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1. Inngangur   

Tónlist er margslungið fyrirbæri og hægt er að nýta sér krafta hennar til margra 

mismunandi hluta. Tónlist getur t.a.m. haft þroskandi áhrif ásamt því að sumar 

rannsóknir benda til jákvæðrar fylgni milli tónlistariðkunar og námsgetu1. Tónlist 

getur verið notuð til heilunar eða náð með jákvæðum hætti til hópa sem búa við 

einhverskonar hömlur. Allt eru þetta dæmi um að tónlist þurfi ekki einvörðungu að 

snúast um að spila á hljóðfæri eða kenna tónlist með þeim hætti sem gert er í 

tónlistarskólum landsins. Allir geta nýtt sér krafta tónlistarinnar að einhverju leyti og 

ættu að eiga þess kost til að bæta líf sitt með tónlist. Við búum í samfélagi þar sem 

helsti aðgangur að sérhæfðu tónlistarfólki er helst í gegnum tónlistarskóla landsins. 

Þessir skólar hafa byggt sér kerfi þar sem helsta áhersla þeirra er að kenna á hljóðfæri, 

söng og ýmis konar tónfræðigreinar svo sem hljómfræði, tónfræði ásamt 

tónlistarsögu. Nýjungar eru yfirleitt í formi tölvutónlistar eða ýmiskonar kennslu á 

tónlistartengd forrit. Þetta má líta á sem rökrétta framþróun miðað við þróun grunn,- 

framhalds,- og háskólanna þar sem tölvunotkun er orðin stór þáttur í starfi skólanna. 

Það kerfi sem tónlistarskólar starfa við byggist yfirleitt á kröfum um eðlilega 

námsframvindu og árangur í námi nemenda við tónlistarskólanna.  

 

1.1 Mín reynsla 

Alla ævi hefur tónlist verið stór og mikilvægur þáttur í mínu lífi. Það var þó ekki fyrr 

en á 25. aldursári að ég hafði aðstæður til og áhuga á að fara í tónlistarnám. Ég bjó 

svo vel á þeim tíma að vera starfsmaður sveitarfélagsins Álftaness og komst þess 

vegna inn í tónlistarskólann þar. Ég valdi mér gítar sem hljóðfæri til að læra á þar sem 

það er handhægt margradda hljóðfæri. Námið jók lífsgleði mína og gekk vonum 
                                                
1 Þórir Þórisson - Hvað er vitað um áhrif tónlistar á námshæfileika? (Vísindavefurinn, 2001). 
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framar. Eftir annað skólaárið mitt hafði ég klárað svokallað miðpróf og gat ekki beðið 

eftir að byrja næsta ár. Þegar ég mætti til leiks á þriðja skólaári var mér tilkynnt að 

vegna breytinga á reglum myndi sveitarfélagið mitt ekki greiða með mér því ég væri í 

fyrsta lagi of gamall og í öðru lagi væri mér ekki heimilt, sem Kópavogsbúa, að 

stunda nám utan sveitarfélagsins. Þetta kom eins og blaut tuska í andlitið og mér leið 

eins og 27 ára heimilislausu gamalmenni. Eftir ítrekaðar og formlegar ferðir á 

bæjarskrifstofu Kópavogs með ýmis skjöl tókst mér að fá undanþágu með því skilyrði 

að ég lyki árinu með framhaldsprófi. Með mikilli og markvissri ástundun tókst mér að 

ljúka verklega hluta námsins. En hvað tæki svo við?  Ég hafði hug á frekari 

tónlistarmenntun en hún var einungis í boði utan míns sveitarfélags. Umsókn minni í 

skóla í Reykjavík var hafnað vegna aldurs míns og búsetu. Ég bauðst til að borga 

námið að fullu þar sem sveitarfélagið vildi ekki niðurgreiða nám utan þess en mér var 

ítrekað vísað á dyr með það í farteskinu að ég væri úrelt gamalmenni sem ekki ætti 

rétt á námi í tónlistarskóla. Eftir mikla leit og fundi sótti ég um í tónlistardeild 

Listaháskóla Íslands og var svo heppinn að komast inn og fá tækifæri til að stunda 

nám í tónlist sem er mér hjartfólgin. Eftir að hafa staðið í þessu stappi, standa þessi 

mál mér nærri og liggur beint við að ég skrifi um tónlistarkennslu fyrir fullorðna. 

 

1.2 Gögn og heimildir 

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar kemur að því að finna heimildir um 

tónlistarkennslu fyrir fullorðna á Íslandi. Þess vegna var hér farin sú leið að afla 

frumgagna. Gerð var könnun meðal skólastjórnenda ýmissa tónlistarskóla um 

tónlistarkennslu fyrir fullorðna auk þess sem átt voru samtöl við ýmist málsmetandi 

fólk. Niðurstöður könnunarinnar verða útlistaðar í eftirfarandi máli auk þess sem þær 

verða að einhverju leyti tengdar við upplýsingar úr samtölunum. Að auki verður 
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stuðst við könnun sem Félag tónlistarskólakennara2 gerði á umfangi tónlistarskólanna 

árin 2002-20033. Í henni eru teknir fyrir helstu þættir tónlistarskóla svo sem fjöldi 

nemenda og starfsfólks, forskóla- og tónfræðikennsla, þjónusta, aðbúnaður og 

skólagjöld svo eitthvað sé nefnt. Sú könnun beinist að þeim tónlistarskólum sem 

starfa samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskólanna og kemur ekki inn á svið annarra 

tónlistarskóla landsins s.s. þá skóla sem einblína hvað mest á sérhæfingu eða eru 

byggðir á  námskeiðum. Þessir skólar eru yfirleitt staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og 

meira sóttir af fullorðnu fólki.  

  

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Byrjað verður á að fjalla almennt um tónlistarkennslu á Íslandi. Tónlistarskólum 

landsins verður skipt upp í þrjá flokka; tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu, 

tónlistarskóla á landsbyggðinni og sérhæfða skóla og fjallað verður um þessa þrjá 

flokka, þeir skilgreindir og skoðaðir með tilliti til niðurstaðna rannsóknar FT. 

Framkvæmd könnunar sem gerð var meðal skólastjórnenda verður útskýrð auk þess 

sem niðurstöður verða settar fram. Að því loknu verður rætt um stöðu tónlistarkennslu 

fyrir fullorðna á Íslandi út frá niðurstöðum könnunarinnar og öðrum upplýsingum sem 

tengjast heimi tónlistarskólanna. Í lokin verða helstu niðurstöður dregnar saman í 

stuttu máli. 

 

                                                
2 Hér á eftir verður vísað til félagsins með skammstöfuninni FT. 
3 Félag tónlistarskólakennara - Niðurstöður úr könnun á starfi tónlistarskólakennara, þjónustu og 
umfangi tónlistarskóla : tónlistarskólar skólaárið 2002-2003. (2003). 
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2. Tónlistarkennsla á Íslandi  

2.1 Aðkoma ríkis og sveitarfélaga 

Ef tónlistarskólar vilja fá fjárstuðning frá sveitarfélögum þurfa þeir að uppfylla lög 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Meðal þess sem þau lög fela í sér er að 

tónlistarskólarnir skulu starfa samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskólanna45. 

Aðalnámskráin er gefin út af Menntamálaráðuneytinu og fjallar meðal annars um 

meginmarkmið tónlistarskólanna, skipulagningu náms, námsmats  og fyrirkomulag 

prófa svo eitthvað sé nefnt fyrir hin ýmsu hljóðfæri ásamt tónfræðigreina. 

Tónlistarskólar þurfa að uppfylla skilyrði hennar auk laga um fjárhagslegan stuðning 

til sveitarfélaganna til að fá fjárhagslegan stuðning frá Menntamálaráðuneytinu6  Þar 

kemur fram í samfélagslegum markmiðum almenna hluta námskrárinnar að „mennta- 

og menningarhlutverk tónlistarskóla sé að veita öllum, sem þess æskja, færi á að 

kynnast tónlistarkennslu af eigin raun”7.  

Þetta er falleg hugmyndafræði og er aðalnámskráin í þessu tilliti opin gagnvart 

hugmyndum um tónlistarnám fyrir alla. Aðalnámskráin kemur þó sterkt að 

aldurstengingu námsins líka t.a.m. í kaflanum um skipan tónlistarnámsins. Þar segir 

að þrískipting tónlistarnámsins í grunn-, mið- og framhaldsnám sé ekki háð 

uppbyggingu almenna skólakerfisins þó það finna megi samsvörun. Grunnnám sé 

ætlað neðri bekkjum grunnskóla og inniheldur einnig fornám sem sé sniðið að aldri og 

þroska ungra barna. Miðnám sé ætlað eldri bekkjum grunnskóla og framhaldsnám sé 

sambærilegt við nám á framhaldsskólastigi8. Þó svo að minnst sé á að þetta sé ekki 

einhlít viðmiðun er gefið fordæmi fyrir mögulega stefnu tónlistarskólanna, hvað aldur 

                                                
4 Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985. 
5 Hér eftir verður vísað til Aðalnámskrár tónlistarskólanna sem Aðalnámskrár. 
6 Aðalnámskrá tónlistarskólanna (Reykjavík, Menntamálaráðuneyti, 2002), 11. 
7 Aðalnámskrá tónlistarskólanna, bls. 16. 
8 Aðalnámskrá tónlistarskólanna, bls. 17. 
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nemenda varðar. Tónlistarsskólarnir eiga samkvæmt aðalnámskrá ekki að mismuna 

og að veita öllum tækifæri á tónlistarmenntun. Í mörgum tónlistarskólum tíðkast 

inntökupróf og ekkert þykir sjálfsagðara en að meta fólk hæft til að njóta 

tónlistarnáms. Sú stefna virðist hafa verið tekin í notkun af sveitarfélögum að 

takmarka aðgengi fullorðinna að tónlistarmenntun eða tónlistarskólum sem vilja 

aldurstengja námið og/eða veita hæfileikaríkum ungmennum aðgang.  

 Tónlistarskólar geta þó einnig kosið að vinna ekki eftir aðalnámskrá og boðið 

upp á annars konar tónlistarnám eins og t.a.m. í formi ýmis konar tónlistar-námskeiða 

þar sem tónlist er kennd með öðrum hætti en eftir aðalnámskrá. Þá frábiðja þeir sér 

greiðslu frá sveitarfélaginu sínu fyrir þá kennslu. Sumir skólar eru með blandað kerfi 

þ.e.a.s. kenna bæði eftir aðalnámskrá og fá þá með samþykki sveitarfélagsins og að 

uppfylltum lögum greiddan kennslukostnað samkvæmt kjarasamningum og eru að 

auki með námskeið þar sem viðskiptavinir greiða allan námskostnað eða þá 

sérkennslu sem skólinn býður upp á.  

Einnig er vert að minnast á það tímabil þegar Reykjavík deildi við ríkið um 

kostnaðarskiptingu vegna nemenda á framhaldsskólaaldri og við önnur sveitarfélög 

vegna nemenda sem voru að stunda nám utan sinnar heimabyggðar. Reykjavíkurborg 

setti þá á reglur um aldurstengdar niðurgreiðslur. Þá greiddi Reykjavíkurborg aðeins 

með nemendum 25 ára og yngri í hljóðfæranámi og 27 ára og yngri í söngnámi.  

Jafnframt greiddi Reykjavíkurborg einungis með nemendum sem höfðu lögheimili í 

borginni. Þetta varð til þess að önnur sveitarfélög tóku einnig upp aldursmörk við sína 

skóla þannig að nemendur yfir 21-25 ára aldri þurftu annað hvort að hverfa frá námi 

eða borga sjálfir allan kennslukostnað upp á mörg hundruð þúsund krónur. Þá er 

staðreynd að framhaldsnámsnemar sveitarfélaganna þurfa að sækja sér meira nám í 

sérhæfða skóla og eru þeir staðsettir í Reykjavík. Sveitarfélag þeirra nemenda varð þá 



7 
 

að staðfesta kostnaðargreiðslu til Reykjavíkurborgar ef nemandi hugði á 

framhaldsnám og gat neitun um greiðslu verið bláköld staðreynd. Stuttu eftir þetta 

tímabil 2006 voru reglur um aldursmörk niðurgreiðslna afnumdar hjá 

Reykjavíkurborg en ekki hafa öll sveitarfélögin fylgt eftir. Dýrt er að borga með 

nemendum í tónlistarnámi og oft er þétt setið um hvert pláss. 

Eitt hlutverka tónlistarskóla er að sinna tónlistaruppeldi fyrir nemendur á 

grunnskóla- og framhaldsskólaaldri. Þessi aldur og þá sérstaklega nemendur á 

grunnskólaaldri ganga oftar en ekki fyrir inn í skólana, sérstaklega á höfuðborgar-

svæðinu. Þar sem meiri fjöldi sækir um í hvern skóla þar eru færri pláss til að bítast 

um. Það veldur því að færri fullorðnir nemendur eru teknir inn og biðlistar geta 

myndast á vinsælustu hljóðfærin. Samkvæmt upplýsingum frá Laufeyju Ólafsdóttur, 

tónlistarfulltrúa Reykjavíkurborgar9, bera tónlistarskólarnir sjálfir ábyrgð á því hverja 

þeir taka inn og eru engin aldurstakmörk sett frá borginni. Borgin kemur aðeins að 

skólunum með greiðslum á kennslukostnaði samkvæmt kjarasamningum miðað við 

fjölda nemenda sem borgin hefur fallist á að greiða með gegn því að þeir fylgi 

Aðalnámskrá tónlistarskólanna og uppfylli lög. Þar sem tónlistarskólarnir eru 

sjálfseignarstofnanir er borgin í raun að kaupa þjónustu frá tónlistarskólunum. Einnig 

kom fram að Reykjavíkurborg býður engin önnur úrræði fyrir fullorðna í formi 

námskeiða eða náms í tónlist. Af þessu má sjá að skólarnir ráða sjálfir hverja þeir taka 

inn því borgin styrkir skólana óháð aldri nemenda. Út frá því má álykta að það séu 

skólarnir sjálfir sem ákvarða aldursskiptingu nemenda.  

Miklar breytingar á ytri umgjörð tónlistarkennslu gætu verið í uppsiglingu því 

að þegar þetta er ritað blasir við mesta fjármálakreppa Íslandssögunnar. Öll fjárlög eru 

í endurskoðun og sveitarfélög eru að skera niður kostnað á öllum sviðum þar á meðal 

                                                
9 Laufey Ólafsdóttir (munnleg heimild, 25. nóvember 2008). 
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greiðslum til skólanna sem er farið að sýna sig í uppsögnum kennara, t.d. mun 

þjónusta við nemendur skert í Eyjafjarðarsveit og skv. fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 

fyrir árið 2009 mun sú skerðing einkum koma niður á nemendum yfir tvítugu10. Þetta 

gæti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir tónlistarnám og hefur verið erfitt að fá 

upplýsingar frá sveitarfélögum og skólastjórnendum vegna málsins. Enginn vill svara 

spurningum um hugsanlegar afleiðingar né hvort niðurskurðir séu í sjónmáli. Einungis 

er svarað að tíminn verði að leiða í ljós hver raunverulega staða tónlistarskólanna sé. 

Þó þykir mjög líklegt að niðurskurður verði á tónlistarskólum líkt og í öðrum 

stofnunum því tónlistarnám er af sumum talinn dýr munaðarvara. 

 

2.2. Tónlistarskólar 

Í niðurstöðum þeirrar könnunar sem hér fer á eftir er tónlistarskólum skipt í þrjá 

flokka. Þetta er gert vegna mismunandi aðstæðna skólanna og hlutverks þeirra. Hér er 

þessum flokkum lýst nánar og að auki skoðaðir út frá niðurstöðum rannsóknar FT. 

 

     2.2.1 Tónlistarskólar á höfuðborgarsvæðinu  

Þegar talað er um tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu er átt við þá tónlistarskóla sem 

starfa samkvæmt aðalnámskrá og eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu. Tónlistarskólar 

á höfuðborgarsvæðinu eru aðskildir frá landsbyggðinni vegna þess að hlutverk þeirra 

er annað en tónlistarskólanna á landsbyggðinni að því leyti að þeir sinna ekki eins 

margþættu menningarlegu starfi líkt og margir tónlistarskólar á landsbyggðinni gera. 

Að auki þjónusta þeir frekar börn og ungmenni heldur en fullorðna og eru þ.a.l. ekki 

eins aðgengilegir fullorðnum og þeir skólar sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins. 

                                                
10 Guðmundur Jóhannsson - Fjárhagsáætlun 2009: Síðari umræða um fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 
(2008). 
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Þetta má að einhverju leyti rekja til þess að fleiri valkostir eru í boði fyrir fullorðna 

nemendur á höfuðborgarsvæðinu. 

 

    2.2.2 Tónlistarskólar utan höfuðborgarsvæðisins 

Þegar talað er um tónlistarskóla utan höfuðborgarsvæðisins eða tónlistarskóla á 

landsbyggðinni er átt við þá tónlistarskóla sem starfa samkvæmt Aðalnámskrá 

tónlistarskólanna og eru staðsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Utan 

höfuðborgarsvæðisins hafa tónlistarskólarnir oft stærra samfélagslegu hlutverki að 

gegna, þar sem þeir eru oft einir fárra fulltrúa menningarlífs í sinni heimabyggð. 

Jafnframt eru þeir oftast eini valkosturinn þegar kemur að tónlistarnámi, bæði fyrir 

börn og fullorðna. 

 

     2.2.3  Sérhæfðu skólarnir 

Sérhæfðir skólar eru nánast allir á höfuðborgarsvæðinu. Þessir skólar eru margskonar 

og gegna mismunandi hlutverkum. Margir af þeim eru þeir skólar sem ekki er fjallað 

um í rannsókn FT og eru margir hverjir einkaskólar sem eru ekki styrktir af ríki eða 

sveitarfélögum. Þessir skólar sinna hvað mest þeim fullorðnu einstaklingum á 

höfuðborgarsvæðinu sem vilja stunda tónlistarnám á sínum forsendum. Undir 

skilgreiningu sérhæfðra skóla falla skólar sem bjóða upp á tónlistarnám sem ekki er 

skilgreint sem hefðbundið samkvæmt aðalnámskrá. Þarna er um að ræða allt frá 

námskeiðum ýmisskonar til fjölþættra námsleiða allt frá hljóðfærakennslu til 

viðurkennds hljóðvinnslunáms sem nemendur geta fengið metið í áframhaldandi námi 

erlendis.  
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3. Könnun meðal stjórnenda tónlistarskóla á tónlistarnámi fullorðinna  

3.1  Inngangur  

Þegar tónlistarkennsla fyrir fullorðna er rannsökuð þarf að taka tillit til nokkurra þátta 

og reyna að gera sér einhverja grein fyrir því hverju fólk sækist eftir og hver sé hvati 

þeirra í tónlistarnámi. Hugsanlega hafa einhverjir þeirra fullorðnu nemenda eytt 

löngum tíma í tónlistarskóla og þjálfað sig reglulega með það að markmiði að ná 

áföngum samkvæmt stöðlum. Einhverjir gætu mögulega verið að hefja tónlistarnám á 

ný eftir nokkurt hlé og vilja styrkja þann grunn sem það hefur og jafnvel bæta sig enn 

frekar. Markmið einhverra gæti verið að læra sér til  yndisauka en ekki falla inn í kerfi 

prófa og mats. Ef um söngnemendur er að ræða þá byrja þeir iðulega seinna í námi og 

aðallega vegna eðlis raddarinnar, því hún þarfnast ákveðins þroska.  

Þetta eru bara nokkur dæmi um ástæður þess að fullorðnir einstaklingar gætu 

kosið að stunda tónlistarnám. Í þessari könnun verður leitast eftir að skoða meira 

kennslu á grunn- og miðstigum tónlistarnáms. Þetta er gert til að fá betri yfirsýn yfir 

eftirspurn og framboð fyrir fullorðnu einstaklingana sem vilja kynna og sækja sér 

tónlistarnám.  

Þessi rannsókn fól í sér að gerð var könnun meðal skólastjórnenda11 þar  sem 

þeir voru spurðir spurninga sem lúta að fullorðnum nemendum  þeirra skóla. Þetta var 

gert til að reyna sjá hver rauveruleg staða fullorðinna er í tónlistarskólum landsins 

vegna skorts á upplýsingum um efnið. Hannaðar voru spurningar með það í huga að 

auðvelt væri að svara þeim á stuttum tíma. Í rannsókn FT er miðað við að fullorðinn 

einstaklingur sé 21 árs eða eldri, og var því miðað við þann aldur í könnuninni sem 

hér er lýst til að geta borið saman. Útkoman var 7 spurningar12 sem tóku á 

hagkvæmum þáttum líkt og kostnaði, eftirspurn, námsefni og inntöku fullorðinna 
                                                
11 Sjá fylgiskjal 1 
12 Sjá fylgiskjal 1 
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nema. En einnig huglægum s.s. hver skoðun skólastjórnenda á tónlistarkennslu fyrir 

fullorðna sé og hvort fullorðnir nemendur stefni sérstaklega að stigsprófum. Þannig 

mætti með könnuninni skoða hvernig ástatt er um tónlistarkennslu fyrir fullorðna og 

draga skynsamlegar ályktanir. Vegna þess að farin var sú leið að vera með fáar 

auðleysanlegar spurningar í spurningalistanum var haft samband við valda 

skólastjórnendur og rætt við þá ítarlega um efnið. Þannig var hægt að fá betri sýn yfir 

efnið ásamt beinskeittari skoðunum skólastjórnendanna á efninu.  

Þar sem úrtakið í könnuninni var lítið er ytra réttmæti rannsóknarinnar ekki 

vitað og því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á alla tónlistarskóla 

landsins. Þrátt fyrir það geta niðurstöður hennar gefið einhverja mynd af ástandinu. 

 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Ekki var farin sú leið að senda könnunina á stjórnendur allra tónlistarskóla landsins 

heldur voru 20 skólar valdir með tilliti til framboðs tónlistarkennslunnar sem þeir 

bjóða upp á. Aðeins helmingur skólastjórnendanna svaraði könnuninni þrátt fyrir 

ítrekanir. Af þeim skólum sem svöruðu voru tveir skólar utan höfuðborgarsvæðisins, 

Tónlistarskóli Ísafjarðar og Tónlistarskóli Akureyrar, sjö á höfuðborgarsvæðinu, 

Tónsalir, Tónskóli Hörpunnar, Tónskóli Sigursveins, Tónhaf, Nýi Tónlistarskólinn, 

Tónlistarskóli Mosfellsbæjar og Tónlistarskóli Álftanes og að síðustu einn í flokki 

sérhæfðra skóla, Gítarskóli Íslands.  

 Byrjað var á að hafa samband í gegnum síma við stjórnendur þeirra skóla sem 

valdir voru og efni borið fram. Voru þeir beðnir um að svara spurningalista sem síðan 

var sendur með tölvupósti. Í spurningalistanum er leitað svara við spurningum um 

tónlistarkennslu fyrir fullorðna. Þátttakendur sendu svo svör sín til baka með 
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tölvupósti. Teknar voru saman niðurstöður og haft samband aftur við einstaka 

skólastjórnendur og málefni tónlistarkennslu fyrir fullorðna rædd frekar.  

Haft var samband og rætt sérstaklega við eftirtalda aðila til að fá dýpri innsýn í 

efnið. Þessir aðilar eru: Sigríður Ragnardóttir skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar, 

Gunnar Waage skólastjóri Trommuskólans, Guðbjörg Sigurjónsdóttir skólastjóri 

Söngskóla Sigurðar Demetz, Árni Harðarson skólastjóri Tónlistarskóla Kópavogs, 

Sigurður Sævarsson skólastjóri Nýja Tónlistarskólans, Guðni Olgeirsson hjá 

Menntamálaráðuneytinu, Jón Hrólfur Sigurjónsson starfsmaður sérverkefna í 

Menntamálaráðuneytinu og Laufey Ólafsdóttir tónlistarfulltrúi Reykjavíkurborgar. 

Ekki verða teknar sérstaklega saman niðurstöður úr þessum samtölum, upplýsingarnar 

voru að mestu almenns eðlis og notaðar til glöggvunar höfundar á stöðunni.  

 

3.3 Niðurstöður 

Þar sem aðeins einn skólastjóri sérskóla svaraði spurningalista þá verða niðurstöður 

frá honum hafðar sér þar sem mun hærra hlutfall fullorðinna nemenda er í þeim skóla 

en í hinum skólunum ella myndu þær skekkja meðaltal frá þeim skólum sem telja má 

hefðbundnari. 
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1.  Hvað eru margir fullorðnir (21 árs og eldri) sem stunda nám í þínum skóla?  

 
Mynd 1. 

 

Hér má sjá meðaltalshlutfall 

nemenda 21 árs og eldri af 

heildarfjölda nemenda skólanna. Sjá 

má að hlutfall nemenda eldri en 21 

árs er nokkuð hærra á landsbyggðinni 

en á höfuðborgar-svæðinu eða 6,1% 

á móti 3,7% á höfuðborgarsvæðinu. Í 

sérskólanum er hlutfall fullorðinna 

nemenda 12,5% af heildarfjölda 

nemenda skólans. 

 

 

 

 

2. Hversu margir fullorðnir (21 árs og eldri) sækja um tónlistarnámið á ári að 

meðaltali? 

 
Mynd 2. 

 

Færri eldri nemendur sækja um í 

tónlistarskólana á 

höfuðborgarsvæðinu á ári eða 

rúmlega 6 að meðaltali. Á 

landsbyggðinni er greinilega mun 

meiri aðsókn fullorðinna nemenda 

eða að meðaltali 36,5 umsóknir á ári. 

Af þessum skólum fær sérskólinn 

flestar umsóknir frá fullorðnum 

nemendum eða 60 á ári. 
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3. Hversu margir fullorðnir (21 árs og eldri) eru teknir inn í þinn skóla á ári að 

meðaltali? 

 

Mynd 3. 

 

Tónlistarskólar á 

höfuðborgarsvæðinu ná að taka inn 

rúm 78% þeirra fullorðnu nemenda 

sem sækja um eða 5 nemendur á ári 

að meðaltali. Tónlistarskólar á 

landsbyggðinni taka inn tæp 77% 

fullorðinna nemenda sem sækja um 

eða 28 á ári. Sérskólinn nær að taka 

inn helming af þeim nemendum sem 

sækja um eða 30 á ári.  

 

 

4. Er sama námsefni notað fyrir börn og fullorðna? 

 
Mynd 4. 

 

Það eru helst tónlistarskólar á 

höfuðborgarsvæðinu sem nota annað 

námsefni fyrir börn en fullorðna. Þetta á  

þó einungis við í tónfræðigreinum. Í 

einkatímum velja nemendur yfirleitt lög í 

samráði við kennarann og er það því 

einstaklingsbundið enda er 

söng/hljóðfæranám einstaklingsmiðað 

nám í flestum tilfellum. Sérskólinn er sá 

eini sem er með annað námsefni fyrir 

eldri nemendur sína en þá yngri. 
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5. Stefna fullorðnir nemendur markvisst að því að taka stigspróf? 

 
Mynd 5. 

 

Afgerandi niðurstaða er um að flestir 

eldri nemendur stefni markvisst að 

því að taka stigspróf. Þetta eru 

eðlileg svör þar sem forsenda fyrir 

fjárstuðningi frá sveitarfélagi er að 

nemendur sýni eðlilega 

námsframvindu. 

Hér er sérskólinn ekki hafður með 

þar sem hann er öðruvísi upp 

byggður en hinir skólarnir. 

 

 

6. Hvað kostar námið fyrir fullorðna? 

 
Mynd 6. 

 

Mikill munur er á verði á 

tónlistarkennslu milli 

sveitarfélaga. Þessi verð miðast 

við kennslu á grunnnámi í 

hljóðfæraleik. Söngnemendur og 

þeir sem eru lengra komnir borga 

mun meira fyrir sitt nám. 

Sérskólinn er með lægstu 

skólagjöldin. Mismunandi er eftir 

skólum hvað fæst fyrir gjöldin s.s. 

fjöldi tíma, hóp- eða einkatímar 

o.s.frv. 

 

 



16 
 

 

7. Hvaða skoðun hefur þú á tónlistarkennslu fyrir fullorðna? 

Við samantekt á þessari spurningu voru svör almennt jákvæð. Viðhorf 

skólastjórnendanna til tónlistarnáms fullorðinna er mjög jákvætt en þó var þeirri 

vangaveltu varpað fram hvort rétt mætti telja að fullorðnir ættu að hafa aðgang að 

niðurgreiddri kennslu til jafns við börn og unglinga.  
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4. Staða tónlistarkennslu fyrir fullorðna á Íslandi 

Í rannsókn FT frá 2003 kemur fram að 87% allra nemenda í tónlistarskólum landsins 

voru í grunnnámi13. Af þessu má álykta að meginvinnan í tónlistarskólunum snúi að 

kennslu barna eða byrjendakennslu. Og samkvæmt samtölum við skólastjórnendur og 

í athugasemdum með svörum við könnun eru flestir fullorðnir nemendur í grunnámi. 

Nemendur á grunnskólaaldri ganga yfirleitt fyrir og þar sem meiri fjöldi sækir um í 

hvern skóla á höfuðborgarsvæðinu eru færri pláss til að bítast um þar. Það veldur því 

að biðlistar myndast á vinsælustu hljóðfærin. 

 Eins og með skólastjórnendur utan höfuðborgarsvæðisins svöruðu 

skólastjórnendur innan þess spurningunni um viðhorf til tónlistarkennslu fullorðinna 

með jákvæðum hætti. Sú kennsla ætti rétt á sér og það væri vilji til að auka þá 

kennslu. En svo er komið inn á þá staðreynd að yngri nemendur ganga oft fyrir og 

langt því frá pláss fyrir alla í tónlistarskólum höfuðborgarinnar. Það er líka mögulegt 

að námsfyrirkomulag tónlistarskólanna sem vinna eftir aðalnámskrá sé ekki hentugt 

fyrir alla og myndu ýmiskonar tónlistarnámskeið kannski henta betur.  

Á höfuðborgarsvæðinu er meira framboð af skólum sem hafa 

námskeiðsfyrirkomulag og sækja fullorðnir nemendur frekar í þá. Af því má geta sér 

þess til að tónlistarskólar á höfuðborgarsvæðinu kjósi oft að taka frekar að sér 

tónlistarkennslu barna en fullorðinna. Þá eru tónlistarskólar höfuðborgarsvæðisins 

meira í hlutverki uppalenda líkt og grunnskólar. Því er mögulegt að margir þeirra 

fullorðnu nemenda sem stunda nám við tónlistarskóla hafi stundað sitt nám frá 

barnæsku.  

                                                
13 FT – Niðurstöður úr könnun (2003), 20. 
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Sömuleiðis þarf að taka mark á því að tónlistarskólar utan höfuðborgarsvæðisins taka 

oft að sér einu tónlistarkennsluna í sínum bæjarfélögum og því sækja fleiri fullorðnir 

nemendur á því svæði í þær stofnanir. 

Samkvæmt könnuninni sem FT gerði kemur fram að 91% nemenda í 

tónlistarskólum landsins voru 20 ára og yngri14. Þegar aldursdreifing nemenda er 

skoðuð nánar er forvitnilegt að meiri fjöldi fullorðinna nemenda er í tónlistarskólum 

utan höfuðborgarsvæðisins15. Þar spilar væntanlega inn í að íbúar sveitarfélagsins hafa 

ekki kost á því að sækja nám annað. Það vekur einnig athygli í rannsókn FT að tvöfalt 

fleiri nemendur njóta þjónustu tónlistarskóla hlutfallslega utan höfuðborgarsvæðisins 

ásamt því að hafa að meðaltali 50% fleiri stöðugildi kennara á hverja 1.000 íbúa16. 

Könnunin sem lögð var fyrir skólastjórnendur styður við þetta en þó munurinn sé 

minni, því hlutfall fullorðinna nemenda af heildarnemendafjölda skólanna utan 

höfuðborgarsvæðisins var 40% hærra en í skólunum á höfuðborgarsvæðinu.  

Í svörum stjórnenda skólanna af landsbyggðinni kom fram að þeir fullorðnu 

sem stunduðu nám við þessa skóla stefndu yfirleitt markvisst að stigsprófum. 

Einhverjir gerðu það þó ekki og væri ekki skyldugt að gera það. Þegar svörin voru 

borin saman við svör skólastjórnendanna á höfuðborgarsvæðinu kom fram að 

mismunandi kröfur voru gerðar til fullorðinna nemenda milli skóla. Flestir sögðu 

eitthvað í líkingu við „að allur gangur væri á því” og „að flestir nemendur kysu að 

taka próf”. Af þeim svörum er hægt að álykta að meira frjálsræði til fullorðinna 

nemenda væri gefið og að þeir mótuðu sitt nám frekar eftir sínum þörfum. Hins vegar 

bárust einnig svör þess efnis að nemendum væri skylt að taka próf og sýna eðlilega 

                                                
14 FT – Niðurstöður úr könnun (2003), 16. 
15 FT – Niðurstöður úr könnun (2003), 18. 
16 FT – Niðurstöður úr könnun (2003),  7. 
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námsframvindu. Í það væri hægt að lesa að vegna mikillar ásóknar sé setið fyrir 

hverju lausu plássi og því hægt að setja meiri kröfur á nemendur. 

Þegar skoðuð eru svör frá tónlistarskólum utan höfuðborgarsvæðisins við 

könnuninni kemur bersýnilega í ljós meiri aðsókn fullorðinna í þá skóla en í skólana á 

höfuðborgarsvæðinu. Það kom einnig fram sem athugasemd í svörunum frá öðrum 

skólanum að börnin gangi ávallt fyrir hverju plássi ef þess ber undir. Í rannsókn FT 

kemur fram að veturinn 2002-2003 var ekki marktækur munur á milli 

höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar á hlutfalli fullorðinna af heildarfjölda 

nemenda17. 

Söngnemendur eru sér á báti hvað upphaf náms varðar þar sem þeir byrja 

iðulega seinna á lífsleiðinni í sínu námi. Því gætu tíðkast inntökupróf í þeim skólum 

þar sem aðsóknin er mikil eins og oft er á höfuðborgarsvæðinu. Þeir söngskólar og 

klassískir tónlistarskólar sem eru taldir hvað frambærilegastir á landinu eru einnig á 

höfuðborgarsvæðinu og er ávallt í þeim tilfellum inntökupróf. Þegar nemandi sem býr 

utan höfuðborgarsvæðis hefur klárað sitt framhaldsprófsnám í tónlistarskóla og vill 

halda áfram meira námi þarf hann að fara í höfuðborgina til að gera það. Ef 

einstaklingur vill fara í rytmískt nám eru fáir skólar í boði og þá einna helst FÍH sem 

sérhæfir sig í þeirri deild. Þá þarf hann að sýna fram á einhvern hæfileika í tónlist í 

inntökuprófi til að eiga möguleika á að komast inn. Í þessum tilfellum gildir klárlega 

ekki að börn séu tekin fram yfir fullorðna nemendur. 

Í svörum við spurningarlista kom fram að námsefni fyrir fullorðna væri 

yfirleitt það sama og hjá börnum. Einkatímar í hljóðfæratímum eru líklega 

undanskildir því námið á að vera einstaklingsmiðað og væntanlega fær fullorðið fólk 

                                                
17 FT – Niðurstöður úr könnun (2003),  18. 



20 
 

einhverju um það ráðið hvað það spilar. Í hópkennslunni þ.e.a.s. tónfræðigreinum 

fylgdust fullorðnir oftast að með námsefni barnanna.  

Það vekur athygli að kostnaður við tónlistarnám utan höfuðborgarsvæðisins er 

minni en í skólunum á höfuðborgarsvæðinu. En samkvæmt rannsókn FT voru 

skólagjöld utan höfuðborgarsvæðisins um 50% lægri en á höfuðborgarsvæðinu eða 

26.726 krónur  að meðaltali árin 2002-200318. Samkvæmt svörum úr könnuninni hafa 

skólagjöld hækkað umtalsvert en fyrir grunnnám voru þau 61.000 krónur í 

Tónlistarskóla Ísafjarðar og 63.960 krónur í Tónlistarskóla Akureyrar. Það er ekki fast 

verð fyrir tónlistarnám á Íslandi. Vekja þarf athygli á því að samkvæmt rannsókn FT 

kemur fram að kostnaður við fullt nám í tónlistarskólum höfuðborgarsvæðisins er 

næstum tvöfalt meiri en utan þess eða 53.584 krónur  að meðaltali19. Þetta gæti stafað 

af hærri rekstrarkostnaði og fasteignaverði á höfuðborgarsvæðinu. Ef til vill gæti þetta 

stafað af því að meiri eftirspurn er eftir tónlistarkennslu á höfuðborgarsvæðinu. En ef 

litið er til kostnaðar eru tónlistarskólarnir oftar en ekki með lægri skólagjöld en 

sérhæfðu skólarnir og stafar það líklega af því að bæði eru sveitarfélögin að úthluta fé 

til tónlistarskólanna svo og sumir sérhæfðu skólanna eru með öðruvísi námsleiðir eða 

hreinlega ekki styrktir af sveitarfélögunum. Þetta á þó ekki við um sérhæfða skólann 

sem tók þátt í könnuninni hér (Gítarskóli Íslands) en hann var með lægstu skólagjöld 

af þeim skólum sem tóku þátt.  

Til að kanna viðhorf skólastjórnenda til tónlistarnáms fullorðinna var spurt í 

spurningalistanum hvaða skoðun þeir hefðu á tónlistarkennslu fyrir fullorðna. Í ljós  

kom á svörum þeirra hversu jákvæðum augum þeir líta á tónlistarkennslu fyrir 

fullorðna og þeir eru sammála um að tónlistarkennsla ætti að vera í boði fyrir alla. En 

er það svo? 

                                                
18 FT – Niðurstöður úr könnun (2003),  32. 
19 FT – Niðurstöður úr könnun (2003),  32. 
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Krafan til fullorðinna nemenda um árangur í námi virðist öðruvísi en til yngri 

nemenda. Val nemandans til að taka stigs- eða áfangapróf er rýmri og kannski meiri 

áhersla lögð á skemmtanagildis-þátt tónlistar frekar en akademíska nálgun þar sem 

kennari er í tónlistaruppeldishlutverki. Það mætti líta á þetta sem mismunun þar sem 

almennum nemendum er sett sú krafa að skila árangri eftir ákveðinn tíma. Á móti 

kemur að tónlist er til að njóta og gleðjast yfir og því sé það til góðs að læra sjálfum 

sér til yndisauka. 
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5. Lokaorð 

Þegar á heildina er litið er nokkuð aðgengilegt fyrir fullorðna manneskju að sækja sér 

tónlistarnám. Tónlistarskólarnir eru að mestu opnir fullorðnum nemendum. Leiðin er 

þó greiðari í þá skóla sem bjóða upp á námskeið. Þá er yfirleitt um vinsæl hljóðfæri 

að ræða líkt og gítar.   

 Eins og fram hefur komið minntust sumir skólastjórnendanna á að börn hefðu 

forgang í tónlistarnám og studdu viðtölin við þann þátt. Ekki virðist þó samræmi í því 

hver setur þá viðmiðun. Í einhverjum tilvikum eru það sveitarfélögin sem setja þessar 

skorður en oftast virðist skólum í sjálfsvald sett hverja þeir taka inn. Hér má spyrja sig 

hvort tónlistarkennararnir sjálfir hafi eitthvað með þetta að gera, það er hvort þeir 

velji sér frekar að kenna börnum en fullorðnum. Fullorðnir nemendur gera meiri 

kröfur til kennara sinna en börnin og einhverjir kennarar gætu reynt að forðast það. 

Þetta er atriði sem mjög athyglisvert væri að skoða betur. 

Mikið og gott starf hefur verið unnið við uppbyggingu tónlistarmenntunar á 

Íslandi. Tónlistarskóla er að finna í flestum sveitarfélögum á landinu og þar er unnið 

mikið og gagnlegt starf. Tónlistarlíf á Íslandi er í blóma og eru ótal fjölbreyttir 

tónlistarviðburðir og fjöldi íslenskra atvinnutónlistarmanna, innanlands sem utan, til 

marks um það. Ýmislegt hefur verið skrifað um tónlist og mikilvægi hennar á hinum 

ýmsu sviðum t.d. sem meðferðartæki fyrir fatlaða einstaklinga, áhrif tónlistar á börn, 

áhrif hennar á námsárangur og svo mætti lengi telja. Ekki virðist þó mikið til af 

skrifum um tónlistarnám fyrir fullorðna á íslensku. Er tónlist ekki jafn mikilvæg fyrir 

fullorðinn einstakling eða er ætlast til að við eldumst uppúr henni? Gæti tónlist ekki 

hjálpað fullorðnum að losa streitu eða bæta vellíðan? Gæti hún aukið árangur í starfi 

eða notað sem tæki á vinnustöðum til að bæta andrúmsloft? Það er ljóst að 

tónlistarkennsla fyrir fullorðna er svo gott sem óplægður akur í íslenskum 
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rannsóknum en hún býður upp á fjölmarga þætti sem áhugavert væri að rannsaka 

nánar. 
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7.  Fylgiskjal 1 - spurningakönnun 
 
 

Spurningar: 

 

 

1.  Hvað eru margir fullorðnir (21 árs og eldri) sem stunda nám í þínum skóla og á 

hvaða stigi (grunn- mið- eða framhaldsprófsstigi)?  

 

2. Hversu margir fullorðnir (21 árs og eldri) sækja um tónlistarnámið á ári að 

meðaltali? 

 

3. Hversu margir fullorðnir (21 árs og eldri) eru teknir inn í þinn skóla á ári að 

meðaltali? 

 

4. Er sama námsefni notað fyrir börn og fullorðna? 

 

5. Stefna fullorðnir nemendur markvisst að því að taka stigspróf? 

 

6. Hvað kostar námið fyrir fullorðna? 

 

7. Hvaða skoðun hefur þú á tónlistarkennslu fyrir fullorðna? 

 
 


