakerfisins. Til að leita svara velur 

höfundur að nota eigindlega rannsóknaraðferð (e. Qualitative research) og tekur viðtöl              

(e. interviews) við bæði einstaklinga og faghóp. Rannsakandi byrjaði á prufuviðtölum (e. pilot 

interviews) við þróun spurninga. Rannsakandi spyr opinna spurninga og leitar eftir mismunandi 

viðhorfum hagsmunaaðila, ólíkum hugmyndum og reynslu með hálf-opnum viðtölum (e. semi-

structured interviews). Með lykilspurningum er leitast við að finna út hvar viðmælendur eru 

sammála og hvar ekki þegar kemur að rannsóknarefni. Þannig megi greina hindranir og tækifæri, 

og finna mögulegar lausnir. Einstaklingsviðtölin eru djúpviðtöl þar sem hver og einn getur tjáð 

sig frjálslega út frá eigin reynslu og hvað varðar skoðanir sínar á ýmsum aðgerðum eða 

ábyrgðarþáttum (Lichtman, 2006). Rannsakandi er því meðvitaður um að gefa viðmælendum 

rými til nýrra viðhorfa og nálgana út fyrir lykilspurningar (Wisker, 2008). Þar sem viðmælendur 

eru oft í sérhæfðum störfum og pólitískum aðstæðum sem hugsanlegir samstarfsaðilar gerir 

rannsakandi ráð fyrir að nafnleynd skipti máli. Full nafnleynd gefur tækifæri á skýrari svörum og 

þá niðurstöðum. Viðmælendur voru upplýstir um efni rannsóknar, viðtöl tekin upp og skráð 

innan tveggja daga, helst samdægurs.  

Höfundur nálgast rannsóknina út frá Aðleiðslu (e. induction) og byggir rannsóknina á grundaðri 

kenningu þar sem leitað svara  við spurningunni; ,,hver er næstu skref í ferli eflingar 

listfræðslu”?  Höfundur byggir rannsóknarspurningu sína á fyrri rannsóknum og eigin reynslu af 

nefndarstörfum innan stjórnsýslu skólamála. Viðfangsefnið hefur fengið aukna umræðu og 

athygli en borið hefur á áhyggjum fagaðila að stefnumótun þess efnis skili sér ekki inn í starfið á 

gólfinu. Hér leitar því rannsakandi eftir svörum og hugmyndum sem gætu orðið innblástur til 

framkvæmda. Höfundur fylgir því hér Hagnýtiskenningu (e. pragmatic worldview) og leitar 

hugsanlegra lausna við tilteknu viðfangsefni (Creswell, 2007). 

 

4.3. LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ, KOSTIR OG GALLAR  

 

Rannsakandi velur aðferð eigindlegrar rannsóknar um leið og nálgun hans á viðfangsefnið er 

verufræðileg eða lýsandi nálgun. Með því er átt við að rannsakandi leitast við að rýna í faglega 

umræðu viðfangsefnis og gera tilraun til að kjarna þá umræðu betur, eða finna raunstöðu eflingar 

tónmenntar inn í grunnskólum. Tilgangurinn er í anda hagnýtiskenningarinnar, að tengja betur 
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umræðu og raunstöðu í þeirri von að skili skýrari umræðu og áhrifaríkari aðgerðum í framtíðinni. 

Einnig að sá nýjum fræjum og opna glugga í faglegri umræðu um menntaþróun á Íslandi og 

hvetja til nýrra nálgunar á þarfir menntaþróunar í samfélagi 21. aldarinnar. Þar sem 

viðfangsefnið er umfangsmikið og margþætt hefur rannsakandi litið gagnrýnum augum á eigin 

rannsókn og fengið sterkari tilfinningu fyrir því að ástæða sé til að gera umfangsmeiri rannsókn 

blandaðra aðferða, sem tengist fleiri aðilum. Þannig telur rannsakandi að megi gera raunhæft 

stöðumat. Það væri áhugverð rannsókn og gæti orðið gagnleg fyrir þróun íslenskra menntamála. 

Þar sem þessi tiltekna rannsókn snýst um að skoða ferli stefnumótunar í gegnum lagskipt svið 

menntamála, og skoða þar samræmi og ósamræmi gagnast eigindleg rannsókn mjög vel. Með því 

móti er tækfæri fyrir rannsakanda að öðlast þekkingu á aðstæðum á hverju sviði fyrir sig og fá 

upplýsingar um það sem ekki er vitað nákvæmlega fyrirfram. Þannig má finna út í hverju 

samræmi og ósamræmi felst, og hvort óvæntir áhrifaþættir eru til staðar.  

Rannsakandi telur það tvímælalausan styrkleika að vera í námi í bland við vinnu í skólamálum. 

Daglega lífið gefur náminu meiri dýpt og námið gefur daglegu lífi nýjar nálganir og því meiri 

dýpt. Það er í takt við hina nýja menntaþróun sem er eins og rauður þráður í gegnum allt efni. 

Rannsakandi lagði metnað í val á úrtaki, hvað varðar fagmennsku, kynjaskiptingu og útfrá 

starfsreynslu og nýtti tækifæri til samanburðarrannsóknar sveitarfélaga. Það trú rannsakanda að í 

niðurstöðum megi sjá vísbendingar um raunstöðu eflingar tónmenntar í grunnskólum. Um leið 

getur það verið gagnlegt innlegg í þróun íslenskra mennta- og skólamála á nýrri öld.  

 

4.4.  GREINING GAGNA  

 

Rannsakandi byggir rannsókn sína á tveimur nálgunum, skjalarýni og könnun.  

Í könnun sinni notast rannsakandi við þemagreiningu (e. coding analysis). Viðtöl voru tekin upp 

og skráð innan tveggja daga, helst samdægurs til að fanga upplifun rannsakanda af viðtali og 

viðhalda gæðum. Viðtölin voru svo lesin yfir og þemagreind. Þemagreining var þrennskonar, 

viðhorf við beinu efni spurninganna, ný viðhorf og það sem var látið ósagt (Creswell, 2007). 

Notuð var kerfisbundin litagreining þar sem rannsakandi flokkaði svaranir með einkennandi 

litum. Rannsakandi las viðtöl ítrekað yfir og þemagreindi í tveimur umferðum. Í fyrri umferð 

með beint efni spurninganna í huga og í síðari umferð út frá hinni þrískiptu nálgun. Að því loknu 

dró höfundur niðurstöður saman og rýndi í innra samband þeirra. 
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4.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR  

 

Aðferð eigindlegra rannsókna er opin nálgun og háð túlkun. Mat og túlkun er sveigjanlegt hugtak 

sem byggir á félaglegum veruleika og sambandi eða tengslum ýmissa þátta. Því skiptir máli að 

rannsakandi vandi til við val á úrtaki sem endurspegli þýði vel og leggi metnað í viðtöl, 

greiningu og úrvinnslu gagna. Einnig skiptir máli fyrir trúverðugleika að gögnin séu unnin í 

samfellu til að tilfinning og gæði tapist ekki í greiningarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir &  

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi lagði upp úr því að tala við trúverðuga og ábyrga 

fulltrúa hvers sviðs. Þannig leitaðist rannsakandi við að mynda úrtakshóp fagmanna með reynslu 

og/eða yfirsýn fyrst og fremst. Rannsakandi notar skjalarýni og fyrri rannsóknir til að gera grein 

fyrir forsendum viðfangsefnis. Það skýrir áherslur og samhengi og eykur þannig trúverðugleika 

rannsóknarinnar.  

 

4.6.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI  

 

Rannsakandi er alltaf áhrifaaðili í túlkun niðurstaðna og útfærslum út frá þeim (Silverman, 

2000). Rannsakandi er starfandi tónmenntakennari, tónlistarkennari og kórstjóri til 14 ára og 

hefur reynslu af nefndarstörfum innan stjórnsýslu menntamála. Rannsakandi hefur því nokkuð 

víðtæka reynslu. Það gefur rannsakanda góða yfirsýn til að byggja rannsókn sína á en er einnig 

merki þess að rannsakandi sé ekki hlutlaus í sinni afstöðu fyrirfram. Reynslan hefur gefið til 

kynna að viðfangsefni rannsóknar tengist mjög umfangsmikilli þróun menntunar á tímum nýrra 

þarfa, og mætti segja umbyltingu. Hvað varðar sértækt viðfangsefni rannsóknar hefur umræðan 

verið víðsýn og borið vott um skapandi hugsun fagfólks menntunar á Íslandi. Einkum hefur verið 

mjög jákvætt viðhorf gagnvart þessari vitundarvakningu í menntamálum. Umræðan virðist hafa 

farið í nokkra hringi en borið hefur á þeim áhyggjum hjá kennurum að efling listfræðslu og þá 

tónmenntar skili sér ekki nógu vel inn í starfið á gólfinu, námið sjálft. Rannsakandi leitar því 

eftir auknum skilningi, hugmyndum og leiðum til úrræða hjá fagfólki á öllum sviðum 

menntakerfisins.  

Um leið og svo góð þekking á málefninu er gagnleg, gefur góðar vísbendingar og 

grunnhugmyndir þarf rannsakandi að vera mjög meðvitaður um að gæta hlutleysis í öllum 

undirbúningi og allri framkvæmd. Þar sem rannsóknarspurningin grundvallast þó á þeirri 

alþjóðlegu stefnu að mikilvægi eflingar listnáms í almennu námi sé samþykkt, leyfir höfndur sér 

þar með að koma fram sem fylgismaður þeirrar stefnu. Í verkefninu gefur höfundur sér það að 
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ekki sé vafi á nauðsyn og gildi stefnumótunar heldur þurfi að koma fram með raunhæfar 

hugmyndir að leiðum til framkvæmdar og raunverulegs árangurs. 

Höfundur telur sérstaka þörf á að gæta nafnleyndar vegna smæðar samfélags. Einnig gerir 

höfundur sér grein fyrir mikilvægi öruggri gæslu gagnanna. Fengið er skriflegt samþykki 

þátttakenda í viðtölum á þar til gerðu undirritunarblaði þar sem fram koma allar upplýsingar um 

hver rannsóknin er og hvernig upplýsingar verði notaðar.  

 

 

5. NIÐURSTÖÐUR 

 

  

Um leið og spurningum rannsóknarinnar um viðhorf til eflingar tónmenntar í grunnskólum er 

svarað í niðurstöðum koma fram aðrir þættir sem voru mjög áberandi í öllum efnistökum og 

viðtölum. Aðallega má þar nefna tvö meginatriði. Annars vegar er það þáttur kjaramála sem 

hefur áhrif á hvort fólk kýs að mennta sig til starfsins, starfsgleði og framtíðarsýn 

tómenntakennara í starfi. Þar má benda á hvernig stéttarfélag getur haft mikil áhrif á eflingu 

tónmenntar innan grunnskóla og hversu mikilvægt það er að fulltrúar í samninganefndum um 

kjaramál kennara séu vel upplýstir um skólamál og þau verðmæti sem í þeim felast og styðji við 

opinbera stefnumótun til að aukinn árangur megi nást.  

Þá er nýtt landslag í mennta- og skólaþróun og framtíðarsýn á ný efnistök í námsefni og 

kennsluháttum eins og rauður þráður í gegnum alla rannsóknina. Þar er áhersla á aukið sjálfstæði 

og frelsi nemenda til að hafa ákvörðunarvald um eigið nám og tækifæri til að þroska eigin 

hæfileika og mikilvægi skapandi ferlis og menntunar til sjálfbærni og aukins siðferðis. Þar er 

skapandi hugsun í forgrunni hjá litlum og stórum. Einnig skipar þátttaka í listum og menningum 

stóran sess. Efling listfræðslu er hluti af slíkri stefnumótun um framtíð menntunar og því má 

segja að stefnumótun um eflingu tónmenntar í grunnskólum haldist þétt í hendur við almenna 

mennta- og skólaþróun á 21. öldinni. Rannsóknin varpar ljósi á að visst misræmi er í 

sterfnumótun um eflingu listfræðslu í grunnskólum þar sem forskrifuð stefna og matsviðmið eru 

ekki í samræmi. Einnig kemur í ljós að mikið traust er sett á sjálfsprottna stefnu varðandi 

framkvæmd og má færa rök fyrir að efla þurfi stuðning og eftirfylgni til að bæta árangur. Þrátt 

fyrir að megi segja að efling tónmenntar í grunnskólum sé meira í orði en á borði er nauðsynlegt 

að veita athygli hve frjór jarðvegur er í skólamálum. Þar hefur Reykjavíkurborg tekið forystu og 

má vænta þess að árangur verði sýnilegri á næstu árum.  
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5.1.  SKÓLAÞRÓUN OG DNA NÝRRAR KENNSLUFRÆÐI 

 

Við upphaf nýrrar aldar má greina merki um umbyltingu í menntakerfinu. Í meginatriðum er 

ástæðan einföld; nýjar þarfir á breyttum tímum. Ef nánar er skoðað má sjá flóknari ástæður og 

samspil þeirra. Áskoranir nýrra tíma fela í sér tækniþróun, alnetið með upplýsingaflæði og 

óheftum samskiptum allra netvæddra og alþjóðasamfélag. Ein stærsta áskorunin er að 

mannkynið, sér í lagi hinn vestræni heimur, horfist í augu við afleiðingar óhóflegra framleiðslu- 

og neysluhátta á öld iðnaðarins, mengun og eyðingu á lífríki jarðar, og þar með okkur sjálfra 

(IBM, 2010; Slat, 2012).  Vinsældir og áhorf á fyrirlestra Sir Ken Robinson, eins virtasta 

sérfræðings um skólaþróun og eflingu skapandi ferlis, en yfir 200 milljón manns í yfir 150 

löndum hafa hlustað á fyrirlestra hans um skólaþróun til aukinnar sköpunar, gefur vísbendingar 

um að þörfin á nýju viðhorfi er fyrir hendi og fólk um alla jörð er leitandi eftir innblæstri og 

úrræðum. Sir Ken Robinson starfar með ríkisstjórnum í Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum í því 

skyni að efla menntun á alþjóðavísu. Á Íslandi er eftirtektarvert að sjá myndina Fair Selection 

(Mynd 1 ) á mörgum kennarastofum og skrifstofum skólastjórnenda og fagfólks um skólamál. 

Það er skýr vísbending um að fagfólk í skólamálum geri sér grein fyrir þeirri mótsögn sem mjög 

fjölbreyttur hópur nemenda stendur frammi fyrir í hinu hefðbundna skólakerfi, þar sem hlutverk 

kennara er að leitast við að allir nái ásættanlegum árangri í sömu greinum. Skólinn miðar ekki að 

því að uppfylla þarfir nemenda í dag heldur að því að kenna nemendum að samlaga sig og þjálfa 

sig til að standa undir  þeim kröfum sem eru gerðar. Skólinn er því orðinn staður þar sem bæði 

kennarar og nemendur finna fyrir leiða og mótsögn sem felst í að geta í raun ekki náð besta 

mögulega árangri (Fullan & Scott, 2014; Bamford, 2011; Robinson, 2006) 

 

T6: … Og skólinn minn er mjög opinn og framhugsandi skóli en samt er 

þessi mótsögn í gangi. Og mótsögnin felst í að nemendur sem eru hjá mér 

eru ekki búnir að biðja um að vera þar. Eru ekki búnir að ákveða það, og 

eru skikkaðir til að vera inni hjá mér. Partur af vinnunni minni er passa 

upp á að nemandinn sé inni þarna að læra þetta í þetta langan tíma. Og 

það er ekkert eðlilegra en að segja, ég bara vil það ekki, bara hreinlega 

út af að einhver er búinn að segja að það eigi að gera. Bara út af 

strúktúr-forsendunum. En ef þú ert 10 ára og gerir það, þá hef ég fullan 

skilning á því, en verð samt að bregðast við því sem hegðunarvandamáli 

og í því felst mótsögnin. 
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T6: Það þarf eitthvað svona radical ... það er það sem mér finnst þurfi að 

gerast. Krakkar í skólum þurfa að geta haft sjálf eitthvað raunverulegt 

um sitt líf að segja. Ef ég gef þér val um tvo kosti, þá ertu samt ekki að 

gera það sem þú vilt, þó ég láti það heita val. Og ef maður ætlar að 

leggja áherslu á sköpun, val, þú veist … mér finnst það geta virkað 

eitthvað rosa opið og æðislegt.   ... þetta er samt náttúrulega betra en 

ekkert val, en það er svo stýrt samt. Ef maður ætlar að leggja áherslu á 

að þau geri það sem þau vilja, noti ímyndunaraflið sitt og svoleiðis, þá 

fær maður eitthvað sem maður býst ekki við fyrirfram. Og tilhugsunin um 

það að fá eitthvað sem maður býst ekki við, er bara ... ógnvekjandi. Fyrir 

alla. Og þá eru bara dálítið eðlileg viðbrögð að hindra það. „Ég ætla 

ekki að gera eitthvað sem ég er hræddur við!“ ... En þetta er stórt atriði. 

Og takast á við svona ... óvissuna ...    

 

H1:  ... en það blasir við að fólk sem er skapandi í hugsun og gagnrýnið 

... það er auðvitað eitthvað sem öll samfélög þurfa. Og það að menntun 

sé of stöðluð er eitthvað sem ég held að sé ekki eftirsóknarvert, og það 

er víða þekkt erlendis ... ég veit ekki hvort það er jafn þekkt hér ... 

 

Það vekur eftirtekt höfundar að í máli Sir Robinson, sem hefur talað mjög beinskeytt með 

hárbeittri og hnyttinni ádeilu um nauðsyn á þróun og nýjungum í menntun með eflingu 

sköpunar og lista í fyrirrúmi, og að hver og ein manneskja fái tækifæri til að efla eigin 

hæfileika innan almenna menntakerfisins, má heyra nýjan tón í fyrirlestri hans frá 2015.  

Í stað þess að leggja eins mikla áherslu á þróun menntakerfisins talar Sir Robinson, heldur 

brúnaþyngri og alvarlegri á svip, um að það sé í raun sama hvernig við förum að því, en 

brýnasta verkefni mannkynsins sé að sameina krafta sína og snúa vörn í sókn í 

umhverfismálum og sjálfbærni, draga úr mengun af öllu tagi, lágmarka eyðileggingu lífríkisins 

og að við hreinsum upp eftir okkur nokkurra áratuga rusl. Hann ítrekar að það verði að nást 

fyrir árið 2030, og kallar þetta stærstu kennslustund heimsins (e. World Largest Lesson) 

(Robinson, 2006; Robinson, 2011; Robinson, 2015). Höfundur getur ekki annað en staldrað við 

og leitt hugann að því hvort liggi meira á því að innleiða sjálfbærni og skapandi ferli með 

áherslu á eflingu nýsköpunar, lausnahugsunar og aukins siðferðis, en fólk geri sér almennt 

grein fyrir. Samábyrgð hins alþjóðalega samfélags er ótvíræð. Getur verið að liggi hreinlega 

lífið á?  
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S3: Ef maður fær nemandann til þess að vera ábyrgur … sko taka ábyrgð 

á vinnunni sinni … Það gerir maður svo mikið í gegnum þetta vinnuferli, 

þetta vinnuferli sköpunar. Þau fá eignarhald, þau skilja hvað þau eru að 

læra … þetta verður þeirra nám … þetta að ræða málin, ígrunda …  

 

Menntakerfið þarf að bregðast við nýjum samfélagslegum aðstæðum og þörfum sem því fylgir. 

Þörfinni á að aðstoða einstaklinga við að efla sig í skapandi lausnahugsun með siðferði og 

sjálfbærni í forgrunni. Að aðstoða einstaklinga við að byggja upp þá hæfni og styrkleika sem 

mun þurfa við krefjandi breytingar og viðfangsefni næstu ár (Sigrún Helgadóttir, 2013; 

UNESCO, 2006; Floor Nagler, 2016; Bernice Dapaah, 2016).  

 

S3: Við þurfum að hætta að líta á sköpun sem náðargáfu! Það hafa þetta 

allir í sér … um leið og þú hættir að nota sellurnar … þú hættir að ögra 

þér … þá fara þær bara að sofa …  

 

Menntakerfi sem svarar ekki þeim þörfum verður frekar hamlandi en eflandi sem hefur mikil 

áhrif (Eisner, 1994) og í því felst fórnarkostnaður mannauðs (Reimier, 1999) sem hefur einnig 

áhrif á öll samfélög jarðarkringlunnar (Dewey, 2000) og þar á meðal efnahag og velsæld 

samfélaga (Bamford, 2006).  Alþjóðasamfélagið má ekki við því að missa af slíkum mannauð á 

nýjum og krefjandi tímum (IBM, 2010 maí).  

 

S2: Ég er mjög spenntur fyrir menntaþróun í framtíðinni ... það sem 

við þurfum að gera er að opna svolítið skólakerfið ... tryggja að 

skólakerfið sé fyrir nemendurna og börnin en ekki öfug ... Það gæti 

orðið svolítið átak að gera það. Við þurfum að breyta okkar 

hugsunarhætti og því sem við erum vön ... En við eigum mjög góða 

skóla sem hafa stigið stór skref í þessu.  

 

Ein af mikilvægum leiðum til að taka það skref, er að efla listfræðslu (UNESCO, 2006; 

UNESCO, 2010) Auk þess sem það eflir hæfni nemenda í skapandi ferli, ábyrgð og 

siðferðisþroska eykur það vellíðan nemenda og gerir skólastarfið skemmtilegra og þá um leið 

áhrifaríkara (Bamford, 2006). Í kjölfarið eykst aðdráttarafl skóla og menntunar sem er eitt af 

mikilvægum atriðum í því að vinna gegn atvinnu- og menntaleysi ungs fólks í nútímasamfélagi 
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(Barton, Farrell & Mourshed, 2013). Aukið frelsi nemenda til að velja eigið nám eykur vellíðan 

og ánægju með menntun og skólastarf (Bamford & Wimmer, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Sjálfsprottið nám 

 

 

S2: Við viljum sjá það að þessar ... listgreinar, verkgreinar, 

tæknigreinar ... að þær standi jafnfætis bóklegum greinum ... sem 

væri svolítið bylting því við höfum verið með svolítið yfirgnæfandi 

áherslu á bóklegar greinar í íslenska skólakerfinu mjög lengi ... og 

skerum okkur að sumu leyti frá öðrum þjóðum í því ... Það eru 

vísbendingar um að hér á Íslandi fari lægra hlutfall í allavega verk-, 

og tæknigreinar, og mig grunar að það sé álíka staða í listgreinum 

... og þeir sem fara í þær fara miklu seinna ... þetta segir okkur 

svolítið að bóklegu greinarnar eru eins og „normið“. 

 

 

Bókin Idiot Teacher (Holmes, 1948), fjallar um mann sem tekur við rekstri skóla fyrir um öld 

síðan í fátækum bæ í Bretlandi. Þar breytir maðurinn um nálgun í menntun og hver skóladagur 

byrjar á því að allir safnast saman í sal skólans og fara yfir hvernig þeir vilji nýta daginn til 

fræðslu og leiks. Að því loknu er gengið til verkefna. Það sem einkenndi þessa skóladaga var að 

visst frjálsræði ríkti en allir voru að vinna í sínu námi, ekki endilega af því þeir þurftu heldur af 

því þá langaði til þess. Ástandið var túlkað sem kaótískt, af menntaðra fólki með hærri 

samfélagsstig, og efast um gagnsemi þess og árangur.  
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T6: Mér finnst gagnsemin í skólanum vera að krakkarnir hittast. Og 

eftir það finnst mér að þau eigi að ráða hvað þau gera. Það vilja allir 

krakkar læra meira um eitthvað. Og það er auðvelt ef maður ræður því 

sjálfur hvað það er og fær bara svona hjálp við það frá manneskju sem 

er fullorðin. Þetta er alveg til og hefur  verið til og maður er bara 

svona háður einhverjum gömlum hugsunarhætti. Að einhver þurfi að 

ráða yfir einhverju ... segja hvernig eigi að vera … 

 

Nýir tímar fela í sér breytt viðhorf, í stað þess að stefna að þjálfun afmarkaðra námsgreina er 

leitast við að menntun verði dýpri og skili heildstæðari skilningi og hæfni eða raunfærni (Fullan 

& Scott, 2014; Gunnar Finnbogason, 2009). Þar skiptir miklu máli að auka jafnvægið milli 

fræðilegrar þekkingar, notagildis, meðhöndlunar, úrvinnslu og siðferðislegrar ábyrgðar. 

Ofuráhersla á bóklegar greinar og fræðimennskuna hefur skapað misræmi milli 

vitsmunaþekkingar og siðferðisþroska (Damasio, 2006). Því þarf að leggja áherslu á að skapa 

jafnvægi í þroska og þjálfun beggja heilahvela, sem hefur meiri áhrif á ákvarðanir og líðan fólks 

en hefur verið rætt opinberlega um áður, hvort sem er á fræðasviðinu eða meðal almennings 

(Bechara & Damasio, 2004; Bamford, 2013). Hér þurfa því stefnumótendur og skólafólk sjálft 

sem fagfólk, að tileinka sér skapandi hugsun og vinnubrögð og afla sér aukinnar þekkingar og 

þjálfunar í slíku ferli. Fræðifólk sem er skapandi og með heilbrigða gagnrýni geta verið 

lykilaðilar í að leiða slíka þróun (Adorno & Horkheimer, 1997).  Á þann hátt geta þeir sem 

standa að þróun menntakerfisins hlustað á þarfir nútímasamfélaga og tekið ábyrgan þátt í að 

skapa sjálfbæru lífi leið til framtíðar.   

Hér er vísað í DNA nýrrar kennslufræði þar sem er hugsað til gera og gert til að hugsa. Á tímum 

tækni og upplýsingaaldar á nám sér stað hvar sem er, hvenær sem er og með hverjum sem er, 

jafnvel óháð búsetu og landamærum. Það er hugsað í lausnum og að hver og einn gerir sér grein 

fyrir hlutverki sínu og samábyrgð í eigin samfélagi og alþjóðasamfélagi. Frumkvöðullinn tengist 

ekki lengur þeirri ímynd fyrst og fremst að vera sá sem græðir pening, heldur sá sem býr yfir 

þeirri hæfni að geta skapað, útfært og framkvæmt. Fræðimennska nýrrar aldar teygir sig yfir til 

þeirra sem kunna að skapa og gera, og í fyrsta sinn til þeirra sem hafa verkvitið. Þannig 

sameinast það að gera og bregðast við, að læra og lifa í heildstæðu ferli. Hinn skapandi 

stjórnandi, verður hæfasti stjórnandinn (Fullan & Scott, 2014; Damasio, 2006; Zaidel, 2010). 

Þetta er ný nálgun, frá stýringu yfir í þjónustu, frá pressu yfir í rými. Menntunin sjálf gerist í 

sambandi nemandans við eigið viðfangsefni og til þess verður hann að hafa rými til að hugsa og 

upplifa. Fyrir skapandi hugsun er mikilvægt að gefa nemendum rýmið til að grípa eureka blikið 



Óskalisti eða stefnumótun? 2016 

 

58 Þórdís Sævarsdóttir                                                             Lokaverkefni til MA prófs 
 

og vinna með það í keðjuverkun ígrundaðrar hugsunar (DiLuzio, 2012; Dewey, 2000). 

Kennarinn er til aðstoðar, leiðbeiningar og innblásturs. Hér má vísa í dæmi um samstarf 

listamannsins og fjármálastjórans, sem bæta hvorn annan upp og geta saman skapað bestu 

mögulegu útkomu (Haukur F. Hannesson, 2015), samsvinnu hægra og vinstra heilahvels 

(Damasio, 2006), samspil listamannsins og kennarans (Kristín Valsdóttir, 2009), Samspil 

forskrifaðrar og sjálfsprottinnar stefnu (Haukur F. Hannesson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mynd 6.1: Hefðbundið skipurit                          Mynd 6.2: Breytt skipurit? 

 

Það mætti ímynda sér að skipuritið snúist við og í brennidepli verði nemandinn sjálfur og 

áhugasvið hans. Hann hafi valdið og frelsi til eigin ákvarðana, varðandi sig og sitt nám. Ný 

nálgun nýrra tíma miðar ekki við hefðbundinn valdaskipurit heldur samverkan alls. 

Valdefling nemandans á sér vissulega stað til eigin frelsis og hagsbóta en í jafnvægi við umhverfi 

sitt.  

 

 

 

 

 

 

                         Mynd 7: DNA nýrrar kennslufræði 

Hlutverk kennararans felst í auknum mæli í því að vera til staðar og vera tilbúinn að aðstoða út 

frá þörfum og áhuga nemandans (Robinson, 2011). Á sama hátt setja skólastjórnendur samstarf 

nemenda og kennara í forgang og aðstoða og leiðbeina nemendum út frá þörfum samstarfsins. Á 

sama hátt styðja sveitarfélögin við starf skólanna og þannig verður keðjuverkun inn á öll svið, 

þar til hringurinn lokast og allir taka þátt sjálfum sér, öðrum og samfélaginu til heilla (Greenleaf, 

1970).  
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5.2.  OPINBER STEFNUMÓTUN UM MENNTUN Á ÍSLANDI 

 

Þróun menntamála á Íslandi er í takt við stefnumótun um menntaþróun á alþjóðavísu. Nýjar 

áherslur á nýrri öld, eins og sjá má víða í stefnumótun, miða að auknum þætti skapandi 

kennsluhátta sem felur m.a. í sér eflingu listfræðslu og verknáms og hvernig það megi auðga 

almennt nám. Þar er leitast við að útvíkka menntakerfið og að menntun gefi einstaklingum færi á 

að þroska fjölbreytta hæfni á mismunandi sviðum.  

 

S1: Ég er alveg sannfærður um … í fyrsta lagi að menntun, 

grunnskólamenntun, eigi að vera mjög breið. Hún eigi að kynna fyrir 

nemendum alla mögulega hluti og reyna að vekja áhuga þeirra á ýmsu … 

ekki bara elta áhugann þeirra … heldur líka búa til … víkka 

sjóndeildarhringinn, auka víðsýni. Í sjálfu sér hefur eitthvað fag eða 

grein ekki endilega svo ofboðslega mikið gildi í sjálfri sér, eða ein og sér 

…  það held ég að sé ekki kannski svona í samræmi við nútímann. Fyrst 

og fremst að maður notar einhvern efnivið eða tækifæri úr einhverjum 

fagsviðum til að ná ákveðinni hæfni og þroska, gagnrýnni hugsun og 

sköpun … og ég veit að jafnvægið milli bóklegs og verklegs náms skiptir 

miklu máli.” 

 

Eitt af megin markmiðum er að auka aðgengi allra barna að listfræðslu og sköpun óháð stöðu, 

stétt, efnahag eða aðstæðum (UNESCO, 2006) enda er það einn af mikilvægum þáttum auðvalds 

hverrar manneskju (Bourdieau, 2007). Það er grundvallarþáttur í réttindum hverrar manneskju að 

hafa tækifæri til að rækta hæfileika sína og taka fullan þátt í lista- og menningarlífi 

(Mannréttindarsáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, 1989). Samkvæmt Lögum um grunnskóla 

(91/2008) er hlutverk skólans að stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers barns. Það 

felst mikil ábyrgð í að ákveða hvaða þættir skuli felast í formlegu námi og hvaða þættir skuli 

ekki vera aðgengilegir nemendum. Báðir liðir hafa mikil áhrif á líf og starf nemenda og þar með 

framtíð þeirra. Að auki felst nám í þeim óformlegu atriðum og menningu sem einkenna 

skólasamfélag, eins og venjur, siðir og samskipti (Eisner, 1994). Ein árangursríkasta leiðin til að 

tryggja aukið aðgengi og eflingu menntunar allra er í gegnum hið almenna menntakerfi 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013).  
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5.2.1. AÐALNÁMSSKRÁ, FORSKRIFUÐ STEFNA SKÓLANNA 

 

Á Íslandi er stefnumótunin skýr í þeim efnum. Þar má fyrst nefna nýlega aðalnámsskrá 

grunnskóla (2013) sem gefur tóninn fyrir nýja öld. Í forgrunni eru breyttar áherslur og nýjar 

nálganir á þá leið að almenn grunnskólamenntun hefur ekki lengur það meginmarkmið að öðlast 

þekkingu í nokkrum fyrirfram ákveðnum námsgreinum, heldur stuðlar hver námsgrein og hvert 

viðfangsefni að mannrækt, almennum þroska og aukinni hæfni. Þannig er aukin áhersla á 

sjálfsprottna stefnu sem miðar að því að byggja hvern einstakling upp til velferðar og sjálfbærni, 

eða í gegnum grunnþættina læsi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, lýðræði, sköpun og sjálfbærni.  

 

H3: Og það þarf að ýta undir það að krakkarnir eigi ekki að 

vera hrædd eða feimin við að vera skapandi. Þau eiga að nota 

skólagönguna til þess að prófa ... þau eiga að prófa sig áfram 

og þar held ég að listgreinarnar komi sterkar inn. Að leyfa 

krökkunum að prófa og þreifa sig áfram.  

 

Aðalnámsskráin er dæmi um forskrifaða stefnu sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gefur 

út sem leiðarljós fyrir heildræna menntastefnu landsins. Með nýjum áherslum er leitast við að 

brjóta upp ofur áherslu á nokkrar bóklegar staðlaðar greinar og farið markvisst í að auka þátt 

sköpunar og sjálfbærni (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Með alþjóðlegar stefnumótanir að 

fyrirmynd er þar lögð áhersla á aukna listfræðslu (UNESCO, 2006) 

 

H1: þetta kerfi … sem var þegar ég ólst upp … það var rosalega 

mikið bóklegt. Það var lítið sem ekkert verklegt eða listrænt í 

náminu. Eitt af því sem er mér minnistæðast úr náminu er þessi 

smíði … strákarnir fengu mjög mikið kreatífitet … og það var býsna 

framsækið fyrir þennan tíma. Við fengum að greina ýmsar þarfir, 

hvað vantaði í sveitinni. Ég smíðaði t.d. rúm. Þetta var eitt það 

skemmtilegasta í skólanum, annars voru bara bóklegar greinar 

endalaust. Ég fékk ekki aðrar listgreinar. Þetta var allt í skötulíki. 

Ég sakna þess svolítið, finnst það slæmt úr minni barnæsku, að hafa 

ekki fengið meiri fræðslu á þessu sviði. Þetta var miklu fátæklegra 

menntakerfi heldur en við höfum í dag.   
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Sköpun er eitt af lykilorðum nýrrar stefnumótunar þar sem er lögð áhersla á að virkja vitund 

hvers einstaklings um eigið skapandi eðli, læra að umgangast það og nýta sér á uppbyggilegan 

hátt sjálfum sér og samfélagi sínu til góðs. Til þess þarf oft hugrekki og sjáflstæð vinnubrögð 

(Robinson, 2006; Bamford, 2006; Reimer, 1989).  

Merkja má afgerandi áhuga foreldra, nemenda og stórnsýslufólks til breytinga í því formi að 

auka þátt lista og sköpunar. Þegar spurt eru um viðhorf til þess að venjulegur hverfagrunnskóli 

verði tónlistargrunnskóli með því móti að allir nemendur hljóti tónlistarnám í klukkutíma á viku, 

á kostnað einhverrar bóklegrar greinar er svörunin almennt mjög jákvæð og slíkur skóli hefur 

rekstrargrundvöll í íslensku samfélagi í dag (Hildur Jóhannesdóttir, 2008). Þrátt fyrir það má 

greina í máli viðmælenda að það geti skapað togstreitu innan kennarastéttarinnar, milli 

hefðbundinna og framsýnna viðhorfa.  

 

 T6: ... sko, við erum búin að vera á fundum í skólanum mínum um 

stefnu, og hvert skólinn vilji fara. Og þar einmitt skiptist í tvennt, þegar 

við erum að tala um hvernig við viljum auka ábyrgð nemenda á sjálfum 

sér og sínu námi. Þá skiptst fólk í tvennt. Þá sem vilja meiri reglu og 

meiri festu. Og þá sem vilja gera alveg öfugt. Minni reglu til þess að 

gera meiri ábyrgð. Og þegar maður er ... það er kannski pínu klisja en 

ég hugsa rosa mikið um þetta sem vinstra og hægra heilahvelið ... og 

þegar maður er talsmaður þess að vera ekki með meiri reglu og herða 

ekki eftirlit, þá er bara eins og heyrist minna í manni. Ég er búinn að 

tala bara mjög hátt á fundum um að við þurfum að minnka vægi reglna 

og auka frelsi til að gera nemendum kleift að axla eigin ábyrgð. Það 

virkar svona eins og þetta sé passíft, að maður vilji bara ekki gera neitt. 

Að þetta sé einhver „anti-aðgerð“. Og hitt. Það virkar ábyrgt og 

eitthvað almennilegt. Og mér finnst eigilega bara allt lúta þessu 

lögmáli.  Ef maður er þarna megin, þá bara heyrist meira í manni út af 

því að það virkar einhvern veginn ábyrgt. Þetta snýst alltaf um að 

komast áfram, aðskilja sig frá öðrum og eitthvað svona sem vinstra 

heilahvelið sér um. 
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T6: Kennarar gætu það alveg ... gert breytingar, en ég hef séð það í 

action hjá okkur á fundum að það eru mjög margir sem eru bara 

svona kyrfilega á þeirri skoðun að ef krakkarnir fái að ráða sjálfir 

hvað þeir gera þá bara fari allt í vitleysu, sem er kannski alveg 

eðlilegt og kemur manni ekki sérstaklega á óvart. 

 

5.2.2.  MENNINGARSTEFNA, FORSKRIFUÐ STEFNA MENNINGAR OG LISTA 

 

Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna er kveðið skýrt á um réttindi hvers einstaklings til að taka 

fullan þátt í menningar- og listalífi og þroska alhliða hæfileika sína (Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna, 1989). Í Vegvísi um lisfræðslu (UNESCO, 2007) er gefið viðmið um að auka og efla 

aðgengi hverrar manneskju að lista- og menningarlífi, óháð stétt, stöðu eða aðstæðum. Efling 

listfræðslu er einn grundvallarþáttur þróunar með þeim hætti að vera djúphugul og áhrifarík 

tjáningarleið hverrar manneskju sem um leið hefur beina tengingu við fegurðarmat og 

siðferðisþroska hverrar manneskju (Seddon, 1988; Reimer, 1989; Dewey, 2000; Damasio, 2006).  

Í auknum mæli hafa rannsóknir sýnt hvernig ofur áhersla á bókleg fög á kostnað listfræðslu og 

sköpunar hafa orðið til misþroska og mismunandi virkni starfsemi heilahvelanna (Damasio, 

2006; Bamford, 2014; Golard, 2011) sem getur haft áhrifaríkar afleiðingar á ákvarðanatöku 

fólks, lífssýn og heimsmynd (DiLuzio, 2012; Zaidel, 2010; Bechara & Damasio, 2004). 

Forsætisráðherra Kanada, Justin Trudeau, útskýrir hvernig það að fagna fjölmenningu og 

uppfræða um hana sé mikilvægt hlutverk almennra skóla. Þar segir hann brýnt að innflytjendur 

og börn innflytjenda þurfi ekki að velja á milli þjóðernis foreldra sinna og nýja landsins, heldur 

sé fjölmenning og listviðburðir auður fyrir hvert samfélag (Trudeau, 2016) 

Með áherslu á þetta hefur bæst við stefnumótun um eflingu listfræðslu og aukinn þátt menningar 

í námi, sem er einnig forskrifuð stefna og er í takt við nýjar áherslu aðalnámsskrár um sköpun, 

sjálfbærni og velferð.  

 

5.2.3. GRASRÓTIN, TRAUST Á SJÁLFSPROTTNA STEFNU 

 

Um leið og við höfum tvennskonar forskrifaða stefnu skóla og menningar, skín trúin á 

sjálfsprottna stefnu mjög í gegn. Þegar kemur að spurningum um hvar þróun kerfisins breytist 

eru allir viðmælendur rannsóknarinnar sammála um það að gerist í skólunum sjálfum eða 
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„grasrótinni“. Þar beinist áherslan að tónmenntakennurum og skólastjórnendum.  Greina má þó 

marktækan mun á áherslum hjá skólastjórnendum og tónmenntakennurum þar sem þeir telja 

hvorn annan hafa meira um eflingu tónmenntar að segja. Skólastjórnendur segja það mikilvægast 

að hafa mannauðinn innan skólans til að stýra starfinu og framkvæma.  

 

SK 2: Ég get hvorki spilað né sungið sjálfur ... Tónmenntakennarinn er 

sá fagaðili sem veit best hvað þarf og hvernig best er að skipuleggja 

fagið.  

 

Sk 3: Mér fannst mjög mikilvægt að vera með virka listfræðslukennara 

með mér og það hafa verið gerðir frábærir hlutir í vetur ... mér þótti svo 

vænt um það ... um daginn var hér nemandi sem tók þátt í söngviðburði 

og kom til baka með tárin í augunum og var svo glaður. Ég veit það að 

þessi nemandi hefði ekki tekið þátt …  og þá fengið þessa upplifun og 

fegurð …  nema af því það var boðið upp á það hér í skólanum, fyrir 

alla.  Það er bara þannig hjá honum skilurðu ... hann hefði ekki sótt í það 

sjálfur.  

 

Tónmenntakennarar telja að sama skapi að stuðningar stjórnenda skipti mestu máli upp á að 

byggja upp öfluga tónmenntakennslu. Hér skín í gegnum viðtöl að staða tónmenntakennslu innan 

grunnskólanna sé að miklu leyti háð hverjum skólastjórnanda.  

 

T5: ég meina ... ég var búin að gefa vinnuna mína  í allskonar 

aukaverkefni ... í mörg ár ...  þegar skólastjórinn sýndi mér að 

lokum stuðning.  Þá gekk allt mjög vel og við gerðum fullt af 

skemmtilegum sýningum og viðburðum og bekkjarkvöldum og bara 

...  ýmsu ... allt í einu ákvað skólastjórinn að styðja það starf ekki 

lengur og það bara … nánast hrundi ... ég fann það strax, það var 

miklu erfiðara að láta allt ganga upp. 
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5.2.4. MATSVIÐMIÐIN, HIN DULDA STEFNA 

 

Þriðja tegund stefnu má segja að sé matsviðmið, bæði mat grunnskólanna sjálfra og svo 

matsviðmið nemenda, markmið og mælikvarði á árangur hvers nemanda við lok skólagöngu. Hér 

kemur í ljós að ennþá eru markmiðin mjög undir áhrifum frá bóklegum fögum og má það 

hugsanlega rekja til gamallar hefðar um lokamarkmiðið í samræmdu prófunum og svo 

áframhaldandi nám í framhaldsskólunum 

 

S1: það verður að nást sátt um samræmd próf, þau eru allt of mörg, stýra 

allt of miklu og verða til þess að unglingastigið er allt of einhæft, m.a. þá 

vantar listnám ... og mönnum finnst þeir vera að svíkjast um ef þeir eru 

ekki að kenna fyrir samræmdu prófin. Og þá var þessu breytt þannig að 

voru bara könnunarpróf sett inn. Ég veit ekki hvort það hefur breytt miklu 

...  ég veit það ekki ... en  allavega þá var þetta viðhorf þannig að það 

YRÐI að hafa á unglistiginu meiri breidd í náminu. En ég er ekkert alveg 

viss um  það hafi náðst nógu vel að koma því svona inn í skipulag 

nútímans. Við heyrum allt of mikið um það að listgreinar séu svona 

jaðarsettar á unglingstigi … þetta er kannski allt í lagi á leikskólanum og 

svona yngri stigum grunnskólans ... og miðstiginu ... En á unglingastiginu 

einhvernveginn ósjálfrátt ...  eitthvað gerist! ... 

... Það er rosalega gömul hefð og menn eru ennþá rosalega fastir í því að 

unglingastigið sé akademískur tími, til undirbúnings fyrir 

framhaldsskólana ... Unglingastigið er hugsanlega kannski það skólastig 

sem er minnst þróað …  Ég held einhvernveginn að tækifærin á 

unglingastigi séu miklu miklu meiri til að vera með þverfaglega vinnu og 

vera með vinnu þar sem reynir á sköpun, tjáningu og annað. Þar sem 

þetta er gert, þá er þetta oft gert í gegnum einhverja þemadaga eða 

einhverskonar félagsstarf, hæfileikakeppnir eða eitthvað ...  en 

einhvernveginn minna í kjarna starfsins. Þú ert á unglingstiginu að rækta 

alla þessa hæfileika, það er bara eitthvað ósjálfrátt sem gerist þar … þó 

að samræmdu prófin séu ekki lengur. Ég held að þetta sé einhver 

innbyggður þankagangur á unglingastiginu.  
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Þrátt fyrir að samræmd próf  við lok 10. bekkjar hafi verið tekin af eimir enn af slíkri hugsun og 

námsefni og kennsluhættir virðast stýrast nokkuð út frá því.   

 

S1: OECD gerði vettvangsathugun ... Og ... og fremst í þeirri bók eru 

almennar vangaveltur um unglingastigið sem mikilvægt stig í þroska 

barna og unglinga … niðurstaðan í þessu er að það er allt of mikið litið á 

unglingastigið sem verkfæri til þess að undirbúa sig fyrir næsta stig og 

menn hafa gleymt því að unglingastigið er rosalegur umbrotatími í lífi 

barna og það er hægt að gera svo margt með það ... Í stað þess að drepa 

kannski niður áhugann með því að vera með of mikið af einhæfum 

verkefnum. Taktíkin í þessu er kannski svolítið mikið að reka breiddina í 

námsframboði á unglingastiginu og auka námsframboð ... bæði til að 

auka ánægjuna af námi en líka til að minnka brottfall ... Þarna er 

allavega góð greining á því hvað þyrfti að gera og ég held að námsskráin 

sjálf, eins og hún er núna sett upp, með þessum grunnþáttum og ... hún 

ætti að gefa miklu meiri möguleika á því að breyta þessu. 

Grunnþættirnir, eins og sköpun, eru líka hugsaðir fyrir 

framhaldsskólana. Einn möguleikinn er að grunnskólakrakkar fengju að 

fara meira inn í verklegar og listagreinar á framhaldsstigi. Oft er betri 

aðstaða fyrir það í sértækum framhaldsskólum. Enda sko var þessi 

hugsun ... þegar menn eru að taka framhaldsskólaáfanga ... þetta voru 

nánast allt bóklegir áfangar. Það hefði alveg eins verið hægt að hugsa 

sér ... í sjálfu sér ... kerfi þar sem nemendur kæmust í verklega áfanga.”   

 

Skapandi einstaklingar sem hafa frumkvæði og taka ábyrgð á sjálfum sér og samfélagslegu 

hlutverki sínu eru nauðsynlegir á tímum þegar ungt fólk er þrisvar sinnum líklegra en foreldrar 

sínir til að vera atvinnulaust. Áætlað er að um 75 milljónir ungs fólks á alþjóðavísu sé án vinnu 

og ekki í skóla og sem er talið að muni aukast í 85 milljónir árið 2020. Atvinnuveitendur segja að 

á sama tíma sé skortur á fólki með nauðsynlega hæfni. Hvernig geta samfélög menntað unga 

fólkið sitt til atvinnuleysis? Ef ungt fólk sem hefur útskrifast úr skólum og háskólum hefur ekki 

tækifæri til að fá vinnu við hæfi, má búast við uppþotum og óeirðum. Annars vegar hefur ungt 

fólk ekki efni á námi og hins vegar sér það ekki tilganginn með því. Það unga fólk sem kýs að 

mennta sig er ekki vel upplýst um hvað er í boði og velur oft námsleiðir sem það endar með að 

sjá eftir að hafa gert. Lausnin er að upplýsa ungt fólk á mun víðari grunni um hvað sé í boði, 
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hvar sé eftirspurn eftir vinnuafli og hvaða kjör séu í boði (Mourshed, Farrell & Barton, 2013). 

Hugsanlega má segja að ,,learning by doing” sé einn misskildasti frasinn í menntamálum og sé 

notaður sem réttlæting á hinu og þessu sem nær ekki að flokkast undir verkefnavinnu úr bókinni, 

hvort sem það er að klippa út páskaunga eða velja fjaðrirnar á hann. En kenning Deweys felur í 

sér ígrundun, skapandi ferli, ferli rannsóknar og niðurstöðu út frá eigin þekkingar og hæfnigrunni 

nemandans, og það er orðin mun dýpri og umfangsmeiri nálgun og þar af leiðandi lærdómsríkari 

og áhrifameiri.  Það má skynja vissa mótsögn í kennaramenntun á háskólastigi, þar sem 

kenningar Deweys eru kenndar eftir hinu hefðbundna fyrirlestra og glæruformi og kenningar 

hans um nám og kennslu finnast hvergi í kennslunni sjálfri, um kenningar hans (Ólöf 

Stefánsdóttir, textílkennari í Langholtsskóla, samtal, 14 janúar 2016). 

Ytra mat er formlegt mat ríkisins á starfi grunnskólanna þar sem leitast er við að efla endurgjöf 

til skólanna og efla eftirfylgni. Skólamálaráð KÍ kemst að þeirri niðurstöðu að breitt bil sé á milli  

markmiða í menntastefnum og veruleikans í skólastarfinu. Þar kemur fram að nýta þurfi í 

auknum mæli nýja miðla og að auka þurfi áhrif barna á eigið ákvarðanavald um nám og 

viðfangsefni í skólastarfi. Þar kemur einnig fram að sjá megi fylgni um aukinn árangur þeirra 

skóla sem hafa verið metnir í ytra mati og auka megi eftirfylgni úr niðurstöðum ytra mats og efla 

ráðgöf skóla til slíks. Þar vanti aukinn stuðning ríkis og sveitarfélaga Einnig er bent á þau 

sóknarfæri fyrir skólana sjálfa að efla eigið innra mat (Skólamálaráð KÍ, 2015, 2016). Það að 

meta stefnumótun og árangur hefur hvetjandi áhrif á aukinn raunverulegan árangur. Mjög 

mikilvgæt er að meta stöðu reglulega í því skyni að endurmeta þarfir og lausnir og hugsanlegar 

nýjar aðgerði (UNESCO, 2006). 

 

5.2.5. SÓKNARÁÆTLUN Í HVÍTBÓK 

 

Hvítbók (2014) er sóknaráætlun Mennta- og menningarmálaráðuneytist þar sem er lögð áhersla á 

að efla bóklegt læsi, minnka brottfall úr framhaldsskólum og efla starfsnám. Um leið og það er 

til fyrirmyndar að hafa gert formlega og markvissa sóknaráætlun og hafa markmiðin skýr og 

gerleg til árangurs, þá má ígrunda hvort að í sóknaráætluninni felist fleiri sóknarfæri. Það má 

velta fyrir sér hvort fjölbreyttari nálganir á læsi væru æskilegar, t.d. í gegnum tónlist sem er 

nátengd talandanum, orðarytma og orðaforða (Seddon, 1988) og aukið myndlæsi, sem líkur eru á 

að verði einn af grunnþáttum læsis á öld upplýsingar þar sem hægt er að taka inn og skilja mun 

meira magn af upplýsingum í gegnum myndir en orð á sambærilegum tíma (IBM, 2010 maí). 

Hugsun nær yfir 32 myndir á sekúndu á móti 2 – 5 orðum (Davis, 2003). Þannig mætti ná betri 
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árangri í eflingu læsis almennt. Áhersla einungis á bóklegt læsi getur verið ein af orsökum 

brottfalls úr framhaldsskólum. Öflug listfræðsla eykur vellíðan nemenda, stuðlar að betri 

námsárangri í öðrum greinum og er einn af þeim lykilþáttum sem gera skóla meira aðlaðandi 

(Bamford, 2006). Af því má draga þá ályktun að markmið um eflingu bóklegs læsis í Hvítbók 

dragi í raun úr líkum á að ná tilsettum árangri varðandi markmið um að minnka brottfall úr 

framhaldsskólum og efla starfsnám. Hér gæti ein lausnin verið að efla list- og verkfræðslu strax á 

yngri stigum og bæta þannig árangur í öllum markmiðunum þremur. Hér má greina vissa 

mótsögn í sóknaráætluninni sjálfri og benda á vannýtt tækfæri til að efla framgöngu og árangur í 

opinberum markmiðum sóknaráætlunar frá 2014.  

Í Hvítbók (2014) segir að eitt aðalmarkmiðið sé að ýta undir umræðu um skólaþróun á Íslandi og 

koma auga á úrræði. Þar segir að ætlunin sé að kalla til víðtækrar samvinnu við þá sem málið 

varðar. Í því tilliti má álíta að góð samvinna við fagaðila frá kennarasambandinu sé mjög æskileg 

(Aðalheiður Steingrímsdóttir, varaformaður KÍ og formaður skólamálaráðs, samtal 17. febrúar 

2016).  

Námsmat í grunnskóla hefur tilhneigingu til að stýra námi og efnistökum á unglingastigi til 

einhæfni frekar en fjölbreytni og aukins frelsis til vals á eigin námi. Þrátt fyrir að íslenskt 

samfélag geti státað af fjölbreyttum framhaldsskólum og almennt vönduðum, er ásóknin 

afgerandi mest í fjóra bóklega miðaða skóla. Matsviðmið stjórnssýslu í gegnum PISA og OECD 

ýta frekar undir einhæf námsmarkmið en hvetja til fjölbreytni. Matsviðmiðin letja þar með frekar 

en að hvetja til árangurs í settum markmiðum um að minnka brottfall úr framhaldsskólum og 

eflingu starfnáms í opinberri sóknaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytis, Hvítbók 

(2014). Matsviðmiðin virðast vera mjög ráðandi, sérstaklega á unglingastigi og verða því eins og 

forskrifuð stefna unglinganna og hugsanlega efri stiga eins og framhaldsskóla og háskólanáms 

(Ólöf Stefánsdóttir, 2016). Mikilvægt er að matsviðmið rími við opinbera stefnumótun og stuðli 

þar með að árangri í henni (Runólfur S. Steinþórsson, 2013).  

 

5.2.6. SAMANTEKT STEFNUMÓTUNAR 

 

Hér má benda á visst misræmi í stefnumótun. Um leið og gefnar eru út forskrifaðar stefnur (e. 

Deliberate policy) fyrir almenna menntun og menningu með áherslu á sköpun og sjálfbærni 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013), virðist mesta trúin vera á sjálfsprottna stefnu (e. emergent 

policy). Sjálfsprottin stefna er ríkjandi að mörgu leyti á Íslandi og má vitna í hinn fræga íslenska 

frasa „þetta reddast“ sem er ýmist notaður í gamni eða alvöru um hina íslensku leið 
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sjálfsprottinnar stefnu (Haukur F. Hannesson, 2015). Um leið gefur hann til kynna traustið á hið 

skapandi ferli sem einkennist af því að þræða veginn í gegnum hið rammaða en að vissu leyti 

kaótíska ferli sem felur alltaf í sér einhverja óvissu varðandi lokaniðurstöðu, og þar af leiðandi 

hugrekki og traust á hið ótryggða (Reimer, 1988). Matsviðmið og væntingar um námsárangur 

nemenda (Hvítbók, 2014) og val þeirra á framhaldsnámi er dulin stefna og má greina merki 

hennar í skólastarfinu og frá foreldrum. Á þann hátt stýrir hún skólastarfinu á efri stigum 

grunnskólans, með áherslu á bókleg fög, og viðhorfum nemenda eftir því sem þeir verða eldri 

(Robinson, 2006). Það má því segja að þannig séu námsmat og matsviðmið í raun ríkjandi 

forskrifuð stefna. Þau markmið sem falla undir misræmi á milli forskrifaðrar stefnu og dulinnar 

stefnu eru síður líkleg til að ná fram að ganga og verða því líklega hin óuppfyllta stefna 

(e.unrealized policy). Í fræðum um stefnumótun er það þekkt og því mikilvægt að hafa í huga að 

flest stefnumótunarferli séu ekki hin eina sanna leið heldur sambland af stefnum (Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel, 2005). Bættur árangur getur því falist í að samræma forgangsatriði hverrar 

stefnu út frá þörfum samfélagsins og markmiðum um árangur. 

Til að sameina áhersluatriði úr fimm nálgunum stefnumótunar í almennri menntun og listfræðslu 

í íslensku menntakerfi má nota aðferð stefnumiðaðrar stjórnununar (e. strategic management), 

sem miðar að sem bestum árangri skipulagsheildar til langtíma,  út frá framtíðarsýn með áherslu 

á forsendur, rannsóknir og reynslu. Greiningarlíkan stefnumiðaðrar stjórnunar um hinar fjórar 

víddirvarpar ljósi á mikilvæg atriði samofins munsturs athafna og þróunar, með áherslu á þörf, 

lausnir, aðgerðir og samhengi (Runólfur S. Steinþórsson, 2003). Forsendan gæti verið þarfir 

samfélagsins fyrir áherslur í menntun og þróun skólasamfélagsins sem leiðir til æskilegra 

aðgerða. Fyrsta verkefni er að finna samnefnara  með þörf, hlutverk og getu í huga og taka 

meðvitaða ákvörðun um hvaða atriði eigi að hafa forgang til árangurs og hvar megi samþætta 

árangur með samfélagslega þróun í huga. Framtíðarsýn er svo vörðuð með markvissri 

aðgerðaráætlun og útfærslu sem er metið reglulega. Stefnumiðuð stjórnun er þannig síkvikt og 

skapandi þróunarferli sem samþættir forskrifaða og sjálfsprottna stefnumótun. Haldið er utan um 

starfið í stefnumótunarskýrslu þar sem mikið er lagt upp úr góðri upplýsingagjöf og yfirsýn 

(Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason , 2011).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tónlistarnám og þátttaka í listum eins og hljóðfæraleik, söng og 

dansi eflir vitsmunalega þekkingu og má finna þess glögg merki m.a. í tungumálum og 

stærðfræði (Bilhartz, Bruhn & Olson, 1999; Costa-Giomi, 2004). Einnig er vel þekkt að listir og 

menning efla góðan skólabrag, árangur í öðru námi og gera skólana eftirsóknarverðari (Bamford, 

2006; Bamford & Wimmer, 2012). Til að koma breytingum af stað þurfa þrír af hundrað skólum 

að byrja. Þrátt fyrir það er bilið milli vægi sköpunar og nýsköpunar í samfélaginu og innan 
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skólanna að breikka og nemendur hafa minna aðgengi og val í listum eftir því sem þeir verða 

eldri (Bamford & Wimmer, 2012; Hvítbók, 2014). Það gefur skýrar vísbendingar um að 

menntakerfið sé ekki að fylgja þörfum samfélagsins.  

 

H1: Viðkvæðið í áætlanagerð hér hefur vierið að setja fram fjöldann 

allan af aðgerðum, tengja ekki fjármagn eða tíma við einstaka aðgerðir, 

þannig að þetta verður einhverskonar óskalisti …  

 

Stefnumótun um eflingu listfræðslu og skapandi kennsluhátta rímar vel við alla þætti 

sóknaráætlunar Hvítbókar og eykur gæði og árangur í öllum atriðum, auk þess að efla gæði náms 

almennt, auka þjónustu við nemendur og uppfyllir þarfir nútímasamfélags á tímum umbreytinga. 

Í því gæti falist tækifæri fyrir íslenska þjóð að taka þátt í forystu í faglegri skólaþróun á 

alþjóðavísu.Í þróunarstarfi eru ekki til einfaldar eða sívirkandi lausnir heldur þarf að staðfæra 

aðgerðir út frá hverju verkefni fyrir sig og þar skiptir þekking á framkvæmd og skapandi 

verkefnastjórn máli (Fullan, 2007). Markviss verkefnastjórnun eykur árangur, skýrir áherslur 

fyrir hagsmunaaðila og gefur betri yfirsýn. Með það í huga er æskilegt að leita til fagmanneskju 

varðandi verkefnastjórn, ráðgjöf og utanumhald og auka þannig árangur og hraða ferli.  

  

H1: … Ef maður er að hugsa um teymisvinnu … þá er mjög mikilvægt að 

hafa einhvern skapandi og svo aðra sem fylgja … þetta er spurning um 

einvherskonar jafnvægi. 

 

Gott er að hafa í huga að skólastofnun er lifandi, fjölbreytt og síbreytileg skipulagsheild og 

viðeigandi að hafa stefnumótun listastofnunar í huga, þar sem lögð er áherslu á sex þætti; 

forsendur og áherslur, mannauð skipulagsheildar, markhóp og aðstæður, rekstur, undirbúning og 

endurmat. Hér er gott að stefnumótunaraðilar séu læsir á þarfir markhópsins, í þessu tilviki 

nemendahóps, sem getur verið áhersla á fjölmenningardeild, aukin þörf fyrir sköpun og valfrelsi, 

einhverfudeild, stór unglingadeild, öflug listgreinadeild eða annað. Góð fagþekking og þekking á 

mannauð nýtist hér til að virkja starf stofnunarinnar sem best (Haukur F. Hannesson, 2015).  

Hér má vitna í skapandi stjórnun og mikilvægi samvinnu. Samvinnu leiðtogans og stjórnandans 

(Kotter, 2011), listamannsins og kennarans (Kristín Valsdóttir, 2009), listamannsins og 

fjármálastjórans (Haukur F. Hannesson, 2015), einstaklingsins og samfélagsins (Dewey, 1980), 

nemandans og kennarans (Robinson, 2006; Bamford & Wimmer, 2010; Fullan & Scott, 2014) og 

hægra og vinstra heilahvels (Damasio, 2006).  
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5.3.  TÓNLIST FYRIR LISTINA EÐA SEM AÐFERÐ 

 

Tónlistarfræðsla hefur tvær megin nálganir. Áhersla á list fyrir listina sjálfa eða að nýta listina 

sem leið til að læra annað og upplifa. Báðar nálganir eru börnum nauðsynlegar og hvorug getur 

komið í staðinn fyrir hina (Bamford, 2006, 2011a)  

 

T2: Markviss tónlistarkennsla, hún náttúrulega víkkar 

sjóndeildarhringinn en sko … markaðsöflin þrengja 

sjóndeildarhringinn. Af því að þau … tökum bara einhverja 

útvarpsstöð.. hún er bara með ákveðinn lagalista og verslanir, þær 

eru bara með takmarkað magn af tónlist. Og það er allavega mín 

reynsla, bara stöðug reynsla eftir margra ára starf, að ég er alltaf að 

opna fyrir þeim nýja heima”.  

 

5.3.1. TÓNLIST FYRIR TÓNLIST 

 

Tónlistarfræðsla fyrir listina felur í sér að auka tónlistarleg gæði og kennsluhætti. Þar skiptir máli 

fagþekking kennarans á tónlist og fagþekking kennarans á kennsluháttum. Gæði 

kennaramenntunar skiptir því miklu máli og áhugi og meðvitund stjórnenda um gildi og hlutverk 

listfræðslu. Einnig er mikilvægt að viðhalda og efla fagmennsku með vandaðri símenntun.  Anne 

Bamford tekur fram að slæm listfræðsla geti verið verri en engin og segir að einn af mikilvægum 

úrbótaþáttum á Íslandi sé endurskoðun á kennaramenntuninni (Bamford, 2011a). Ástríða 

kennarans og áhugi á starfinu sínu skiptir miklu máli Þannig vekur kennari með nemendum 

andagift, nýjar hugmyndir og opnar fyrir honum nýja glugga.  

 

T1: … ég held bara að ástríðan skipti kannski mestu máli … ég meina 

… það er hægt að komast langt … það er tónlist út um allt, t.d. á 

netinu og hægt að spila ýmislegt. Áhugasamur tónmenntakennari sem 

hefur ástríðu fyrir starfinu sínu getur komist langt, bara t.d. með því 

að spila þá tónlist sem er til (hlær)… og nota aðrar leiðir. 

 

Farsælir tónmenntakennarar eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á starfi sínu og gefast ekki upp. 

Aðalatriði fyrir áframhaldandi velgengni telja þeir vera fyrst og fremst stuðningur stjórnenda og 
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annarra samstarfsmanna. Þar á eftir koma atriði sem lúta að innra skipulagi eins og stundaskrá, 

hópastærð og aðstaða (Kristín Valsdóttir, 2009). Í þessari rannsókn er greinilegt í máli allra 

viðmælenda hve stuðningur og áhugi stjórnenda kom skýrt í ljós sem eitt mikilvægasta 

áhrifaatriði í eflingu tónmenntakennslu í grunnskólum. Það kom þó á óvart hve vægi þessa þáttar 

er mikið í raun og veru. Tónmenntakennarar tala allir um að að það stýri að miklu leyti hvar þeir 

vinna og það má heyra merki þess að það hafi áhrif á framtíðar starfsplön tónmenntakennara.  

 

T1:  ,,Þegar ég byrjaði að kenna þá voru aðstæður… Ég meina í dag lít 

ég til baka og þetta er bara hlægilegt … ég kenndi á tímabili t.d. þar sem 

skrifstofurnar eru … og meira að segja í mánuð eða meira kenndi ég í 

skógeymslunni skilurðu … þannig að ég segi að aðstaðan er ekki 

endilega mikilvægust þó hún sé alveg gríííðarlega mikilvæg.  En ég vil 

meina að skólastjórinn, sá sem er yfir öllu, er númer eitt, tvö og þrjú því 

að í öllu þessu „aðstöðuleysi“ þá var maður alltaf með yfirmann sem 

hvatti mann áfram … þetta var „allt í lagi“ af því að það var svo mikil 

hvatning frá skólastjóranum … af því að tónlistin er partur af öllu í 

skólanum … og skólastjórinn vildi alltaf, og vill, að þetta sé eins og best 

verður á kosið. 

 

Innra skipulag skólastarfsins, sem er í höndum skólastjórnenda skiptir líka máli, sérstaklega til 

langtíma. Þar er sérstaklega átt við tímaskipulag eða stundaskrá, hópastærðir og aðstöðu. 

 

T3: Ég er með fína aðstöðu þannig séð, nema ég er í salnum sem er 

notaður af mörgum öðrum. Þannig að fagleg vinnuaðstaða mín er ekki góð 

þó hún bjóði upp á það, bara ef ég hefði aðgang að henni. Ég er bara búin 

að vera að hanga á kennarastofunni ... alveg bara og reyna að undirbúa 

mig, en ég hef náttúrulega engin hljóðfæri eða réttu tækin þar og verð því 

að reyna að gera það heima þar sem ég kemst ekki í vinnuaðstöðuna. Allt 

svona sem tengist faginu það þarf að gerast heima í rauninni því ég kemst 

ekki í aðstöðuna til að undirbúa neitt eða æfa eða neitt slíkt. Það er s.s. 

vinnuaðstaða en í rauninni er engin vinnuaðstaða. En ég fer allavega að 

fá herbergi og verð allavega með hljómborð þar ...   
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T1: Hópastærð: Ég var alltaf með 20 – 25. Þetta voru allt of stórir 

hópar … Í fyrsta skipti fékk ég svo 12 nemendur að meðaltali.  Það var 

allt í einu bara … það var stórkostlegt, algjörlega stórkostlegt. Ég náði 

betur utan um þetta. En á móti kemur að það voru færri nemendur sem 

fengu tónmennt á tímabilinu. 

 

Skólastjórinn hefur því mikil áhrif með ákvörðunum sínum um innra skipulag, stundaskrá, 

hópastærð og aðstöðu.  

 

T1: Ég man að ég fór í skólaheimsókn þar sem skólastjóri lofaði 

tónmenntakennsluna sína mjög mikið. Það kom svo í ljós að það var 

annar bekkur, þriðji og fimmti bekkur sem fengu tónmennt. Aðrir fengu 

ekki tónmennt. Sjötti bekkur fékk t.d. ekki tónmennt því þau voru svo 

óþekk og hinir bekkirnir þurftu bara að bíða eftir að ná réttum aldri til 

að fá tónmennt. Tónmenntakennsla verður að vera í stundatöflu fyrir 

alla. Einu sinni í viku minnst, alveg klárt mál. Ef þetta er svona inn í 

töflu, þá kemur ósjálfrátt þessi menning. Þú færð beiðni frá nemendum 

um að fá aukatíma til að setja saman hljómsveit og sinna einhverjum 

sjálfsprottnum verkefnum, sem allir skólar, að sjálfsögðu ættu að segja já 

við. Ég tek það fram að ég hef ekki fengið borgað fyrir þann aukatíma 

sem fer í að vera með það, það er utan kennslunnar og alls og ég hef 

bara litið á það sem part af að byggja upp þessa menningu, að búa til 

tónlistarmenningu. Og ef við erum með hóp sem fer að verða svolítið 

sjálfstæður, fer að skapa sjálfur, búa til, þá skapa þau sína eigin 

menningu. Stoltið er mest þegar ég heyri af því, t.d. úr skólaferðum og 

slíku að þau eru syngjandi lögin sem við höfum verið að læra og nýta sér 

tónlistina ... það koma til mín krakkar og spurja megum við koma og æfa 

atriði fyrir vorhátíðina eða árshátíð eða eitthvað ... Krakkarnir eru að 

hugsa um þetta og finnst þetta spennandi. 

 

Tímaskipulagið getur haft mikil áhrif á hvernig má nálgast efnistök og framboð. Ekki síst þegar 

kemur að hlutverki tónmenntakennarans sem hálfgerðs tónlistarsjóra skólans, jafnvel 

menningarstjóra, og til þess að það geti orðið þarf að vera rými og sveigjanleiki til að svara 

sjálfsprottinni eftirspurn nemenda eftir ýmsum verkefnum, ekki síst á unglingastigi. Ný 
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aðalnámsskrá leitar sérstaklega eftir því að skapa slíkt rými, bæði með því að leggja nú áherslu á 

hæfni og almennan þroska hverrar manneskju til sjálfbærs lífs og einnig með því að losa um 

rammaverk stundaskrárinnar og setja viðmið um mínútur á viku sem gefa fullan sveigjanleika á 

tímaskipulagi og efnistökum skólavikunnar (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013).  

 

S1: Það eru fimm ár síðan viðmiðunarstundarskrá var breytt úr þessu formi 

40 mínútna kennslustunda í mínútufjölda á viku. Ég held að í langflestum 

skólum séu stundaskrár ennþá skipulagðar í 40 mínútna einingum. Það er 

enginn sem segir að það þurfi alltaf að kenna stærðfræði klukkan 9.00 á 

mánudagsmorgni. Ég held að það hafi samt ekki breyst svo mikið … ég held 

ekki.  

 

T1: Ég er með 1. bekk upp í 7. bekk fast í stundatöflu og unglingastigið er 

með í vali. Þar fyrir utan höfum við alltaf verið með hljómsveitir, það er að 

segja á miðstigi og unglingadeild fá nemendur bara að bóka hjá mér tíma í 

hljómsveitarherbergi. Það er mjög vinsælt. 

 

T3: Það vantar kannski bara meiri sveigjanleika varðandi tímaskipulagið. 

Það þarf að vera meira svona flæði ... og líka til að nálgast ... til að einmitt 

nálgast nemendur út frá þeirra styrkleikum. Og svona einstaklingsmiðað 

nám, að það sé þá frelsi til að fara t.d. eitthvað annað, t.d. ef það væri verið 

að gera eitthvað skapandi, og svo gæti nemandinn komið aftur. Ég fann það 

rosalega vel, þegar ég fékk að halda áfram með smiðjuna mína. Og bara þeir 

krakkar sem fannst þeir þurfa að koma, komu og héldu áfram eða kláruðu að 

vinna í verkefnunum ... og það var einhvernveginn bara svona flæði, rými til 

að vera og fara og einhvernvegin ... það bara gerðist svo ógeðslega mikið. 

Og þeim finnst þau ekki svona ógeðslega obligated, ekki bara pressa.    

 

SK1: sko nýja námsskráin frá 2011 býður upp á sveigjanleika til að brjóta 

upp hefðbundna tímaskipulagið í stundarskránni. Til dæmis fyrir slíkt 

samstarf … í skólanum nýtum við þetta þegar við á … en ég er ekki viss um 

að margir skólastjórnendur séu að nýta það … eins og búnir að uppgötva 

það. 
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5.3.2. KENNARAMENNTUN 

 

Eitt af mikilvægustu atriðum í eflingu tónmenntar er góð menntun kennara 

(Bamford, 2011a). Þær áhyggjuraddir hafa heyrst að sé fagnám tónmenntakennarans 

ekki nægilega gott lendi nýútskrifaðir kennarar í vandræðum í starfi og breyti um 

kjörsvið eða hætti jafnvel fljótlega eftir að þeir koma út á vinnumarkaðinn. Fulltrúar 

frá list- og verkgreinum hafa bent á mikilvægi þess að allir kennarar fái 

grunnámskeið í skapandi hugsun, skapandi ferli og nýjum kennsluháttum. Einnig 

séu almennir kennarar fræddir í grunnnámi sínu um gildi listfræðslu fyrir 

einstklinginn, virkni heilans og jákvæð áhrif á annað nám og skólabrag (Bamford, 

2006; Bamford, 2011a).   

 

H1: Já, sko, lenging kennaranáms úr þremur árum í fimm hefur verið mjög 

mikið til umræðu ... það er viss tilfinning er að þarna hafi opnast einhver 

tækifæri sem vantar töluvert mikið á að menn séu að nýta með skipulegum 

hætti ... það heyrast raddir um að í meistarahlutanum séu endurtekningar á 

því sem var í grunnhlutanum ... ef svo má segja að kennaranemar séu ekki 

að fá þau verðmæti út úr meistaranáminu sem hægt er ... jafnvel þurfi að 

taka auka master til að gerast sérkennari eða stjórnendur. 

 

T5: Ég þekki eina unga stelpu … sem er að hugsa um að vera 

tónmenntkennari … langar að læra kennarann. Ég bara veit ekki 

hvort ég á að mæla með því … hvað fá þau út úr því … Ég meina þetta 

er 5 ára nám … og getur verið dýrt”.  

 

T7: … maður er að heyra um tiltölulega nýútskrifaða tónmenntakennara 

sem gefast upp í starfi eftir hálft, eitt, eða tvö ár, þeim finnst þetta bara of 

erfitt … of mikið … álag … ég meina eftir fimm ára nám?.” 

 

H1: Af því ég þekki nú nýútskrifaðan tónmenntakennara … að það var 

lögð svo mikil áherslu á það í hans vettvangsnámi að hann væri með 

umsjón að það stóð ekki til boða að vinna með tónmenntakennarar í 
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vettvangsnáminu … Ég bara skil ekki hvaða hugsun var þarna í gangi. 

Hún sóttist eftir því en fékk bara ekki … 

 

T6: Sko listkennsludeildin í LHÍ, mér finnst hún bara eiginlega vera 

magnað fyrirbæri sko … kannski mætti hún bara vera öflugri innan 

Listaháskólans alls … það var nokkrum sinnum sem ég sagði, ég bara vil 

ekki gera þetta, mér finnst þetta leiðinlegt … og það var einhvernveginn 

ekki yfir gagnrýni hafið … við hjálpuðumst bara að við að finna út úr því, 

sem var lærdómsríkt.  

 

SK2: Ég bara skil ekki af hverju þessar tvær kennaramenntunar-

stofnanir vinna ekki meira saman, þær eru nánast á sömu torfunni og 

gera ekkert annað en að bæta hvor aðra upp.  

 

T1: Það er kona sem mun leysa mig af, og ég held, bæði út frá 

nemendafjölda og styrkleikum okkar ... ég held t.d. að við yrðum 

mjög góð saman, af því við erum svo ólík. Mínir styrkleikar eru á 

ákveðnum sviðum ... og hún hefur styrkleika sem ég er ... hef ekki 

eins. Þannig að í draumaveröld værum við bæði að kenna tónmennt.  

 

Einnig kemur fram mikilvægi góðrar starfsþjálfunar kennara og mátti merkja að viðmælendum 

þætti mikilvægt að skoða þann þátt betur og efla.  

 

T1: Það að vinna í skólanum var miklu meiri skóli fyrir mig en að 

vera í Kennó ... auðvitað er þar fullt af frábæru liði og maður 

lærði mikið þar ... en minn besti skóli var að kenna í skóla, vera á 

gólfinu ... ég lít alltaf eitt ár aftur í tímann og gagnrýni það sem 

ég gerði áður. Kennaranámið verður að vera mest á gólfinu.  

 

Í viðmiðum um ytra mat er kveðið á um að kennarar skuli hafa góða fagþekkingu í þeim fögum 

sem þeir kenna ásamt kennslufræði. Þar skuli einnig vera lögð rækt við sköpunarþörf og 

gagnrýna hugsun nemenda og að nám skuli taka mið af áhuga og hæfileikum nemenda. Þar er 

einnig vísað til að meta skuli hvort nemendur beri vaxandi ábyrgð á að velja viðfangsefni og 

eigin námsaðferðir (Viðmið Ytra mats, 2011). Í úttekt Kennarasambands Íslands kemur í ljós að 
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auka þarf úrvinnslu og eftirfylgni úr niðurstöðum ytra mats og efla stuðning og ráðgjöf við skóla 

um úrbætur ( Kennarasamband Íslands, 2016a)   

 

5.3.3. SAMSTARF GRUNNSKÓLA VIÐ  SKÓLA OG STOFNANIR 

 

Aukið samstarf við listaskóla og aðrar listastofnanir gefur góð sóknarfæri í eflingu tónmenntar 

inn í grunnskólum. Á undanförnum árum hefur það aukist á þann hátt að í meira mæli geta 

tónlistarkennara, bæði á vegum tónlistarskóla og skólahljómsveita, komið inn í skólana og kennt 

einstaklingstíma á hljóðfæri með því að taka nemendur út úr almennum kennslutímum. Þetta 

fyrirkomulag skapar heildstæðari skóladag fyrir tónlistarnemendur og minnkar álag á foreldra, 

sem losar þá undan hugsanlegri tímapressu og ,skutli”. Í Reykjavík hefur ekki verið gerð 

markviss úttekt á samstarfi milli grunnskóla og tónlistarskóla og skólahljómsveita en vitað er um 

mjög marga skóla sem eru í slíku samstarfi (Sigfríður Björnsdóttir. Símtal 10. Apríl 2016)  Í 

kópavogi eru sjö grunnskólar af átta í samstarfi við Tónlistarskóla Kópavogs og skólahljómsveit 

Kópavogs (Össur Geirsson, skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs, símtal, 2. apríl 2016; 

Þrúður Gísladóttir, ritari í Tónlistarskólanum í Kópavogi, símtal, 2. apríl 2016). Samstarfið er í 

boði fyrir alla en fer eftir áhuga stjórnenda hvort það sé nýtt.  

Mikill munur er á starfi tónmenntakennara og tónlistarkennara, þar sem tónmenntakennari nýtir 

tónlist á víðtækari hátt, syngur, dansar, trommar, skapar og nýtir tónlistina einnig sem leið fyrir 

margt annað nám eins og læsi og tungumál. Tónlistarkennari miðar kennslu í megin atriðum við 

hljóðfæraleik og söng, tækni og tónfærðigreinar (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Skoða 

mætti möguleikann á að þróa meira samstarf milli tónmenntakennara og tónlistarkennara, þannig 

að nemendur geti nýtt hljóðfæraleik sinn í auknum mæli í verkefnum og sköpun í tónmennt og 

tónlistarkennarar geti leitað til tónmenntakennara eða í smiðjur tónmenntakennara til að nálgast 

fjölbreyttari kennsluaðferðir og leiðir til að auka samvinnu nemenda.  

 

T3: Samstarf við tónlistarskóla. Það er ekki beint samstarf þegar einhver 

kemur og tekur út úr tíma, það er bara verið að lána stofur og nemendur. 

Það er auðvitað alveg jákvætt en það má efla samstarfið ... til þess þarf 

tónlistarskólinn svolítið að opna dyrnar að sínu starfi.  

 

H3: Ég held sko að það yrði mjög til bóta ... ef tónlistarskólarnir og 

grunnskólarnir, það er nú reyndar MJÖG misjafnt eftir sveitarfélögunum.  
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En að þeir tali betur saman ... ég var ekki áberandi vör við 

tónlistarskólann innan skóla barnanna minna. Miklu meiri samvinnu ... 

horfandi á bekki barnanna minna ... það voru miklu fleiri krakkar innan 

bekkjanna sem höfðu t.d. mjög mikið skynbragð  á tónlist. Söng, 

hljóðfæraleik og allskonar. Ég hræðist svolítið að við séum að missa af 

flottum talentum innan skólakerfisins, af því að við erum ekki að tengja 

tónlistarskólana nægilega mikið ...  

 

Að auki er samstarf við einstaka listamenn, tónleikasókn og þátttaka í tónlistar- og eða 

viðburðum góð leið til að efla tónmennt á ýmsan hátt (Bamford, 2011a).  

Í Reykjavík hefur aukist framboð af listrænum og menningarlegum viðburðum fyir börn í boði 

ýmissa stofnanna; Listasafns Reykjavíkur, Sinfóníuhljómsveitar Íslands og fleiri.   

Nú nýverið er Barnamenningarhátíð yfirstaðin þar sem fjöldi barna tók þátt. Dalskóli í Reykjavík 

nýtti tækifærið og blandaður hópur nemenda frá 5. bekk upp í 9. bekk fór í bæjarferð með 

gjörninginn „Finndu Línuna í þér“. Þar fjölluðu nemendur um nauðsyn þess að fylgja hjartanu, 

að syngja og dansa í hversdeginum og mikilvægi tjáningarfrelsis hverrar manneskju.  

 

Skipulagðir viðburðir sem bjóða upp á þáttöku eru hvetjandi  þó þeri geti ekki talist sem 

markviss stefnumótun til eflingar tónlistarfræðslu geta engu að síður verið hvetjandi fyrir 

slíka þróun (Bamford & Wimmer, 2012). Á opnunarhátíð Barnamenningarhátíðar, voru flutt 

vinningslög frá Upptakti, tónlistarkeppni fyrir frumsamin lög nemenda frá 5. bekk og upp 

úr. Þátttakendur voru almennt úr grunnskólum Reykjavíkurborgar. Mikil ánægja var meðal 

þátttakenda með viðburðinn. Ástæðan fyrir þessu þáttöku nemenda skólans í þessum 

verkefnum var að aðstæður til að taka þátt í menningarhátíð voru tilbúnar, aðgengilegar og 

hvatt til þess. Höfundur sá um verkefnastjórn nemendahóps Dalskóla.  

 

5.3.4. LÆRT Í GEGNUM TÓNLIST 

 

Leiðin að læra í gegnum listirnar gefur líka sóknarfæri með áhrifaríkari og skemmtilegri 

kennsluháttum (Bamford, 2011a). 
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T2: Bara þegar David Bowie dó á árinu, ... þá tók ég hérna Space 

Oddisey, sem er frá 69 og þá fór ég að tala um tunglferðirnar og 

geimferðirnar ... og það er rosalega gott að kenna t.d. sögu 20. 

aldarinnar og mannkynssöguna í gegnum dægurmenningu.   

 

Í gegnum listirnar má nýta þemaverkefni, einstaka samstarf eða samþættingu stærri verkefna. En 

þar skipta viðhorf og samstarfvilji miklu máli.  

 

SK2: Algjör forsenda þess að það sé hægt er samstarfsvilji allra 

kennara ... Sumir bekkjarkennarar eru meira til í svoleiðis samstarf en 

aðrir ... en það fylgir því alltaf viss aukin gleði ... meira lifandi ... Við 

höfum frábæran  tónmenntakennara hér í skólanum sem tekur líka þátt í 

ýmsum svona verkefnum.  

 

T3: Það er svo auðvelt að tengja tónlist inn í svona þema. Mér finnst 

þetta bara svo borðleggjandi! Og mér finnst bara fáránlegt að það sé 

í rauninni ekki ... en það er ekki mikið....  Ég sjálf er búin að vera að 

óska eftir því; sendið mér þú veist ... ljóðin sem þið eruð að gera, þú 

veist… þau geta búið til lag út frá ljóðinu. Eða bara hvað sem er.   

   

T3: ... ég er að spá í að gera hljómsveit fyrir þessi lög eruð þið ekki 

með einhverja krakka sem ég geta tekið þátt í hljómsveit ... Ég fæ 

náttúrulega bara listann ... Sumt eru krakkarnir sem hafa ekki 

funkerað endilega í hefðbundna kerfinu ... og þeir voru bara eins og 

stjörnur. Og ein frá Bretlandi ... og var ekki byrjuð að tala íslensku ... 

hún spilaði á tréspil og allir rosalega glaðir og allt í einu varð 

helgileikurinn rosa skemmtilegur.   

 

Aukið samstarf við aðrar stofnanir er einnig mjög jákvætt og eykur vitund nemenda um sjálfan 

sig sem samfélagsþegn og part af stærri heild. Þar fá nemendur oft tækifæri til að koma fram og 

nýta hæfileika sýna. Auk þess sem það ýtir undir heilbrigð samskipti. Algengt er að 

tónmenntakennarar séu leynt eða ljóst menningarstjórar skólanna þar sem þeir koma oft að 

fjölbreyttum, samþættum verkefnum sem oft fela í sér að koma fram og tengja ýmsa hópa.  
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T1: ... tónmenntakennari þarf að byggja upp yfir mörg ár , skapa 

þessa menningu. ... Skólinn verður bara svo miklu skemmtilegri. 

 

T3: Já, mér finnst rosalega gaman að koma að allskonar verkefnum. 

Við vorum að byrja samstarf við elliheimilin, Sunnuhlíð ... og þetta 

er svo hollt fyrir krakkana, það eru svo fáir krakkar sem fara inn í 

stofnanir. Og læra bara að umgangast það eins og eðlilegan hlut, 

t.d. eldra fólk. Ég meina sama með fatlaða. Sumir krakkar hafa 

nánast aldrei séð fatlað fólk. 

 

T5: Eitt af hlutverkum tónmenntakennara er að vera menningarstjóri 

skólans ... jú það eru kannski ekki alveg allir, en í langflestum tilvikum 

... og mér finnst það mjög mikilvægt, bara partur af starfinu, að gefa 

tækifæri og byggja upp stemmingu ... Þetta er bara einhvern veginn 

partur af því öllu, að skapa þessa menningu og vekja neistann til að 

fara og vinna saman í að gera skemmtilegt ... og þau læra svo mikið á 

því, það verður bara allt miklu skemmtilegra. 

 

Það þarf þó ekki að vera sjálfgefið að hlutverk menningarstjórnas henti öllum 

tónmenntakennurum.  

 

T6: Ég hef ekkert á valdi mínu að kenna krökkum um eitthvað annað í 

gegnum tónmennt, þó eiginlega verðum við alltaf að kenna hvort öðru 

eitthvað ... einhvernveginn sem viðfangsefni finnst mér það minna 

spennandi, en alltaf frábært að taka þátt í því. Mér finnst 

skemmtilegra að taka einhvern upphafspunkt, t.d. tónlist sem þau eru 

að hlusta á ... og búa til einhverjar tengingar. 

 
 

5.4.  EFLING TÓNMENNTAR Í GRUNNSKÓLUM OG LYKILAÐILAR 

 

Í rannsókninni kemur í ljós að almennt eru viðmælendur og fræðin sammála um hverjir séu 

lykilaðilar í þróun um eflingu tónmenntar í grunnskólum, að þar skipti mestu máli fólkið á 

gólfinu, þá sérstaklega tónmenntakennarar og skólastjórnendur.  
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Í samtölum við tónmenntakennara kemur í ljós að þeir telja skipta mestu máli að vinna með 

stjórnanda sem ber virðingu fyrir faginu og veitir hvatningu og stuðning. Einnig skiptir máli 

hvernig stjórnandi setur niður rammaverkið um fagið í innra skipulagi. Í máli skólastjórnenda 

kemur fram að þeir líti á tónmenntakennara sem fagfólk í sínu fagi og treysta þeim til að vita 

betur hvað þarf fyrir tónmennt.  Þeir telja góða fagkunnáttu og gæði kennslu skipta máli, auk 

þess sem sé kostur að tónmenntakennarar séu skapandi verkstjórnendur.  

Í máli tónmenntakennara og skólastjórnenda kemur líka fram að viðhorf annarra kennara og 

samstarfsfélaga skipti máli, sérstaklega með tilliti til samvinnu og sveigjanleika. 

 

H1: Við getum sagt það að… Það er búið að tala mjög lengi um það 

og hefur lengi verið stefna að auka veg list- og verkgreina. Hins 

vegar virðist ekki verða mjög mikið ágegnt í því og þá gjarnan  

vegna þess að kostnaður við þessar greinar þykir hærri en við 

bóknámið. Stefnan er til staðar og hún virðist ekkert sérstaklega 

umdeild ... og kannski verknámið er eitthvað sem hefur svona 

meðvitað verið að reyna að vinna dálítið í ... Ég veit að það er 

verkefni í gangi sem kallast GERT-verkefnið, eitthvað slíkt, sem er 

þá að reyna að auka veg verknáms ... það hefur ekki náð gríðarlegu 

flugi ... Mér er ekki kunnugt um að sé sambærilegt verkefni í gangi 

um listgreinarnar. 

 

5.4.1. LYKILAÐILAR Í EFLINGU TÓNMENNTAR 

 

Það er samþykkt einróma í hópi viðmælenda að í eflingu tónmenntar í grunnskólum séu 

lykilaðilar „grasrótin“, starfsfólkið í skólunum. Þar skipta mestu máli tónmenntakennarinn 

sjálfur og skólastjórnendur.   

 

H3: Skólastjórar og aðstoðarskólastjórar þeir móta stundartöfluna og 

námsskránna og möguleikana hvað gerist innan lífsleikni o.s.frv. Mér 

finnst skrítið að sjá hvergi í dag í stundartöflu dóttur minnar tónlist.  
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T3: Viðhorf kennara og stjórnenda skiptir mjög miklu máli fyrir 

tónmenntakennara eða bara listgreinarnar. Ég fæ mjög góðan meðbyr 

frá stjórnendum og sérstaklega frá deildarstjóranum mínum … Það 

voru einhvernveginn allir svo rosalega glaðir að fá tónmenntina 

almennilega inn, og ég fæ hvatningu. 

 

T1,T2,T4, T5, T7: (T2): Skólastjórinn hefur bara allt að segja, … (T7 grípur 

fram í): það hefur bara allt að segja, … (T1):allt að segja … (T4): 

Skólastjórnandi hefur bara allt að segja um list- og verkgreinakennslu. 

Þetta fer mikið eftir þeirra stuðningi og jafnvel áhuga … (T5): og eru 

styðjandi og hefur allt að segja hvernig þeir skipuleggja innra starfið.  

 

Sömu viðmælendur í hópi tónmenntakennara tóku fram að þau væru heppin og væru til í að 

vera í þessu starfi af því að þau fengju stuðning og meðbyr hjá sínum stjórnanda en mundu 

ekki starfa við þetta hvar sem væri eða við hvaða aðstæður sem væri. Hér kemur því í ljós að 

skólastjórnendur hafa mjög mikið að segja um eflingu tónmenntar inn í grunnskólum hvað 

varðar að gera starfið fýsilegt fyrir tónmenntakennara. Þar skiptir stuðningur og skilningur 

stjórnenda miklu máli. Þó stuðningur stjórnenda skari langt fram úr sem áhrifaþáttur skiptir 

líka miklu máli hvort stjórnendur skipuleggja innra starfið með gæði tónmenntakennslu í 

huga og af metnaði. Þar má helst nefna stundarskrá, hóparstærðir og aðstöðu.  

Hjá einum tónmenntakennara kom fram að hann teldi foreldrahóp mjög mikla áhrifavalda 

varðandi starf skólanna, t.d. með væntingum til barna sinna um góðan árangur í stærðfræði 

og lestri.  

T6: Það er bara ágætlega líklegt að þú eigir barn í þessum skóla sem 

hefur rosalegan áhuga á því að lesa og er búinn að lesa allt um 

Íslendingasögurnar en er ekki kominn langt í stærðfærði og enginn í 

skólanum er að panikka yfir því, en foreldri er kannski að panikka yfir 

því af því þeim finnst svo mikilvægt að barnið kunni stærðfræði. 

Forgagnsatriði númer eitt er að barninu líði vel og ef það á að vera af 

alvöru, þá verður að ganga meira fyrir að barninu líði vel en það sé 

komið nokkrum blaðsíðum framar í stærðfærði … og stærðfræði! … 

þetta er rosalega mikið stærðfræði. Ég er alltaf að heyra krakka segja 

þetta; „maður náttúrulega verður að læra stærðfræði til að fá góða 

vinnu“. Og það er bara eins og fólk trúi því að þetta sé æðsta form 
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námsgreinar! … Það var svolítið fyndið ... um daginn í fyrirlestri, þá 

sagði einn kennarinn einmitt þetta: ,,maður verður að læra stærðfræði 

til að fá góða vinnu!”. ... það er kannski stærri spurning hvað þú gerir 

við stærðfræðikunnáttuna þína.  

 

Hjá tveimur stjórnendum kom fram að einnig skipti viðhorf annarra kennara máli, sérstaklega 

hvað varðaði samstarf og skapandi verkefni. Á sama hátt komu þrír tónmenntakennarar 

einnig inn á það, og veltu þá líka fyrir sér hvort almennir kennarar hefðu almennt ígrundað 

gildi lista fyrir almennan þroska og nám barna og skapandi vinnubrögð. Það kom fram í máli 

þeirra að oft virðist stutt í það viðhorf að list- og verkgreinar séu skrautfjöður skólans þegar 

við á. 

T5: Ég er búin að óska eftir að þær láti mig vita ef ég gæti komið inn í 

eitthvað verkefni. Og ekki bara: „hey, við þurfum að læra þetta lag 

fyrir morgundaginn, geturðu kennt þetta?“... eins og þema um daginn 

… Svo var komið … daginn fyrir sýningu … með eitthvað lag sem ég 

hafði bara aldrei séð eða heyrt og sagt: „þau eiga að kunna þetta á 

morgun“ … ég meina … ég sagði bara: „Ég þekki þetta lag ekki“, þú 

veist … það hefði bara verið fínt að fá þetta svona í upphafi 

verkefnisins, og það hefði ekki verið neitt mál. 

 

Einnig má leiða að því líkur að því breiðara sem samstarf er milli aðila í skólamálum frá 

öllum sviðum og með samræmdum áherslum og vinnubrögðum má ná sem bestum árangri.   

 

5.4.2. TÓNMENNT OG SKÖPUN 

 

Hin sjálfsprottna þekkingarhvöt nemenda er nátengd ríku tónlistar- og menningarlífi í 

skólunum og sem hefur einnig fengið aukna áherslu í framtíðarsýn um skólaþróun á 21. 

öldinni.  

T1: Þegar ég var í grunnskóla fengum við svolítið kassalaga kennslu 

sem var að morgu leyti góður grunnur … en þetta var ekki efni sem ég 

mundi sjálfur vilja kenna. En svo kom nýr kennari … og það breytti 

öllu. Allt í einu fengum við að spila. Við kunnum ekkert en við fengum 

fullt af hljóðfærum og allt í einum fengum að spila og búa til. Við 
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fórum í ljóðabækur, fundum okkur ljóð og bjuggum til tónlist. Og það 

breytti lífinu sko … Það er þannig eiginlega sem ég geri þetta núna. 

Ég kem úr þessari hugmyndafræði, að krakkar eigi að fá að fikta og 

spila og þannig verða þau einhvernvegin virk í eigin námi. Og það er 

svo gaman. Svo erum við náttúrulega með námsskrárnar og maður 

þarf að hafa það til hliðsjónar. 

 

Hið skapandi starf er nátengt tónmenntinni og hefur í mjög víða verið stór partur af 

efnisnálgun tónmenntar. Þar má segja að gefi besta raun að gefa nemendum rými að skapa út 

frá eigin þekkingar- og hæfnigrunni.  

 

T6: Mín reynsla er nú bara sú að útkoman er langflottust ef ég er ekki 

fyrir. Ef þau fá að skapa sjálf kemur alltaf eitthvað mjög flott og 

merkilegt út úr því … undantekningalaust!  Ég þarf bara að stíga til 

hliðar … vera ekki fyrir þegar allt er komið í gang.  

 

T1: Mér finnst mitt hlutverk hafa verið svona síðustu ár … það er að 

kveikja áhuga … og halda mig fjarri (hlær) … sko það er ekki … og í 

alvöru talað, ég man eftir svona þremur alvarlegum agavandamálum 

einstaklinga, bara á síðustu árum. Þá er ég að tala um að ég þurfi að 

setjast niður með nemanda í sófann hérna hinum megin. Því yfirleitt, 

þeim finnst þetta svo gaman, þó þau séu ekkert eitthvað svakalega 

tónlistarlega þenkjandi yfir höfuð, að ef það er einhver árekstur í 

hópavinnu þá bendi ég þeim á að þau verði að leysa þetta ef þau ætla 

að nýta tímann. Og það gerist bara. 

 

S3: Raunverulega er þetta mjög einfalt … ég vil meina að það er 

hættulegt … það er svo einfalt að stoppa ferlið hjá börnunum … þeirra 

hugsun, hún nær oft miklu lengra heldur en okkar eigin … og maður 

verður einhvernveginn að hlusta á hana … þetta skiptir geysilega miklu 

máli. Skólakerfið miðast svolítið út frá hvernig hlutirnir eigi að líta út. 

Ég hef séð kennara fá hugmynd sem allir unnu svo að … og þetta lítur 

rosalega flott út … en í raunni átti aldrei mikil sköpun sér stað … sum 

börn geta alveg blómstrað í þessu ferli. 
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T1: Þau eru svo óhrædd við að prófa … og það er svo gaman þegar þú 

ert með nemanda sem segir bara: „Ég verð að fá rafmagnsgítar“  

(hlær) … hljómsveitin verður að hafa rafmagnsgítar! … og þetta er 

kannski strákur eða stelpa í þriðja bekk. Eftir smá stund koma þau og 

hérna … „má ég fá ukuleleið frekar?“ … Þú veist. Þau taka sér of 

stóran bita sko … en fatta það bara alveg sjálf … og það er svo 

ótrúlega gaman. Þau læra svo mikið á sig.  

 

Hér má vel merkja að sköpun er börnum eðlislæg (Bamford, 2013; Robinson, 2006) 

og má lesa út úr rannsókninni að til að tryggja að skapandi starf nemenda feli í sér 

gæði og þýðingu fyrir þau, þá er besta leiðin að kenna þeim ekki of mikið fyrir fram 

um hvað þau eigi að gera og hvernig, heldur veita sjálfsprottinni sköpun nemenda 

rými. Kennarinn gefur nemandanum rými til að læra út frá eigin þekkingu, reynslu 

og hæfni (Dewey, 1980) sem gefur tilfinningu fyrir þjónustu, en leggur ekki aðal 

áherslu á að gera nemandann meðvitaðann um hvernig hann eigi að vera sem gefur 

tilfinningu fyrir  pressu (Fullan & Scott, 2014). Nemendur fá tækifæri til að skapa út 

frá sjálfum sér á þann hátt að það ýti undir nám í orsök og afleiðingu og betri 

sjálfsþekkingu sem má tengja við ,,Learning by doing” (Dewey, 1980) eða að gera til 

að hugsa og hugsa til að gera (Fullan & Scott, 2014).  

 

5.5. KJARAMÁL ÁHRIFAMIKILL ÞÁTTUR 

 

Einn af þeim þáttum sem er beintengdur vellíðan og framtíðarsýn tónmenntakennara eru 

kjaramálin og skilningur á fjölbreytileika starfsins og álagspunktum. Áhrif kjara voru þó jafnvel 

meiri en höfundur bjóst við þar sem tónmenntakennarar hafa ákveðið í kjölfar nýrra samninga og 

beinna launalækkanna að hætta í starfi og reyndir kennarar eru farnir að velta fyrir sér hvar þeir 

eigi að vinna í framtíðinni. Um leið og tónmenntakennarar fara að skoða nýja starfsmöguleika 

hefur það áhrif á uppbyggingu fagsins innan skólanna og dregur úr henni.  

 

T1: Síðan þá er maður búinn að byggja upp svakalega … eða … ég 

er allavega stoltur af því sem við erum með … Þú veist, allar 

hljómsveitirnar sem við erum með í skólanum og allt þetta … En svo 
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vill maður náttúrulega fá borgað eins og maður gefur frá sér … fá 

borgað sanngjarnt. Og nýir samningar voru þannig að ég lækkaði í 

launum ...  Þannig að ég sé fyrir mér að tónmenntakennsla … þetta 

verður bara … ef það verður ekki eitthvað gert … það fæst enginn í 

svona langtímamarkmið á þessum launum. Ég er að lækka í launum 

eftir nýjustu kjarasamninga og er að vinna jafnmikið, jafnvel meira.  

Þetta er svo sorglegt … af því þetta snýst ekki bara um ástríðu, 

ástríðan er til staðar en maður verður líka að fá laun. Ég elska það 

sem ég er að gera. En ef þú pælir í því, við erum með vel yfir 500 

börn í þessum skóla og ef ég fengi borgað sanngjarnt … og væri 

klárlega ekki að lækka í launum … þá væri ég til í að vinna miklu 

harðar að því að allir þessi krakkar fái jafn mikið og mögulegt. Það 

er kannski fínt fyrir mig að vera að hætta … en fyrir heildina finnst 

mér þetta svolítið glatað … en maður má ekki verða „Grumpy old 

man“. 

 

Það má greina áhyggjuraddir að þeir kennarar sem hafi hugsað sér í byrjun að mennta sig til að 

kenna tónmennt og/eða hafi nú þegar menntun til þess, muni velja að kenna ekki tónmennt vegna 

mismunar í launum.  Það gæti haft þær afleiðingar að tónmenntakennara muni vanta enn frekar  í 

framtíðinni enn gerir í dag, sem væri þá í algjörri mótsögn við þá opinberu stefnu að efla 

tónlistarfræðslu í grunnskólum og auka aðgengi allra að henni óháð stöðu, stétt og aðstæðum 

(UNESCO, 2006). 

 

T3: Nú eru tveir launaflokkar meiri fyrir að kenna umsjón.  Er þá 

ekki bara betra fyrir einhvern sem að kemur úr tónmenntavalinu í 

Kennó að hætta bara að kenna tónmennt og taka bekk? 

 

T1: Nýju samningarnir … þá var samið um A,B og C lið. Og það var 

samið svo illa að borgin t.d. gat sagt: : „Heyrðu við ætlum ekkert að 

vera með þennan C lið“, sem felur í sér laun fyrir mína aukavinnu 

og öll aukaverkefnin. Þannig að þetta er allt í veseni. 

Umsjónarkennarar finna ekki eins fyrir því, við erum náttúrulega 

tveimur launaflokkum lægri heldur en umsjónarkennararnir. Eftir 

síðustu samninga þá er staðan sú að það eru fleiri nemendur sem 
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þarf að þjónusta en þrengri stakkur … ég lækka í launum og hef ekki 

möguleika að vinna neitt meira skilurðu … ég hrapaði mikið í 

launum og er að fá minna útborgað út af einhverju A,B,C dæmi. 

Svarið frá stéttarfélaginu er bara „tough luck“. Áður var sátt um 

launin og þegar við vorum beðin um aukahluti þá gerðum við það.  

 

T1:  Ég finn það þegar ég er að hætta að hljómsveitirnar eru ekki eins 

virkar af því ég er ekki á staðnum að kveikja í þeim ...  

 

Einnig hefur lægra kaup áhrif á marga tengda þætti eins og lægri laun fyrir yfirvinnu, forföll, 

lífeyri, orlof og fleira.  Þetta gefur þá mynd að þeir kennarar sem eru á lægra kaupi, þrátt fyrir 

jafnlangt nám og sama vinnuhlutfall hafi ekki sama gildi sem kennarar, eða að fögin hafi ekki 

sama gildi og aðrar greinar.  

 

T4: Ég var að átta mig á því að ég fæ ekki aðeins lægri laun heldur 

þegar ég leysi umsjónarkennara af og kenni það sama og hann fæ ég 

lægri forfallakaup en hann fær. Þegar ég vinn yfirvinnu, jafnvel í 

samvinnu við og með umsjónarkennara og þá við sama verkefni fæ ég 

lægra yfirvinnukaup … Og svo auðvitað hefur þetta líka áhrif á lægri 

lífeyri og orlof. Ég er alveg farinn að skoða hvað ég á að gera næst. 

 

T1: Það er mjög mikilvægt fyrir tónmenntakennarann að hugsa eins 

og hann sé að byggja upp frá ári til árs, ekki bara lifa önnina af, 

allavega svona til að fá þessa menningu.  

 

T7: Umsjónarkennari sem hefur unnið við sama fag og kollegi minn, 

s.s listfræðslu, og hefur þá treyst á undirbúning og ráðgjöf frá …  

fagmenntaða … listfræðslukennaranum, en fær borgað tveimur 

launaflokkum hærra en hann … fyrir að kenna listfræðslu sem hann er 

ekki fagmenntaður í og fær þá meira borgað en ég fyrir að kenna 

fagið sem ég hef sérmenntun í … Hvað á það að þýða? 

 

Það má merkja að þessi staða í kjaramálum vekji óhug og skapi óeiningu og að visst traust til 

stéttarfélagsins sé brotið. Það má því leiða að því líkur að mismunun í launum eru stór þáttur í að 
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draga úr tónmenntakennslu innan grunnskólanna. Jafnvel hefur það orðið til þess að farsælir 

tónmenntakennarar hafa ákveðið að hætta störfum.  

T1: Það sorglega í þessu er að forystan okkar samdi svona … Við 

hérna (í skólanum) vorum búin að senda þeim í FG skýr skilaboð … 

Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif.  Ég er búinn að kenna lengi og er 

alltaf í láglaunastarfi, þannig að ég þarf að vera í mörgum vinnum, og 

vinn ótrúlega mikið til að reyna að hækka launin mín, núna jafnvel 

meira fyrir lægri laun. Ég er kominn með fjölskyldu og bara vil þetta 

ekki lengur.  

 

Hér má draga þá ályktun að stéttarfélagið geti átt stóran þátt í skólaþróun í málum eins og eflingu 

listfræðslu og þá einnig viðsemjendur þeirra sem er Samband íslenskra sveitarfélaga. 

  

5.6.   MEÐ ÞJÓNANDI FORYSTU  

 

Þjónandi forysta er í ein af nýjum nálgunum stjórnunar þar sem lögð er áhersla á sjálfsprottna 

stefnu. Nálgun hins þjónandi leiðtoga er fyrst og fremst að aðstoða í þessu tilfelli nemandann, 

við að fylgja eigin þörfum og framtíðarsýn og stuðla þannig að því að styrkja bæði einstaklinginn 

og um leið heildina. Þjónandi forysta er þannig ekki bara hentug leið fyrir nálgun kennarans á 

nemandann, heldur nýtist alla leið frá gólfinu að þeim sem sjá um utanumhald, í þessu tilfelli 

mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þannig getur skólastjórinn stutt við sjálfsprottnastefnu 

tónmenntakennarans, sveitarfélögin stutt við sjálfsprottna stefnu skólanna, og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið stutt við þarfir sveitarfélaganna.  Þannig má nálgast leið þar sem 

forskrifuð og sjálfsprottin stefna vinna enn betur og markvissar saman að sameiginlegum árangri 

með hagsmuni heildarinnar og þar með sjálfra sín í huga (Slat, 2012; Nagler, 2016; Daapah, 

2016; Bart-Williams, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 8: Þjónandi forysta 
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5.7.   SAMANBURÐUR 

 

Í rannsókninni ber höfundur saman hvort greina megi mun milli stefnumótunar og eftirfylgni 

sveitarfélaganna Reykjavíkur og Kópavogs. Sérstaklega er það gert með tilliti til nýrrar 

opinberrar stefnu Reykjavíkur um áherslu á menningu og listir í menntun.  Við val á úrtaki gætti 

höfundur þess að hafa jafnt kynjahlutfall viðmælenda með það í huga hvort mætti greina mun á 

viðhorfi milli kynja.  Einnig valdi höfundur viðmælendur með það í huga að þeir væru bæði af 

eldri kynslóð kennara og þeirri yngri með það í huga að bera saman viðhorf og nálganir á 

efnistök og skólaþróun.  

 

5.7.1. REYKJAVÍK / KÓPAVOGUR 

 

Við fyrstu sýn getur litið út fyrir að ekki sé marktækur munur á skólaþróun varðandi eflingu 

tónmenntar í grunnskólum milli sveitarfélaganna Kópavogs og Reykjavík. Þegar nánar er skoðað 

kemur annað í ljós. Reykjavík hefur unnið markvisst að stefnumótun og aðgerðum varðandi 

eflingu lista og menningar í menntun reykvískra barna. Sú vinna hefur þó aðeins nýlega farið 

markvisst í gang og því má búast við að enn meiri árangur í mennta- og skólaþróun sjáist á næstu 

árum. Reykjavíkurborg hefur fylgt stefnumótun (Menningar- og ferðamálaráð 

Reykjavíkurborgar, 2014a ) eftir með aðgerðaráætlun (2014b) sem leggur áherslu á eflingu lista 

og þar með tónlistarfræðslu. Þar kemur fram að til að tryggja aðgengi allra sé hið almenna 

skólakerfi besta leiðin. Skóla- og Frístundaráð Reykjavíkurborgar sýnir ábyrgð í verki gagnvart 

hlutverki sínu sem höfuðborg og leggur metnað í að vera öðrum sveitarfélögum fyrirmynd í 

slíkri þróun. Það gæti haft hvetjandi áhrif á vönduð vinnubrögð. Verkefnið Menningarfáninn 

hefur verið komið á laggirnar sem viðurkenning fyrir þá skóla sem hafa lagt áherslu á listir og 

menningu í sínu starfi. Menningarfánanum hefur verið vel tekið þar sem fjórir skólar, 2 

grunnskólar og 2 leikskólar hafa nú, tveimur árum síðar, hlotið Menningarfánann (Sigfríður 

Björnsdóttir, 2016). Þrátt fyrir metnaðarfulla og fjölbreytta aðgerðaáætlun er hvergi minnst á 

markvissa samvinnu við listfræðslukennara innan skólanna, sem eru þeir fagaðilar sem hafa hvað 

mesta reynslu í listfræðslu og skapandi kennsluháttum. Stofnaður hefur verið starfshópur sem 

vinnur markvisst að menningarstefnunni auk þess sem áætlað er að festa starf verkefnastjóra í 

sessi. Megin nálganir sóknaráæltunar felast í auknu samstarfi við listastofnanir og listamenn, 

aukið aðgengi barna og unglinga að þátttöku í listrænum við burðum og unnið í þróunarverkefni 

með skapandi kennsluhætti (Menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar, 2014b). Hér er á 
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ferðinni metnaðarfull aðgerðaráætlun og vilji til að láta verkin tala. Líklegt má teljast að árangur 

beri þess merki næstu ár, þó enn séu sóknarfæri í fleiri atriðum eins og markvissri samvinnu við 

mannauðinn og fagaðilana inn í grunnskólunum, listfræðslukennara og skólastjórnendur.  

Þátttaka í sjálfstæðum listahátíðum og viðburðum, gefur til kynna að skólar í Reykjavík taki 

aukinn þátt í slíkum viðburðum.  

  

Í Kópavogi er mikið traust á sjálfsprottna stefnu eins og er einnig almennt viðhorf fagfólks á 

öllum stigum. Ný skólastefna Kópavogs er í endurskoðun innan stjórnsýlsunnar þar sem 

gildistími fyrri skólastefnu hefur runnið út. Skólastjórnendur segja það ekki koma að sök þar sem 

pólitísk sátt hafi verið um gömlu skólastefnuna og einfalt sé fyrir skólastjórnendur að setja sig í 

samband við Skólanefnd Kópavogsbæjar varðandi atriði sem koma upp eða er vafi á.  Í 

Kópavogi má því segja að gamla skólastefnan sé ríkjandi leiðarljós en algjör áhersla sé á 

sjálfsprottna stefnu. Það gefur líka til kynna að staða tónmenntar í grunnskólum Kópavogs sé háð 

því að þar starfi fagmenntaðir tónmenntakennarar og skólastjórnendur sem styðji og hafi áhuga á 

góðri tónmennt innan grunnskólanna. Út frá hópi viðmælenda er staðan sterk í þeira skólum Það 

má því álykta að í Kópavogi sé ekki eins einfalt að hafa yfirsýn yfir stöðu og eflingu listfræðslu 

en á móti kemur að töluverður munur er á stærð bæjarfélaganna, sem gerir að verkum að í 

Kópavogi eru samskipti nokkuð auðveld, að stofna til samráðs er aðgengilegra og fer styttri 

boðleiðir innan skipurits og auðveldara að fá yfirsýn sé hún könnuð markvisst. Miðað við áherslu 

á sjálsprottna stefnu er öflug tónmenntakennsla háð því að bæði sé farsæll tónmenntakennari og 

skapandi skólastjóri í sama skóla. Það gerir erfiðarar fyrir að byggja upp starf til langtíma og 

alltaf hætta á að þrátt fyrir að gott starf sé byggt upp með tilkostnaði og fyrirhöfn þá detti það 

jafnvel allt niður ef ein manneskjar flytur sig um starf.   

Það má því draga þá ályktun að markviss stefnumótun um eflingu listfræðslu sem er fylgt eftir 

feli í sér aukinn árangur út frá settum markmiðum. Það felur í sér að sjálsprottin stefna sé ein og 

sér ekki árangursríkust.  

 

5.7.2. VIÐMÆLENDUR 

 

Ekki var marktækur munur á viðhorfum tónmenntakennara út frá kyni, en hins vegar mátti greina 

viðhorfsbreytingu milli eldri og yngri kynslóðar tónmenntakennara. Yngri kynslóð lagði meiri 

áherslu á skapandi vinnubrögð í starfi sínu, áherslu á að hver einstaklingur fengi frelsi til að velja 

eigin leiðir og fannst samvinna grunnskóla við tónlistarskóla, skólahljómsveitir og listastofnanir, 
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sem og aðrar stofnanir, mjög æskileg og jafnvel eðlileg. Eldri kynslóð bar þess einnig merki en í 

máli þeirra var lögð meiri áhersla á að fylgja stundarskrá og uppfylla lögboðið hlutverk skólanna. 

Allir kennarar voru sammála um mikilvægi fjögurra þátta; Styðjandi og hvetjandi skólastjórn, 

endurskoða þyrfti kennaramenntun út frá skólaþróun til framtíðar og skapandi kennsluhátta, 

mikilvægi þess að tónmennt væri bæði fyrir listina sjálfa og væri notuðu sem námsleið eins og 

t.d. í samþættum og félaglegum verkefnum. Að lokum var rík áhersla lögð á að allar greinar og 

allir kennarar nytu sömu virðingar og að leiðrétta þyrfti laun, þar sem allir kennarar fái sömu 

laun miðað við menntun, réttindi og fullt starfshlutfall. Kennarastéttin á Íslandi stendur frammi 

fyrir að endurnýjst að stórum hluta næstu árin (Hvítbók, 2014). Því er mikilvægt að rammaverk 

menntamála, stjórnsýsla, háskólanám og upplýst viðhorf séu til staðar fyrir þróun menntunar og 

skólamála.  

 

6. UMRÆÐUR 

 

6.1.  DNA NÝRRAR KENNSLUFRÆÐI 

 

Við upphaf nýrrar aldar stendur alþjóðasamfélagið frammi fyrir nýjum veruleika með nýjum 

þörfum. Hugtakið menntun þarf að fara í gegnum hið skapandi ferli endurskoðunar með nýjar 

þarfir og ný gildi í huga. Fræðimennska 20. aldarinnar er í mörgum tilfellum farin að þrengja að 

nýjum kynslóðum og hægja á þróun samfélaga, jafnvel leiða til misræmis í lífi, starfi og velferð 

(Bamford, 2011c; Fullan & Scott, 2014; Robinson, 2006). Menntun þarf að víkka út og miða að 

því fyrst og fremst að hver manneskja fái tækifæri til að þroska hæfileika sína út frá eigin 

styrkleikum og hafi aukið frelsi og ábyrgð til að ákveða eigin menntun. Hér er ekki aðeins um að 

ræða breytingu á viðhorfi, heldur aldagömlum venjum og valdastrúktúr og því ekki óeðlilegt að 

breytingar gerist hægt og í litlum skrefum. Jafnvel má búast við einhverjum átökum í orðræðu 

þegar gömul gildi víkja fyrir nýjum.  

Hér er um að ræða öðruvísi nálgun þar sem nemandinn er settur í forgrunn og kennarinn eða 

aðrir eru til að aðstoða hann við að ná sem bestum árangri. Tilfinningin er eins og frá stýringu 

yfir í mótun, frá pressu yfir í frelsi. Nýjasta tækni gefur tækifæri á að fylgjast með andlegum og 

tilfinningalegum þætti manneskjunnar á hlutgerðan hátt í gegnum taugasálfræði og virkni 

heilans. Þar hefur komið í ljós að ofuráhersla á rökhugsun og bóklegar greinar feli í sér þjálfun 

vinstra heilahvels, sem hefur latt samvirkni heilahvelanna frekar en hvatt, og skapað þannig 
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ójafnvægi og misræmi í viðbrögðum heilahvelanna. Það getur haft bein áhrif á ákvarðantöku 

fólks (Zaidel, 2010; Damasio, 2006; Bamford, 2013) Hér þarf því markvisst að ná jafnvægi og 

stuðla að menntun sem þroskar og þjálfar bæði heilahvelin. Jafnvægi er eins og rauður þráður í 

nýrri framtíðarsýn, jafnvægi milli hægra og vinstra heilahvels (Damasio, 2006), jafnvægi milli 

vitsmuna og hugsjóna (Weiss, 1845), jafnvægi milli listamannsins og fjármálastjórans (Haukur 

F. Hannesson, 2015), jafnvægi í umgengni mannkynsins við jörðina og hvert annað (Robinson, 

2015).  Þeir þættir sem fá aukið vægi eru sköpun, sjálfbærni og siðferði. Stærsti ábyrgðaraðilinn 

er opinber menntun og almenna skólakerfið og því forgangsatriði að vinna markvisst í faglegri 

þróun menntakerfisins. Nýjar áherslur miða fyrst og fremst að því að hver einstaklingur fái 

tækifæri til að þroskast sem skapandi og heilsteypt mannvera Þannig má efla frumkvæði, 

raunæfni, siðferðisþroska og heilbrigða dómgreind og auka þannig líkur á eigin velferð og um 

leið samfélagsins og svo öfugt (Dewey, 1980). Ekki er verra að nemandinn hafi gaman af 

menntuninni og jafnvel njóti þess. Spegill kennarans er blikið í augum nemandans, gleðin yfir að 

hafa uppgötvað eitthvað áhugavert (Bamford, 2006).  

 

6.2.  OPINBER STEFNUMÓTUN UM MENNTUN Á ÍSLANDI.  

 

Stefnumótun hefur verið í mikilli þróun síðustu ár og í auknum mæli hefur fólk gert sér grein 

fyrir flóknari þáttum hennar og samhengi þeirra. Fyrr var algengt viðhorf að stefnumótunin sjálf 

væri mikilvægust en framkvæmd hennar kæmi í kjölfarið, að miklu leyti af sjálfu sér. Tilætluðum 

árangri hefur ekki verið náð í slíkum tilfellum sem má rekja til annars vegar lítillar samvinnu og 

lélegs upplýsingaflæðis og hins vegar hafi markmið ekki verið nógu skýr, ekki unnið með innri 

og ytri þætti til jafns, of mikil áhersla lögð á töluleg gögn og of lítil boðskipti (Runólfur S. 

Steinþórsson, 2003) 

Þrátt fyrir að mennta- og menningarmálaráðuneytið sé ekki svo gamalt virðist ríkulegt starf vera 

unnið þar og metnaður lagður í að vera leiðarljós í ríku mennta- og menningarlífi Íslendinga.  

Það má sjá á tiltölulega nýjum stefnum bæði í aðalnámsskrá grunnskóla (2011) og 

menningarstefnu og þá listfræðslu (2013).  Stefnumótunum var fylgt eftir með málþinginu 

Menningarlandið 2013 og 2014.  Stefnumótunarfræði eru ekki gömul umræða á Íslandi.  

Forskrifuð stefna hefur lengi verið í formi hvetjandi aðstæðna, fjárlaga, lagaákvæði, styrkja, 

samninga eða annars slíks. Stefnumótun hefur því að miklu leyti gerst meðal þátttakenda, eða í 

formi sjálfsprottinar stefnu (Haukur F. Hannesson, 2009). Opinber stefnumótun í menntakerfinu 

ber þess merki þar sem misræmi er í mismunandi þáttum stefnumótunar. Mikilvægt er að 
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forskrifuð stefna og sjálfsprottin stefna virki gagnvirkt á hvor aðra og mjög miklu máli skiptir að 

meta reglulega þá þætti sem er vilji að ná árangri í. Í viðtölum við hagsmunaaðila kemur fram að 

auka megi samræður og eftirfylgni stefnu. Einnig kemur fram að oft vanti aðgerðaráætlun sem 

þurfi að tengja hana fjármagni og tímaramma.  

Það má því sjá nokkuð misræmi í stefnumótun menntamála í dag. Opinber stefnumótun um 

menntun samanstendur af fjórum gerðum stefnumótunar. Þar eru tvær forskrifaðar stefnur sem 

eru opinbert leiðarljós í menntamálum, annars vegar almenn fyrir grunnskóla (2013) þar sem 

áhersla er m.a. lögð á sköpun og sjálfbærni og þar sem eru viðmið um grundvallar listfræðslu, og 

hins vegar í listum og menningu, Menningarstefna (2013), sem kveður skýrt á um aukið aðgengi 

að listfræðslu og menningarþátttöku og mikilvægi listfræðslu í menntaþróun, óháð aðstæðum. Í 

sóknaráætlun, Hvítbók (2014) er bóklegt læsi sett í skýran forgang í grunnskólum auk þess að 

draga úr brottfalli í framhaldsskólum og efla starfsnám.  Hér mætti því skoða eftir fræðum 

Mintzbergs (1994) hvaða atriði stefnumótunar verða útundan eða sú stefnumótun sem nær ekki 

að komast til framkvæmda, óuppfyllta stefnan (e unrealized). Hjá öllum viðmælendum kemur 

fram að innleiðing inn í starfið á gólfinu, skólana, segja þeir að gerist hjá fagfólkinu sem þar 

starfar, eða með þriðju gerð stefnumótunar, sálfsprottinni stefnu. Þetta gefur til kynna almennt 

traust á sjálfsprottna stefnu og sífellt skapandi ferli hennar. Yfirleitt eru ferli stefnumótunar 

samsett af fleiri en einni (Haukur F. Hannesson, 2015). Það er því ástæða til að skoða betur 

hvernig má nýta forskrifaða stefnu og sjálfsprottna saman þannig að skili auknum árangri í 

viðfangsefni.  Í fjórða lagi er tilhneiging til duldrar stefnu, sem er í raun matsviðmið opinberrar 

stefnumótunar, námsmat nemenda við lok grunnskóla og matsviðmið mennta- og 

menningarmálaráðuneytis.  Hér er um að ræða lokapróf sem eru grundvöllur fyrir aðgengi 

nemenda að framhaldsskólum, þar sem fjórir framhaldsskólar eru umsetnir, allir með áherlsu á 

bókleg fög. Mælingar á borð við PISA og OECD fylgja lokaeinkunnum eftir og ýta enn frekar 

undir áherslu á árangur í fáum völdum námsgreinum, öllum bóklegum. Í viðtölum við 

tónmenntakennara komu fram áhyggjur þeirra vegna nýs námsmats í 10. bekk. Þar kveði á um að 

allar listgreinar sameinist í einni meðaltalseinkunn.  Viðmælendur úr hópi kennara voru sammála 

um að það væri ekki raunhæfur samanburður og fannst matsviðmiðin gera lítið úr mikilvægi 

greinanna. Sennilega væri auðveldara að gefa sameiginlega einkunn í íslensku og tónlist en t.d. 

myndlist og tónlist. Greina má merki þess á unglingastigi að þessi markmið í námsmati stýri 

viðhorfum meira en hinar forskrifuðu og sjálfsprottnu stefnur. Nemendur og kennarar á 

unglingastigi leitist við að leggja áherslu á árangur í einstökum greinum í lokaprófum, sem hafa 

haft forgang í menntun fyrri aldar. Markvissar breytingar hafa ekki náðst í að brjóta upp starfið á 

unglingastigi, þrátt fyrir niðurstöður rannsókna um mikla þörf fyrir breiðari efnistök og 
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fjölbreyttari kennsluhætti og einhæfni geti jafnvel haft þau áhrif að draga úr atvinnumöguleikum 

og velferð ungs fólks í framtíðinni (Barton, Farrell & Mourshed, 2013). Það gefur til kynna að 

mikil sóknarfæri séu til staðar varðandi þróun náms á unglingastigi í grunnskólum.  

 

Það mætti líta á misræmi stefnumótana sem óvissu ástand en sé litið á það sem skapandi ferli 

gætu falist í því tækifæri. Sjálfsprottin stefna stendur nokkuð nærri rótum íslensku 

þjóðarsálarinnar, eins og vel þekkta og hnyttna ortakið ,,þetta reddast” lýsir svo vel. Ein af 

orsökum gæti verið sú að formleg stjórnsýsla á Íslandi er ekki gömul miðað við í öðrum ríkjum. 

Einmitt það gæti gefið íslensku menntakerfi forskot í alþjóðlegri þróun, þar sem menntaþróun og 

fræðileg umræða í menntamálum er óðum að snúa til sjálfsprottinnar stefnu um aukið frelsi, 

valdeflingu, rými og sköpun. Ef fagleg umræða yrði virkjuð meðal skólafólks og leiðtogar í 

menntamálum gerðu sér far um að vera vel upplýstir um stöðu menntunar hefði Ísland þá 

möguleika að aðlaga sig vel og jafnvel vera í fararbroddi fylkingar í menntaþróun og hlutverki 

hins skapandi leiðtoga í menntakerfi 21. aldarinnar. Þörfin á breyttum umgengnisháttum við jörð 

og menn virðist brýn og er ástæða til að ætla að skynsamlegt væri að taka virkan þátt í þeirri 

þróun og byrja sem fyrst (When birds eat plastic, 2013; Dutch kid invents a system to allow the 

ocean to clean itself, 2015; Bernice, 2016; Robinson, 2015).  

 

Skólastofnun er lifandi og síbreytileg skipulagsheild. Hér mætti því skoða gagnsemi 

stefnumótunar listastofnunar (Haukur F. Hannesson, 2014) og stefnumiðaðrar stjórnunar 

(Runólfur Steinþórsson, 2003) og samspils þessara tveggja aðferða. Með því móti mætti 

endurskoða stefnurnar 5 og sameina meginatriði þeirra til að gera skilaboð skýrari, auðvelda 

eftirfylgni, samræma áherslur milli stjórnsýslusviða og auka þannig líkur á árangri.   

 

6.3.  EFLING TÓNMENNTAR Í GRUNNSKÓLUM OG LYKILAÐILAR 

 

Það kemur skýrt fram í máli allra viðmælenda að efling tónmenntar í grunnskólum felist í 

starfinu á gólfinu, hjá tónmenntakennurum og skólastjórnendum. Þar sem fagmenntaður og 

áhugasamur tónmenntakennari og áhugasamur og mentaðarfullir stjórnendur mætast eru allar 

líkur á að fagið tónmennt verði að miklum gæðum, umfangsmikið og komi fram í ýmsum 

starfsháttum skólans. Hlutverk tónmenntakennarans er að skipuleggja efnistök, aðferðir og 

uppbyggingu fagsins, vekja áhuga nemenda, sjá um utanumhald og verkstjórn innan 

nemendahóps og samkennara. Nálgast má eflingu tónmenntafagsins á þrjá vegu. Að efla gæði 
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tónlistarinnar sjálfrar sem felur í sér aukna þekkingu, hæfni og góðar hugmyndir 

tónmenntakennarans í tónlist og kennslufræðum. Einnig má ná fram auknum gæðum með því að 

efla samstarf við tónlistarskóla og listastofnanir og virkja þátttöku nemenda þar (Bamford, 

2011a). Niðurstöður rannsókna leiða í ljós að þátttaka nemenda í tónlistarnámi og skapandi starfi 

auka árangur í öðrum greinum (Costa-Giomi, 2004; Bilhartz, Bruhn & Olson, 1999). Þriðja 

nálgunin er að nýta tónlist sem leið til náms. Hér getur tónmenntakennarinn samþætt efnistök og 

aðferðir í eigin kennslu eða farið í samstarf af fjölbreyttum toga. Sé það sérstaklega skoðað út frá 

áherslu í dag á læsi kemur í ljós að tónmenntakennarar vinna mikið með orð, atkvæði, rytma, 

ljóð og túlkun og orðaforða í sínu fagi sem gæti styrkt hæfni í læsi og aukið um leið fjölbreytta 

kennsluhætti. Bent hefur verið á að með auknu upplýsingaflæði nýrrar aldar aukist þörf fyrir 

myndlæsi sem hraði og dýpki viðtöku upplýsinga (Lifandi Vísindi, 2010). Erlendar rannsóknir 

sýna að aukin listfræðsla í skólum eykur vellíðan og annan árangur nemenda og eflir þar með 

skólabrag sem gerir skólana eftirsóknarverðari (Bamford & Wimmer, 2012). Hér má því finna 

samnefnara fyrir eflingu læsis, tónmenntafræðslu, aukinnar aðsóknar í framhaldsnám og eflingar 

starfsnáms. Gagnlegt gæti verið að skoða slíka áhrifaþætti út frá fleiri listgreinum og skapandi 

kennsluháttum að auki.  

Til að samstarf geti orðið innan skólans skiptir jákvætt viðhorf kennara miklu máli. Tryggja þarf 

grundvallar aðstöðu fyrir bæði kennara og nemendur, til að vinna í undirbúningi og verkefnum 

og góð aðstaða ýtir undir öfluga tónmennt, sérstaklega til lengri tíma. Hlutverk skólastjórnenda 

er að vera hvetjandi og ákvarða innra skipulag með metnað fagsins í huga og sjá  um 

rekstrarstjórn. Innra skipulag skiptir miklu máli varðandi gæði starfs. Má þar nefna hópastærðir 

og tímaskipulag, ekki síst þegar unnið er í skapandi verkefnum. Gagnlegt gæti verið fyrir 

stjórnendur að finna nýjar nálganir á innra skipulagi skólastarfsins í takt við menntaþróun og 

þarfir nemenda. Vísbendingar eru um að þar skipti mestu máli að auka frelsi einstaklingsins til 

ákvarðantöku og eigin ábyrgðar og veita skapandi starfi rými. Í máli eins skólastjórans kemur 

fram að hann sé farinn óhikað að brjóta upp tímaskipulag skólastarfsins eftir þörfum, efni og 

aðstæðum, þar sem ný aðalnámsskrá geri viðmiðunarstundarskrá út frá mínútufjölda á viku, en 

ekki 40 mínútna kennslustundum. Þó virðast langflestir skólar ennþá skipuleggja starf sitt eftir 

gamla hefðbundna kennstlustundaforminu. Sérstaklega nýtist uppbrot kennslustunda vel í 

þemaverkefnum, smiðjum og fleiru. Eins og listamaðurinn og stjórnandinn bæta hvorn annan má 

ná bestum árangri með góðri samvinnu.  

 

Fleiri mikilvægir þættir koma þó í ljós sem gefa vísbendingar um að efling tónmenntar komi 

fleiri aðilum við eigi árangur að nást. Inn í skólunum er þriðji hópur grasrótarinnar, hinn almenni 
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kennari.  Það skiptir máli að hinn almenni kennari skilji og virði gildi listfræðslu sem mikilvægs 

þáttar í námi. Það skapar góðan starfsanda og eflir fagið þegar almennir kennarar eru jákvæðir og 

jafnvel hvetjandi, auk þess sem það ýtir undir aukið samstarf almennt og þá fjölbreyttari 

kennsluhætti, t.d. samþættingu. Merkja má að sumir almennir kennarar líti  á tónmennt og aðrar 

listgreinar, sem skrautfjöður skólans á tyllidögum.   

 

Allir viðmælendur nefndu að gæði kennaramenntunarinnar væri forgangsatriði í gæðum kennslu 

og þar þyrfti að vanda til verka. Mikilvægi vandaðrar og metnaðarfullrar kennaramenntunar 

skiptir mjög miklu máli (Bamford, 2011a).  Talið er að lenging kennaranámsins hafi gefið 

tækifæri á eflingu fagnáms innan sérgreina eins og tónmenntar, sem ekki hafi verið nýtt að fullu. 

Heyra má áhyggjutón varðandi að nýútskrifaðir tónmenntakennarar fái ekki næga fagþjálfun til 

að geta ráðið almennilega við starfið og er vitað til þess að kennarar hafi hætt eftir stuttan tíma í 

starfi. Hér má spyrja sig hvort væri hægt að finna lausnir og leiðir til að háskólastofnanirnar tvær 

sem mennta kennara landsins gætu unnið saman og aukið árangur  hjá hvor annarri. Gætu eflt 

kennarann í listamanninum og listamanninn í kennaranum (Kristín Valsdóttir, 2009) Einnig má 

benda á mikilvægi þess að listir og sköpun séu partur af grunnnámi allra kennara, ekki síst þegar 

horft er til menntaþróunar næstu ár (UNESCO, 2006). 

 

Sem óvæntur þáttur kom í ljós að laun hafa mikil áhrif á eflingu tónmenntar í grunnskólum og 

framtíðarsýn í skólaþróun. Nýjustu samningar hljóða upp á lægri laun milli tónmenntakennara og 

umsjónarkennara sem nemur tveimur launaflokkum, áður einum, miðað við 100% starf beggja. 

Hér hefur farsæll tónmenntakennari tekið þá ákvörðun að hætta vegna launalækkunar milli 

kjarasamninga sem honum fannst vega of þungt sem ábyrgðarhlutur gagnvart fjölskyldu sinni. 

Þrátt fyrir metnað í stefnumótun hjá Reykjvíkurborg er ekki greitt fyrir aukaleg störf, 

svokallaðan C-hluta, sem nýtist til að greiða fyrir viðbótarstörf eins og uppsetningar, sýningar, 

margskonar utanumhald og fleira. Launastaða þessi þýðir þar með að tónmenntakennarar, eins 

og aðrir listgreinakenanrar, fá einnig lægri laun fyrir sömu forfallakennslu, fyrir samskonar 

yfirvinnu og lægri lífeyrisgreiðslur. Farsælir tónmenntakennarar jafnvel með margra ára farsælan 

feril að baki, hafa skoðað ný störf eða skoða þann möguleika að fara í umsjónarkennslu. 

Samanburður þessi á einungis við kennara með réttindi, miðað við 100% starfshlutfall.  Hér er 

skýr vísbending um að í samningarviðræðum FG og SÍS felist ábyrgð á afleiðingar og 

skólaþróun. Miða þarf að því að kjaramál séu í takt við stefnumótanir og aðilar í 

samninganefndum upplýstir um mikilvægi þess.   



Óskalisti eða stefnumótun? 2016 

 

96 Þórdís Sævarsdóttir                                                             Lokaverkefni til MA prófs 
 

6.4.  TÓNMENNT OG SKÖPUN 

 

Sköpun er lykilhæfni 21. aldarinnar og virðist full þörf á (UNESCO, 2006). Á mörkum aldar 

iðnaðarins og hinnar skapandi upplýsingaaldar, á miklum breytingartímum, tækni og 

alþjóðasamfélags. Áskoranir og vandamál verða ekki þau sömu og á 20. öldinni og áskoranirnar 

verða margar (IBM, 2010 maí). Hinn skapandi  og lausnamiðaði leiðtogi verður sá hæfasti 

(Fullan & Scott, 2014) Heilastarfsemi verður aldrei virkari en í skapandi vinnubrögðum. Þá má 

sjá hröð taugaboð og tengingar milli beggja heilahvela (Bamford, 2013) Sköpun hefur verið einn 

grundvallarþáttur í tónmennt í mörg ár. Tónmenntakennarar eru þeir kennarar sem eru sökum 

starfs síns hvað þjálfaðastir í skapandi hópa og einstaklingsvinnu. Í starfi þeirra felst ein 

grundvallarhæfni leiðtogans, að geta leitt í gegnum óvissu ástand, jafnvel óreiðu. Í því sem 

virðist vera óreiða fyrir einn getur verið merkilegt ferli fyrir annan. Skólastjórnendur sem 

mannauðsstjórar gætu nýtt þetta tækifæri til að efla skapandi kennsluhætti innan skólans með því 

að virkja tónmenntakennarnn til að þjálfa aðra kennara í skapandi verkefnavinnu, eða hvetja 

kennara til að auka samstarf við tónmennt og innleiða þannig á nokku ódýran og fyrirhafnarlítinn 

hátt aukin skapandi verkefni. Þekkt dæmi eru um það að listir séu notaðar sem leið til að innleiða 

ákveðna stefnu og byggja upp (Skot-Hansen, 1998, Karen María Jónsdóttir, 2015). Einnig má 

nýta þessa leið í gegnum fleiri list- og verkgreinar. Hið skapandi ferli felur í sér ígrundaða 

hugsun (Dewey, 2000) hugmynd eða innblástur kemur í eurekabliki (DiLuzio, 2012) 

hugdettunni, og mikilvægt verður að fólk gefi sér tíma og rými til að hlusta og taka eftir.  Þetta er 

kjarni í þeirri nýju hugsun sem einkennir DNA nýrrar kennslufræði á 21. öldinni. Það þarf að 

hlsuta. Þar er nemandinn og hugmyndir hans, langanir og áhugi í fyrirrúmi. Hlutverk kennarans 

verður að aðstoða, innblása og hvetja og vera til staðar ef á þarf að halda. Þar verður lögð áhersla 

á raunfærni (Gunnar Finnbogason, 2009) og fjölbreytt nám í gegnum verklega og vitsmunalega 

hæfnig með þroskuðu siðferði og heilbrigðri dómgreind.  Hér er leitast markvisst við að finna 

jafnvægi milli þroska hægra og vinstra heilahvels (Damasio, 2006). Tilfinningin verður eins og 

frá stýringu yfir í þjónustu, frá pressu yfir í rými (Fullan & Scott, 2014), frá talanda yfir í 

hlustun.  

6.5. ÞJÓNANDI FORYSTA 

 

Megan Schmidt (2013) vitnar í orð eins þekktasta leiðtoga mannkynssögunnar, Martins Luthers 

King: „Allir geta verið miklir, því allir geta þjónað. Hér er megin kjarnanum í hugmyndafræði 

þjónandi forystu (e. servant leadership) lýst.  Þjónandi forysta hefur notið aukinna vinsælda um 
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allan heim í stjórnunarfræðum nútímans. Hér er á ferðinni hugmyndafræði sem leitast við að 

sameina bæði stjórnunar og leiðtogaæfni, forystuhæfni. Árangur leiðtoga liggur fyrst og fremst í 

viðhorfi hans til heildarinnar og að stjórnendur og leiðtogar líti á sjálfan sig sem þjónandi aðila 

sem efli og stuðli að þroska og þróun samstarfsfólksins og vinni af einlægum hug, siðferði, 

ábyrgð  og óeigingjörnum kærleika að hagsmunum heildarinnar (Hayes og Comer, 2010). Hér er 

sterk tilvísun í ferli sjálfsprottinnar stefnu, með áherslu á skapandi ferli, samvinnu og eflingu 

siðferði. Þjónandi forysta rímar því vel við framtíðarsýn í menntaþróun sem byggir á 

sjálfsprottinni stefnu. Sýnt hefur verið fram á mjög áhugaverð tengsl þjónandi forystu við 

menningarhæfni (e. cultural competence) og þá sveigjanleika og vilja til að mæta mismunandi 

þörfum einstaklinga á þann hátt að allir fái að njóta þess að vera þeir sjálfir, eflast á sínum 

sviðum og þroskast þannig til uppbyggilegs árangurs. Mikilvægt sé að rækta eigið innsæi og 

dómgreind og efla hugsjón og framtíðarsýn (Birna Gerður Jónsdóttir & Sigrún Gunnarsdóttir, 

2013)(Birna Gerður Jónsdóttir o.fl., 2011).  Þjónandi forysta eflir mennningarfærni og 

sveigjanleika með áherslu á einstaklinginn sem rímar einnig vel við aukna áherslu á menningu 

og listir í almennu námi. Auk þess er hér lögð áherslu á skapandi ferli, ábyrgð og sjálfbærni sem 

eru nokkur af megin áherslum í mennta- og skólaþróun inn í 21. öldina. 

 

Einn helsti styrkleiki þjónandi forystu er virk hlustun með virðingu fyrir viðkomandi og 

skilningi. Þannig ýti þjónandi forysta einnig undir traust og jákvæða þróun. Til að meta árangur 

taldi Greenleaf bestu leiðina að meta velferð þeirra þjónuðu og til að fá sem raunverulegustu 

mynd, að meta velferð þeirra sem minnstu völdin hafa (Greenleaf, 1978). Greenleaf bendir á að 

slík velferð verði gagnvirk ef hver og einn setji sér þann tilgang að efla aðra og þjóna (Smith, 

2005).  Northouse (2007) finnur mikinn samhljóm og staðsetur þjónandi forystu með 

umbreytingastjórnun (e. transformational leadership). Þjónandi forysta þjónar 

umbreytingastjórnun sem er ein stærsta áksorun á nýrri öld. Í öllum atriðum rímar þjónandi 

forysta mjög vel við megin áherslur í er varða þróun og árangur,  eins og sköpun, sjálfbærni og 

valdeflingu einstaklingsins, auk þess sem hún tekur á umbreytingarstjórnun. Með innleiðingu 

þjóanndi forystu í allt nám, stjórnendanám, kennaramenntun og nám barna og unglinga má auka 

árangur í framtíðarþróunar menntakerfisins og samfélagsins alls með hagsmuni allra í huga.  
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6.6.  SAMANBURÐUR 

 

Við fyrstu sýn má álíta að ekki sé marktækur munur á stefnumótun um eflingu tónmenntar í 

grunnskólum milli sveitarfélaganna Reykjavík og Kópavogs. Áherslan hefur verið mest á 

sjálsprottna stefnu innan skólanna og því sé ekki endilega skýr lína á mili sveitarfélaga heldur 

frekar öflugra tónmenntakennara og skólastjórnenda og hinna sem gefa því ekki sérstakan gaum.  

Þegar nánar er skoðað kemur í ljós að Reykjavíkurborg hefur tekið leiðtogahlutverk með 

metnaðarfullri forskrifaðri stefnu og hefur fylgt henni eftir með aðgerðaráætlun. Það gefur 

höfuðborginni forskot með auknu samspili forskrifaðrar- og sjálfsprottinnar stefnu, auk 

aðgerðaráætlunar. Þar má draga þá ályktun að fljótlega megi sjá aukinn árangur af því starfi.  

Greina má merki þess í skólastarfi, þar sem fjórir skólar hafa hlotið Menningarfánann sem 

viðurkenningu á framúrskarandi lista og menningarstarf. Það gefur vísbendingar að markvisst 

stefnumótunarstarf sé hvetjandi fyrir skóla í að efla menningu og listir. Einnig má sjá þess merki 

í sjálfstæðum viðburðum á vegum Menningar- og menntamálaráðuneytis eins og 

Barnamenningarhátíð og Upptakts þar sem allir loka þátttakendur komu úr Reykjavík. Vitað er 

um samstarf fjölda grunnskóla við tónlistarskóla og skólahljómsveitir. Ekki hefur enn verið gerð 

formleg úttekt á því. Í Kópavogi er lögð mikil áhersla á sjálfsprottna stefnu og má finna þess 

merki að efling tónmenntar í grunnskólum fari því í auknum mæli eftir eftir tónmenntakennurum 

og skólastjórnendum. Þétt samstarf grunnskóla er við tónlistarskóla og skólahljómsveitir, 

aðgengi að þeim upplýsingum var auðveldar í Kópavogi vegan stærðar sveitarfélags. 

Haft er í huga að Menningarstefna (2013) og í kjölfarið Mennta- og menningarstefna 

Reykjavíkurborgar (2014) eru nýlegar stefnur og því má draga þá álytkun að árangur af unnu 

starfi sé ekki allur kominn í ljós, en lofar góðu.   

 

Þegar hópur viðmælenda er borinn saman eftir kyni er ekki að merkja mun í viðhorfum. 

Eftirtektarvert er að mjög mikill samhljómur er í svörum allra viðmælenda sem gefur þá 

vísbendingu að þarfir skólasamfélagsins í dag séu nokkuð skýrar og óumdeildar. Þrátt fyrir það 

kemur í ljós í úttekt skólamálaráðs Kennarasamband Íslands (2016) að mikill munur sé á 

opinberum stefnum um skólamál og raunveruleikarins inn í skólunum sem gefur til kynna að 

frekar sé þörf á úrræðum og aðgerðum en viðhorfsmælingum. 

 

Í viðmælendahópi mátti  hins vegar greina mun milli yngri kynslóðar skólafólks og þess eldri. 

Yngri kennarar og skólafólk höfðu merkjanlega meiri áherslu á sköpun, þess að minnka stýringu 
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og aukið frelsi einstaklingsins til að velja og þá taka ábyrgð á eigin vali. Eldri kennarar og 

skólafólk lögðu meiri áherslu á atriði í innra skipulagi skólans og að fylgja eftir forskrifuðum 

stefnum og uppfylla innra skipulag.  

 Viðhorf yngri kynslóðarinnar eru mjög í samhljómi við framtíðarsýn um þróun skólamála á 21. 

öldinni. Á meðan viðhorf eldri kynslóðarinnar hallast meira að því hvernig megi uppfylla 

regluverkið inn í skólunum. Báðir hópar lögðu áherslu á metnaðarfulla fagmenntun í 

kennaranámi.  Hér endurspeglast þær tvær mismunandi nálganir 20. aldar skólakerfis og 21. 

aldar skólakerfis. Af því má draga þá ályktun að með endurnýjun kennarastéttarinnar, sem 

íslenskt samfélag stendur nú frammi fyrir, verði miklar viðhorfsbreytingar í takt við þá 

framtíðarsýn sem skin hér í gegn.  Í því sambandi er mikilvægt að hafa í huga hinn rauða þráð, 

jafnvægi.  Ungur nemur, gamall temur. Hér má hugsa sér að virk samræða á milli eldri og yngra 

fagfólks í skólamálum, og mismunandi faghópa sé gagnlegt öllum.   

 

 

7. LOKAORÐ 

 

 

Fyrir mig sem höfund og rannsakanda var þessi rannsóknarvinna gríðlega áhugavert ferli og 

gleði og þakklæti er mér efst í huga til allra þeirra viðmælenda sem gáfu sér tíma til að spjalla 

við sig, með góðum móttökum og treystu mér til að skyggnast eitt augnablik inn í starf þeirra og 

hugarheim.  

 

Efling tónmenntakennslu, sem ein grein listfræðslu í grunnskólum er hluti af stærri þróun 

menntunar á alþjóðavísu. Ástæðan er þörf nýrra samfélagsaðstæðna og þörf fyrir nýjar hæfni og 

nýjar lausnir.  Þessi þróun kemur skýrt í ljós þegar skyggnst er í markmið og forsendur og er ein 

mikilvægasta niðurstaða þessarar rannsóknar. Það er enginn vafi á að menntun í því formi sem 

skólar hafa verið í á síðustu öld stendur á þröskuldi umbyltingar. Breytingar sem því gætu fylgt 

telur höfundur að séu jákvæðar og gefi tækifæri á margskonar uppbyggingu í nýju alþjóðlegu 

samfélagi upplýsinga og sköpunar.  Það gæti þó verið að í breytingunum felist einhver átök, í 

það minnsta skoðanaskipti eldri viðhorfa og nýrra.  

Aðal breytingarnar eru umbylting á nálgun við nemandann .  Í stað þess að hann sé neðstur í 

valdapýramýda menntakerfis sem gefur honum til kynna hvað hann skuli verða, er nemandinn 

orðinn upphafpunktur menntunarinnar þar sem hann velur sjálfur hvað hann vill verða og 
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menntunin felst í því hvernig hægt er að styrkja hann og efla á sem víðtækasta hátt til að ná 

sínum markmiðum. Á þann hátt verður lögð áhersla á frelsi einstaklingsins til að velja, sköpun 

hans og eigin ábyrgð. Hvað varðar mannkynið er sameiginlegt og brýnt hlutverk að snúa 

umhverfisspillingu úr vörn í sókn með því að finna leiðir til sjálfbærni, til betri og 

umhverfisvænni lífshátta og hvernig við getum hreinsað upp áratuga mengun. 

Jafnvægi er önnur megin niðurstaða rannsóknarinnar og liggur eins og rauður þráður í gegnum 

öll efnistök. Þar er áherslan á að hver manneskja leitist við að viðhalda og stuðla að jafnvægi. 

Það endurspeglast í áherslu á jafnvægi í þroska hægra og vinstra heilahvels, í miklvægi þess að 

stuðla að jafnvægi list- og verkgreina og bóklegra greina í nútíma skólakerfi, í því hvernig leitogi 

og stjórnandi geta hámarkað árangur með samvinnu og að sama skapi listamaðurinn og 

fjármálastjórinn, listamaðurinn og kennarinn, hugsjón og aðgerð, sköpun og rökhugsun, eldri og 

yngri, sjálfsprottin stefna og forskrifuð og leikur og starf svo eitthvað sé nefnt.  Hvað varðar 

skólaþróun má greina merki þess að tvö tímabil sögunnar séu að mætast sem skapist af breyttum 

samfélagsaðstæðum. Sköpun er einn lykilþátturinn í þeim umbreytingum. Í skapandi ferli felst að 

hlusta á uppsprettuna, eurekablikið, og veita hugsmynd sinni það rými og þá athygli og úrvinnslu 

sem þarf. Á sama hátt má segja að betri árangri megi ná ef eldri viðhorf veita þeim nýrri það 

rými, þá álustun og þá úrvinnslu sem þarf.  

Það má greina merki þessara tveggja viðhorfa innan skólakerfisins alls í þeim breytingum sem 

felast í eflingu list- og verkgreina, og þá tónmenntar innan grunnskóla. Þörfin er til staðar og 

viðhorfin óumdeild, en þegar kemur að breytingum í daglegu starfi skapast viss togstreita  og 

losaragangur í sköpun sem gæti virst sem óreiða fyrir marga. Þeir sem eru vanir skapandi ferli 

finnst slíkt ekki ógnandi heldur sjá í því eðlilega möguleika.  

Í menntun nýrrar aldar er lögð afgerandi áhersla á skapandi ferli. Ein af megin leiðum til þess að 

auka sköpun og fjölbreytni er að efla listfræðslu og nýta betur samþættingu námsgreina. Iðkun 

tónlistar, söngs, dans eða annars skapandi ferlis eykur árangur í öðru námi, gerir skólastarfið 

skemmtilegra og þar með skólana meira aðlaðandi. Efling tónmenntar felst í tveimur megin 

atriðum, að efla gæði tónlistarfræðslunnar sjálfrar, þar er sóknarfæri í auknu samstarfi við 

tónlistarskólana, listastofnanir og listamenn, og svo að efla nám í gegnum tónlist, t.d. með 

samþættingu.  Það byggist á vilja til samvinnu og vilja til að brjóta upp hið hefðbundna bóknám í 

öllum greinum. Tónmenntakennarar eru almennt mjög jákvæðir gagnvart samþættingu en vara við 

því að það verði til þynna út gæði fagsins sjálfs eða að listirnar verði skrautfjöður skólastarfs útávið, 

frekar en að vera nýttar sem mikilvægur þáttur í þroska og námi nemenda. Hvorug nálgunin kemur í 

staðinn fyrir hina og því nauðsynlegt að standa vel að báðum nálgunum. Efling tónmenntakennslu 

gerist vissulega í skólunum sjálfum og er að miklu leyti sjálfsprottin stefna. Hún er að miklu leyti 
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og stundum algjörlega háð góðri samvinnu tónmenntakennara og skólastjóra, sem þýðir að 

stjórnandi þurfi að hafa áhuga, í það minnsta bera virðingu, fyrir greininni og tónmenntakennaranm 

og starfi hans.  Stuðningar annara kennara skiptir þar líka miklu máli.  Ekki má ofmeta mátt 

sjálfsprottinnar stefnu og fagfólksins í skólunum, þar sem önnur fleiri áhrifaþættir skipta mjög milu 

máli.  Þar má helst nefna kennaramenntun, sem þarf endurskoðunar við út frá nýjum hugmyndum 

um menntun 21. aldarinnar og launamismun innan kennarastéttarinnar, sem kallar á 

vitundarvakningu meðal samninganefnda. Báðir þessir þættir hafa mjög mikil áhrif á stöðu 

tónmenntakennslu og framtíðarsýnar starfandi tónmenntakennara. 

 

Eigi langtímaárangur að nást þarf forskrifuð stefna og mat á stefnu að vera í samræmi við 

markmiðið um eflingu tónmenntakennslu. Auk þess þarf að skoða stóra áhrifaþætti eins og laun og 

kennaramenntun.  Það má því færa rök fyrir því að efling tónmenntar í grunnskólum er meira í orði 

en á borði.    

 

Í samanburði kemur í ljós að þrátt fyrir unga forskrifaða mennta- og menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar (2014) má hefur Reykjavík forystu í markvissri vinnu við þróun 

menntunar til framtíðar og árangurs í aukinni listfræðslu, tónmennt innan grunnskóla. 

Jarðvegur skólamál er frjór og framsýn markmið. Haldi öflugt starf stjórnsýslunnar 

áfram er líklegt að sjá uppbyggilegan árangur næstu ár. Þó má benda á sóknarfæri hjá 

Reykjavíkurborg að starfa markvissar með mannauðnum sem nú þegar er inn í 

skólunum, tónmenntakennurum og öðrum listfræðslukennurum, og tryggja þurfi 

jafnrétti listfræðslukennara og umsjónarkennara í launum.  

 

Við kynjasamanburð kemur í ljós að sé ekki er viðhorfsmunur meðal viðmælenda. Í 

samanburði eldri og yngri kynslóðar koma hins vegar í ljós mismunandi áherslur, þar 

sem yngri kynslóðin hefur auknar áherslur á skapandi starf og samvinnu.  

 

,,....það er kannski svolítið fyndið að það sem ég er að ,,kvarta” yfir… mér 

finnst það vera í sjónmáli, það er ekki hinum megin á hnettinum.  ….það 

er bara næstum því eins og það er…”  
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Tillögur að úrbótum eru í megin atriðum sex:  

- Samræmd stefnumótun 

- Endurskoðun kennaramenntunar 

- Skapandi stjórnendur 

- Símenntun almennra kennara 

- Nemendamiðað nám 

- Þjónandi forysta 

 

 Samræmd stefnumótun: Samræma þarf opinberar menntastefnur, Aðalnámsskrá, 

Menningarstefnu og matsviðmið og gera skýr þau skilaboð sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti sendir skólunum og þá öllum þeim aðilum sem koma að rekstri 

skólanna. Auka má samtal skólafólks á öllum stigum með þróun menntunar og í huga. 

Með áherslu á sjálfsprottna stefnu má ná auknum árangri með nálgun Þjónandi forystu á 

þann hátt að fulltrúar skólamála í stjórnssýslu, ríki og sveitarstjórnum, fylgist með þróun 

og nýjum þörfum og árangri starfsins á gólfinu og styðji við það starf.  Einig er mikilvægt 

að séttarfélag, FG, og samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga séu upplýst um 

þær stefnur og þróun sem er í skólamálum og styðji við það starf.  

 Endurskoðun kennaramenntunar: er aðkallandi og skipuleggja þarf hana með gæði og 

þróun framtíðar í huga. Tryggja þarf góða fagmenntun í tónmennt og öðrum listgreinum.  

Listir og skapandi greinar þurfa að vera í grunnnámi allra kennara og allir kennarar 

upplýstir um almennt menntunargildi þeirra. Skoða þarf samstarf milli háskóla sem 

mennta kennara. Auka þarf aðsókn í kennaranámið þar sem vantar tónmenntakennara í 

skóla. Launakjör gætu verið áhrifaþáttur þar.  

 Skapandi stjórnendur: Skólastjórnendur þurfa að vera upplýstir og meðvitaðir um gildi 

listfræðslu og skapandi greina og sýna stuðning í verki.  Efla þarf menntun og símenntun 

stjórnenda og leggja áherslu leiðtogamennsku, t.d. í gegnum þjónandi forystu, 

mannauðsstjórnu, sjálfbærni og skilning á gildi listfræðslu og skapandi kennsluhátta. 

Upplýsa þarf skólastjórnendur sérstaklega um þá möguleika sem ný aðalnámsskrá gefur á 

þróun á innra skipulagi skólastarfs. Miðla þarf þeim nýjungum sem skapandi skólastjórar 

hafa nú þegar innleitt með góðum árangri. Hér væri æskilegt að fara í markvisst samstarf 

við Skólastjórafélag Íslands.  
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 Símenntun almennra kennara: Áríðandi er að almennir kennarar séu upplýstir 

markvisst um þróun menntunar til framtíðar og mikilvægi skapandi kennsluhátta, 

sjálfbærni og listfræðslu í því hlutverki. Einnig þarf að efla kennsluhætti í samþættingu 

og heildstæðum námsverkefnum og efla viðhorf til samstarfs.  Hér má m.a. nýta þá 

aðferð að miðla slíkum verkefnum sem vel hafa tekist milli skóla, skólastjórnenda, 

kennara, nemenda og foreldra og nýta í fleiri skólum. 

 Nemendamiðað nám: Auka þarf frelsi nemanda til að hafa áhrif og ákvarðanavald á 

eigið nám. Skoða þarf nýjar nálganir og viðhorf til menntunar og kennsluhátta með það í 

huga að nemendur hafi aukið ákvarðanavald og þá ábyrgð á eigin námi. Þar má líta á 

hlutverk kennara í samræmi við þjónandi forystu að, styðja og aðstoða nemanda við að 

fara sína námsleið, vekja áhuga og víkka sjóndeildarhring og reynsluheim nemandans 

 Þjónandi forysta: Innleiða þarf stjórnunarhætti eftir fræðum Þjónandi forystu. Það 

styður sjálfsprottna stefnu og frelsi til sköpunar og ábyrgðar nemenda, sem ýtir undir 

alhliða þroska hvers og eins.  
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9. VIÐAUKAR 

 

 

 

VIÐAUKI 1 

UPPLÝSINGABLAÐ OG SAMÞYKKI FYRIR VIÐTALI Í RANNSÓKNNINNI: 
 

TITILL: ÓSKALISTI EÐA STEFNUMÓTUN? – Er stefnumótun um eflingu 
tónlistarfræðslu innan íslenskra grunnskóla í orði eða á borði?“ 

 

LÝSING VERKEFNIS: Þetta er mastersverkefni Þórdísar Sævarsdóttur, 

tónmenntakennara og kórstjóra við Menningarstjórnun í félagsvísindadeild 

Háskólans á Bifröst. Það er unnið í samvinnu við tónmenntakennara og stjórnendur  

í grunnskólum og fulltrúa skólamála í stjórnsýslu menntamála og 

hagsmunasamtökum.  

  

Leiðbeinandi er Haukur F. Hannesson 

 

Rannasakandi biður hér með um leyfi þitt til að taka viðtal við þig og nota 

upplýsingar frá þér í niðurstöður. Einnig að fá að nota fullar tilvitnanir þar sem við 

á.  Rannsakandi tryggir fulla nafnleynd sé þess óskað. Þátttakandi hefur fullt leyfi 

til að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er í rannsókninni ef hann vill.  

Einnig hefur þátttakandi leyfi til að neita að svara tilteknum spurningum ef hann 

vill.   

 

 

HLJÓÐSKRÁR VERÐA GEYMDAR Í LÆSTUM SKÁP SEM ENGINN ÓVIÐKOMANDI 

KEMST Í.   EINNIG ER FULLRAR NAFNLEYNDAR GÆTT. 

 

SAMÞYKKI: Ég leyfi hér með Þórdís Sævarsdóttur að nýta niðurstöður og birta 

tilvitnanir sem koma hér fram í viðtali okkar. 

 
NAFN ÞÁTTTAKANDA. :__________________________________________________ 

 

UNDIRSKRIFT: _____________________________________________ 

 

NETFANG EÐA SÍMI: __________________________________________________ 
 

DAGSETNING: ___________ UNDIRSKRIFT VIÐMÆLANDA. : ___________________________ 
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VIÐAUKI 2 

Meginspurningar: „Hvað þarf að gera til að efla tónmenntafræðslu í almennu námi 

grunnskólanema og hverjir eru þar lykilaðilar?“ 

1. Hvernig mundir þú lýsa sjálfum/-ri þér sem tónlistarunnanda? 

 

2. Hvaða gildi finnst þér mikilvægust í listfræðslu? 

a. Hvaða hlutverk sérð þú fyrir þér að listfræðsla hafi fyrir menntun 

hvers og eins? 

b. Hvernig heldur þú að listfræðsla hafi áhrif á annað nám og skólabrag 

eða skólasamfélagið? 

c. Hvaða gildi telur þú listfræðslu hafa fyrir þróun menntunar? 

 
3. Hvað þér finnst þér þurfi að felast í almennri menntun í dag? 

a. Finnst þér eitthvað þurfa meiri áherslu á eitt en annað og þá hvað? 

 
4. Hversu mikið telur viðmælandi að viðhorf, vilji og stuðningur fagfóks 

menntamála hafi áhrif á stöðu tónmenntar í dag? 

a. Tómenntakennara? 

b. Skólastjórnenda? 

c. Annarra kennara? 

d. Fulltrúa í stjórnsýslu? 

 

5. Hvernig hefur aðstaða fagsins og fagkennara innan viðkomandi 

skólastofnunar áhrif á umfang og gæði fagsins? 

a. Tímaskipulag? 

b. Hópastærð? 

c. Vinnuálag? 

d. Aðstaða í skólastofu? 

e. Laun? 

 
6. Hvernig hefur menntun kennara áhrif? 

 

7. Hvað þarf helst að gera til að efla tónmenntafræðslu í grunnskólanámi og 

er það gert? 

a. Hvar er mesta þörfin? 

b. Hvernig má fara að því? 

c. Er það gert? 

 
8. Hverjir eru lykilaðilar til að framkvæmd geti orðið að veruleika? 

 

9. Hvernig sérð þú skólaþróun fyrir þér til framtíðar? 
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