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Ágrip 
Meistaraprófsritgerð þessi fjallar um viðhorf farsælla tónmenntakennara til starfs síns og 

starfsvettvangs. Einkum er litið til þróunar hlutverka- og fagvitundar þeirra út frá menntun, 

sérstaklega tónlistarnámi og annarri mótun. Sjónum er beint að eigin viðhorfi þeirra til 

tónmennta og að líðan þeirra í starfi. Ritgerðin byggir á viðtölum við níu starfandi 

tónmenntakennara í grunnskólum, sem hafa 4–31 árs kennslureynslu á sínu sviði. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að afla vísbendinga um hvað einkenni viðhorf og 

starfshugmyndir farsælla tónmenntakennara. Ef hægt er að greina einhverja þætti sem 

sameiginlegir eru tónmenntakennurum, sem sýna áhuga, frumkvæði og ánægju í starfi, kynni 

það því að vera mikilvæg vitneskja fyrir þá sem standa að menntun þeirra og búa þeim 

starfsskilyrði. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess hversu erfiðlega hefur reynst að fá 

tónmenntakennara til starfa undanfarin ár í grunnskólanum. 

Meðal helstu niðurstaðna er að stuðningur skólastjóra er afar mikilvægur fyrir vellíðan 

og starfsumhverfi tónmenntakennara. Þrátt fyrir mismunandi nálgunarleiðir og aðferðir í 

kennslu, leggja allir viðmælendur áherslu á virkni nemenda og tónsköpun. Þeir líta fyrst og 

fremst á sig sem fagkennara í tónlist og taka ábyrgð á menningarmótun og tónlistarstarfi innan 

skólanna. Viðmælendur mínir hafa sterka fagvitund, sem í flestum tilvikum byggir á traustum 

grunni fagkunnáttu þeirra í tónlist og kennslu. Þeir eiga það sammerkt að hafa mikla trú á 

mikilvægi kennslu sinnar og hafa mótað sér skýra sýn og afstöðu til starfsins. Ánægja er með 

sveigjanleika námskrár í tónmennt þó nokkurra mótsagna gæti í afstöðu viðmælenda til hans. 
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Abstract 
This thesis is concerned with the views of successful elementary school music teachers, 

towards their work. It focuses on evolving role-identity and professional identities, in relation 

to general education, music education, occupational well-being and other significant factors. 

The thesis is based on interviews with nine practising elementary school music teachers who 

have between 4 and 31 years teaching experience. 

The main purpose of this thesis is to gather clues as to whether the attitudes and 

practices of successful elementary school music teachers share common denominators. 

Should such common factors be identified among enthusiastic, pro-active and professionally 

fulfilled teachers, it could prove valuable for those responsible for music teachers’ education 

and working environment. Since it has often proven difficult to hire music teachers in 

Iceland’s elementary schools and keep them once hired, this information could be especially 

important for the future of music education in Iceland. 

Results indicate that the support of school principals’ is particularly important to the 

teachers’ working environment and to their sense of well-being. In spite of differences in 

approach and practice in their teaching, all the participants emphasise creative student 

participation. They consider themselves first and foremost specialist teachers in music and 

they actively participate in moulding the overall culture of their respective schools. Teachers 

in the study have strong professional identities which, in most cases, are based on solid 

musical education and knowledge. They all believe in the importance of their teaching and 

have developed a clear philosophical focus towards their job. They are content with the 

flexibility of the national music curriculum even though a contradiction in their attitudes 

toward that issue is observed. 



 - 4 - 

Efnisyfirlit 
Ágrip ........................................................................................................................................... 2 
Abstract ...................................................................................................................................... 3 
Efnisyfirlit .................................................................................................................................. 4 
Formáli ....................................................................................................................................... 6 
1 Inngangur ............................................................................................................................. 7 

1.1 Kveikjan ..................................................................................................................... 7 
1.2 Aðfari ......................................................................................................................... 8 

2 Fræðileg umræða og rannsóknir ........................................................................................... 9 
2.1 List- og verkgreinar í íslenskum grunnskólum .......................................................... 9 

2.1.1 Handmenntakennarar (Textíl og smíðar) ............................................................. 10 
2.1.2 Myndmenntakennarar ........................................................................................... 10 

2.2 Tónmenntakennsla ................................................................................................... 11 
2.2.1 Aðalnámskrá listgreina – tónmennt ...................................................................... 11 

2.3 Staða tónmenntakennslu í grunnskóla ...................................................................... 13 
2.3.1 Lágt hlutfall tónmenntakennara við störf ............................................................. 14 
2.3.2 Menntun tónmenntakennara ................................................................................. 16 
2.3.3 Starf tónmenntakennara ........................................................................................ 17 

2.4 Hlutverkavitund (Role identity) ............................................................................... 19 
2.4.1 Hlutverkavitund verðandi tónlistarkennara (Bouij og Bladh) .............................. 19 
2.4.2 Líkan Bouij ........................................................................................................... 21 
2.4.3 Sjálfsvitund og starfshæfni ................................................................................... 22 

2.5 Fagvitund (Professional identity) ............................................................................. 25 
2.5.1 Tónlistarmaður – tónlistarkennari ........................................................................ 27 
2.5.2 Sjálfsvitund og fagmennska ................................................................................. 28 

2.6 Tónlistarvitund (Identities in music) ........................................................................ 29 
2.7 Samantekt ................................................................................................................. 30 

3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd ..................................................................................... 32 
3.1 Rannsóknarspurningar .............................................................................................. 32 
3.2 Rannsóknaraðferð ..................................................................................................... 32 
3.3 Viðtöl ........................................................................................................................ 33 
3.4 Þátttakendur .............................................................................................................. 34 

3.4.1 Val á þátttakendum ............................................................................................... 34 
3.5 Framkvæmd .............................................................................................................. 35 

3.5.1 Gagnaöflun ........................................................................................................... 35 
3.5.2 Greining gagna ..................................................................................................... 36 

3.6 Trúnaður og meðferð gagna ..................................................................................... 38 
3.7 Trúverðugleiki og staða mín gagnvart viðmælendum .............................................. 39 
3.8 Takmarkanir ............................................................................................................. 39 
3.9 Samantekt ................................................................................................................. 40 

4 Niðurstöður ......................................................................................................................... 41 
4.1 Líðan og starfsúthald ................................................................................................ 42 

4.1.1 Skólastjórinn er númer eitt ... ............................................................................... 42 
4.1.2 ... og samstarfsfólkið er númer tvö ....................................................................... 43 
4.1.3 Auðvitað er þetta hávaðasamt og ekki alltaf velkomið ........................................ 45 

4.2 Mótun og menntun kennaranna ................................................................................ 47 
4.2.1 Við vorum í svona heimsfrægum blokkflautu sextett .......................................... 47 
4.2.2 Ég er ennþá svo hissa á að ég sé tónmenntakennari. ............................................ 50 

4.3 Viðhorf til tónmenntakennslu ................................................................................... 52 



 - 5 - 

4.3.1 Þú ert listrænn stjórnandi þessarar stofnunar. ...................................................... 52 
4.3.2 Ég ... held bara að listgreinarnar séu kannski bestu fögin til að rækta góðar 
manneskjur ......................................................................................................................... 54 
4.3.3 Þetta er allt tónlist ................................................................................................. 57 
4.3.4 Hvergi betra að vinna ........................................................................................... 58 

4.4 Kennsluhættir og starfshugmyndir ........................................................................... 61 
4.4.1 Ég held að það sé virkni að allir séu virkir og virk sköpun .................................. 61 
4.4.2 Allir skjálfa sálar minnar silfurstrengir ................................................................ 63 

4.5 Ég er tónlistarmaður - Ég er ekki tónlistarmaður ..................................................... 64 
4.6 Farsæll tónmenntakennari ........................................................................................ 67 
4.7 Framtíðin .................................................................................................................. 69 
4.8 Hin mörgu hlutverk tónmenntakennarans ................................................................ 70 
4.9 Samantekt ................................................................................................................. 73 

5 Umræða .............................................................................................................................. 75 
5.1 Veldur hver á heldur ................................................................................................. 75 

5.1.1 Mótsagnir í afstöðu til námskrár .......................................................................... 76 
5.2 Mikilvægi fjölbreytts og öflugs tónlistaruppeldis .................................................... 77 
5.3 Hlutverka- og fagvitund afbragðskennara ................................................................ 78 
5.4 Eigin viðhorf og starfshugmyndir ............................................................................ 81 
5.5 Framtíðin .................................................................................................................. 83 

6 Lokaorð .............................................................................................................................. 85 
7 Heimildir ............................................................................................................................ 87 
8 Yfirlit fylgiskjala ................................................................................................................ 93 

 



 - 6 - 

Formáli 
Verkefni þetta er 20 eininga meistaraprófsritgerð til fullnaðar M.Ed. gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands. 

Leiðsögukennarar mínir voru dr. Ingvar Sigurgeirsson og dr. Robert Faulkner og vil ég 

færa þeim bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stöðuga hvatningu. Þeir eru hvor á sinn hátt 

mínar fyrirmyndir og innblástur að þessu verkefni sem fyrirmyndar kennarar og fagmenn. 

Einnig þakka ég Hafþóri Guðjónssyni margar góðar ábendingar.  

Fjölskyldu minni vil ég þakka þolinmæði og stuðning og sérstaklega eiginmanni mínum 

Eiríki Hjálmarssyni og æskuvinkonu Kristínu Jónsdóttur fyrir ómældar stundir við yfirlestur 

og góð ráð. Dr. Snæfríði Þóru Egilson vil ég einnig þakka fyrir að leiða mig um krákustigu 

aðferðarfræðinnar. 

Viðmælendum ber að þakka sérstaklega fyrir eljusemi þeirra og bjartsýni sem er 

ómetanlegt framlag til framgangs tónmenntar í grunnskólum. 

Að lokum tek ég hatt minn ofan fyrir öllum starfandi tónmenntakennurum sem hafa 

kjark og þor til að takast á við það erfiða en jafnframt skemmtilega verkefni sem 

tónmenntakennsla í grunnskóla er. 

 

 

Október 2006 

 

 

 

Kristín Valsdóttir 

tónmenntakennari 



 - 7 - 

1 Inngangur 
Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir rannsókn minni á starfshugmyndum níu tónmenntakennara 

á Íslandi. Rannsóknin beindist að tónmenntakennurum, sem bent var á að náð hefðu góðum 

árangri í sinni kennslu, og var rætt við þá um viðhorf þeirra til starfs síns og starfsvettvangs. 

Sjónum var einnig beint að þróun hlutverka- og fagvitundar þeirra. Engin rannsókn mun hafa 

verið gerð á þessu sviði áður hér á landi og akurinn því óplægður. 

1.1 Kveikjan 
Rannsókn þessi á sér nokkurn aðdraganda. Segja má að áhugi minn á tónmenntakennslu í 

grunnskóla, aðbúnaði og eflingu greinarinnar, eigi sér rætur í reynslu minni, eigin viðhorfum 

og mótun þar sem ég starfaði sem grunnskólakennari í tónmennt í 12 ár á 14 ára tímabili 

(1985-1999). Vangaveltur um einhvers konar skoðun eða rannsókn á tónmennt í grunnskóla 

kviknuðu hins vegar fyrst er ég var í starfshópi á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur 

veturinn 2002–2003. Hlutverk hans var að móta tillögur sem stuðla áttu að því að allir 

nemendur í 1.-8. bekk fengju tónmenntakennslu og einnig að taka afstöðu til 

samþættingarverkefna milli forskóla tónlistarskóla og yngstu bekkja grunnskólans 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2003). Á sama tíma lét menntamálaráðuneytið vinna rafræna 

könnun á meðal tónmenntakennara í grunnskóla í þeim tilgangi að fá yfirlit yfir fjölda þeirra 

og menntun (Menntamálaráðuneytið, 2003). 

Tónmenntakennsla í grunnskóla getur verið mjög skemmtileg og er jafnframt krefjandi 

starf. Það þekki ég af eigin reynslu og annarra kennara, sem virðast óþreytandi í starfi sínu og 

stuðla að eigin starfseflingu í gegnum endurmenntunarnámskeið o.fl. Forvitnilegt var að 

kanna viðhorf þeirra tónmenntakennara, sem svo ötullega virðast vinna að eflingu 

greinarinnar innan grunnskólans, til starfs síns, menntunar sinnar og starfsumhverfis og 

rannsaka hvort einhverjir sameiginlegir þættir búa þar að baki. Tilgáta mín er sú, að í gegnum 

mismunandi reynslu þeirra, áherslur og sjónarmið í starfi, megi draga fram nálgunarleiðir sem 

unnt sé að nýta til að efla áhuga og skerpa sýn okkar á tónmenntakennslu og nám verðandi 

tónmenntakennara. Í því samhengi er áhugavert að kanna hvernig hlutverka- og fagvitund 

farsælu kennaranna hefur mótast í gegnum formlega og óformlega menntun þeirra, annað 

umhverfi þeirra og hvernig tónmenntakennarinn samsamar sig hlutverkum sínu sem 

grunnskólakennari, tónmenntakennari og tónlistarmaður. Eins og síðar verður vikið að, skiptir 

máli hvaða tökum tónmenntakennarar taka þessi þrjú hlutverk, sem geta togast á í huga og 

atferli. 
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1.2 Aðfari 
Ég hóf þessa vinnu í námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir sem Guðrún Kristinsdóttir 

prófessor kenndi við Kennaraháskóla Íslands vorið 2005. Þá var viðfangsefnið, Hvað 

einkennir farsæla tónmenntakennara? Niðurstöður þess verkefnis leiddu mig á vit skólastjóra 

og í maí 2005 talaði ég símleiðis við 153 af 178 skólastjórum grunnskólanna víðsvegar um 

landið (Menntamálaráðuneytið, 2004). Ljóst var af þessum viðtölum að skoðanir þeirra og 

hugmyndir um tónmenntakennslu í grunnskóla, sem og skólastarf í heild, eru margvíslegar. Á 

það við um hugmyndir þeirra um hvað eigi að kenna og hvernig og hversu marga tíma á viku 

þeir telja æskilegt að tileinka tónmennt. 

Eftir að hafa kynnt hugmyndir að þessu verkefni á Nordplus–námskeiði kennara, 

meistara- og doktorsnema við tónlistarháskóla á Norðurlöndum, breyttust áherslur 

rannsóknarinnar nokkuð. Var það á þann veg að einskorða rannsóknina við tónmenntakennara 

en sleppa væntingum og viðhorfi skólastjóra að sinni. 

Í rannsókn minni verður því sjónum beint að viðhorfum og starfshugmyndum starfandi 

tónmenntakennara sem vegnar vel í starfi. Rannsóknin beinist að mati kennaranna á eigin 

mótun og menntun til starfsins og þeim þáttum sem hann telur hafa áhrif á vellíðan í starfi. 

Ljóst er að ytri þættir – s.s. mat kennara á námsgögnum, tímamagn kennslu og annað er lýtur 

að skipulagi skóla – skipta einnig mjög miklu máli í starfi og hafa áhrif á líðan kennara. Þeir 

þættir verða því ekki undanskildir og verða skoðaðir sem hluti af þeirri heild sem kennarinn, 

skólinn og umhverfi hans mynda. 
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2 Fræðileg umræða og rannsóknir 
Í þessum kafla verða kynntar rannsóknir og hugtök sem tengjast viðfangsefnum þessarar 

rannsóknar, þ.e. sem lúta að starfshugmyndum og viðhorfi tónmenntakennara til fags síns 

ásamt hugsanlegum mótunarþáttum í starfsvali þeirra og hugmyndum. Einnig verður vikið að 

þróun tónmenntakennslu á Íslandi og menntun tónmenntakennara. 

Þó ekki hafi verið gerðar rannsóknir á tónmenntakennslu hér á landi er efnið talsvert 

rannsakað erlendis. Ýmislegt bendir til þess að margt sé sameiginlegt með aðstæðum og 

reynslu tónmenntakennara þó höf og álfur skilji að og að þeir sem láta sig menntamál varða 

hafi áhyggjur af sambærilegum eða sömu þáttum. Fjöldi erlendra rannsókna hefur verið 

gerður á eflingu tónmenntar í grunnuppeldi barna, stöðu fagsins innan grunnskólans, skorti á 

tónmenntakennurum og markmiðssetningu í tónmenntakennaranámi. Þetta eru einmitt þættir 

sem helst hafa verið til skoðunar hjá yfirvöldum menntamála hér á landi, bæði ríki og 

sveitarfélögum.  

Starfsheitið tónmenntakennari nær yfir þá kennara sem sinna tónmenntakennslu í 

grunnskólum. Það hefur verið notað til aðgreiningar frá þeim sem kenna í tónlistarskólum. 

Þeir kallast tónlistarkennarar. Hér er alltaf talað um tónmennt og tónmenntakennara þegar 

vísað er til grunnskólakennara og kennslu tónmenntar í grunnskólum en orðið tónlistarkennari 

eða tónlistarkennsla þegar merkingin er víðtækari og nær einnig yfir kennara tónlistarskóla. 

2.1 List- og verkgreinar í íslenskum grunnskólum 
List- og verkgreinar í grunnskólum á Íslandi hafa í gegnum tíðina haft sérstöðu. Þó hluti 

menntunar kennara í þessum greinum fari nú fram í Kennaraháskóla Íslands fer hún fram 

víðar og er margvísleg. Í erindi sem Andri Ísaksson hélt á ráðstefnu árið 1983 og bar 

yfirskriftina Gildi list- og verkgreina í uppeldi, spurði hann hver væri staða list- og verkgreina 

í skólakerfinu. Hann svaraði því að hluta til sjálfur og sagði: 
Staðan er í stórum dráttum sú að í grunnskólum eru list- og verkgreinar sérgreinar. 
Þær eru kenndar af kennurum sem hljóta menntun sína og starfsþjálfun á sérstökum 
námsbrautum, flestir í menntastofnunum sem eru utan vébanda Kennaraháskóla 
Íslands. (Andri Ísaksson, 1983,1) 

Hann benti einnig á hið lága hlutfall list- og verkgreina af heildarstundum skólanna og 

hversu misjafnt það getur verið milli skóla og aldurshópa, eða 10-40% af heildarstundafjölda 

(Andri Ísaksson, 1983). Að einhverju leyti erum við ennþá í svipaðri stöðu hvað varðar 

stundafjölda og stöðu greinanna, þó stór hluti menntunar kennara sé kominn undir hatt 

kennaramenntunarstofnana (Menntamálaráðuneytið, 2002). Ástæða er til að reifa þær fáu 
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rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi innan list- og verkgreina, en þær varpa ljósi á 

svipaða stöðu sérgreinanna innan grunnskólanna. 

2.1.1 Handmenntakennarar (Textíl og smíðar) 
Ekki hafa áður verið gerðar rannsóknir á starfi tónmenntakennara á Íslandi. Hins vegar hafa 

rannsóknir verið gerðar meðal myndmennta-, textíl- og smíðakennara. Doktorsritgerð 

Guðrúnar Helgadóttur (1997) fjallar um handmenntakennara með sérstakri áherslu á hvernig 

þeir skilgreina starf sitt og fag og hvernig námskráin samræmist vinnu þeirra og 

kennslufyrirkomulagi. Rannsóknin byggir á lífssöguviðtölum við 42 íslenska kennara sem 

fæddir eru á árunum 1913-1960. 

Guðrún telur að eitt helsta gildi rannsóknarinnar sé að með henni fáist yfirsýn yfir það 

hvernig kennarar skilgreina sig út frá kennslu sinni og fagi, en einnig hvernig þeir eru 

skilgreindir af samfélaginu út frá faginu sem þeir kenna. Að einhverju leyti er þetta 

sjónarhorn sambærilegt við það sem ég mun hafa í minni rannsókn á tónmenntakennurum. 

Ætlun mín er að skoða starfshugmyndir og viðhorf tónmenntakennara, m.a. með það í huga 

hvernig og hvort þeir skilgreina sig fremur sem kennara eða tónlistarmenn. 

Eitt af því sem rannsókn Guðrúnar dregur fram er að handverkskennarar í íslenskum 

grunnskólum líta á sig sem undirmálskennara vegna fags síns. Áhersla á bókleg fög sé á 

kostnað verklegra greina og þau að einhverju marki sett skör neðar (Guðrún Helgadóttir, 

1997). Þarna tengjast rannsóknir okkar þar sem rannsóknir hafa sýnt að tónmennt í 

grunnskólum er oft gert lægra undir höfði en bóklegum greinum (Bergþóra Jónsdóttir, 2002; 

Verrastro og Leglar, 1992). Einnig kemur fram í rannsókn Guðrúnar að kennararnir eru 

töluvert mótaðir af umhverfi sínu þar eð margir koma úr fjölskyldum þar sem handverk var í 

hávegum haft. Þeir töldu að mótunin í uppvextinum hefði haft áhrif á val þeirra á 

kennslugrein. Kyn fléttast sterkt inn í samband þessara kennara við fag sitt, þar sem um er að 

ræða þau fög er áður hétu smíðar og saumar en þau hafa frá örófi verið kynbundin í okkar 

menningu. Einnig tengdu kennararnir starfsval eða fag við félagsstöðu eða stétt. Helgast það 

kannski af því að handverkið er iðn og tengt verkamannavinnu og ekki fyrr en nýlega sem það 

í sumum greinum hefur þróast, eða verið flokkað, nær list eða listhönnun. 

2.1.2 Myndmenntakennarar 
Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir (2000) gerði í meistaraprófsverkefni sínu viðtalsrannsókn á 

meðal myndlistarkennara í grunnskólum, sem einnig eiga margt sameiginlegt með 

tónmenntakennurum. Eitt af því er að þeir kennarar sem rætt var við voru með langt listnám 
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að baki og gátu byggt kennslu sína á eigin reynslu þó ekki væri mikið um útgefið námsefni. 

Fagmenntunin var þeim því styrkur þar sem aðstöðu vantaði. 

Jóhanna Þórunn lagði í rannsókn sinni áherslu á hvað myndmenntakennarar væru að 

kenna og hvernig það samræmdist námskrá greinarinnar. Í ritgerð hennar kemur fram að í 

námskrá myndmennta eru tilgreindir fjölmargir þættir, en tekið fram að ekki sé gert ráð fyrir 

að farið sé í þá alla vegna mismunandi aðstöðu sem greinin hefur innan skólanna. Þetta er því 

greinilega sambærilegt við það sem gerist í tónmennt og öðrum list- og verkgreinum þar sem 

námskráin er leiðbeinandi og getur þá í einhverjum tilvikum orðið yfirgripsmikil og erfið í 

framkvæmd nema fyrir reynda kennara við kjöraðstæður. Í niðurstöðum Jóhönnu kemur m.a. 

fram að margir viðmælenda hennar töldu að kennaranám í faginu væri með knappasta móti og 

að bæta mætti kennslufræði greinarinnar.  

Forvitnilegt er að skoða þessa þætti, s.s. tengingu við umhverfi, mótun og stöðu innan 

grunnskólans, hjá tónmenntakennurunum og kanna hvort svipaðar tengingar komi fram hjá 

þeim. Það sem sterklega tengir greinarnar í námskrá er að í tónmennta- og verkgreinum er 

námskráin óformleg eða ekki bundin ákveðnum verkefnum. Hún er leiðbeinandi og getur því 

hver kennari unnið út frá markmiðum hennar og mótað eigin áherslur á sínum forsendum og 

áhuga. Í rannsókn minni mun ég skoða þá þætti sem lúta að mótun í uppeldi og félagslega 

stöðu kennarans innan og utan skóla.  

2.2 Tónmenntakennsla 

2.2.1 Aðalnámskrá listgreina – tónmennt 
Í grunnskólalögunum er í VI. kafla um námskrár og kennsluskipan kveðið á um námsgreinar 

grunnskólans. Þar segir m.a. að kenna eigi listir og verkmenntir (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995). Samkvæmt Aðalnámskrá teljast til þeirra tónmennt, textílmennt, myndmennt, dans 

og leiklist. Þar sem námskráin hefur reglugerðarígildi er ljóst að tónmennt er skyldufag og 

sveitarstjórnum skylt að sjá til þess að henni sé fylgt. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, Listgreinar (1999) segir að samkvæmt viðmiðunar-

stundaskrá megi ekki vera færri en fjórar kennslustundir á viku í list- og verkgreinum. Þetta á 

þó einungis við um skyldunámsgreinarnar; myndlist, textílmennt og tónmennt. Dans og 

leikræn tjáning, sem eru að hasla sér völl innan grunnskólanna, hafa hins vegar ekki tiltekinn 

stundafjölda. Orðrétt segir síðan: 
Það er val stjórnenda skóla hvort þeir nýta sér þann möguleika að bæta við 
kennslustundum fyrir einstaka greinar og þætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 
Listgreinar, 1999, 5). 

Í sama riti í kaflanum um tónmennt segir síðan : 
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Námskráin í tónmennt er miðuð við það að nemandinn fái að jafnaði tvo tíma á viku 
(Sama heimild, 55). 

Þegar listgreinakaflinn er lesinn í heild kemur í ljós að gert er ráð fyrir að lágmarki 

fjórum skyldustundum á þrjú skyldufög auk tveggja valkvæðra. Tónmenntakennari sem vill 

fylgja námskránni getur lent í erfiðleikum ef hann fær einungis einn tíma í viku fyrir sitt fag. 

Ef vilji er hjá skólastjóra til að auka veg list- og verkgreina virðist augljóst að erfitt getur 

reynst að deila fjórum kennslustundum niður á fimm greinar. Til þess að  fá dæmið til að 

ganga upp verður hann að taka tíma af öðrum greinum eða tómstundum.  

Hugsanlegt er að þessi óskýrleiki skapi í raun skjól fyrir þá skóla sem ekki hafa 

tónmenntakennslu á stundarkrá. Starfsfólk viðkomandi skóla geti litið svo á að ekki sé verið 

að brjóta gegn námskrá þó þessari fræðsluskyldu sé ekki sinnt. Stjórnvöld eru augljóslega 

þarna á undanhaldi í stað þess að snúa vörn í sókn og vinna markvisst að því að öll börn fái 

lágmarksmenntun í faginu. Þessi óskýrleiki eða svigrúm getur verið einn þeirra ytri þátta sem 

áhrif hafa á skólastarf og hafa hugsanlega slæm áhrif á starfið og líðan þeirra sem sinna 

tónmenntakennslu í grunnskólum. Inntak tónmenntar er í námskránni flokkað svo: 

• Frum-, efnis - og leikniþættir 

• Sögulegt og félagslegt samhengi 

• Tónlistarlegt innsæi (Aðalnámskrá grunnskóla, Listgreinar, 1999, 55). 

Frumþættir tónlistar eru t.d. tónhæð, tónlengd, form o.s.frv. Efnisþættir eru síðan hinir 

fjölmörgu þættir sem hver frumþáttur getur innihaldið. Frumþátturinn inniheldur tónhæð 

efnisþætti eins og tónbil, laglínu, hreyfingu tónhæðar, hendingar og margt fleira. Hvernig hver 

og einn kennari kýs að nálgast þessa frum- og efnisþætti er mjög opið. Sumir leggja áherslu á 

leikniþáttinn, eins og að geta sungið vel og hreint eða spilað vel á skólahljóðfæri, en aðrir 

leggja meira upp úr félagslegu- og sögulegu samhengi. Hægt er að leggja mikla áherslu á 

tónlistarlegt innsæi í gegnum leikni eða hlustun og greiningu, eða hvort tveggja. Þannig væri 

nær endalaust hægt að halda áfram, því tónlistin er afskaplega víðfeðmt svið sem kemur inn á 

líf okkar og umhverfi á margvíslegan máta. Þegar fáar kennslustundir eru til skiptanna virðist 

augljóst að hver kennari verður að kjósa sér það áherslusvið innan tónlistarinnar sem hann 

álítur eftirsóknarverðast og hann telur sig geta komið sem best til skila. Þannig er námskráin 

sveigjanleg en leiðbeinandi. Gefin eru þrepamarkmið og áfangamarkmið við lok 4. og 7. 

bekkjar, ásamt hugmyndum um verkefni og námsmat. Engin samræmd próf eða formlegt 

eftirlit er viðhaft innan íslenska skólakerfisins í tónmennt. 



 - 13 - 

2.3 Staða tónmenntakennslu í grunnskóla 
Erfiðleikar hér á landi við að aðlaga nýja námskrá starfinu í skólanum tengjast að einhverju 

leyti tíðaranda og þeim möguleikum á tónlistariðkun sem almenningur hafði. Söngur var og er 

okkar stærsta arfleifð í tónlist og fram undir 1960 eðlilegasta og mest notaða leið fólks á 

öllum aldri til tónlistariðkunar. Í námskrá tónmenntar frá 1999 er hins vegar gert ráð fyrir 

fjölbreytilegum möguleikum í tónlistariðkun og nálgun í skólum og er söngiðkun aðeins ein 

af þeim. Með nýrri tækni og aðgengi manna að tónlist í gegnum sífellt fjölbreyttari miðla 

verður erfiðara fyrir kennara að koma til móts við nemendur sína, jafnvel þó hann sé allur að 

vilja gerður. Nemendur hafa greiðan aðgang að allskyns tónlistarefni sem í mörgum tilfellum 

er gjörólíkt því sem tónmenntakennari hefur þekkingu á. 

Fyrir tæpum 35 árum gaf menntamálaráðuneytið (1972) út nefndarálit sem var afrakstur 

vinnuhóps er vann að endurskoðun námskrár, námefnis og kennslu í tónmennt í barna- og 

gagnfræðaskólum. Skýrsla þessi er umfangsmikil og vörðu nefndarmenn töluverðum tíma í að 

skoða fyrri námskrár, leita til annarra landa og til listamanna á sviði tónlistar. Skýrslan ber 

þess merki að þeir sem að henni unnu lögðu mikla vinnu í verkið og að metnaður þeirra fyrir 

hönd tónlistarmenntunar íslenskra barna var afar mikill. Með tilkomu nýrrar námskrár í 

kjölfarið varð smá saman ákveðin stefnubreyting í tónmenntakennslu innan grunnskólans, 

sem endurspeglast í nafni fagsins, söngur, og starfsheitinu söngkennari.  

Skýrsla menntamálaráðuneytisins, Álitsgerð og tillögur um skipan tónlistarfræðslu 

(1983), gefur til kynna að verulegur misbrestur hafi verið á að Aðalnámskrá væri fylgt hvað 

varðar tónmenntakennslu. Svo virðist sem erfiðlega hafi reynst í gegnum tíðina að manna 

stöður tónmenntakennara í grunnskólum. 

Vísbendingar eru þó um að nú gangi eitthvað betur að manna í tónmenntakennarastöður. 

Þrátt fyrir afnám kennsluafsláttar tónmenntakennara í kjarasamningum grunnskóla 2001, 

hefur þróunin orðið sú, samkvæmt nýjustu úttekt menntamálaráðuneytisins (2003), að hlutfall 

þeirra grunnskóla á landinu þar sem kennd er tónmennt samkvæmt stundaskrá hækkaði um 

u.þ.b. 20% frá árinu 1983 til 2003. Þó er enn víða pottur brotinn og fimmti hver skóli virðist 

enn ekki sinna skyldum sínum í þessum efnum. Þá er því ósvarað hversu margir nemendur 

innan hvers skóla njóta tónmenntakennslu (Menntamálaráðuneytið, 1983, 2003, 

Kennarasamband Íslands, 2001). Benda má á að árið 2003 var einungis í þremur skólum 

(8,8%) í Reykjavík kennd tónmennt samkvæmt Aðalnámskrá í 1.–8. bekk. Meirihluti 

skólanna bauð eingöngu upp á tónmenntakennslu í 1.–7. eða 1.–6. bekk, eða 18 skólar 

(52,9%). Aðrir skólar kenndu tónmennt í færri árgöngum, nær alltaf á yngri stigum 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2003). 
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Samkvæmt skýrslu ráðuneytisins frá 2003 er tónmennt kennd í fleiri skólum en áður, en 

úttekt Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur frá sama ári leiðir í ljós að aðeins brot af nemendum 

skólanna hafa slíka kennslu. Að því leyti þyrfti nákvæmari úttekt á stöðu mála áður en hægt er 

að fullyrða hvort einhver raunveruleg breyting hafi átt sér stað. Helsta orsök þessa er, að mati 

fræðsluyfirvalda, hversu erfitt er að fá tónmenntakennara til starfa. Í viðtali við Morgunblaðið 

í apríl 2002 segir Gerður G. Óskarsdóttir fræðslustjóri Reykjavíkur að landlægur skortur á 

tónmenntakennurum sé fyrst og fremst því um að kenna að ekki náist að manna skólana: 
Við auglýsum á hverju vori eftir tónmenntakennurum en það tekst ekki að ráða í allar 
stöður. Skorturinn er vegna þess að of fátt fólk fer í gegnum þetta nám. Þetta gildir 
einnig um kennaranám almennt og við getum ekkert við því gert (Morgunblaðið, 
2002). 

2.3.1 Lágt hlutfall tónmenntakennara við störf 
Í kjölfar umræðunnar um skort á tónmenntakennurum, sem hófst með breyttum 

kjarasamningum, ákvað ég sem formaður Tónmenntakennarafélagins á þeim tíma að gera 

óformlega könnun meðal útskrifaðra tónmenntakennara. Vorið 2003 hafði ég af þessu tilefni 

símleiðis samband við alla sem útskrifast höfðu með tónmenntakennararéttindi á árunum 

1988–2003 frá KHÍ og Tónlistarskólanum í Reykjavík þar til deildin þar var lögð niður 2001. 

Upplýsingar um útskriftarnema voru fengnar frá skrifstofu Tónlistarskólans í Reykjavík og 

KHÍ fyrir Félag íslenskra tónmenntakennara 2003. 

Í ljós kom að af útskrifuðum tónmenntakennurum á þessu 15 ára tímabili voru einungis 

37% starfandi við fagið (Fræðslumiðstöð, 2003). Þetta hlutfall er sláandi líkt því hlutfalli sem 

rannsókn Bouij og Bladh leiddi í ljós (sbr. 2.4.1). Mismunandi ástæður voru gefnar upp, en af 

þeim sem hafið höfðu kennslu, stöldruðu margir stutt við. Sérstaka athygli vakti að sumir 

þessara kennara hættu að kenna tónmennt þar sem þeir töldu sig annað hvort ekki hafa 

nægilega menntun til að gerast sérfræðingar í greininni innan grunnskólans eða þeim fannst 

þeir ekki fá þá útrás sem þeir þurftu í tónlist og að einhverju leyti ekki geta nýtt sér 

tónlistarmenntun sína á fullnægjandi hátt. Einnig kom fram að kennurum fannst erfitt að hefja 

kennslu í tónmennt í nýjum skóla, að þurfa að kenna mörg hundruð nemendum á viku og að 

útbúa jafnvel stóran hluta námsefnis sjálfir. Vegna þess að oft voru þeir eini 

tónmenntakennari skólans fannst þeim stundum skorta á skilning og stuðning samstarfsmanna 

til verksins. 

Í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar, Grunnskólakennarar, fjöldi og menntun 

(Ríkisendurskoðun, 2003), kemur fram að af þeim kennurum sem útskrifuðust frá 

Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands vorið 2001 voru 71% þeirra við störf í 
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grunnskólum haustið 2001. Ári síðar, haustið 2002, voru 80% þessa sama útskriftarhóps við 

störf í grunnskólum landsins. 

Þó að aðferðir og úrtak hafi ekki verið sambærileg og þar af leiðandi ekki hægt að bera 

þetta saman sem jafngildar rannsóknir, þá gefa þessar niðurstöður ákveðna vísbendingu um að 

kennarar útskrifaðir af kjörsviði tónmenntar við Kennaraháskóla Íslands eða af 

tónmenntakennarabraut frá Tónlistarskóla Reykjavíkur skili sér síður til starfa en 

heildarhópurinn. 

Það er vissulega umhugsunarefni hversu illa tónmenntakennarar skila sér í kennslu en 

ekki síður í samhengi við það hversu erfitt virðist vera að fóta sig í greininni almennt. 

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að þeir kennarar sem endast ekki í starfi, hætta flestir á 

fyrstu árunum. Þar hafa menn t.a.m. áhyggjur af því að 33–50% allra kennara í landinu hætta 

á fyrstu þremur árum sínum í starfi og að árlega þarf 11.000 tónmenntakennara til að fylla 

skörð þeirra sem hætta vegna aldurs eða annarra orsaka. Hins vegar koma aðeins 5.500 nýir 

tónmenntakennarar í staðinn eða í helming starfanna (Roulston, Legette og Womack, 2005; 

Hill, 2003). 

Hvort kennari fer til starfa og hvort hann endist í starfi fram yfir fyrstu 1–3 árin hlýtur 

að velta á mörgum þáttum. Sumir eru einstaklingsbundnir en aðrir tengjast ytri þáttum 

skólastarfs eða samfélagsins, s.s. kjörum og aðstæðum á vinnustað. Spurningar vakna um 

hvort gleymst hafi að gera ráð fyrir nægilega sveigjanlegu skólastarfi eða stundatöflu, 

samstarfi kennara og tengingum á milli þeirra. Lágu eða liggja erfiðleikarnir í menntun 

kennaranna og skipulagi skólanna, eða hugsanlega námskránni sem gerir kennurum erfitt að 

fóta sig í greininni? Í áður nefndu erindi Andra Ísakssonar (1983) greindi hann þrjár 

meginástæður fyrir því að list- og verkgreinar eru á þeim tíma talin í vandræðum. 

Skólinn og lífið. Hann taldi þá róttæku markmiðs- og námsefnisbreytingu, sem þörf voru 

á til að breyta hugsanagangi og hinum ríkjandi viðhorfum samfélagsins til menntunar, erfiða í 

framkvæmd. Viðhorf til notagildis greina, sem kenndar eru í grunnskólanum, hefur eitthvað 

breyst á síðustu áratugum en þó meira í orði en á borði. 

Einhæfni og fjölbreytni skólans. Til þess að auka fjölbreytni innan grunnskólans þyrfti 

viðhorf almennings að vera jákvætt. Þjóðfélagið yrði að sýna, að það meti hæfni og þroska á 

sviði list- sem og verkgreina. Andri vitnaði þar til Eisners (1979) sem gagnrýndi þá einhæfu 

sýn sem birtist m.a. í markmiðssetningu og matskerfi grunnskóla. Birtist það m.a. í mikilli 

áherslu á bóklegar greinar og áhrif þess á mótun innra starfs skólanna. 
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Aðstæður og skipulag. Þetta tengist m.a. skorti á kennurum og aðstöðu til kennslu. Hér 

benti Andri á að eina leiðin til að leysa þennan vanda væri að gera gangskör að umbótum í 

menntun listgreinakennara og laða nemendur að þeim greinum. 

Svo virðist sem í heildina liggi vandamál greinar eins og tónmenntar ennþá í þessum 

sömu þáttum. Viðhorfsbreyting samfélagsins er eðlilega langtímaverkefni og gerist hægt. Í 

nýrri námskrá má sjá breytingar og samfélagið virðist vera meira vakandi fyrir því að tónlist 

sé arðbær atvinnuvettvangur sem vert er að gefa gaum. Fjölbreytni innan grunnskólans virðist 

ekki hafa aukist mikið þrátt fyrir lengingu grunnskólanáms. List- og verkgreinar höfðu, 

samkvæmt skýrslu sem Félagsvísindastofnun HÍ og Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans 

(2002) gerðu fyrir menntamálaráðuneytið um 9% af heildarstundafjölda grunnskólanáms 

íslenskra barna. Enn skal ítrekað að þetta er aðeins skipting tímafjölda á skyldunámsgreinar 

en ekki er víst að nemendur fái þetta tímamagn í list- og verkgreinum í reynd. Að auki hefur 

samræmdum prófum í bóklegum greinum verið bætt við í 4. og 7. bekk sem frekar eykur vægi 

þeirra í grunnskólum og þá væntanlega á kostnað annars. Hvað varðar mönnun í 

tónmenntakennarastöður og aðstöðu til kennslu hefur að mínu viti ekki verið gert átak í 

menntun kennara. Þvert á móti hefur sú deild sem sinnti þessu námi í Tónlistarskóla 

Reykjavíkur verið lögð niður. Aðstaða innan grunnskólanna er síðan á töluvert á valdsviði 

hvers skólastjóra og hvaða áherslur hann hefur í skólastarfi. 

2.3.2 Menntun tónmenntakennara 
Á árunum 1998–2002 var mikið rætt um menntun tónmenntakennara á Íslandi og stöðu þeirra 

í grunnskólum. Þá voru afar fáir að læra til tónmenntakennslu, hvort heldur í þeirri deild innan 

Tónlistarskólans í Reykjavík sem menntaði kennara í faginu, eða á kjörsviði tónmenntar 

Kennaraháskóla Íslands. Tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans var formlega lögð niður 

2001 og Listaháskóli Íslands tók við allri menntun á háskólastigi í tónlist sem 

Tónlistarskólinn hafði áður haft með höndum. Engin sérstök tónmenntakennaradeild hefur þó 

litið dagsins ljós innan skólans en hann býður upp á eins árs kennsluréttindanám fyrir 

tónlistarfólk sem lokið hefur háskólaprófi eða sambærilegu námi í tónlist. Það skal tekið fram 

að frá árinu 1997 hefur einnig verið starfrækt kennaradeild við Tónlistarskóla FÍH sem hefur 

sérhæft sig í menntun kennara til starfa í rytmískri tónlistarkennslu (popp og jass). Nú hafa 22 

nemendur lokið kennaraprófi frá FÍH. Námið undirbýr nemendur fyrst og fremst undir starf í 

almennum tónlistarskólum en ekki grunnskólann (Sigurður Flosason, 2006). 

Um aldamótin síðustu var kjörsvið tónlistar í Kennaraháskóla Íslands tekið til 

gagngerrar endurskoðunar og miklar breytingar gerðar á náminu. Þar sem áður var áhersla á 
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klassíska tónlistarmenntun miðar námið nú að fjölbreyttari nálgun, t.d. að dægurtónlist og 

rokki, læra á upptökutæki, kunna á og geta leiðbeint nemendum á helstu hljóðfæri 

rokkhljómsveitar o.fl. Í ljósi þess sem rætt var um hér að framan er umhugsunarvert og 

spennandi að sjá hvort námið í Listaháskólanum skili tónmenntakennurum út í grunnskólana í 

svipuðum mæli og sérstakt nám innan Tónlistarskóla Reykjavíkur gerði og hvort þeir 

nemendur telji menntun sína hæfa því starfi eftir klassískt tónlistarnám auk eins árs 

kennaranáms. Á sama hátt er spurning hvort hin nýja námsskipan á kjörsviði tónmenntar í 

KHÍ muni skila kennurum sem betur eru í stakk búnir til að sinna tónmennt í grunnskólum. 

Nemendur fá nú breiðari menntun sem kemur inn á fjölbreyttari tónlistarform, en á það hefur 

þótt skorta í grunnmenntun kennara. 

Hins vegar vakna spurningar um hvort þessi breyting sé á kostnað þeirrar 

grunnmenntunar sem tónmenntakennari verður að hafa. Einkum þegar horft er til þeirra 

forkrafna sem gerðar eru í KHÍ. Nú er miðað við 3. stig á hljóðfæri eða sambærilega þekkingu 

(Kennaraháskóli Íslands, 2006). Í þessum efnum, hlýtur að skipta máli hvaða reynslu og 

menntun nemendur á kjörsviðinu hafa áður en þeir hefja sitt kennaranám. Ef nemandi hefur 

kunnáttu samsvarandi 3. stigi en hefur aldrei í tónlistarskóla komið eða lært undirstöðugreinar 

eins og tónfræði, tónlistarsögu eða tónheyrn vaknar sú spurning hvort hægt er að tala um 

sérfræðing í greininni. 

2.3.3 Starf tónmenntakennara 
Tónmenntakennarar og aðrir sérgreinakennarar, eru oft í annarri stöðu en bekkjar- eða 

umsjónarkennarar í grunnskóla (Guðrún Helgadóttir, 1997, Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir, 

2000). Þeir sinna oft öllum skólanum eða stórum hluta hans, fá stuttan tíma með hverjum 

bekk og einstaklingi, þannig að tengslin við nemendur eru önnur en tengsl bekkjarkennara við 

nemendur sína. Faglega eru þeir einnig í annarri stöðu. Í umfjöllun sinni um menntun 

tónmenntakennara gera Verrastro og Leglar (1992) sérstaklega grein fyrir þessari sérstöðu. 

Þau benda á að tónmenntin sé oft á tíðum eins konar stjúpbarn í fag- eða greinafjölskyldu 

grunnskólanna þar sem kennarar velkjast um milli heima tónlistarinnar og kennslufræðanna. 

Ástæðurnar eru efalaust misjafnar og margar en ýmislegt bendir til ákveðins stefnuleysis í 

þessum málefnum frá hendi menntayfirvalda, sem m.a. birtist í aðstöðuleysi kennara í 

skólunum, námsefnisskorti o.fl. (Bergþóra Jónsdóttir, 2002). Einnig má velta fyrir sér hvers 

vegna þessar greinar eru taldar hafa verið í sérstöðu. Er það vegna þess að kennarar 

viðkomandi greina skera sig úr umhverfinu eða hafi sterkari fagvitund sem fagmenn í sinni 
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grein en sem kennarar, eða er það skólaumhverfið sem setur list- og verkgreinar til hliðar í 

skipulagi sínu og stefnumótun? 

Áður en kennaranám hefst hafa margir tónmenntakennarar þegar aflað sér umtalsverðrar 

sérþekkingar í tónlist. Þeir eru að sumu leyti í svipaðri stöðu og framhaldsskólakennarar, sem 

fyrst hafa menntað sig í ákveðnu fagi og síðan bætt uppeldis- og kennslufræðimenntun við. 

Mætti því álykta að þeir stæðu traustum fótum innan grunnskólans. Reynslan virðist önnur. 

Sumir þeirra, sem velja sér þetta kjörsvið innan Kennaraháskóla Íslands, hafa ekki 

mikla tónlistar- eða hljóðfæraþekkingu er þeir hefja nám og ná hugsanlega ekki þeirri 

kunnáttu og reynslu í faginu til að standast þær tónlistarlegu kröfur sem til þeirra kunna að 

vera gerðar er út í grunnskólann kemur. Við bætist síðan hinn flókni heimur 

grunnskólakennarans, áreiti og þekking sem sífellt verður flóknari og umfangsmeiri. 

Samkvæmt viðtalsrannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (1999), þar sem hann ræðir við 19 

starfandi grunnskólakennara, krefst starf grunnskólakennarans mun sérhæfðari þekkingar og 

leikni nú en um 1970. Það felst m.a. í fjölbreytilegri vinnuaðferðum við uppeldi, kennslu og 

námsmat. Kennararnir þurfa að kunna skil á margvíslegum skilgreiningum um 

námsörðugleika, kennsluaðferðir o.fl., sem ekki þekktust um 1970, og þurfa að geta brugðist 

við þeim hjá nemendum sínum með viðeigandi hætti. Að auki eru Íslendingar aðilar að 

alþjóðlegum sáttmálum sem tryggja eiga jafnrétti til náms og hafa stjórnvöld, kennarasamtök 

og fleiri hagsmunaðilar sameinast um það undir hugtakinu „skóli án aðgreiningar“. Þó hefur 

komið í ljós að afstaða starfandi kennara er ekki alltaf í samhljóman við hin háleitu markmið 

forystunnar þar sem þeir telja sig ekki búa við þær aðstæður að geta tryggt öllum nemendum 

nám við hæfi (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002). Allar þessar breytingar og 

kröfur sem gerðar eru til kennara í grunnskóla, mæta tónmenntakennurum ásamt miklum 

breytingum og fjölbreyttum kröfum sem gerðar eru til þeirra sem fagmanns í tónlist. 

Samkvæmt Eisner (2002) er því þannig háttað með tónmenntakennslu eins og alla 

kennslu, listgreina og annarra greina, að það sem nemendur læra er háð því hvernig það er 

kennt. Markmið námsgreinar byggist ekki einvörðungu á viðfangsefnum heldur á áherslum 

stefnumótandi aðila og kennara sem ákveða hvað þeim finnst mikilvægast að koma til skila. 

Margir hafa ritað um vægi þess að tónmenntakennarar séu, í kennsluaðferðum sínum, trúir 

eðli og gildum tónlistarinnar (Boardman, 2001; Elliott, 1995; Nikolaidou, 2005). Á þetta 

leggur Elliott (1995) töluverða áherslu á í bók sinni Music Matters. Að hans mati eru þessi 

gildi, þau sem fela í sér tónlistariðkun, þ.e. flutning, spuna, tónsköpun, útsetningu á tónlist og 

tónlistarstjórnun. Þessu verður best náð með því að nálgast viðfangsefnið á vissan hátt sem 

„afurðartengt“, þ.e. að nemendur kynnist grunnhugtökum og formum tónlistar í gegnum 
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fyrrnefndar leiðir. Með „afurðartengt“ vísar Elliott til þeirrar hliðar tónlistariðkunar að 

tónlistin er sköpuð, æfð og flutt. Það má bera það saman við að smíða einhvern hlut í stað 

þess að læra um spýtur og nagla og negla nagla án annars sýnilegs tilgangs. Á þennan hátt 

upplifa nemendur tónlistina með eigin iðkun og kennari getur í gegnum þá reynslu tengt og 

vísað í frumþætti sem unnið var með. 

Kennarar sem beita þessari aðferð þurfa væntanlega að vera vel að sér í faginu, þ.e. 

tónlistinni, en einnig þurfa þeir að hafa á valdi sínu þekkingu á kennsluaðferðum, ásamt færni 

til að leiða nemendur sína í skapandi tónlistariðkun. Hugsanlegt er að kennari sem litla 

undirstöðu hefur í tónlist eða hefur litla reynslu af skapandi tónlistariðkun, veigri sér við slíkri 

nálgun og taki frekar úr eigin reynsluhafi aðferðir sem hann upplifði sjálfur í sinni 

skólagöngu. Sloboda (2001) hefur einnig greint það sem eitt af vandamálum 

tónmenntakennslu í Bretlandi að kennararnir séu ekki í stakk búnir til að sinna þeim 

fjölbreyttu kröfum sem þeir standa frammi fyrir, einkum í efri bekkjum grunnskólans. 

Menntun þeirra og þekking sé fyrst og fremst bundin klassískri tónlist sem sé í mörgum 

tilfellum mjög fjarri menningu og áhuga skjólstæðinga þeirra. Sú gjá sem hugsanlega myndast 

milli nemenda og kennara verður jafnvel ennþá stærra í ljósi þess fjölmenningarsamfélags 

sem er í Bretlandi og er hægt og bítandi að myndast hér á landi. 

Hér verður ekki frekar fengist við þróun grunnskólans og áhrif hennar á starf 

grunnskólakennara almennt, en óvissan um framtíðarhlutverk sitt, m.a. í ljósi þess hversu illa 

hefur gengið að framfylgja lögum um tónmenntakennslu, gæti ráðið nokkru um það hversu 

slælega útskrifaðir tónmenntakennarar skila sér til starfa. Að framan nefndi ég að hugsanlega 

væri meira freistandi að líta á sig sem tónmenntakennara en „almennan kennara“ þar sem 

skilgreiningin á starfinu væri ógreinileg. En ef tónmenntakennsla í grunnskólum býr við þá 

miklu óvissu sem vísbendingar eru um, virðist það þó skammgóður vermir að spegla sína 

sjálfsvitund í henni. 

2.4 Hlutverkavitund (Role identity) 

2.4.1 Hlutverkavitund verðandi tónlistarkennara (Bouij og Bladh) 
Christer Bouij, sem starfað hefur sem tónlistarkennari við háskólann í Örebro í Svíþjóð frá 

árinu 1980, gerði langtímarannsókn á meðal tónlistarkennaranemenda sinna og fylgdi þeim 

eftir út í kennslu. Útgangspunktur hans var: Hvernig birtist félagsmótun tónmenntakennarans 

meðan á námi stendur og hvaða ferli móta þroska hans? Rannsóknin hófst 1987 er hann tók 

viðtöl við 16 tónlistarkennaranema sem voru að hefja nám. Ári síðar lagði samstarfsmaður 

hans, Stephan Bladh kennari við tónlistarháskólann í Malmö, spurningarlista fyrir alla 
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tónlistarkennaranema í Svíþjóð sem voru að hefja nám. Svör bárust frá 169 eða 73%. Sá 

hópur svaraði síðan öðrum spurningalista 1992, í lok fjögurra ára náms síns (136 svöruðu), og 

aftur 1995 er 133 svöruðu. Úr þeim hópi valdi Bouij 36 einstaklinga sem hann tók viðtöl við. 

Þannig höfðu þeir félagar upplýsingar og gögn um stóran hóp sænskra tónlistarkennaranema, 

bæði eigindleg og megindleg (Bouij, 1998; Bladh, 2002). 

Niðurstöður úr spurningalistum Bladh sýndu að hlutfall þeirra nemenda sem sögðust við 

upphaf náms vissir um að þeir vildu verða tónlistarkennarar var 27%. Þetta hlutfall hafði 

vaxið í 35% við námslok en hrapað niður í 19% eftir þriggja ára starf. Þetta virðist í 

samhljóman við tölur frá Bandaríkjunum sem sýna að stór hluti nýútskrifaðra 

tónmenntakennara hættir á fyrstu þremur árunum í starfi (Roulston, Legette og Womack, 

2005; Hill, 2003). Lítil breyting varð á meðal þátttakanda í rannsókn Bladh næstu þrjú ár, því 

árið 1998, eða sex árum eftir útskrift, voru það enn einungis 18% útskrifaðra tónlistarkennara 

sem voru viss um að þau myndu og vildu kenna. Sá hópur sem sýndi vilja til að kenna í 

hlutastarfi og sinna eigin tónsköpun á móti stækkaði hins vegar úr 37% í 56%. Um 25% 

svarenda litu á menntunina og kennarastarfið sem leið til að afla sér tekna svo hægt væri að 

sinna annarri tónlistarsköpun að vild. 

Bladh (2002) bendir á, að þó einhver munur sé á áherslum þeirra skóla sem mennta 

tónlistarkennara í Svíþjóð, sé hið hefðbundna viðhorf í tónlistarmenntun sameiginlegt; að 

leggja áherslu á tónlistarhæfileika einstaklinga og meta þá eftir frammistöðu á hefðbundnum, 

stöðluðum prófum. Hvort heldur sem er við inntöku í kennaradeildir tónlistarskólanna eða 

hljóðfæradeildir virðist jafnmikil áhersla lögð á að umsækjandi sé með góða einkunn t.d. í 

söng eða klassískum hljóðfæraleik. Með því hafi nemendur þá þegar verið mótaðir eftir hinum 

klassísku hefðum tónlistarskólanna. Í stað þess að meta hæfni þeirra í samskiptum, þekkingu á 

börnum og reynslu af starfi með ungmennum, sé hin staðlaða „performer“ -ímynd fest í sessi. 

Það meginmarkmið með námi tónmenntakennaranema, að verða kennari, er að mati Bladh 

svo óljóst að það virkar á engan hátt sem hvatning í menntuninni og er þar með helsta ástæða 

þess hversu slælega nemarnir skila sér til kennslu. Kennslufræði og vettvangsnám í 

tónlistarkennslu nær í huga nemandans ekki jafnræði á við tónlistarflutning og listrænar hliðar 

námsins. Hugsanlega tengist það einnig fyrri mótun í tónlist og áhugasviði nemandans. 

Í Svíþjóð, eins og hér á landi, standa nemendum mismunandi leiðir til boða til að öðlast 

tónmenntakennararéttindi. Þar getur tónlistarkennaranemi valið á milli þess að verða 

fagkennari í tónlist ásamt öðru fagi í yngri bekkjum grunnskóla, tónmenntakennari í efri 

bekkjum grunnskóla, sérhæfður rytmahópkennari eða sérhæfður hljóðfæra- eða hópkennari, 

s.s. lúðrasveitar-, kór- eða strengjasveitarstjóri. Þó formlegar menntunarleiðir séu ekki eins 
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margar á Íslandi, er ljóst að hér á landi starfa og hafa starfað tónmenntakennarar með viðlíka 

breidd í menntun og mótun. 

2.4.2 Líkan Bouij 
Með hliðsjón af þeim menntunarleiðum sem í boði eru og þeim hlutverkum sem 

kennaraneminn mátar sig við, hefur Bouij (1998, 2004) sett fram eftirfarandi líkan: 
 
Mynd 1:  Líkan Bouij 

 
 
 
 
Víðtæk tónlistarþekking 

   
 
        Alhliða      Nemendamiðaður  

 tónlistarmaður    kennari 
 
 

Hlutverkavitund       Hlutverkavitund  
sem        sem  
tónlistarmaður       kennari 
   

 
 
 Tónlistarflytjandi    Fag-/inntaksmiðaður 
       kennari 
    
    Sértæk tónlistarþekking 
 

 

        (Bouij, 1998, 2004) 

Líkanið á að sýna þá hlutverka- og fagvitund sem tómenntakennaraneminn glímir við og 

stendur í sífelldum samningum um við sjálfan sig, bæði í upphafi náms og síðar í kennslu. 

Efri hluti líkansins vísar til þeirra sem kjósa víðtæka menntun í tónlist og hugsanlega fleiri 

(list)greinum, en neðri hlutinn vísar til þeirra sem sækjast eftir því að geta einbeitt sér að 

afmörkuðu sviði tónlistar eða að eigin hljóðfæri. Hvar nemendur og síðar kennarar staðsetja 

markmið sín og hlutverk á lóðrétta og lárétta ásnum getur m.a. farið eftir sjálfsmynd þeirra, 

sjálfsvitund og mótun í tónlistarnámi, afstöðu til menntunar og kyni, svo eitthvað sé talið. 

Bouij (1998) tekur fram að konur einbeiti sér fremur að börnum og kennsluaðferðum í 

tónlistarkennslu en karlar einbeiti sér oftar að tónlistinni sem fagi og leggja minna upp úr 

uppeldishlutverki kennarans. 

Þegar nemendur eru komnir vel á veg í námi á hljóðfæri sitt telja margir þeirra 

eftirsóknarverðasta kostinn að verða atvinnutónlistarmaður eða „performer“. Í okkar 
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menningu er hann líka sýnilegastur í samfélaginu og e.t.v. mest metinn af ákveðnum 

skoðanamyndandi hópi. Ef nemandi sækist eftir að verða tónlistarflytjandi en nær ekki 

markmiðinu á hann tvær útgönguleiðir; að verða alhliða tónlistarmaður, sem hefur góð tök á 

einu eða fleiri hljóðfærum, hleypur undir bagga hjá hljómsveitum, í hljóðverum, eða spilar í 

smærri hljómsveit. Hin leiðin er að vera fyrst og fremst kennari, en hallast þá frekar að því 

sem í líkaninu er skilgreint sem fag- eða inntaksmiðaður kennari. Þá nálgast hann kennsluna 

fyrst og fremst sem tónlistarmaður, þar sem kjarninn í kennsluhæfni hans er tónlistin. 

Kennsluaðferðir hans miðast þá fyrst og fremst við framfarir á hljóðfærið eða eru tengdar 

efninu, en nemandinn sem heildstæð persóna er ekki í forgrunni. 

Þeim sem hlotið hafa mikla tónlistarmenntun reynist oft erfitt að laga sig að 

hlutverkavitund nemendamiðaða kennarans þar sem sérhæfing þeirra og sjálfsvitund tengist 

tónlist en ekki uppeldi og skólaþróun. Nemendamiðaði kennarinn er samkvæmt þessum 

skilgreiningum sá sem vill einbeita sér að uppeldi og heildarmótun barna. Grunnfag hans og 

áhugasvið er tónlist en hann nálgast starf sitt ekki eingöngu út frá tónlist heldur lítur á hana 

sem mikilvægan og órjúfanlegan þátt í uppeldi barna (Bouij, 1998, 2004). 

Vissulega er líkan af þessu tagi töluverð einföldun á þeim flókna veruleika sem fag- og 

hlutverkavitund er, en það greinir ákveðna grunnþætti í mótunarferlinu. Nemendur og 

kennarar eru hins vegar ekki staðsettir á einum stað á líkaninu fyrir lífstíð heldur skipta 

stundum um hlutverk. Ferlið tekur sífelldum breytingum vegna innri og ytri áhrifa hjá 

hverjum einstaklingi. Að mati Bouij (1998) eru þó litlar líkur á að kennari færi sig lóðrétt í 

myndinni. Það rökstyður hann með því að eðlilegt sé að kennari, sem er nýr í starfi og eygir 

möguleika á annarri leið en kennslu til að afla tekna í gegnum tónlist, færist til vinstri á lárétta 

ásnum. Hann lítur svo á að með láréttri færslu séu kennarar að aðlaga og þróa hlutverkavitund 

sína og finna leið sem sameinar kennslu og tónlistarflutning. Að hans mati krefst færsla eftir 

lóðrétta ásnum dýpri skoðunar á því hvað einstaklingurinn er að fást við og stendur fremur 

fyrir grundvallarbreytingu á hlutverkavitund og afstöðu en aðlögun. Sá munur sem er á stærð 

og breytileika sænsks og íslensks samfélags getur í þessu samhengi skekkt samanburð þar 

sem möguleikar tónlistarmanna eru oft ólíkir milli landa. Hér á landi er algengt að 

einstaklingar annað hvort velja sér, eða eru nauðbeygðir til, vegna starfshlutfalls,  að taka að 

sér mörg hlutverk, t.d. sem tónlistarflytjandi, tónskáld  og kennari.  

2.4.3 Sjálfsvitund og starfshæfni 
Þar sem rannsókn þessi beinist að því að greina hvernig viðmælendur álíta fag- og 

hlutverkavitund þeirra hafi þróast sem kennara, mun ég gera lítillega grein fyrir þeim 
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hugtökum. Það sem vakti athygli Bouij í viðtölunum var að viðmælendur hans, sem voru að 

hefja störf eða nýbyrjaðir, virtust rugla saman eigin áhuga eða forgangi á sviði tónlistar og til 

hvers væri ætlast af þeim sem tónlistarkennarar. Þar greindi hann kjarna eða meginhugtök 

rannsóknar sinnar, sem var að samþætta og setja í samhengi hugtökin: 

Sjálfsvitund (identity) sem er hin breytilega, einstaklingsbundna sýn sem hver hefur á 

sjálfan sig í sínu framtíðarhlutverki eða starfi. 

Hæfni (competence) sem er það hvaða kröfur einstaklingurinn telur gerðar til sín í 

tónmenntakennaranáminu (Bouij, 1998, 347, þýð. höf.). 

Sjálfsvitund er samkvæmt skilgreiningum félagsleg tilvera sem maðurinn skapar sér 

með samskiptum við aðra og með gagnvirkni eigin sjálfa. Hún er þó alltaf háð einhvers konar 

félagslegu samhengi. Það þýðir að hver einstaklingur hefur mörg sjálf, tengd mismunandi 

hlutverkum, og það hvernig hann skilgreinir sig er háð áreiti eða samskiptum við umhverfið 

(Mead,1934; Shaffer, 2001; Ruud, 1996; Hargreaves o.fl., 2002). Það var William James sem 

í bók sinni The Principles of Psychology (1890) lagði grunninn að hugtakinu sjálf og greindi 

það m.a. í hið efnislega, félagslega og andlega sjálf mannsins. Samkvæmt honum eru hin 

félagslegu sjálf einstaklingsins í raun jafnmörg þeim hópum sem hann tilheyrir og tekur mark 

á. Með því má segja að hver einstaklingur hafi mörg hlutverk. Hvert þeirra endurspeglar 

afstöðu hans með tilliti til tiltekins hlutskiptis eða verkefnis; sem nemandi, móðir, kennari, 

tónlistarmaður og hefur hvert þeirra áhrif á hin. Skilaboð umhverfisins eru meðtekin, unnið úr 

þeim meðvitað og ómeðvitað út frá eigin hugmyndum og reynslu. Auk þess skiptir miklu 

hvaða styrking eða höfnun einstaklingur fær í tilteknu hlutverki. 

Heimspekingurinn og félagssálfræðingurinn George H. Mead (1934) þróaði áfram fyrri 

skilgreiningar um greinarmun á persónulega og félagslega sjálfinu. Það voru kenningar Meads 

sem almennt eru taldar hafa lagt hugmyndafræðigrunninn að táknrænni samskiptahyggju 

(symbolic interactionism). Hún er viðmið eða kennimark (paradigm) samskipta og byggir á 

mikilvægi táknkerfa í samskiptum manna. Táknræn samskiptahyggja snýst m.a. um hvernig 

einstaklingar mynda sína sjálfsvitund í samskiptum við aðra einstaklinga eða hópa. Við 

greiningu gagna studdist Bouij við kenningar um táknræna samskiptahyggju. 

Ekki eru allir á sama máli um skilgreiningu á hugtakinu sjálfsvitund en mikilvægt er að 

hafa í huga að hún byggir á meðvitund um að hver maður greinir sig frá öðrum með 

einhverjum sérkennum. Einstaklingur þróar sína hlutverkavitund með víxlverkun þriggja 

þátta, þ.e. skilgreiningu á hlutverkinu, sjálfsvitund sinni og þeirri vinnu sem hann leggur í 
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hvert verkefni (Bouij, 1998, 2004). Hlutverkavitund byggir því á þremur meginþáttum 

samkvæmt þessari skilgreiningu: 

1. Hvað á að hafa á valdi sínu. Starfshæfni einstaklingsins. 
2. Félags- og menningarlega tengdar væntingar til einstaklingsins í ákveðinni stöðu. 

3. Hvað einstaklingurinn sjálfur telur eftirsóknarvert og hentugt (Bouij, 1998, 347). 
Í fyrsta lagi er verið að vísa til formlegra krafna sem gerðar eru til einstaklings með 

ákveðna menntun til að sinna tilteknu verki. Hvað er það sem einstaklingurinn á í raun að 

leysa af hendi. Ef við tökum dæmi af tónmenntakennara þá hefur hann t.d. ákveðna 

starfslýsingu, tímaramma og námskrá til að vinna eftir og gerðar eru til hans tilteknar kröfur 

um menntun og hæfni til að inna verkefnið af hendi? 

Í öðru lagi er talað um félags- og menningarlega tengdar væntingar og er þá vísað til 

væntinga umhverfisins til viðkomandi einstaklings. Þannig geta væntingar til 

tónmenntakennara verið mjög misjafnar eftir skólum eða hvort um er að ræða foreldra með 

tónlistarmenntun, áhuga á faginu o.s.frv. Menningarmunur getur einnig verið milli landa og 

landshluta eða jafnvel tengdur skólamenningu. Á tónmenntakennarinn að starfrækja kór, 

kenna nótnalestur, leggja áherslu á skapandi tónsmíðar eða hlúa að íslenska þjóðlagaarfinum? 

Í þriðja lagi getur verið mjög misjafnt hvernig einstaklingur metur eða kýs að vinna 

starf sitt innan ramma þeirra reglugerða og námskrár sem ber að fara eftir. Reynslan sýnir að 

tónmenntakennarar nálgast kennslu sína og markmið með mjög ólíkum hætti. 

 Þegar einstaklingur (kennari) er að finna menntun sinni og kunnáttu farveg myndar 

samspil þessara þátta hlutverkavitund hans. Þættirnir geta vegið misþungt og innbyrðis vægi 

þeirra getur breyst. Hvernig þessir þættir sameinast og sundrast í leit að jafnvægi hjá hverjum 

einstaklingi, skiptir máli varðandi það hvernig hann getur leyst vinnu sína af hendi, hvar hann 

staðsetur hlutverk sitt og hvernig hann þróar fagvitund sína. 

Hér á landi ríkir mikið frjálsræði um hvaða leiðir tónmenntakennarar fara til að ná 

markmiðum Aðalnámskrár og því mjög mismunandi hvaða þátt tónlistariðkunar þeir leggja 

áherslu á í kennslu sinni. Þetta frelsi á sér tvær hliðar – annars vegar opnar það greiða leið 

fyrir tónmenntakennara að þróa með sér sterka og sjálfstæða fag- og hlutverkavitund sem 

byggir á innri þörf og eigin hugmyndum um starfið. Hins vegar getur það reynst ungum og 

óreyndum kennurum erfitt þegar þeir eru að fóta sig í starfi. 

Hver og einn er sífellt að skipuleggja framtíð sína m.t.t. hlutverka sinna og þar með að 

endurmeta og endurmóta stöðu sína (Bouij, 2004). Sjálfsvitundin er því í senn tengd 

bakgrunni og áformum hvers og eins, viðmóti og væntingum annarra til þess hlutverks er 

leysa skal af hendi og kann misræmi þarna á milli að valda togstreitu og jafnvel kreppu. 
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2.5 Fagvitund (Professional identity) 
Þegar rætt er um hlutverkavitund einstaklinga í starfi er nauðsynlegt að tæpa á skilgreiningum 

á fagmennsku og þróun fagvitundar, því þessi hugtök eru nátengd er menn skilgreina sig út frá 

starfi sínu. Grundvallarhugmyndin á bak við fagmennsku er, að tiltekið starf sé svo sérhæft, 

að sá sem á að vinna það sé sérstaklega þjálfaður og menntaður til verksins. Jafnframt felst í 

hugmyndinni að starfið sé ekki staðlað og ekki á allra færi (Freidson, 2001). Fagvitundin 

stendur þannig í samhengi við kröfur og væntingar til starfsins (nátengd hlutverkavitund sbr. 

kaflann hér að framan) en er einnig mótuð af því hvernig aðrir sjá og meta unnin verk 

(Hargreaves og Goodson, 1996). Mótun fagvitundar er þannig hluti af hinu félagslega atferli 

sem sjálfsvitundarmótun er. 

Ragnhildur Bjarnadóttir fjallar um fagvitund í bók sinni Leiðsögn – liður í 

starfsmenntun kennara og gengur þar út frá víðri skilgreiningu, þ.e. að fagvitund sé hvernig 

kennarinn upplifir starf sitt og sjálfan sig sem starfsmann: 
Fagvitund kennara birtist í því að kennaranum finnst hann kunna til verka. Hann veit 
hvað hann vill gera í starfinu og hvers vegna, en er samt gagnrýninn og víðsýnn, 
tilbúinn að læra af öðrum og endurskoða eigin starfshætti og viðhorf. Honum finnst 
starfið merkilegt og hann virðir sérhvern nemanda sinn og ber hag hans fyrir brjósti 
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, 67). 

Hugtökin hlutverkavitund og fagvitund skarast nokkuð samkvæmt þessari skilgreiningu. 

Að kunna til verka er nátengt starfshæfni (sbr. Bouij, 1998), og hvað lagt er í starfið tengist 

virðingu hvers og eins fyrir starfi sínu og skjólstæðingum. Það sem út af stendur eru svo 

menningar- og félagslega tengdar væntingar frá umhverfinu og ef vel er, þá tengist það því að 

kennarinn sé víðsýnn og tilbúinn að læra af öðrum og endurskoða starfshætti sína m.t.t. þess 

umhverfis er hann starfar í. Kannski má tengja þær saman á þann hátt að það, hvernig 

hlutverkavitund kennarans þróast, hefur áhrif á fagvitund hans. Skýr hlutverkavitund er þá 

forsenda sterkrar fagvitundar. Ég set hér fram mynd sem sýnir tengingu á milli hlutverka- og 

fagvitundar eins þær hafa verið settar fram af Bouij og Ragnhildi Bjarnadóttur. Þar sem 

hringirnir skarast er hin endalega útkoma í hvert sinn. Hringirnir geta hins vega færst til eftir 

því hvernig áherslur breytast hjá einstaklingnum (kennaranum). 
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Mynd 2: Hlutverka- og fagvitund I 

 

 
Miklar þjóðfélagshræringar, sem vissulega birtast í skólamálum alla síðustu öld, hafa m.a. 

valdið því að skilgreining á starfi og stöðu kennarans hefur orðið óljós á köflum. Hargreaves 

(2000) bendir á að í árdaga almennrar menntunar á Vesturlöndum börðust kennarar einir í 

kennslustofum sínum með fáar kennslubækur og aga að vopni við að uppfræða nemendur 

sína. Auknar kröfur eru nú gerðar til kennara. Ásamt því að sinna fræðsluskyldu eiga þeir að 

kynna nemendum nýjustu tækni, svo sem tölvur og nýjan hugbúnað, auka sjálfstæði þeirra og 

beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, t.d. hópvinnu. Þessi vinnubrögð eru í mörgum tilfellum 

langt frá þeim hugmyndum sem kennararnir höfðu um starf sitt í upphafi kennsluferils síns 

eða þeim hugmyndum sem þeir höfðu um kennslu frá eigin skólagöngu. Umbun til þeirra í 

launum hefur ekki aukist samhliða auknum kröfum né staða þeirra batnað innan samfélagsins 

(Hargreaves, 2000). 

Eins og fram kemur í grein Sigurjóns Mýrdals (1992) eru dagar kennarans sem 

„menningarvita“ liðnir og skólakerfið orðið miðstýrðara en áður. Með þessum breytingum 

hefur ekki ætíð verið ljóst, hvorki af hálfu samfélagsins né á meðal kennara, hvar kennarar 

sem starfstétt standa faglega. Það hlýtur að hafa áhrif á mótun fagvitundar þeirra. Þó dagar 

kennara sem menningarvita séu taldir er það enn þekkt innan listgreina að „meistarar“ innan 

fagsins, t.d. þekktir hljóðfæraleikarar, gerist kennarar og miðli af þekkingu sinni til 

nýgræðinga í faginu. Oft eru þessir „kennarar“ mjög eftirsóttir vegna mikillar reynslu og 

Hæfni 
Hvað þarf kennari að hafa á 
valdi sínu? 
Hvað hef ég á valdi mínu? 

Félags- og 
menningarlega 

tengdar 
væntingar 

Verkefnið sjálft – 
hvað kýs 

ég að leggja í það 

(Kristín Valsdóttir, 2006) 
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hæfileika sinna á ákveðnu sviði en hafa hugsanlega litla sem enga þekkingu á sviði 

kennslufræða. Það getur hentað vel fullorðnum einstaklingum, sem eru að sækjast eftir 

ákveðnum stíl eða reynslu viðkomandi listamanns, en ekki kennslu yngri nemenda. Það er 

hins vegar umhugsunarefni hvort þessi staða – að sérhæfing starfsins sé ekki klár – kalli á 

efasemdir hjá kennurum um eigin fagmennsku, sérstaklega í listgreinum. Við þessar 

kringumstæður verður freistandi fyrir grunnskólakennara að skilgreina sig sem 

faggreinakennara, frekar en almennan kennara, þar sem sérhæfingin virðist augljósari. Með 

tilvísun í skilgreiningu Ragnhildar, velur tónmenntakennari sér frekar hlutverk tónlistarmanns 

eða tónmenntakennara en almenns grunnskólakennara ef honum finnst hann kunna betur til 

verka á sviði tónlistar en almennra kennslufræða. Hugsanlega setur viðkomandi fagið í 

forgang og telur sig þar geta nýtt starfshæfni sína best. 

2.5.1 Tónlistarmaður – tónlistarkennari 
Tucker (1996) fjallar í niðurstöðum rannsóknar sinnar um hina ólíku heima sérhæfðu 

tónlistarskólanna og tónmenntar í grunnskólum. Rannsókn hennar byggir á tilviksrannsókn á 

starfshugmyndum og tengingu við gildandi námskrá hjá starfandi tónlistarkennara á Jamaíku. 

Helstu niðurstöður hennar eru að skýrari markmið vanti í tónmenntakennaranám á Jamaíku. 

Námið í tónlistarskólunum sé of flytjendamiðað og innan kennaranámsins verði að draga fram 

skýrari línur gagnvart nemendum um gildi tónmenntar í grunnmenntun. 

Tucker skoðaði áherslur tónmenntakennara í grunnskóla, sem alinn var upp í klassískum 

tónlistarskóla, þar sem aðaláhersla var lögð á að ná tækni á hljóðfærið og æfingu í að koma 

fram. Hún bendir á að í slíkum sérskóla geti mótast sú skoðun að tónlist sé ekki við allra hæfi; 

aðeins hinir útvöldu eigi rétt á og hljóti tónlistarmenntun. Tucker bendir einnig á að þessi 

afstaða stangist á við þá hugmynd að allir nemendur í grunnskólum eigi að fá grunnmenntun í 

tónmennt, óháð getu, kyni, menntun eða fjárhagslegri stöðu foreldra. Tónmennt eigi að vera 

hluti grunnmenntunar þar sem allir fái eitthvað við sitt hæfi. 

Hugmyndin að tónlistarmenntun sé einungis fyrir útvalda er eflaust ekki einskorðuð við 

Jamaíka, hún er til í hugum manna víða um heim, m.a. hér á landi. Sú staðreynd, að á Íslandi 

eru starfandi a.m.k. 90 fullsetnir tónlistarskólar (musik.is, 2006) meðan lögum um tónmennt í 

grunnskólum er ekki fylgt, er kannski tengd þeirri hugsun. 

Eitt af hlutverkum tónmenntakennarans samkvæmt Tucker (1996) er að hann getur 

verið tónlistarflytjandi. Það sé þá aðeins eitt hlutverk og alls ekki nauðsynlegt að skilja þetta 

að eða velja annað hlutverkið á kostnað hins. Bernard (2004) gerði rannsókn meðal 

tónlistarkennara í bandarískum grunn- og tónlistarskólum. Þar kom fram að meirihluti þeirra 
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sem tóku þátt í rannsókn hennar, taldi sig njóta vinnu sinnar betur ef þeir stunduðu eigin 

tónlistariðkun samfara tónlistarkennslu. Með því að sameina þetta virtust þeir jafnvel auka 

líkurnar á metnaðarfullu og árangursríku starfi á báðum stöðum. Hún bendir á að um tveir 

þriðju hlutar kennaranna tengi náið saman kennslu sína og tónlistariðkun og sýni þar með 

fram á að með kennslu geti maður iðkað á gefandi hátt eigin tónlist, sem auðgi kennarastarfið 

og öfugt.  

Þessar niðurstöður vekja spurningar um hvort þeir tónmenntakennarar sem reynast 

farsælir í starfi hafi farið í námið fyrst og fremst af áhuga á kennslu og börnum en ekki til að 

sinna tónlistar- eða tjáningarþörf sinni. Eða hefur hvort tveggja ráðið för og viðkomandi 

kennarar náð jafnvægi milli tónlistariðkunar og kennslu? 

2.5.2 Sjálfsvitund og fagmennska 
Cooper og Olson (1996) hafa skrifað um sjálfsvitund (identity) kennarans bæði út frá 

rannsóknum sínum og eigin reynslu. Þær leitast við í umfjöllun sinni að kanna samhengi 

þeirra þátta sem mynda hlutverka- og fagvitund kennara. Hugmyndir okkar sjálfra sem 

kennara eiga rætur í eigin reynslu og hugmyndum sem samsettar séu úr félagslegum, 

menntunarlegum og menningarlegum þáttum umhverfis okkar. Byggja þær Cooper og Olson 

á kenningum Meads (1934), sem eins og áður sagði fjalla um að sjálfsvitund kennara mótist, 

endurmótist og breytist bæði með þeim sjálfum og í samskiptum við aðra (sbr. 2.4.3). Í raun 

þýðir það að við endurskoðum sífellt hlutverk okkar og afstöðu út frá eigin reynslu og í 

gegnum samskipti við aðra. Þær benda á að þjóðfélagið, sagan og sú menning sem við búum 

við, móti okkur sem kennara. Meðal annars gegni saga okkar eða reynsla í skóla mikilvægu 

hlutverki í mótun sjálfsvitundar okkar. 

Flestir tónmenntakennarar, sem eru við kennslu á Íslandi í dag, hafa fengið 

tónmenntakennslu sem var kölluð söngur. Þar var fyrst og fremst verið að sinna einum hluta 

þeirrar námskrár sem vinna á eftir í dag. Sú reynsla eða upplifun, sem þeir hafa af eigin 

skólagöngu styður því frekar illa við þær væntingar sem gerðar eru til tónmenntakennara í 

dag. Fjölskyldutengsl, vinir og vandamenn hafa djúpstæð áhrif á okkur en einnig á reynsla 

eins og tónlistarnám, dansnám og annað sem stundað er meðfram leik-, grunn- og 

framhaldsskólanámi, stóran þátt í að móta okkur. Þau samskipti sem við höfum átt við 

kennara og aðra leiðbeinendur geta mótað afstöðu okkar til tiltekinna hlutverka og hvernig við 

sjáum okkur sjálf í tilteknu hlutverki. 

Cooper og Olson (1996) varpa fram þeirri áleitnu spurningu hvernig kennarar þrói með 

sér eigin fagvitund í skólakerfi sem oft á tíðum byggir á langri hefð þekkingarbundinna 
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markmiða og fyrirframgefnum hugmyndum um hlutverk kennarans. Þar vitna þær m.a. í 

rannsókn Britzman (1991) hvað varðar staðalímyndir af kennurum og að hin hlutlægu viðhorf 

til kennara neyða þá stundum til að tileinka sér sjálfs- eða fagvitund sem mótuð er af 

samfélaginu í stað þess að móta sína eigin. Mótsögnin sem mætir kennurum eða verðandi 

kennurum liggur í sterkum skoðunum samfélagins á því hvernig kennarar og skóli „eigi að 

vera“ og þeirra eigin hugmyndum um skóla og kennarastarf sem mótað er af persónulegri 

upplifun, jafnvel allt frá bernsku (Britzman, 1991; Cooper og Olson, 1996). Ragnhildur 

Bjarnadóttir (1993) bendir einnig á að ákveðnar tískusveiflur og viðteknar skoðanir séu í 

kennslumálum eins og flestu öðru og slíkar sveiflur geti heft þær forsendur sem kennarar hafa 

til að mynda sér sjálfstæða skoðun á fagi sínu og eigin nálgunarleiðum í því. Ef einstaklingur 

nær ekki að raða eigin hugmyndum, þekkingu og sýn saman í heildstæða mynd eða 

sjálfsvitund sem kennari, er nærtækast að tileinka sér einhverja af þeim skoðunum og 

staðalímyndum sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Þarna liggur mikil ábyrgð hjá þeim er 

mennta kennara, að hjálpa þeim til að greina og draga fram skýra sýn á markmið þeirra sem 

uppalendur og fræðendur og nauðsyn þess að móta og endurmeta stöðu sína og viðhorf til 

starfsins. 

Ef dregnir eru saman þessir þættir sem móta okkur sem einstaklinga og þá einnig sem 

kennara – söguna, bernskuna og menntunina – þá er tónlistarmenntun einn þáttur í þessari 

mótun sem hefur áhrif þegar kemur að því að velja sér starfsvettvang. 

2.6 Tónlistarvitund (Identities in music) 
Í umfjöllun sinni um tónlistarvitund fjalla þeir Hargreaves, Miell og MacDonald (2002) um 

hið stóra hlutverk sem tónlistin leikur í lífi okkar og sjálfstjáningu. Við notum hana m.a. til að 

hafa áhrif á líðan okkar og dagsveiflur en einnig til að skilgreina okkur sem persónur. Tónlist 

er einnig tæki eða tákn sem við skilgreinum okkur með innan einhvers hóps eða utan hans. 

Hún er oft á tíðum tákn fyrir skoðanir, smekk og lífsstíl og þannig stór hluti af sjálfstjáningu 

okkar. 

Umræðan um sjálfsvitund í gegnum tónlist (identities in music) fjallar um það hvernig 

ungt fólk skilgreinir sig eða mótast út frá menningarlegum og félagslegum þáttum sem 

tónlistarmenn og hverjir þeir mótunarþættir eru. Einnig� hvaða aðilar koma að mótun 

einstaklingsins, hvaða áhrif þeir hafa og hver séu hin mismunandi hlutverk eða andlit 

tónlistarmannsins. Hann er kennari, hljóðfæraleikari, tónskáld o.fl. og jafnvel hefur 

persónuleiki manna verið skoðaður út frá því á hvaða hljóðfæri viðkomandi leikur 

(Hargreaves, 2002; Hargreaves og Marshall, 2003). Kanadamaðurinn Brian Roberts (2004) 
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hefur mikið rannsakað og ritað um sjálfsvitundarmótun tónlistarkennara og bendir m.a. á 

mikilvægi þess að tónlistarkennarar séu sáttir við sjálfsvitund sína sem kennarar; hún byggi á 

þeirra eigin hugmyndum en komi ekki aðeins utanfrá. Þá bendir Britzman (1991) á að við 

lifum öll og hrærumst innan um margvíslegar goðsagnir, m.a. varðandi kennslu og uppeldi. 

Sumar þessara goðsagna stuðli að þvingandi og jafnvel stöðluðum hugmyndum meðan aðrar 

opni á einhvers konar innri samningaviðræður. Því hljóti að vera mikilvægt að efla 

sjálfsvitund kennaranema m.t.t. starfssviðs þeirra; að hjálpa þeim að móta sjálfsvitund sem 

kennara í fagi sem þeir bera virðingu fyrir og verða eigin sáttasemjarar um áherslur, leiðir og 

sýn á sjálfa sig sem kennara og fagmenn. 

Mótun innan tónlistarskólanna vegur, eins og áður segir, töluvert í sjálfsvitund 

einstaklingsins (tónlistarvitund) og tengist þá faginu sem hann hefur valið sér. Eins og fram 

kom í rannsókn Tucker (1996) getur verið töluverður menningar- og meiningarmunur á milli 

markmiða grunnskólans og tónlistarskólanna, sem geta reynst tilvonandi tónmenntakennurum 

erfiður ljár í þúfu. Er kemur út í grunnskólann eru tónmenntakennarar í senn 

grunnskólakennarar og tónlistarmenn. Gerðar eru kröfur til þeirra sem sérfræðinga á sviði 

tónlistar en einnig sem fagfólks í kennslu. Þetta getur valdið togstreitu eða erfiðleikum sumra 

kennara í að staðsetja sig og fóta sig í starfi. Á kennarinn sem fagmaður aðallega að sinna 

þeirri hlið tónlistarvitundar sinnar sem snýr að flytjandanum eða tónskáldinu eða líta fyrst og 

fremst á sig sem skólamann eða listgreinakennara? Þá er í því ljósi gott að líta til rannsóknar 

Bernards (2004), sem sýndi að tónlistariðkun utan skólans færði kennaranum meiri 

starfsfyllingu. 

Ferlið er vissulega flókið en þó geta þær stofnanir sem koma að menntun 

tónmenntakennara nýtt sér þær vísbendingar sem rannsóknir þessar veita og gert 

kennaranámið markvissara m.t.t. starfsumhverfis og fyrri mótunar kennaranemanna. 

2.7 Samantekt 
Af framangreindu má álykta að það að verða og vera tónmenntakennari í grunnskóla sé 

töluvert flókið starf. Saman þurfa að fara áhugi og ástríða á tónlist og kennslu, vilji til að bæta 

við þá þekkingu ásamt ýmsu sem viðkemur greiningu barna, kennslu og umönnun. Að auki 

virðist kennsluefni og aðrar aðstæður frekar rýrar og kennarar þurfa því að hafa vilja og getu 

til að hanna að hluta sitt eigið námsefni, sérstaklega fyrir efri bekki grunnskólans. Þá þarf að 

setja það í skemmtilegan og áhugaverðan búning fyrir nemendur sem einnig þjónar gildum og 

eðli tónlistarinnar og er innan ramma námskrárinnar. 
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Hvernig tónmenntakennarar í grunnskóla móta hlutverka- og fagvitund sína veltur á 

mörgum þáttum. Þar spilar saman menntun hans, bæði fyrri menntun og starfsmenntun, 

væntingar sem gerðar eru til hans og afstaða hans til kennslunnar. Einnig kemur þar til staða 

tónmenntar innan grunnskólans sem virðist misgóð og meðal annars tengd þeim áhuga og 

áherslum sem hver skólastjóri hefur í skólastarfi. 
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3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 
Í þessum kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar og þeim aðferðum sem notaðar 

voru við öflun gagna og greiningu. Einnig er gerð grein fyrir viðmælendum, stöðu þeirra og 

þeim forsendum sem lágu að baki vali á þeim. Að lokum fjalla ég í stuttu máli um afstöðu 

mína og tengsl við þátttakendur. 

3.1 Rannsóknarspurningar 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf og starfshugmyndir 

tónmenntakennara sem náð hafa góðum árangri í starfi. Í ljósi þeirra rannsókna og fræðilegrar 

umfjöllunar, sem reifaðar voru hér að framan, mun ég leita svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvaða þættir virðast helst hafa áhrif á vellíðan og starfsúthald tónmenntakennara 

sem ná góðum árangri? 

• Hvað er það helst sem mótar fagvitund tónmenntakennara og starfsval? 

• Hvað einkennir viðhorf og starfshugmyndir tónmenntakennara sem ná góðum 

árangri í starfi? 

Í fylgiskjali 2 má sjá viðtalsrammann sem ég hafði til viðmiðunar við mótun og dýpkun 

rannsóknarspurninganna og sem ég síðan studdist við í viðtölum. 

3.2 Rannsóknaraðferð 
Aðferðin sem notuð er í rannsókninni er eigindleg. Eigindleg aðferðafræði hefur verið að festa 

sig í sessi í félags- og sálarfræðirannsóknum en einnig á sviði menntunarfræða. Rannsakendur 

í mannfræði og félagsfræði höfðu notað slíkar aðferðir í áratugi þótt nafnið eða hugtakið hafi 

ekki verið notað fyrr en um 1960 (Bogdan og Biklen, 2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga flestar rætur í fyrirbærafræði þar sem m.a. er 

leitað skilnings eða merkingar í samskiptum venjulegs fólk og atburða við ákveðnar aðstæður 

(Bogdan og Biklen, 2003). Þá er leitast við að skilja og sjá viðfangsefnið út frá sjónarhóli 

viðmælanda. Fræðimenn innan fyrirbærafræðinnar leggja áherslu á einstaklingsbundið 

sjónarhorn á mannlega hegðun. Þeir reyna að skyggnast inn í hugmyndaheim viðmælenda 

sinna í þeim tilgangi að skilja hvaða augum þeir líta atvik og athafnir í sínu daglega lífi 

(Bogdan og Biklen, 2003; Holstein og Gubrium, 1994). Út frá þessari skilgreiningu má segja 

að ég hafi byggt viðtalsrammann og nálgast gögnin út frá hugmyndum fyrirbærafræðinnar. 

Gagnvirkni milli rannsakanda og hins rannsakaða verður þó alltaf að vera til staðar og ber að 

taka tillit til hennar m.a. í úrvinnslu gagna (Flick, 2002). Gagnvirknin felst meðal annars í því 

að gert er ráð fyrir að rannsakandi sé hvorki án skoðana né reynslu á því sviði sem rannsakað 
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er og því verðum við að gera ráð fyrir slíkum áhrifum við úrvinnslu og túlkun gagna. 

Rannsóknin sem hér um ræðir er viðtalsrannsókn og byggir á viðtölum við níu 

tónmenntakennara sem samkvæmt ábendingum og vitneskju minni hafa náð vel til nemenda 

sinna og hlotið lof fyrir. 

3.3 Viðtöl 
Innan eigindlegu rannsóknarhefðarinnar eru til margvíslegar nálganir og aðferðir sem eiga 

rætur á ólíkum sviðum og byggja á mismunandi áherslum eða markmiðum. Þær eiga það þó 

sameiginlegt að ekki er hægt að skilja hverja aðferð eða nálgun frá hinu rannsakaða né heldur 

ferlinu sem það fer í gegnum. Aðferðirnar eru greyptar inn í rannsóknarferlið hverju sinni og 

væri þeim best lýst sem einhvers konar „ferlisbundnu sjónarhorni“ (processual perspective) 

(Bogdan og Biklen 2003; Flick 2002). Ein þessara aðferða er að nota viðtöl við öflun 

upplýsinga. Samkvæmt Kvale (1996) er eigindlegt rannsóknarviðtal hvorki opið samtal né 

byggist það á formlegum spurningalista. „Í rannsóknarviðtali er leitað túlkana og skýringa á 

meginþemum í lífi viðmælandans. Spyrjandinn skráir og túlkar það sem sagt er og hvernig 

það er sagt“ (Kvale, 1996:30). Í bók sinni Interviews lýsir Kvale (1996) rannsakandanum út 

frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar sem námamanni sem grefur upp upplýsingar hjá 

viðmælendum, ómengaðar af leiðandi spurningum. Á hinn bóginn er rannsakandinn 

ferðalangur sem ferðast tímabundið með viðmælendum sínum um þeirra svæði og reynir að fá 

hjálp heimamanns við að varpa ljósi á ýmsar aðstæður og fyrirbæri á hverjum stað. 

Í þessari rannsókn kaus ég sem rannsakandi hlutverk ferðalangsins og lagði af stað 

með þó nokkra þekkingu á landsvæðinu (námsgreininni tónmennt), en fékk að skyggnast inn í 

nokkur þorp, með drög að landakorti í formi opinna spurninga að vopni. Ástæðan fyrir vali 

mínu á þessari aðferð eru hinir fjölbreyttu og miklu möguleikar sem gefast við gagnaöflun 

með viðtölum. Viðtöl eru einnig félagsleg athöfn sem felur í sér samspil hugsana, skynjunar 

og tilfinninga og eiga því oft vel við þegar reynt er skyggnast inn í reynsluheim fólks, kanna 

viðhorf þeirra og þekkingu (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Notuð voru hálfopin (semi-structured) viðtöl þar sem helstu atriðum og þemu 

tengdum rannsóknarspurningunum var stillt upp. Hálfopin viðtöl voru valin þar sem þau eru 

gjarnan notuð þegar viðmælandinn hefur haldbæra þekkingu á viðfangsefninu (Kvale, 1996; 

Flick, 2002; Silvermann, 2005). 
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3.4 Þátttakendur 
Af níu viðmælendum voru sjö konur og tveir karlar. Þau eru fædd á árabilinu 1955-1976 og 

hafa 4 til 31 árs starfsreynslu í grunnskóla. Þrír kennaranna eru útskrifaðir tónmenntakennarar 

af kjörsviðinu við Kennaraháskóla Íslands en hinir sex frá Tónlistarskólanum í Reykjavík. 

Einn þeirra útskrifaðist þó ekki frá tónmenntakennaradeild heldur blásarakennaradeild og fór 

síðan í framhaldsnám í tónlistarfræðslu og aflaði sér þannig réttinda til kennslu í grunnskóla. 

Hvað framhaldsmenntun varðar hafa sex þeirra lokið formlegu viðbótarnámi í tónlist eða 

tónlistarkennslu, þ.e. meistaraprófi eða sambærilegri framhaldsmenntun á háskólastigi. Tveir 

þeirra voru að auki við nám þegar rannsóknin fór fram; annar meðfram kennslu og hinn í 

orlofi. Flest voru þetta allt kennarar af höfuðborgarsvæðinu, þ.e. í Reykjavík, Kópavogi og 

Garðabæ, auk eins kennara í kaupstað á Vesturlandi. Hópurinn er því allbreiður hvað varðar 

menntun, kyn, aldur og starfsreynslu (sjá nánar fylgiskjal 3). Þess ber þó að geta að allir starfa 

þeir við frekar stóra þéttbýlisskóla. 

Til viðbótar mikilli menntun og góðu starfsgengi í grunnskóla hafa viðmælendur 

fjölbreytilega reynslu sem kennarar á mismunandi skólastigum, leiðbeinendur á námskeiðum 

og sem kórstjórar eða tónlistarstjórar í leikhúsi svo eitthvað sé talið. Fjórir þeirra komu að 

gerð tónmenntakafla í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var úr 1999, og að minnsta kosti 

einn hefur unnið að endurskoðun námskrár tónmenntar fyrir framhaldsskóla. Um helmingur 

þeirra hefur verið mjög virkur í stjórn- og skipulagsstörfum fyrir tónmenntakennara og a.m.k. 

tveir hafa gefið út námsefni í tónmennt. 

Af þessu má vera ljóst að viðmælendur mínir hafa sérstöðu. Þeir eru mjög virkir á sínu 

sviði og leggja þannig mikið af mörkum til uppbyggingar og viðhalds góðri tónlistarmenntun 

í landinu. Einnig eykur það gildi rannsóknarinnar að þeir eru menntaðir frá ýmsum stofnunum 

bæði hérlendis og erlendis. 

3.4.1 Val á þátttakendum 
Við val á þátttakendum notaði ég markmiðsúrtak (purposive sampling) þar sem ég valdi 

einstaklinga sem taldir eru búa yfir eiginleikum og reynslu með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum (Silvermann, 2005). Þeir eru tónmenntakennarar, sem voru m.a. 

valdir samkvæmt ábendingum samkennara, skólastjóra, foreldra eða nemenda er mátu þá sem 

góða kennara. Einnig byggði ég á eigin þekkingu þar sem ég þekki vel til starfa flestra 

tónmenntakennara á Reykjavíkursvæðinu. Hugtakið „góður tónmenntakennari“ er vissulega 

huglægt og háð mati. Þannig er erfitt að nota slíka skilgreiningu ef hún byggir á mati eins 

einstaklings. Ef álit fleiri fer hins vegar saman, s.s. samkennara og nemenda eða yfirmanns, 
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nemenda og foreldra, má segja að það verði nokkurs konar almenn niðurstaða eða skoðun að 

viðkomandi kennari standi sig vel í starfi. Það geta svo verið mismunandi þættir sem liggja til 

grundvallar matinu hjá hverjum einstaklingi. Þannig eru kennararnir í þessu úrtaki ólíkir 

innbyrðis og með mismunandi áherslur í starfi, þótt einhverjir úr umhverfi þeirra séu sammála 

um að þeir sinni því vel. Einnig hélt ég opnum þeim möguleika að viðmælendur mínir bentu á 

aðra kennara sem vert væri að ræða við þannig að úr yrði einhvers konar snjóboltaúrtak. Í 

einu tilviki var það svo og fékkst þá staðfesting fleiri tónmenntakennara og samkennara 

viðkomandi þar sem ég þekkti ekki vel til. Þess ber að gæta að þar sem viðmælendur voru 

valdir með tilliti til velgengni þeirra í starfi, samkvæmt ábendingum og minni eigin þekkingu 

á þeirra störfum, eru þeir ekki endilega dæmigerðir fulltrúar fyrir þýði tónmenntakennara enda 

var það ekki tilgangur minn að nota slíkt úrtak. 

3.5 Framkvæmd 

3.5.1 Gagnaöflun 
Þegar viðmælendur höfðu samþykkt að taka þátt í rannsókninni, fundum við heppilegan stað 

og tíma fyrir viðtölin. Fimm viðtalanna fóru þau fram á vinnustöðum kennaranna. Um leið gaf 

það mér innsýn í vinnuaðstæður þeirra, sem skipti miklu máli er þau ræddu starfshætti sína og 

kennslu. Í einu tilfelli fór viðtalið fram á heimili kennara og í öðru kom kennari til mín á 

vinnustað, en það var samkvæmt þeirra vali. Ég hef heimsótt skóla þessara síðast töldu 

kennara oftar en einu sinni, þannig að vinnuaðstaða þeirra er mér vel kunn. Tveir kennarar 

kusu að koma heim til mín þar sem þeir búa í nágrenni við mig. Vinnustaður annars þeirra er 

sá eini sem ég þekki einungis af afspurn. Hinn þekki ég vel af eigin reynslu. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá janúar 2005 til mars 2006, flest þeirra eða sex á 

útmánuðum 2006. Fyrstu þrjú viðtölin voru tekin tæpu ári fyrr og voru reyndar upphaflega 

hugsuð sem forviðtöl. Efni þeirra var þó það innihaldsríkt og mikilvægt, að þótt 

viðtalsramminn væri ekki fullmótaður, komu viðmælendur inn á flesta þætti sem þar eru. Þess 

vegna afréð ég að nota viðtölin í rannsókninni í stað þess að byggja einungis á þeim við 

mótun viðtalsramma. 

Út frá rannsóknarspurningunum mótaði ég viðtalsramma (sjá fylgiskjal 2) og byggir 

hann að hluta til á líkani Bouij (1998, 2004) sem sýnir hin ýmsu hlutverk sem 

tónlistarmaðurinn getur brugðið sér í. Rannsóknarspurningar höfðu að einhverju leyti verið 

mótaðar áður en hugmyndir og líkan Bouij kom til, og því kenningar hans ekki lagðar til 

grundvallar (a priori) við gerð viðtalsramma eða greiningu heldur studdu frekar við. Einnig 

kom í ljós í rannsókn Bernard (2004) að mikill samhljómur var á milli spurninga hennar og 



 - 36 - 

minna. Viðtalsspurningarnar sem mótaðar voru út frá rannsóknarspurningunum urðu 

eftirfarandi: 

• Segðu mér frá kennsluháttum þínum – kennslu þinni? 

• Hvert er viðhorf þitt til tónlistarkennslu? 

• Hvað leiddi til þess að þú varðst tónmenntakennari? 

• Hvað leiddi þig út í tónlist? 

• Hvað í menntun þinni eða reynslu finnst þér nýtast þér í starfi? 

• Hvernig líður þér sem tónmenntakennara? 

• Segðu mér frá tónlistariðkun þinni. 

• Hvaða þætti telur þú mikilvæga í fari tónmenntakennara til að hann nái góðum 

árangri í starfi? (sjá nánar fylgiskjal 2) 

Ég lagði spurningarnar ekki fyrir í sömu röð heldur lét viðtalið þróast áfram út frá 

frásögn og tengingum viðmælenda hverju sinni. Sumir ræddu tilteknar spurningar í beinu 

framhaldi af öðrum og voru þær að einhverju leyti felldar inn í viðtölin. Þannig var breytilegt 

hvernig viðtölunum vatt fram en viðtalsramminn var einungis notaður til stuðnings, og fóru 

viðmælendur stundum ólíkar leiðir að umræðuefninu. 

Viðtölin voru afrituð frá orði til orðs samkvæmt samræmdum staðli sem ég útbjó 

varðandi áherslur, hik og annað sem mikilvægt er við skráningu af þessu tagi. Afritaði ég sex 

viðtöl sjálf en fékk utanaðkomandi aðstoð við afritun þriggja. Flest viðtalanna voru 45-60 

mínútna löng en eitt þeirra 1½ klukkustund. Alls safnaði ég því rúmlega átta klukkustundum 

af efni, eða 198 afrituðum blaðsíðum (sjá fylgiskjal 4). 

3.5.2 Greining gagna 
Janesic (1996) notar hugtakið „aðferðadýrkun“ (methodolatry) í umfjöllun sinni sem hún 

kallar dansinn við aðferðafræðina. Hún bendir á hættuna sem fylgir því að verða of upptekinn 

af aðferð sem getur orðið til þess að rannsakandi kunni að fjarlægjast skilning á reynslu 

viðmælenda eða þátttakenda í rannsókn. Með það að leiðarljósi hef ég kosið að nálgast gögnin 

með opnum huga og sjá hvað þau bera með sér, hlusta eftir skilgreiningum orða og hvaða 

merkingu hver einstaklingur lagði í hugtök sem viðmælendur þekkja allir. Ég reyndi að draga 

fram það sem var líkt og ólíkt með hugmyndum og viðhorfum viðmælenda, jafnvel þótt sömu 

hugtök væru ekki alltaf til staðar.  

Við greininguna studdist ég við aðferðir grundaðrar kenningar (grounded theory), en 

þungamiðja þeirrar aðferðar er að móta kenningu sem á sér rætur í sjálfum gögnunum. Í 

gegnum allt rannsóknarferlið eru gagnaöflunin, greining gagna og að lokum kenningin sem af 
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gögnunum sprettur, nátengd. Niðurstaðan eða kenningin sem fæst með slíkri aðferð á þannig 

rætur í raunveruleikanum og því líkleg til að geta veitt leiðbeinandi ráð til athafna (Strauss og 

Corbin, 1998; Pidgeon og Henwood, 1996). Þegar aðferðum grundaðrar kenningar er beitt er 

yfirleitt ekki stuðst við kenningar eða líkan við upphaf rannsóknar. Grunduð kenning hefur 

hins vegar á sér ýmsar hliðar og hægt er að vinna út frá tilteknu líkani eða hugmyndafræði en 

beita samt vinnulagi þeirrar aðferðar, sem byggir á lyklun gagna og sífelldum samanburði við 

úrvinnslu þeirra (Strauss og Corbin: 1998; Pidgeon og Henwood, 1996). Þar sem ég studdist 

ég við hugmyndir Bouijs (1998, 2004) verða þau gögn er snúa að sýn kennaranna á sjálfa sig 

spegluð í líkani hans um hlutverkavitund (sjá mynd 1 og 4). 

Greiningarferlið er skapandi ferli þar sem rannsakandinn verður að vera opinn og 

sveigjanlegur samfara aga í vinnubrögðum. Í besta falli getur grunduð kenning getið af sér vel 

ígrundaðar niðurstöður byggðar á djúphygli og opnum huga rannsakanda. En á hinn bóginn er 

hætta fólgin í að rannsakandi tapi sér í skipulagi og flokkun og vinnubrögðin verði frekar talin 

til raunvísindalegra aðferða en eigindlegra (Silvermann, 2005; Pidgeon og Henwood, 1996). 

Um þá hættu var ég meðvituð allt ferlið. 

Sóley Bender (2003) vitnar í Krüger frá 1994 í umfjöllun sinni um greiningu 

viðtalsgagna og segir hana skiptast í þrjú stig. Samkvæmt henni á fyrsta stig greiningar sér 

stað á meðan á viðtali stendur, annað stig strax eftir viðtal og þriðja stig gagnagreiningar 

byggi á viðtali sem hefur verið afritað orðrétt. Mjög snemma í rannsóknarferlinu varð ljóst að 

þörf væri á grófri flokkun á atriðum sem varða ytra og innra skipulag skólanna. Innri þættir 

lúta að kennaranum sjálfum, mati hans á þekkingu sinni, hæfni og áhuga á kennslu. Ytri þættir 

eru hins vegar þeir þættir sem hafa áhrif á kennsluna og tilheyra þeim vinnuramma og 

umhverfi sem kennarinn starfar í. Það eru þættir eins og gögn, tími til undirbúnings kennslu, 

stuðningur og samvinna innan skólans (Lewthwaite, 2003). 

Við fyrsta lestur ákvað ég að nálgast textann eins opið og mögulegt var; leggja til 

hliðar hugmyndir um hlutverka- og fagvitund og, eins og hægt var, vitneskju mína og skoðun 

á tónmennt sem námsgrein í grunnskóla. Á þann hátt fannst mér ég geta nálgast gögnin í 

þeirri von að eitthvað kæmi á óvart. Það gekk eftir, því það kom mér meðal annars á óvart 

hversu svipaða sýn þessir annars ólíku kennarar höfðu á starf sitt, og hversu margir 

áhersluþættir í kennslu eru þeim sameiginlegir þó að aðferðir og nálgunarleiðir séu ólíkar. 

Þá las ég textann yfir til að greina innri og ytri þætti. Í annarri umferð smættaði ég 

textann, þ.e.a.s. dró meginatriði úr texta saman í styttri lýsingu á spássíu. Í þriðja lagi las ég 

hann með tilliti til hvaða þemu kæmu þar fram og voru gögnin síðan lykluð út frá þeim. Með 



 - 38 - 

þeim lyklum voru hinir smærri bitar púsluspilsins komnir og þá tók við púsluspilið sjálft, þ.e. 

að raða bútunum saman í stærri heildir. Með öxulkóðun (axial coding) náðu hinar smærri 

einingar að mynda heild, þar til skýr þemu mynduðust (Strauss og Corbin, 1998; Flick, 2002). 

Þemun voru síðan tengd rannsóknarspurningunum og þá voru aðferðir og markmið 

viðmælendanna skoðuð sérstaklega með tilliti til hlutverka- og fagvitundar þeirra. Meðan á 

sumum viðtölunum stóð kviknuðu nýjar spurningar og vangaveltur sem fengu svigrúm í 

umfjölluninni á staðnum og styrktu enn frekar hið persónulega sjónarhorn sem kemur fram í 

viðtölunum. Eftir á hlustaði ég á allar upptökurnar og las afritanirnar yfir með það að 

markmiði að fá tilfinningu fyrir samspili texta og tals. 

Samkvæmt aðferðum grundaðrar kenningar við úrvinnslu gagna átti sér stað sífelldur 

samanburður á hugmyndum og ummælum viðmælenda innan þeirra þema sem dregin voru 

fram úr gögnunum. Reynt var að skilgreina og velta upp hvað var sameiginlegt og hvað ólíkt 

hjá viðmælendum. Þetta var skráð á minnisblöð og skýrðust þannig smá saman aðalþemu 

rannsóknarinnar (Strauss og Corbin, 1996; Pidgeon og Henwood, 1996). 

3.6 Trúnaður og meðferð gagna 
Í upphafi rannsóknar skrifuðu viðmælendur undir skjal (sjá fylgisskjal 1) þar sem þeir gáfu 

fullt samþykki sitt til þátttöku. Þeim var jafnframt bent á að vegna smæðar samfélagsins væri 

möguleiki á að þeir þekktust, þrátt fyrir nafnleynd. Allir skrifuðu undir án frekari spurninga 

eða fyrirvara. Í einu tilviki staldraði viðmælandi þó við og vildi fullvissa sig um að það sem 

sagt væri um samstarfsfólk færi ekki lengra. 

Í eigindlegum rannsóknum, þar sem unnið er með einstaklinga, eru grunnreglur sem 

segja til um að þátttakendur komi sjálfviljugir og meðvitaðir að rannsókninni og að þeim sé 

gerð grein fyrir eðli hennar og hugsanlegum afleiðingum af þátttöku. Einnig, að sé einhver 

áhætta fyrir hendi þá sé hún ekki meiri en hugsanlegur ávinningur þátttakenda í viðkomandi 

rannsókn (Bogdan og Biklen, 2003). Í þessari rannsókn voru þátttakendur ekki lagðir í neina 

augljósa hættu þótt skoðanir á starfsumhverfi eða samverkamönnum gætu reynst viðkvæmar 

upplýsingar. 

Á skjalinu sem viðmælendur undirrituðu kom einnig fram að ég hét því að fara með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og einungis ég og leiðbeinendur mínir fengju aðgang að 

þeim gögnum sem safnað yrði. Viðtölin voru afrituð til úrvinnslu en upptökum síðan eytt að 

skráningu lokinni (sjá fylgiskjal 1). 
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3.7 Trúverðugleiki og staða mín gagnvart viðmælendum 
Auðvelt reyndist að fá viðmælendur til þátttöku í rannsókninni og tóku þeir velflestir því 

fagnandi að fá að ræða um kennslu sína og viðhorf til starfsins. Kannski á það rætur í því að 

tónmenntakennarar eru ekki margir í fámenninu hér á landi og eru viðmælendur mér því allir 

kunnugir að einhverju marki. Þetta eru skólasystkini, fyrrverandi nemendur, „mentor“ minn í 

kórstjórn og einnig fólk sem hefur verið nemendur mínir eða námsfélagar á námskeiðum. Hjá 

þessu varð ekki komist. 

Það getur gefið ákveðið forskot í rannsóknum að þekkja vel til viðfangsefnisins og 

viðmælenda. Á móti getur reynst erfiðara að skapa þá fjarlægð sem nauðsynleg er til að fá 

yfirsýn yfir efnið og koma auga á eitthvað óvænt eða ófyrirséð. Fyrri hugmyndir um starfið og 

starfsvettvanginn geta þannig reynst rannsakanda fjötur um fót. Það getur einnig verið erfitt 

fyrir viðmælanda að mæta mér í nýju hlutverki, þ.e. sem rannsakanda (Bogdan og Biklen, 

2003; Kvale, 1996; Snæfríður Þóra Egilson, 2003). 

Silvermann (2005) bendir á að taka verði með í reikninginn hugmyndir og stöðu 

rannsakandans gagnvart rannsóknarefninu og hvernig það getur haft áhrif á úrvinnslu gagna. 

Því er mikilsvert að rannsakandinn geri grein fyrir tilgangi sínum með rannsókninni, þegar við 

upphaf hennar. Þetta hafði ég í heiðri og gerði ég grein fyrir mér, aðkomu minni og tilgangi 

rannsóknar við upphaf hvers viðtals. Þess utan þekktu þátttakendur mig, eins og áður segir. 

Viðmælendur voru flestir sammála um að þeir teldu þessa rannsókn þeim sem 

tónmenntakennurum og tónmennt í grunnskólum til framdráttar. Af þeim sökum bæri þeim að 

taka þátt í henni og sýndu mér þannig traust sem rannsakanda sem mér ber að virða. 

Hugsanleg álitamál hafa ekki komið upp við úrvinnslu gagnanna og tel ég mig virða það 

traust sem mér var veitt. 

Eins og áður hefur komið fram fylgir ákveðin hætta því að þekkja viðfangsefnið mjög 

vel. Ég hef reynt að lýsa hér rannsóknarferlinu eftir bestu vitund og gagnsæi. Ég hef verið mér 

meðvituð um að forhugmyndir mínar gætu verið fjötur um fót og byrgt mér sýn á mikilvæga 

hluti. Þess vegna hef ég, eins og áður hefur komið fram, skráð hjá mér athugasemdir, bæði 

strax eftir viðtöl og á meðan á gagnavinnslu stóð í þeim tilgangi að greina á milli eigin 

hugmynda og gagnanna. Með þessu móti tel ég reynslu mína og þekkingu frekar vera kost en 

galla og styðja við trúverðugleika rannsóknarinnar. 

3.8 Takmarkanir 
Þessi rannsókn endurspeglar raddir nokkurra tónmenntakennara sem búa við mjög góðar 

aðstæður og hafa stuðning í starfi. Um lítinn hóp er að ræða og ekki hægt að alhæfa út frá 
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reynslu þeirra. Ekki má heldur gleymast að starfsvettvangur þeirra er Ísland, nánar tiltekið 

stórir skólar á  Reykjavíkursvæðinu, allir utan einn sem þó er stór, og ber því einungis vitni 

því starfsumhverfi og menningu sem ríkir hér á landi. Ýmislegt kann því að vera hulið og 

órannsakað varðandi viðhorf og starfshugmyndir tónmenntakennara sem náð hafa góðum 

árangri í starfi. Í niðurstöðum mínum felast enga að síður skýrar og athyglisverðar 

vísbendingar sem gefa fullt tilefni til umræðu og áframhaldandi rannsókna á því sem þar 

kemur fram. 

Að lokum ber að hafa í huga að rannsóknir endurspegla ávallt gildismat rannsakandans sem 

ákvarðar rannsóknarefnið, túlkun gagna og framsetningu niðurstaðna. 

3.9 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið greint frá rannsóknarspurningum og þeim aðferðum sem beitt var 

við að leita svara við þeim. Ég hef eins vel og mér er framast unnt gert grein fyrir 

þátttakendum, vali á þeim, framkvæmd og greiningu gagna. Ég sagði hér að framan að ég 

hefði kosið að vera í hlutverki ferðalangsins. Í raun voru ég og viðmælendur mínir 

ferðafélagar í landi sem við þekkjum öll, og betur sjá augu en auga. 
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum sem unnar hafa verið úr viðtölunum. 

Verða þær flokkaðar með hliðsjón af rannsóknarspurningunum. Eins og fram kemur í 3. kafla 

um aðferðafræði rannsókna voru viðtölin greind með þeim hætti að leitast var við að finna og 

draga fram helstu lykilþemu. Niðurstöður verða settar fram með þessi lykilþemu í huga og í 

eftirfarandi röð: 

• Líðan og starfsúthald 

• Mótun og menntun 

• Viðhorf til tónmenntakennslu 

• Kennsluhættir og starfshugmyndir 

• Hlutverka- og fagvitund 

• Farsæll tónmenntakennari 

• Framtíðin 

 Þetta er ekki í sömu röð og rannsóknarspurningarnar eða viðtalsramminn var settur 

upp, en ég kaus að hafa röðina þannig að sem eðlilegast samhengi fáist. Er það í anda hinna 

eigindlegu fræða enda voru hvorki spurningar né svör í sömu röð hjá neinum viðmælanda. 

Í lok kaflans verða aðalatriði dregin saman og ljósi varpað á helstu niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 

 Viðmælendahópurinn samanstendur af níu einstaklingum, sjö konum og tveim 

körlum,  sem taldir eru sinna starfi sínu afburðavel. Öll hafa framhaldsnám að baki eða aðra 

starfsmenntun nema sá elsti í hópnum. Hann hefur hins vegar hefur unnið til margháttaðra 

viðurkenninga og verðlauna fyrir starf sitt sem kórstjóri skólakóra (nánari upplýsingar um 

menntun og bakgrunn viðmælenda eru í fylgiskjali 3). Þó að um fámennan hóp einstaklinga sé 

að ræða, gefa niðurstöðurnar þó áhugaverðar vísbendingar um starf og viðhorf þeirra 

tónmenntakennara sem vegnar vel í starfi. 

Athugasemd um framsetningu: Þar sem starfsheitið kennari er karlkyns tala ég í karlkyni 

um tónmenntakennarana þegar vísað er til starfsheitisins. Hér eru ekki notuð eiginnöfn 

viðmælenda heldur tilbúin nöfn. Þegar orð eru feitletruð í tilvitnunum er það vegna þess að 

viðmælendur hafa lagt sérstakan þunga á þau og eru það því þeirra áherslur. 



 - 42 - 

 

4.1 Líðan og starfsúthald 
Stundum horfi ég á launaumslagið mitt og hugsa: er þetta ekki meira virði. En ég er 
bara mjög sátt og ef ég verð ekki sátt þá hætti ég. 

Eins og fram kom í inngangi, beinist rannsókn þessi fyrst og fremst að tónmenntakennurunum 

sjálfum, viðhorfum og starfshugmyndum þeirra, menntun og mótun. Ljóst er að ýmsir 

utanaðkomandi þættir hafa áhrif á skipulag og kennsluhætti tónmenntakennara. Þessir þættir 

eru m.a. stuðningur skólastjóra og annarra, innan og utan skóla, við fagið, það tímamagn sem 

tónmennt fær innan grunnskólans, framboð og gæði námsefnis og aðstaða til kennslu. Einnig 

er komið inn á líðan þeirra í starfi og starfsúthald. Þessi kafli hefst því á umfjöllun um þætti 

sem viðmælendur ræddu um að helst hefðu áhrif á vellíðan og starfsúthald tónmenntakennara. 

4.1.1 Skólastjórinn er númer eitt ... 
Viðmælendur voru sammála um að stuðningur skólastjóra við fagið skipti mjög miklu máli. 

Hugsanlega á það rætur að rekja til þess hversu opin tímarammi fyrir listgreinar er í 

Aðalnámskrá grunnskóla (1999) en einnig hversu óbundin námskráin er. Það gefur skólastjóra 

ákveðið frelsi til að nýta tímamagn skólans innan listgreina á mismunandi hátt (sbr.2.2.1). 

Jóna tók skýrt fram hvað stjórnandi skiptir miklu máli enda var verið að skipta um 

skólastjórnanda í hennar skóla og breytingar bæði nýorðnar og framundan í greininni. Henni 

var það mjög í mun að koma því að, því þegar spurt var hvort hún hefði alltaf verið í fullri 

kennslu var svarið: 
Já, alltaf meira en fullri kennslu, en skólastjórinn sem var hérna, ég segi það, hann 
skipti máli, mjög miklu máli. Það var hann sem byggði þetta upp með mér. Ég hefði 
aldrei getað gert þetta nema með hans hjálp. 

Tveir viðmælendur störfuðu við skóla þar sem skólastjóraskipti voru að eiga sér stað 

eða voru væntanleg og lýstu þeir áhyggjum sínum um hugsanlegar breytingar sem það hefði í 

för með sér fyrir starf þeirra í skólanum. Guðrún hafði, í samráði við fráfarandi skólastjóra, 

haft sérkennslutíma í tónmennt fyrir nokkra nemendur, og sagði: 
Svo er náttúrulega það, maður veit ekki hvort að svona [sérkennsla í tónmennt] fái 
að halda sér eða hvort þetta sé einungis undir einhverjum vilja einstakra manna. Það 
kemur í ljós. 

Hún getur með öðrum orðum ekki gert ráð fyrir að fá að halda áfram með það 

þróunarstarf sem hún hefur verið að byggja upp, heldur er það í höndum nýs skólastjóra. 
Rætt var um skort á tónmenntakennurum og hvað það væri slæmt að skólastjórar og 

skólar gætu ekki valið sér kennara með áherslur sem hentuðu skólamenningu eða áherslum 
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hvers skóla. Skortur á tónmenntakennurum geri það að verkum að skólar verði að taka þeim 

kennara sem býðst, óháð afstöðu þeirra til skólastarfs almennt. Þetta vekur upp þá spurningu 

hvort það sé mikilvægara fyrir tónmenntakennara en aðra kennara að samhljómur sé með 

skoðunum og áherslum þeirra og viðkomandi skólastjóra. Þessi spurning tengist þá þeim 

félags- og menningarlega tengdu væntingum sem gerðar eru til einstaklingsins í ákveðinni 

stöðu. Einnig vekur það upp spurningar um það hvort skólastjórnendur forðist að auglýsa eftir 

tónmenntakennurum af ótta við að fá ekki kennara með viðhorf sem fellur vel að 

skólamenningu eða væntingum skólastjórans. 

Allir kennararnir ræddu um þá réttlætingarkröfu sem tónmenntakennarar stæðu frammi 

fyrir, sumir bæði innan og utan skóla, og tveir þeirra tóku svo sterkt til orða að þeir myndu 

aldrei skipta um skóla. Ef eitthvað breyttist innan þess skóla er þeir störfuðu við nú myndu 

þeir finna sér eitthvað annað að gera. Þeirra tími í brautryðjendastarfi og því að vinna 

greininni sess væri liðinn. Þeir myndu ekki hefja þá baráttu aftur með nýjum stjórnanda. 

Ásta taldi mjög mikilvægt að í skólanum sem hún starfaði við hefði verið sterk hefð 

fyrir tónmennt er hún hóf störf: 

Hér í skóla hefur verið órofa músík, sko, menning síðan frá stofnun skólans 1958. Ég 
held að svona sé frekar sjaldgæft í íslenskum grunnskólum. 

Birna ræddi um réttlætingu starfsins og skólahefð. Hún sagði: 
Já, ég held að ef ég hefði þurft að fara að standa í því að fara að réttlæta tilvist mína 
eða starfs míns, sem ég veit að svo margir kollegar hafa lent í, þá er ég ekkert viss 
um að ég, að ég hefði enst í þessu. 

Henni var það mjög hugleikið að búið var að ryðja brautina er hún kom í skólann. Þá 

hafi verið starfandi skólahljómsveit með sérstökum styrkjum og myndast hefði hefð fyrir því 

að tónlistin væri stór hluti af skólaumhverfinu. Í beinu framhaldi bendir hún á að það hafi 

komið í veg fyrir að hún hafi þurft að réttlæta starf sitt: 
Ég held að ég hafi aldrei þurft að berjast við það eins og svo margir aðrir að réttlæta 
þetta starf af því þetta starf er svo plássfrekt. 

Þetta segir töluvert um þá stöðu sem tónmenntakennarar eru oft í. Þó viðmælendur búi 

að þessu leyti vel, þá er sú staða líklega almennari að í stað þess að ganga að starfi sínu með 

fullum stuðningi frá skóla og samfélagi virðist vera mikill munur á afstöðu skólastjórnenda til 

tónmenntakennslu. Í kjölfarið er algengt að tónmenntakennarar telji sig knúna til að verja sitt 

fag og í raun tilverurétt sinn innan grunnskólanna. 

4.1.2 ... og samstarfsfólkið er númer tvö 
Erfitt hefur reynst í gegnum tíðina að manna tónmenntakennarastöður í grunnskólum landsins 

(sbr. 2.3.1). Í þeim skólum, þar sem tónmennt er kennd, er oftast einn kennari sem sér um alla 
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tónmenntakennslu við skólann. Það er því óvenjuleg staða að sex viðmælenda minna af níu 

eru ekki einyrkjar, heldur vinna í grunnskólum þar sem tveir eða þrír tónmenntakennarar 

starfa. Hinir þrír eru hins vegar í miklu samstarfi við kennara í öðrum listgreinum við sama 

skóla og bekkjarkennara m.a. vegna söngleikjauppsetninga. Vera kann að fjöldi 

tónmenntakennara og samstarf við aðra kennara hafi mikið að segja um hvernig búið er að 

þeim og hefur áreiðanlega áhrif á velgengni þeirra í starfi. Einar lagði áherslu á mikilvægi 

samvinnu og stuðnings frá samkennurum sem ekki eru tónmenntakennarar: 
Ég meina ef maður væri hérna einn skilurðu, og segir; ég ætla að gera söngleik og 
enginn annar hefur kannski einhvern sérstakan áhuga á því, þá verður örugglega 
ekkert mikið úr því. 

Hann ítrekar það í lok viðtals að viðhorfið til greinarinnar innan skólans sé 

grundvallaratriði. Í þeim skóla þar sem hann starfar sé mikill skilningur á mikilvægi 

tónmenntakennslu og list- og verkgreina yfirleitt. 

Þegar hugað er að aðbúnaði varðandi námsefni og tækja- og hljóðfærakost skólanna 

kemur kostnaður til skjalanna, því hagsmunir alls skólans eru í húfi. Tvær greinar eyða ekki 

sömu krónunni. Viðmælendur mínir í þessari rannsókn eiga það hins vegar allir sameiginlegt 

að starfa við skóla þar sem mjög vel er búið að þeim. Þeir hafa að jafnaði frekar stórar stofur, 

mikið úrval hljóðfæra og hlustunarefnis, kórpalla þar sem það á við, og margt fleira. Þeir hafa 

almennt stuðning skólasamfélagsins og stjórnenda m.a. til að kaupa það sem þeir þurfa, sækja 

ráðstefnur eða annað sem krefst sveigjanleika. Vinnuaðstaða þeirra er vissulega misjöfn en 

mótuð eftir þeirra eigin hugmyndum og þörfum. 

Til skamms tíma hefur lítið verið gefið út af námsefni í tónmennt hjá 

Námsgagnastofnun, en þetta hefur þó breyst nokkuð á síðustu árum. Sem dæmi má nefna að 

lítið sem ekkert námsefni var til fram yfir síðustu aldamót sem ætlað var unglingum. Þetta 

setur kennara í þá stöðu að þeir þurfa að útbúa sitt eigið námsefni. Jóna er ein af þeim: 
Ég hef náttúrulega unnið mikið fyrir tónmenntina, ég hef eytt sumrum í það að búa til 
námsefni og búa til verkefni sem þú skilur, þú veist alveg sjálf, þú ert sjálf búin að 
vera í þessu. En það er ekki nóg að ég vilji búa til hitt og þetta. Skilyrðið er, það 
verður að búa manni aðstæðurnar. Svo að skólastjórinn er númer eitt og 
samstarfsfólkið er númer tvö. 

Það er áberandi á meðal þessara viðmælenda að þeir leggja mikið á sig í sinni vinnu og 

að þeir tengja eigið vinnuframlag við það frelsi og þann góða aðbúnað sem þeir búa við. Þeir 

réðust flestir til starfa í skóla þar sem aðbúnaður var nokkuð góður fyrir og jafnvel annar 

starfandi kennari í tónmennt. En jafnframt telja allir að eigið vinnuframlag tengist viðhorfi til 

greinarinnar innan og utan skólans og ytra aðbúnaði sem þeim býðst. Ásta sagði: 
Ég skrifa aldrei á mig aukatíma eða neitt svoleiðis en ég fæ líka ýmislegt annað í 
staðinn. Ég meina þær eru yndislegar við mig, og mikill skilningur og það er aldrei 
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sagt nei, ef mig vantar hljóðfæri. En foreldrafélagið hefur gefið hérna pening og það 
var fengið til að kaupa hljóðfæri og svona og maður hefur frábæra aðstöðu. Það var 
yndislegt að fá að vera í samvinnu við arkitektinn og það var aldrei sagt nei, aldrei! 
Og hérna, ég gæti ekki hugsað mér að fara að vinna í einhverjum öðrum skóla. 

Þarna kemur greinilega fram að hennar eigin afstaða og vinnusemi gerir það að verkum 

að henni er skapað það starfsumhverfi sem hún telur sig þurfa. Þetta kom einnig mjög skýrt 

fram hjá Einari sem er mikill tækni- og tölvumaður og vinnur mikið með unglingum að þeirra 

eigin útsetningum. Hann hefur nú sitt eigið tölvuver til umráða í skólanum með tölvum sem 

meðal annars hafa verið keyptar fyrir ágóða af söngleikjum sem hann hefur sett upp með 

nemendum sínum: 
Ég náttúrulega byrjaði snemma á þessu tæknibrölti. Ef ég hefði ekki fengið að kaupa 
eina tölvu fyrst skilurðu! En síðan virkaði það allt saman vel, og þá varð nauðsynlegt 
að kaupa fleiri. Ef að skólayfirvöld hefðu sagt nei, þetta gengur ekki, þetta er svo dýrt 
þá !!!!! En þau bara hafa séð að þetta gengur vel og virkar, þannig að þetta 
auðveldar manni að biðja um næsta sem maður þarf að fá í gegn. 

Ummæli viðmælenda sýna hversu samofnir þessir ytri þættir eru starfi kennarans. 

Markmið og vilji til að vinna eftir ákveðnum aðferðum eða hugmyndafræði í tónmennt eru 

ekki nægjanleg ein og sér heldur skiptir allur aðbúnaður og skipulag skóla miklu um hvort og 

hvernig honum tekst að skila sinni vinnu. Að auki virðist vera sem hinn almenni 

tónmenntakennari þurfi í upphafi kennsluferils síns að sanna tilvistarrétt fagsins í skólanum 

og sýna fram á mikilvægi eða gildi þess í skólastarfinu. Verðugt er að velta fyrir sér hvort 

fleiri fagkennarar séu í þessari stöðu. 

4.1.3 Auðvitað er þetta hávaðasamt og ekki alltaf velkomið 
Viðmælendur mínir sem hafa stuðning innan skólanna tala hins vegar gjarnan um viðhorf og 

skilningsleysi samfélagsins, jafnvel úr nánasta umhverfi. Hanna, sem er nýkomin aftur til 

starfa í grunnskóla eftir framhaldsnám erlendis, sagði m.a.: 
Fólk hefur spurt mig, af því ég var að koma úr framhaldsnámi, hvurn fjandann ég sé 
að gera að lítillækka mig að fara inn í grunnskólann og það er sorglegt. 

Ásta hafði svipaða reynslu af skólastjóra í sínu bæjarfélagi sem gerði að umræðuefni 

hversu fáir grunnskólakennarar væru með framhaldsmenntun. Þegar viðmælandi minn benti 

honum á að hann væri einn af þeim, þá var svarið: „Ja, þú ert nú bara þar af því þú fékkst ekki 

vinnu annars staðar“. Hún tók fram að þetta hafi verið grín af skólastjórans hálfu og alls ekki í 

neinu samhengi við störf hennar. Hins vegar er umhugsunarefni hvaða áhrif svona „grín“ hafi 

á sjálfsmynd kennara í grunnskóla. Þarna eru á ferðinni skýr skilaboð frá samfélaginu um að 

starf þeirra sé lítils metið. Þessir kennarar vildu gjarnan fá meiri stuðning frá umhverfi sínu og 

samfélaginu. Þeir telja þó að ýmislegt sé að breytast en það sé meðal annars tengt þeirra eigin 

vinnu. Þeir hafa, þrátt fyrir misvísandi skilaboð samfélagsins, náð að styrkja sig í starfi og 
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fjarlægja sig að einhverju marki frá neikvæðri umræðu. Guðrún hafði þetta að segja um hvað 

skipti máli um líðan í starfi: 
Svo náttúrlega skiptir umhverfið líka máli, sem þú vinnur í og auðvitað finnst manni 
náttúrlega stundum að fólk skilji ekki alveg sko, mikilvægi tónlistarinnar [smá hæðni] 
en maður bara vorkennir þeim fyrir það. Auðvitað er þetta hávaðasamt og ekki alltaf 
velkomið en samt vill fólk ekki án þess vera. Mér finnst kannski það vera stundum að 
fólk kannski skilji ekki alveg alla þessa vinnu sem liggur á bak við. Þetta poppar bara 
ekki upp úr galdrakassanum sisona en ég held nú samt að fólk sé farið skilja þetta. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvernig þeim liði sem tónmenntakennarar sögðu allir að 

þeim liði vel. Sumir höfðu áhyggjur af framtíð sinni með nýjum skólastjóra, aðrir vildu lengri 

sólarhring, en svör sem innihéldu; mér líður mjög vel, yndislegt, ljúft, komu, en einnig: „Ég er 

þreytt það er kominn febrúar en...“! Fyrstu viðbrögð voru yfirleitt jákvæð. Skemmtilegt væri 

að kenna og fyrst og fremst væri frábært að vera með börnum. Vellíðan viðmælenda fólst í 

samveru við nemendur. Flestir töluðu um laun kennara sem þeim fannst ekki vera í neinu 

samræmi við þá vinnu og orku sem þeir léðu starfinu. Einar sagði : 
Ég verð að viðurkenna það að ég var rosalega mikið að hugsa um að hætta núna í 
vetur út af þessum samningum. Var mikið hérna að spá í að fara hérna niður í 
fjölbrautaskóla bara að gera eitthvað svipað. 

Þarna er vísað í síðasta kjarasamning grunnskólakennara og viðmælandinn taldi sig fá 

mun betri laun fyrir svipað starf í framhaldsskóla. Nokkrir nefndu einnig að um mánaðamót 

kæmi stundum upp hugsunin um að skipta um starf þegar launaumslagið væri opnað en þeir 

hefðu ekki látið verða af því enn. Hönnu varð heitt í hamsi er hún ræddi launamál kennara 

sem hún taldi endurspegla viðhorf samfélagsins til grunnskólans. Hún var ánægð með 

aðbúnað sinn frá skólans hendi en: 
Aftur á móti breytingar hvað varðar samfélagið í heild sinni og kjör, sem eru 
náttúrlega ekkert fólki bjóðandi. Maður lítur stundum bara niður á sjálfan sig þegar 
maður fær launaseðilinn, hreinlega. Það eru svona hlutir sem valda gegnum 
gangandi vanlíðan og skorti á sjálfsáliti hjá kennurum, sem að annars vinna meira og 
ötulla heldur en flestir aðrir sem ég þekki. 

Ljóst var á svörum þeirra að þeim fannst umbun frá umhverfinu utan skólans vera í 

lágmarki. Það væri fyrst og fremst þeirra eigin sannfæring um að þeir væru að gera góða hluti 

auk umbunar frá nemendum sem gerði starfið eftirsóknarvert 

Kennararnir virðast oft sækja rök fyrir góðu starfi sínu og ánægju í því til innri 

sannfæringar um mikilvægi sitt, að það sem þeir eru að gera skipti raunverulega miklu máli. 

Sumir orðuðu það mjög skýrt. Hrafnhildur sagði það grundvallaratriði fyrir tónmenntakennara 

að trúa á það sem hann er að gera: 
En mér finnst það skipta öllu máli að hafa ... að það sem þú ert að gera geti verið 
bara grunvallaratriði í lífi viðkomandi barns að hafa, að þú - að það - að við höfum 
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leitt hesta okkar saman á einhverjum tímapunkti ... ég trúi þessu alveg bara ofan í 
kjölinn. 

Hanna talaði einnig um trú sína á að hún og tilvera hennar í skólanum væri börnunum 

mikilvæg: „En ég vil vera inni í grunnskóla, ég veit ég gef þessum börnum mikið“. 

Sumum varð tíðrætt um að ekki yrðu þeir fram eftir aldri í þessu starfi. Þetta væri 

einungis fyrir hrausta einstaklinga og þegar að því kæmi að aldurinn færðist yfir eða að 

heilsan færi að gera þeim grikk myndu þeir finna sér annað starf. Það sem einkenndi þá 

umræðu var að viðmælendurnir sáu ekki fyrir sér annað starf innan grunnskólans heldur 

töluðu um að fara eitthvað annað. Sumir eru jafnvel í námi sem þeir telja að geti opnað þeim 

leið út úr starfinu. Starfið sé líkamlega erfitt og eins og einn viðmælenda komst að orði, þá 

þarf tónmenntakennarinn að vera af einhvers konar mennsku „Guttormskyni“ (vísandi til hins 

fræga bola í Húsdýragarðinum ). 

4.2 Mótun og menntun kennaranna 
Við fengum svo mikla hvatningu og við fengum verðlaun að vori 

Hér verður rætt um hvað það er í menntun og lífi tónmenntakennara sem hafði áhrif á mótun 

þeirra og starfsval. 

4.2.1 Við vorum í svona heimsfrægum blokkflautu sextett 
Viðmælendur mínir hafa ólíkan bakgrunn en allir hófu þeir tónlistarnám sitt á barnsaldri. Þeir 

voru á aldrinum 6–11 ára er þeir hófu nám á hljóðfæri og voru 9–15 ár í formlegu 

tónlistarnámi áður en þeir fóru í kennaranám. Þegar talað er um formlegt tónlistarnám er verið 

að vísa í hljóðfæranám í viðurkenndum tónlistarskóla. Allir hafa viðmælendur einnig aðra 

reynslu af tónlist, t.d. í gegnum kórstarf eða þátttöku í lúðrasveit. Það má því segja að þeir 

hafi mótast sem tónlistarmenn áður en ákvörðun var tekin um að nota sér hana til 

lífsviðurværis að einhverju leyti. 

Þegar þeir voru spurðir hvað hefði leitt þá út í tónlistarnám var svarið nær 

undantekningarlaust að þeir hefðu verið settir í tónlistarnám af foreldrum. Einn talar um 

tilviljun, annar um að hann hafi verið að flytjast búferlum og átt að kynnast krökkum á nýjum 

stað en flestir hinna segja að foreldrar þeirra hafi viljað að þeir fengju menntun á sviði 

tónlistar. Það var einungis í einu tilviki sem tónlist var stunduð á heimilinu, þannig að 

foreldrar voru ekki starfandi tónlistarmenn, heldur höfðu trú á tónlist í almennu uppeldi barna. 

Annar sagðist hafa farið í tónlistarnám vegna þess að hann vann blokkflautu á tombólu og 

hefði í kjölfarið drifið sig í blokkflautuhóp sem boðið var upp á grunnskólanum. Þannig geta 

tilviljanirnar einar ráðið, en samt má segja að í þessu tilviki hefði viðkomandi kennari 
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hugsanlega ekki farið út á tónlistarbraut nema af því það tækifæri gafst í grunnskólanum til að 

nota það verkfæri sem hann hafði í höndunum. Hins vegar virðast tónlistarkennarar þeirra og 

umhverfi í námi hafa haft töluvert að segja um áframhaldandi tónlistarnám. Halla hafði þetta 

að segja um tónlistarnám sitt í upphafi: 
Það var algjörlega meiriháttar, að hérna við vorum í svona heimsfrægum (hlær) 
blokkflautu ... þetta var nú eiginlega sextett og oktett ... þannig að við vorum aldrei 
svona einangraðar, við fengum svona svoldið hljómsveitarupplifun. 

Síðar í viðtalinu segir hún: 

Og ég skipti aldrei um hljóðfæri, ég var svo háð kennaranum mínum, en bætti við 
píanói líka á unglingastiginu. 

Þannig áttu hin góðu tengsl sem hún myndaði við kennara sinn þátt í því að hún hélt 

áfram í námi. Samveran og tónlistariðkunin með samnemendum kom síðan í veg fyrir 

einangrun og veitti gleði. 

Viðmælendur hafa á tónlistarferli sínum fengið styrkingu og uppörvun frá umhverfinu og 

skilaboð um að þeir væru góðir í því sem þeir voru að gera. Þegar Hanna hætti hljóðfæranámi 

fékk hún ávítur frá kennara fyrir að hætta því að hún hefði hæfileika á sviði tónlistar. Það varð 

hugsanlega til þess að hún tók aftur upp píanónám og fór í tónmenntakennaradeild eftir tvö ár 

í háskóla. Hún sagði þegar hún var rifja upp tímabundið rof í tónlistarnáminu: 
Ég bara gafst upp á píanó þú veist 15 ára, og var svo sem skömmuð fyrir það ... hún 
var voða reið út í mig, þannig að eitthvað hafði maður svo sem til brunns að bera og 
það er náttúrlega ekki eins og allir í Hamrahlíðarkórnum hafi orðið 
tónmenntakennarar en það höfðaði greinilega bara svona, ég ætlaði líka svo, á því 
tímabili ætlaði ég líka að verða músíkþerapisti, hætti við það. 

Þarna rekur hún sig mjög hratt í gegnum þróun sína í átt að tónmenntakennslu og fann 

að undirtónn var til staðar eða vilji til að vinna með tónlist, en enginn augljós vettvangur til að 

finna því farveg. 

Björn upplifði strax í upphafi tónlistarnáms síns að hann væri á réttum stað. Honum 

fannst gaman í skólanum og fékk mjög fljótlega hlutverk sem einleikari: 
Og það var eitthvað að virka og ég var í tvö ár á blokkflautu og ég spilaði einn sóló á 
móti laglínunni í Glettinn máninn gægist á tónleikum, þegar ég var sjö og hálfs. 

Hrafnhildur hafði svipaða sögu af sínu fyrsta ári í tónlistarskóla þar sem hún ásamt 

bróður sínum lærði á flautu: „Við fengum svo mikla hvatningu og við fengum verðlaun að 

vori“. 

Þessi upplifun um velgengni og hæfileika á sviði tónlistar virðist mikilvægur þáttur í lífi 

viðkomandi einstaklinga. Þarna má segja að grundvöllur sé lagður að þeirri hlið sjálfsvitundar 

sem fellur undir tónlistarvitund. Maður upplifir sig góðan á þessu sviði og það eflir áhuga 
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manns til að halda áfram að þróa sig á þeirri braut. Lagður er grunnur að hugmynd 

einstaklingsins um sjálfan sig sem tónlistarmann. 

Sjö af þessum níu viðmælendum hafa verið mörg ár í kór á framhaldsskólastigi eða sem 

fullorðnir einstaklingar. Fimm hafa verið í samspilshópum eins og lúðrasveitum og 

hljómsveitum og komið fram við margvísleg opinber tækifæri. Þau telja öll að sú reynsla að 

æfa og flytja tónlist í hópi með öðrum og fá tækifæri til að koma fram, mynda tengsl við 

áhorfendur og standa sig sem hluti af heild, hafi mótað sig og afstöðu sína til 

tónlistaruppeldis. Hanna sagði t.d.: 
Það t.d. að hafa verið í Hamrahlíðarkórnum í tíu ár og hún hefur náttúrulega 
algjörlega mótað líf mitt og gert mig svo ríka. 

Halla er sammála en hún var í sama kór, einnig í tíu ár: 
Hamrahlíðarkórinn alveg pottþétt ... hann er örugglega, sem hefur gert mig að því 
sem ég er, að mjög stóru leyti og ég veit það ekki. Örugglega eitthvað með 
tónleikaframkomu og svona ... Ég held að hún [kórstjórinn] sé örugglega bara 
jafnmikill áhrifavaldur og hérna nám skólans. 

Kórinn var, ef marka má orð þeirra, einn stærsti mótunarþáttur í lífi Höllu og Hönnu á 

þessum árum. Það virðist algengt meðal viðmælendanna að í því hópastarfi sem þeir tóku þátt, 

kórum eða hljómsveitum, hafi þeir snemma fengið hlutverk sem leiðbeinendur og 

aðstoðarmenn. Hugsanlega hefur það lagt grunninn að þeirri hugmynd að leggja fyrir sig 

kennslu: 
Þannig að þegar ég er, sko, nítján ára komin í Hornaflokkinn og þá fór ég að 
aðstoða, fyrst að æfa litlu sveitina, litlu yngstu krakkana, æfði þau alltaf á 
laugardagsmorgnum ... Þegar ég er eitthvað svona tuttugu og eins árs eða tvítug 
eða eitthvað, sko, þá var ég beðin – byrjaði ég með kórinn. 

Þannig talar Birna um hvernig mótunin í gegnum skólalúðrasveit hafi kveikt áhuga 

hennar á tónlist og tónlistarstarfi með börnum. Hún var sett í hlutverk sem aðstoðarmanneskja 

á menntaskólaárum og síðar kórstjóri er hún var í kennaranáminu. Hún hafði því nokkra 

reynslu sem leiðbeinandi barna í tónlist áður en hún fór í kennaranám. Að hennar dómi studdi 

það hana í byrjun starfsferilsins. Það rifjaðist upp fyrir Höllu, þegar hún var að reifa hvað 

hefði orðið til þess að hún varð tónmenntakennari, að hún hafði kennslureynslu frá 17 ára 

aldri í tónlistarskóla: 
...og reyndar..heyrðu, ég var byrjuð að kenna 17 ára upp í tónlistarskólanum upp í 
hérna Grafarvogi. .... Hún [hljóðfærakennarinn hennar] leiðbeindi mér í gegnum 
námskrána, blokkflautukennslu og þetta gekk bara rosalega vel en þá einmitt 
reyndar fattaði ég að ég hafði meiri áhuga á hópum. 

Tónlistarreynsla í hópstarfi s.s. kórum, hljómsveitum, leiklist eða blokkflautuhópum 

virðist hafa haft mikil áhrif á þróun tónlistar- og síðar hlutverkavitundar viðmælenda. Vinna 

að tónlistarverkefnum í stórum hóp, koma fram, læra að vera í hóp og síðar fá æfingu í að 
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stjórna slíkum hópum, virðist hafa verið mikilvægur mótunarþáttur er kom að því að velja sér 

starfsvettvang. 

4.2.2 Ég er ennþá svo hissa á að ég sé tónmenntakennari. 
Um tvítugt, þegar ákvörðun um háskólamenntun er tekin, hefur aðeins tæplega helmingur eða 

fjórir viðmælenda minna ákveðið að verða kennarar. Af þeim voru tveir staðráðnir í því að 

verða tónmenntakennarar. Annar þeirra var Birna, sem eins og kom fram hér að framan, hafði 

tekið að sér ýmis störf tengd börnum og tónlist. Hún var í tónmenntakennaradeild 

Tónlistarskólans í Reykjavík. Hinn var Einar, sem hafði einnig verið mikið í tónlist, og hann 

fór í Kennaraháskólann til að ná sér í kennsluréttindi. Samhliða var hann í píanónámi í 

Tónlistarskóla Reykjavíkur. Hinir sem voru ákveðnir í að verða kennarar fóru í 

Kennaraháskólann. Þó annar þeirra hafi verið ákveðinn í að fara á kjörsvið tónmenntar er 

hann kom í skólann, þá sagði viðkomandi (Jóna) um starf sitt í upphafi: 
Ég veit ekki hvort ég væri tónmenntakennari í dag hefði ég ekki farið í framhaldsnám 
því, sko, ég er ekki viss. Mér fannst þetta rosalega erfitt þegar ég kom út. 

Hún kenndi tónmennt í grunnskóla í tvö ár eftir að hún lauk kennaraprófi en fór svo í 

meistaranám til Bandaríkjanna í tónlistarkennslu og taldi það hafa gert gæfumuninn að hún 

væri nú kennari í tónmennt. Að hennar mati var sú menntun sem hún fékk í 

Kennaraháskólanum ekki nóg í faginu til að hún treysti sér til að halda áfram sem 

tónmenntakennari. Fjórði kennarinn sem var ákveðinn í að verða kennari fór hins vegar á 

kjörsvið tónmenntar í Kennaraháskólanum af tilviljun að eigin sögn. Hann hafði hætt námi á 

hljóðfæri þegar hann var 16 ára en skráði sig síðan á kjörsviðið, eftir að hafa uppgötvað tilvist 

þess, til að fá ókeypis píanónám. Aðrir í viðmælendahópnum litu á tónlistina sem 

tómstundagaman, utan einn, sem ætlaði að verða einleikari og lauk bæði burtfararprófi og 

blásarakennaraprófi áður en hann hélt úr landi í framhaldsnám sem einleikari. Þar rann upp 

fyrir honum að það að eyða svo miklum tíma í æfingar einn hentaði ekki skapgerð hans. Þá 

var honum bent á deild í tónlistarháskóla í London þar sem unnið var með tónsköpun. Þar 

fann hann, að eigin sögn, fyrir algjöra tilviljun, leið til að nýta tónlistarmenntun sína í 

framhaldsnámi sem byggðist á virkri tónsköpun með alls kyns hópum. 

Fjórir höfðu haft önnur störf í huga, t.d. að verða líffræðingur eða arkitekt, og einn hafði 

þegar lokið námi sem þroskaþjálfi áður en hann hóf nám í tónmenntakennaradeild. Hjá 

þessum hópi voru það hljóðfærakennararnir sem höfðu áhrif á valið. Halla, sem hóf kennslu 

með námi þegar hún var 17 ára, sagði er hún var spurð um þá ákvörðun að fara í 

tónmenntakennaradeild: 
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Það er algjör tilviljun ... hún [hljóðfærakennarinn] fór í tónmenntakennaradeildina í 
Tónó og ég bara einhvern veginn fór bara á eftir henni einhvern veginn. Þetta var 
algjör tilviljun, ég ætlaði alltaf að vera líffræðingur. 

Ásta hafði á ákveðnum aldri hugsað sér að verða arkitekt en á 8. stigi í píanónáminu 

hvatti hljóðfærakennarinn hana til að láta reyna á píanóþekkingu sína. Um aðdraganda þess að 

hún fór út á þessa braut sagði hún: 
Þá sagði píanókennarinn við mig, hvort ég vildi ekki prófa að fara eitt ár, og svona 
sjá hvort ég myndi ekki vilja gera eitthvað við þessa menntun. 

Það varð til þess að hún fór á svokallaða fornámsbraut í Tónlistarskólanum í Reykjavík 

í eitt ár og þaðan í tónmenntakennaradeild. Í tilviki Hönnu var það vinur sem benti henni á 

bækling frá Tónlistarskólanum en þá hafði hún verið tvö ár í Háskóla Íslands. Hún orðaði 

tilviljunina svona: 
Ég er ennþá svo hissa á að ég sé tónmenntakennari, ég er hissa á því að ég skuli 
vera í tónlist. 

Um námið í kennaradeildunum skiptist hópurinn að nokkru í tvennt eftir því hvar 

viðmælendur menntuðu sig. Jóna hlaut sína menntun í KHÍ og taldi sig ekki hafa nægilega 

góða undirstöðu í tónlist er hún hóf störf. Sama sagði Einar: 
Ég var t.d. góður að spila o.s.frv. Ég lærði ekkert á því sviði í Kennó en kannski 
kennslufræðin bara fyrst og ... ég held að skólinn sé góður að því leyti en, en 
tónlistarmenntunin sem slík hún var ekki, ekki mikil, þetta þyrfti að vera meira. 

Þarna kemur fram að hann var góður hljóðfæraleikari og fannst námið ekki sniðið að 

einstaklingum sem komu inn í það svona mikið menntaðir í tónlist. Hann taldi það heldur ekki 

nógu vel sniðið að nemendum með litla tónlistarmenntun þar sem þeir hefðu þurft meiri 

undirstöðu í tónlistartengdum fögum. Hann valdi því að vera í hljóðfæranámi í Tónlistarskóla 

Reykjavíkur meðfram náminu í Kennaraháskólanum. Þeir sem eru menntaðir frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík lýsa hins vegar allir ánægju sinni með námið í þeirri deild og 

telja sig hafa fengið góða og praktíska menntun sem hafi skilað sér vel í þeirra starfi. Þó telja 

þeir að alltaf vanti eitthvað og meðal annars skorti þá reynslu og þekkingu á sviði popp- og 

rokktónlistar annarrar sem höfði til eldri nemenda. Halla er menntuð frá Tónlistarskólanum í 

Reykjavík en tók síðan framhaldsnám. Þar sérhæfði hún sig í „virkri tónlistarmiðlun“ þar sem 

unnið er markvisst með alls kyns hópa og allir virkjaðir í tónsköpun sem alltaf lýkur með 

tónleikum. Hún hafði mjög jákvæða reynslu af námi sínu í Tónlistarskóla Reykjavíkur en 

tekur sérstaklega fram að framhaldsmenntunin hafi mótað áherslur hennar í kennslu: 
Tónmenntakennaradeildin var náttúrulega bara stórkostleg, ég held ég hafi notað allt 
þaðan sem ég lærði í kennslu og svo það sem ég lærði úti, það er örugglega það 
sem að gerir mig að, að mér. 
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Hanna hafði svipaða reynslu. Hún taldi sig hafa lært mikið í kennaradeildinni hér heima 

en að framhaldsnámið hefði gert heilmikið fyrir hana sem kennara. Hún lítur á kennslu sína 

eins og hún orðað það „fyrir og eftir Orff“ (vísar til skólans sem hún var í framhaldsnámi, sem 

kenndur er við Carl Orff tónskáld og kenningasmið í tónlistaruppeldi). Þannig hafi 

framhaldsnámið í rytmík og hreyfingu að hluta til breytt áherslum hennar þó að hún hafi 

sannarlega unnið með þá þætti í kennslunni áður. Hins vegar veitti framhaldsnámið henni 

meira öryggi, hugmyndir og reynslu til að byggja á og síðast en ekki síst sagði hún: 
Náttúrlega er ég reistari kennari bæði eftir þetta sérnám og af því ég er hreinlega 
betri og það er svo miklu skemmtilegra að vinna með allar þessar hugmyndir. 

Viðmælendur hafa ólíka menntun að baki en þó eiga þeir það sammerkt að hafa fremur 

mikla menntun á sínu sviði. Stór hluti þeirra hefur kosið að fara í framhaldsnám og þannig 

hafi þeir styrkst sem tónmenntakennarar og sérhæft sig á ákveðnu sviði kennslunnar. 

4.3 Viðhorf til tónmenntakennslu 
Ég bara held að það eina sem að hjálpi tónlistinni eða tónlistarkennslu innan 
grunnskólans sé að hafa bara nógu mikið af henni. 

Hér verður greint frá niðurstöðum hvað einkennir viðhorf og starfshugmyndir tónmennta-

kennara sem ná góðum árangri í starfi. 

4.3.1 Þú ert listrænn stjórnandi þessarar stofnunar. 
Áberandi er hjá þátttakendum í þessari rannsókn hversu jákvæðan þeir telja þann 

sveigjanleika sem leiðbeinandi námskrá í tónmennt felur í sér og hversu óhræddir og 

hugmyndaríkir þeir eru við að feta sínar eigin slóðir í skipulagi sínu og kennslu. Þeir eru í 

öllum tilfellum ánægðir með hversu frjálsar hendur þeir hafa innan síns skóla til að sinna 

tónmenntakennslunni út frá eigin áhugasviðum og nálgunarleiðum. Allir hafa þeir tekið þátt í 

að móta skólanámskrá í tónmennt fyrir sinn skóla og eru þær að einhverju leyti ólíkar þó 

byggðar séu á Aðalnámskrá grunnskóla. Þeir vinna allir með frumþætti tónlistar en aðferðir 

og áherslur eru mismunandi. Ekki hafa heldur allir skólarnir eða kennararnir sama tímamagn 

til umráða þó algengt sé að þeir séu með tvær stundir á viku á hvern árgang eða jafnvel fleiri. 

Dæmi eru um að í sumum skólunum sé svokölluð hringekja á eldri stigum í listgreinum, þar 

sem tónmennt er kennd hluta úr vetri. Hrafnhildur var með skýra sýn á hvað skiptir máli þegar 

kennari mótar starf sitt. Hún var spurð hvort hún hefði ákveðnar hugmyndir um 

tónmenntakennslu: 
Sko, þetta módel, hvað þú gerir og ferð af stað með, með hverjum, mótast 
náttúrulega af þinni þekkingu á viðfangsefninu, þínu viðhorfi til uppeldis og þeim stað 
sem þú starfar á. 
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Hugsanlega eru þetta grundvallarþættir sem allir kennarar verða að huga að og ganga út 

frá er þeir setja sig í kennarahlutverkið. Björn talar mjög opinskátt um hversu hliðhollur hann 

er því frjálsræði og sveigjanleika sem ríkir í námskránni og sagði: 
Það væri rosalega óhollt fyrir Ísland ef að það yrði gefið út „fyrstu viku september 
skal farið í þetta“ í öllum skólum landsins í tónmennt. Það yrði ömurlegt. 

Þegar hann var spurður á hvern hátt það væri slæmt, taldi hann, þrátt fyrir að það væri 

kannski klisja, að ef allt væri eða hefði verið svona niðurnjörvað ættum við ekki þá frábæru 

tónlistarmenn og aðra listamenn sem væru að gera það gott hér á landi og víða um heim. 

Þannig listamenn taldi hann ekki spretta úr stöðluðum formum heldur sveigjanlegu og 

hvetjandi umhverfi. Hins vegar talaði hann í beinu framhaldi um þau vandamál og hætturnar 

sem eru því samfara að lítið eftirlit og samræmi er viðhaft í tónmennt á Íslandi: 
Og þetta þýðir að skólar komast upp með að gera ekkert í tónmennt í 10 ár eða 
tónmenntakennarar komast upp með að vera ekki tónmenntakennarar heldur 
eitthvað allt annað. 

Hann vísar þarna í tölur sem sýna að tónmennt er ekki kennd í mörgum skólum og 

hvernig sá tími sem ætlaður er í tónmennt er stundum notaður í annað, t.d. stærðfræði, 

íslensku eða að lita við tónlist. Þetta væri jafnvel gert í nafni tónmenntar. Skorturinn á 

sameiginlegu matskerfi hér á landi í faginu er hugsanlega ein af ástæðum þess hversu 

erfiðlega hefur tekist að vinna tónmennt virðingarsess innan grunnskólans og samfélagsins. 

Grein sem ekki er sett á mælistiku skólakerfisins, sem hefur að mestu leyti miðast við 

mælanlegan árangur, getur þannig lent milli þils og veggjar. Guðrún sló á svipaðan streng er 

hún var spurð um viðhorf til tónmenntakennslu: 
Síðan hef ég verið að velta fyrir mér einmitt upp á síðkastið hvort að það eigi að vera 
meira samræmi milli skóla ... en það er harla lítið potað í þig ef að þú ert ekki að fara 
eftir henni [Aðalnámskránni], þannig að maður fer alltaf í þessa sömu hugsun, hvort 
að það ætti að vera eitthvað fastara mótað hvað á að kenna. 

Í raun koma fram mótsagnir, eða í þessu tilviku togstreita, í svörum viðmælanda, þar 

sem þeir annars vegar kunna mjög vel að meta eigið frelsi til að taka ákvarðanir um kennslu 

og útfærsluleiðir, en á sama tíma telja þeir að ákveðin samræming myndi gera faginu gott eða 

styrkja það innan grunnskólans. Þeir virðast því njóta frelsisins sem einstaklingar en treysta 

ekki öllum fyrir þessu frelsi og kannski allra síst skólakerfinu. Þeir telja jafnvel að skorturinn 

á samræmingu hamli því að greinin verði viðurkennd til jafns við aðrar greinar innan 

grunnskólans. Þetta frelsi sem viðmælendur tala um helst mjög í hendur við þörf þeirra fyrir 

sveigjanleika í starfinu, en í viðtölunum kemur eins og áður segir, oft fram þörf fyrir hann og 

ánægja með það svigrúm sem þau hafa í tónmennt. Birna sagði t.d.: 
Hérna, ég er svo ægilega þakklát fyrir að vera að kenna tónmennt ... þessi 
sveigjanleiki sem við höfum, sem mér finnst bara að við megum alls ekki missa. 
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Hanna talaði einnig um að það sjálfstæði sem tónmenntakennarar hafa í starfinu væri 

ein af ástæðunum fyrir ánægju í starfi: 
Við höfum líka svo ofboðslega mikið frjálsræði í tónmenntakennslu ... og það er 
ofsalega gott að geta unnið eftir sinni hugmyndafræði. Þannig að hún [námskráin] er 
ekki það bindandi að maður geti ekki „varierað“ með þessi skilyrði eða þetta efni á 
sinn persónulega hátt ... og það stuðlar að ánægju í starfi. 

Þennan sveigjanleika nýta þátttakendur í þessari rannsókn sér vel. Jóna er ein af þeim 

sem leggur mikla áherslu á söngleiki í sínu starfi. Hún vill að nemendur kynnist því að komast 

á svið, leika, syngja, dansa og vill ekki að börn missi af slíku tækifæri. Þegar hún var spurð í 

kjölfarið hvað hún teldi þetta gefa þessum börnum var svarið afdráttarlaust: 
Ánægju, gleði, veistu, þau verða, þau verða svo jákvæð, þeim finnst gaman segja 
kennararnir og, flestum að fara í tónmennt ... sko ánægjan, ég held að það sé 
hræðilegt að vera tónmenntakennari og börnunum finnst leiðinlegt að fara í 
tónmennt. 

Hún vísar þarna til þess að starfsúthald kennarans velti að einhverju leyti á því hvort 

honum tekst að ná til nemenda sinna. Það er mikill samhljómur meðal viðmælendanna hvað 

þetta varðar, því allir tala þeir um að það eigi að vera gaman í tónmennt. Maður fái ekki 

börnin með sér í söng, spil og skapandi starf nema á jákvæðum nótum og með eigin gleði. 

Jóna var spurð hvort hún héldi að þetta frelsi innan greinarinnar skipti máli fyrir 

tónmenntakennara: 
Já, ég held það ég meina, já, ég er alveg viss um það, að eftir því sem þú hefur 
meiri ánægju af því sem þú ert að gera því betur miðlar þú því til annarra, sko, ef þú 
ert mikið fyrir kór og fyrir kórsöng og svona þá hellirðu þér út í það, enda ná þeir 
miklum árangri. Mér er þetta, söngleikirnir, að koma inn í söngleikina hljóðfærum og 
þessu öllu. 

Ásta gerði einnig að umfjöllunarefni sínu hversu gott væri að geta unnið að því sem 

maður hefur mest vald á innan tónlistar. Hún treysti sér t.d. ekki til að vera með kór og kvíðir 

því að samstarfskona hennar, sem er mikil kór- og söngáhugamanneskja, láti af störfum 

sökum aldurs, því þá fáist enginn í staðinn. Hún orðaði það svona: 
Ég veit ekki Kristín mín hvort það væri hægt að skikka kennara til að sinna öllu jöfnu 
í tónlistinni, vera með fjöldasönginn, vera með kennsluna, vera með kórinn, þetta 
þyrfti að vera einhver svona Alí Baba. 

4.3.2 Ég ... held bara að listgreinarnar séu kannski bestu fögin til að rækta 
góðar manneskjur  

Þegar Birna var innt eftir því af hverju sveigjanleiki væri af hinu góða, taldi hún mikilvægt að 

geta brugðist við uppákomum í skólanum og samfélaginu þegar það á við: 
Ef það er bara eitthvert ástand í þjóðfélaginu, það er eitthvað sem uppá kemur, það 
er svo yndislegt að geta alltaf lagt áherslu eða ítrekað það með tónlistinni ... Eins og 
þegar þessi flóð koma í Asíu þá bara ... fórum við bara strax í það að syngja svolítið 
mikið um fólk sem á erfitt og hvað við getum gert til að hjálpa. 
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Þarna er ekki einungis komið inn á sveigjanleikann heldur einnig annað sem flestir 

viðmælendur mínir töluðu um; að tónlistin sé hreyfiafl fyrir tilfinningar og að í henni fengju 

nemendur tækifæri til að fá bæði skapandi og tilfinningalega útrás sem sjaldnar væri tækifæri 

til í öðrum greinum. Sú útrásarleið væri að auki sá þáttur í tónlistaruppeldi sem snýr að því að 

rækta nemandann sem góða manneskju í fjölbreytilegu samfélagi. Þannig ræddi Ásta 

mikilvægi tónlistar og annarra listgreina til að efla víðsýni nemenda í því 

fjölmenningarsamfélagi sem hér er að myndast: 
Ég ... held bara að listgreinarnar séu kannski bestu fögin til að rækta góðar 
manneskjur, tillitssamar, víðsýnar og t.d. eins og með fjölmenningarsamfélag okkar, 
ég held að við séum kannski fögin sem getum opnað svona svo marga glugga og 
svo ólíkar sýnir. 

Hrafnhildur taldi að listgreinar, og þar af leiðandi tónmennt, ættu að tengjast öllu sem 

við gerum í skólanum. Þó vill hún halda í sérþekkinguna og fagkennsluna, en aðrir kennarar 

ættu að nýta sé listgreinar í starfinu, m.a. til að opna glugga og auka víðsýni nemenda: 
Þetta er svona samofið öllu, ég held að í rauninni séu allir kennarar líka 
listgreinakennarar – en ekki svona eins og í Danmörku þar sem þú gerir vúllí, vúllí 
eitthvað. Ég er ekki að meina að bekkjarkennarinn sé að kenna tónmenntina bara, 
ég er ekki að meina það þannig. Ég vil gjarnan hafa fagþekkinguna áfram. 

Hún lítur svo á að tónlistin sé ekki einungis afmarkað fag heldur hefur hún, ef 

ákveðnum aðferðum er beitt, mikil áhrif á samskipti manna í millum. Hún tengist einnig 

mörgum fögum grunnskólans og nemendur geta í gegnum tónlistina nálgast þau á annan hátt. 

Þetta er viðhorf margra þessara kennara og bæði Björn og Hanna ræddu um hversu nátengd 

tónlistin væri t.d. stærðfræði, samfélagsfræði og fleiri greinum. Birna er heldur ekki í vafa um 

hvernig söngurinn tengist íslenskunni og efli tilfinningu nemenda fyrir henni með afgerandi 

hætti ef lagaval er rétt. Samþætting greina kemur hins vegar ekki í staðinn fyrir 

tónmenntakennslu þar sem tónlistin og tónlistariðkun er höfð í öndvegi. Viðmælendur töluðu 

um að eitt af hlutverkum þeirra væri að kynna fyrir nemendum alls kyns tónlist svo þau gætu 

myndað sér skoðun á því hvað þau vildu hlusta á. Það væri mikilvægt í samfélagi síbyljunnar 

sem við lifum í. Hanna taldi einnig hlutverk sitt að opna augu nemenda fyrir möguleikum á 

tónlistariðkun og -námi, því ekki hefðu allir nemendur sömu möguleika til tónlistarnáms. Hún 

sagði: 
Jákvætt tónmenntauppeldi í grunnskóla getur þá allavega vakið það mikinn áhuga, 
og ég finn alveg fyrir því, alveg hjá elstu krökkum upp í 7. bekk að það er áhugi fyrir 
því að flytja tónlist. Það hafa ekkert allir krakkar tækifæri á því að vera í 
tónlistarnámi, en mér finnst þá hlutverk mitt að þau læri það mikið að þau geti 
myndað sér skoðun um það. 
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Þegar rætt var um hlutverk og viðhorf til greinarinnar fléttaðist saman við þá umræðu 

hlutverk þeirra sem tónmenntakennara í skólanum. Ásta var mjög afdráttarlaus í afstöðu sinni 

til starfs tónmenntakennarans: 
Ég held að þeim mun betur menntaður sem kennarinn er, víðsýnn og svona, á svona 
fleiri innkomur á fleiri staði, þeim mun betur er hann settur. Því að til að vera svona, 
þú ert eiginlega músíkmeistari þegar þú ert í grunnskólanum ... og það er ofsaleg 
ábyrgð, fæstir vilja gangast við því af yfirmönnum og svona, en það er mikil ábyrgð 
að sinna þessu. Þú ert listrænn stjórnandi þessarar stofnunar. 

Þarna setur hún í samhengi góða og fjölbreytta menntun og þá ábyrgð að móta 

tónlistarstefnu skólans. Til þess að vegna vel í grunnskóla þarf að kunna ýmislegt fyrir sér til 

að geta komið til móts við breiðan nemendahóp. Hún er ekki einungis að vísa til 

tónlistarstjórnunar heldur notar hún hugtakið listrænn stjórnandi sem hefur viðtækari 

merkingu. 

Að móta stofnana- eða skólamenningu hvers skóla telur hún, ásamt fleiri viðmælendum, 

að sé starf tónmenntakennara jafnvel öðrum fremur; að móta þessa menningu og vera 

einhvers konar menningarstjórar og „kantorar“ síns skóla. Flestir komu að þessum þætti og í 

ljós kom að margir viðmælendur koma að eða stjórna flestum uppákomum í skólanum. Þeir 

eru í menningar- og atburðateymum og telja það hluta af sinni vinnu að tengja skólann við 

umhverfið og foreldrana. Vinna þeirra snýst ekki einungis um að sinna kennslu einstakra 

kennslustunda heldur að halda utan um uppákomur á sal í tengslum við skemmtanir, 

foreldrasamstarf og ýmsa viðburði í skólalífinu. Öll telja þau það stóran hluta í sinni aðkomu 

að skólastarfinu. Hrafnhildur skilgreindi hlutverk sitt á eftirfarandi hátt: 
Ég hef vilja skólastjórans, því að ég veit að hann vill hafa þannig skóla, svona 
gleðiríkan skóla, svolítið svona kærulausan á köflum og skemmtilegan og ég hef 
svona haft dulið hlutverk, óskilgreint. Ég má koma með fatal hugmyndir. 

Þarna er hún ekki aðeins að vísa í uppákomur tengdar tónlist heldur ýmislegt sem 

tengist sveigjanleika skólans og tengslum, m.a. við nánasta umhverfi sitt, með því að brjóta 

upp hefðbundið skólastarf og brydda upp á nýjungum í starfi og auka fjölbreytileika innan 

skólans. 

Þetta mikilvæga hlutverk tónmenntar getur einnig tengst foreldrum eins og vel kom 

fram í máli Hönnu þegar hún ræddi um foreldrasamstarf: 
Ég mæti á öll bekkjarkvöld og læt krakkana sýna og læt foreldrana taka þátt í 
tónlistarflutningi með þeim ... Það er náttúrulega mikil aukavinna í því, en það kemur 
inn í kennsluna hjá mér, ég vil að tónlistin skipi sess í öllum uppákomum innan 
skólans. Það skiptir mig mjög miklu máli. Þannig að ég legg mikið á mig svona innan 
þessa víða ramma [vísar í Aðalnámskrá] innan alls skólastarfs. Að þau [nemendur] 
séu þátttakendur og bjóða t.d. foreldrum, eins og ég er að gera núna á föstudaginn. 
Það eru ... og það er í þriðja skiptið, þá koma foreldrar með morgunkaffi. 
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Viðmælendur telja að tenging við foreldra sé mjög mikilvæg einmitt til að hafa áhrif á 

hugmyndir samfélagsins um tónmennt í grunnskólum. Þau telja sig þurfa og vilja sýna fram á 

að í grunnskólanum fari fram gott og fjölbreytt starf með nemendum. 

4.3.3 Þetta er allt tónlist 
Það var áberandi í svörum viðmælenda þegar þeir voru spurðir um viðhorf til tónlistar að þeir 

settu hana alltaf í samhengi við tónlistarkennslu. Þetta gerðu þeir annaðhvort í beinu samhengi 

við eigin kennslu eða kennslu almennt. Birna var t.d. spurð: Skiptir tónlist máli? 
Jááá, ég held það sé alveg sko, ég held að það þurfi ekki að spyrja að því, en hún er 
náttúrlega alveg ... ja, hún gerir alveg ofsalega mikið fallegt ... skólastarfið verður 
bara svo miklu fallegra þegar alltaf er hægt að láta krakka standa, bara láta alla 
standa upp og gera eitthvað sem þau kunna ... þetta er ofsalega sterkt 
sameiningarafl. 

Það eru greinilega sterk tengsl milli fagsins og starfsins og ekki gerður greinarmunur á 

tónlist sem fyrirbæri eða tónlistarkennslu. Birna var ekki ein um þetta því þegar Björn var 

spurður sömu spurningar þá var svarið að tónlistin væri ómissandi. Hann las síðan tilvitnun 

sem hann hafði og geymdi í tölvunni sinni. Þessa tilvitnun vildi hann nota og taldi hana segja 

allt sem segja þurfti og vildi ekki umorða hana á íslensku. Því læt ég þessa tilvitnun koma 

orðrétt á ensku: 
Why do we teach music? Not because we expect you to major in music, not because 
we expect you to play or sing all your life, not so you can relax but so you will be 
human, so you will recognise beauty, so you will be sensitive, so you will have 
something to cling to. So you will have more love, more compassion, more 
gentleness, more good, in short, more life. What value will it be to make a 
prosperous living unless you know how to live. This is why we teach music. 

Kjarninn í tilvitnuninni er að tónlistin sé hluti af því að vera manneskja. Hún auðgar, 

nærir og gefur lífinu dýpt og merkingu. Tónlist sé ómissandi og lifandi fyrirbæri í lífi 

mannsins en ekki eitthvað sem hann nálgast til að ná völdum yfir. Á einhvern máta var það 

skoðun allra að tónlistin væri allstaðar í samfélaginu; að hún væri svo samofin lífi okkar að án 

hennar yrðu engar athafnir, s.s. giftingar eða skírnir. En einnig álitu þau að hún væri samofin 

menningu þjóða sem sameiningar- og samskiptamáti og því bæri okkur sem þjóð að viðhalda 

eigin tónlistararfi. Hrafnhildur hafði þetta að segja er hún var spurð um gildi tónlistar: 
Tónlistin skiptir náttúrulega rosalega miklu máli, takturinn, hjartslátturinn, 
andardrátturinn, þetta er allt tónlist. Ég held ég væri dauð! En veistu það, „by the 
way“, ég hlusta rosalega lítið á tónlist (hlær) eða maður er alltaf með músík allan 
daginn og þögnin er líka tónlist. Hún er, þú veist, gerir okkur mennsk og, þjálfar 
samkennd. Ég hef náttúrulega ofboðslega trú á svona samfélagslegu 
samkenndarfyrirbæri. 

Aðeins þriðjungur viðmælenda iðkar tónlist utan skóla. Einn hefur frá unglingsaldri 

stundað spilamennsku í boðum, brúðkaupum og ýmsum uppákomum með hljómsveit eða 
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einn, og er það hans önnur vinna. Þrír eru í kór og einn þeirra leggur einnig stund á tónsmíðar. 

Öll telja þau þessa iðkun sína gefa sér mikið og tengjast starfinu mjög vel. Björn talaði um að 

oft fengi hann hugmyndir í kennslu sem hann notar í tónsköpun sinni og öfugt. Guðrún og 

Björn töldu kórstarfið gera sér gott, m.a. væri yndislegt að fá útrás í tónlist sem ekki væri 

tengd kennslu og geta notið þess að fá þessa útrás sjálf án þessa að bera ábyrgð. Guðrún sagði 

einnig að einn stærsti lærdómur sinn varðandi tónlist væri ekki síst frá kórstjóra sínum: 
Kórstjórinn minn sem að hefur líka kennt manni að einblína ekki á þetta sem miður 
fer heldur hitt, upplifunina. 

Þessi lærdómur skilaði sér beint inn í hennar eigin kennslu og leiddi til þess að hún 

stofnaði kór við skólann, sem hún hafði ekki gert áður, m.a. vegna þess að hún sagðist of 

upptekin af því að hann yrði að vera fullkominn. Hún taldi eigin tónlistariðkun geta verið 

lífæð tónmenntakennarans og vildi reyndar að eigin tónlistariðkun, í viðurkenndum hópum, 

væri metin sem endurmenntun og styrkt af Kennarasambandinu á þeim forsendum að: 
Af því að ég held að ef maður sjálfur sem kennari er að upplifa tónlist, er að mennta 
sig, því maður er að mennta sig þegar maður er í kór. Maður, er að kynnast nýjum 
tónlistartímabilum, tónskáldum og hvernig maður túlkar mismunandi tímabil og ég ... 
held að þetta haldi manni á lífi að fá að taka þátt í einhverju tónlistarstarfi sjálfur. Ég 
held að ég sé líka að viðhalda líka apparatinu mínu, kennsluröddinni, kennslutækinu. 

Þó ekki væru fleiri sem stunduðu einhverja tónlist utan kennslu þá var það í einu tilfelli 

tímabundið vegna barneigna og tveir lýstu yfir mikilli löngun til að komast í einhverja 

spilamennsku, kammerhóp eða kór, en hefðu ekki tök á því eins og stæði. Í sumum tilvikum 

var ástæðan sú að mikil kennsla og mikil tónlistariðkun í kennslunni gerði það að verkum að 

þörfin var ekki fyrir hendi og vildu þeir þá gjarnan fá frí frá tónlist. Þar af voru tveir sem eiga 

börn í tónlistarnámi og sögðust æfa með þeim og ein hafði meira að segja verið í lúðrasveit 

með dætrum sínum í mörg ár sem virkur þátttakandi. Einnig kom fram sú skoðun að í 

kennslunni iðkuðu tónmenntakennarar mikla tónlist. Þeir spila mikið á hljóðfæri og hlusta á 

tónlist auk þess að hafa umsjón með tónlistarhópum, eins og kór, þar sem ákveðin listræn 

útrás ætti sér stað. 

4.3.4 Hvergi betra að vinna 
Nær allir kennararnir tala vel um grunnskólann og sérstaklega þann áhrifamátt sem þeir telja 

sig geta haft með starfi sínu. Sumir, og þá sérstaklega þeir sem hafa sterkan bakgrunn í 

tónlistarskólum sem nemendur eða kennarar (Björn, Halla, Guðrún, Ásta, Hrafnhildur), tala 

sérstaklega um hvað það að kenna í grunnskóla hafi í þeirra huga fram yfir að kenna í 

tónlistarskóla. Þau hafi uppgötvað að þeim henti frekar að kenna hópum en einstaklingum á 

hljóðfæri og að í grunnskólanum geti þau náð til fjöldans. Þau neita því ekki að minni hópar í 
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tónlistarskóla geti komið sér vel en segjast þó hafa meira gaman af stórum hópum, 

vinnutíminn sé betri og grunnskólinn góður vinnustaður. Er Halla var spurð í lok viðtalsins 

hvort hún vildi bæta einhverju við sagði hún, að endurmenntun í hennar skóla væri frábær. 

Hún taldi sig sem kennara hafa fengið mikið út úr alls kyns fyrirlestrum og námskeiðum um 

málefni grunnskólans almennt og grunnskólabarna. Í lokin sagði hún: 
Já, og bara grunnskólabatteríið er bara stórkostlegt, ef maður lendir í einhverjum 
vandamálum þá getur maður alltaf fengið hjálp. 

Þessi sýn á grunnskólann á væntanlega rætur í hversu ólíkar stofnanir grunnskólinn og 

tónlistarskólinn eru. Annars vegar býður grunnskólinn lögbundið skyldunám og er alla jafna 

opinber stofnun sem ber þá kvöð að sinna öllum og hefur oft öflugt stuðningsnet fyrir 

kennara. Hins vegar eru tónlistarskólar iðulega einkaskólar sem mennta einungis í ákveðnu 

fagi sem einstaklingur hefur valið sér og oft greitt mikið fyrir. 

Það voru þó ekki allir sammála Höllu um mikilvægi endurmenntunar í grunnskólanum. 

Töldu flestir kennaranna að þeim væri gert skylt að taka þátt í námskeiðum sem ætluð væru 

umsjónarkennurum eða námskeiðum sem fjalla um skólastarfið í heildina og vildu fá meira 

frjálsræði til að sinna endurmenntun í eigin fagi. 

Þegar viðmælendur báru tónlistarskólaupplifun sína saman við þá reynslu og möguleika 

sem gefast í grunnskólanum virtust þau leggja sig fram um að forðast framsetningu og 

uppákomur sem þau upplifðu sem neikvæðar í tónlistarnámi sínu. Það sem flestir nefndu sem 

neikvæðan hluta tónlistarnámsins var tengt því að koma fram á tónleikum. Guðrún orðaði það 

svona: 
Það finnst mér verið svolítill akkellesarhæll í tónlistarskólanum að það var ekki, ok, 
maður fékk ekki mikla uppörvun eða lærdóm eða tilsögn í því að koma fram og það 
var alltaf þessi hræðsla við að performera kannski af því að þessi perfeksjónismi var. 

Það er þekkt úr tónlistarnámi hér á landi og víðar að mikil áhersla er lögð á að 

nemendur komi fram og spili á tónleikum innan og utan skóla. Er það talið stór hluti af námi 

þeirra að þjálfast í að spila og syngja fyrir áheyrendur. Þó virðist upplifun sumra viðmælenda 

minna af þessum hluta námsins vera neikvæð. Of mikið sé lagt í að allar nótur séu réttar í stað 

þess að nemandinn njóti þess að spila eða syngja. Ásta hafði svipaða reynslu úr sínu námi: 
En þetta er ekki eðlilegt tónlistaruppeldi, Kristín, þú sérð barn spila, ofboðslega vel 
fimmhundruðsjötíu og eitthvað tóna og það er ekki svipbrigði. Svo kemur einn rangur 
tónn og þá fer allt í flækju. Hvar eru svipbrigðin við öllum hinum sem voru réttar? 

Hugsanlega á þessi upplifun þátt í því að viðkomandi kennarar, og reyndar allir 

viðmælendur mínir, lögðu mikla áherslu á tónlistarflutning og á hinar jákvæðu hliðar þess að 

spila og syngja fyrir aðra. Þau hafa það að markmiði að nemendur þjálfist í að koma fram og 

njóti þess að sýna hvað þau geta og ná sambandi við áheyrendur á lifandi hátt. Mistök séu 
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leyfð en á sama tíma eigi að bera virðingu fyrir viðfangsefninu og gera eins vel og maður 

getur. Viðmælendur hafa samt sem áður jákvæða upplifun af tónlistarnáminu og telja 

tónlistarskólakerfi hér á landi sé afar gott. Þar sé almennt veitt góð menntun af vel 

menntuðum kennurum. Flestir tala um að þar hafi þeir lært aga í vinnubrögðum og það 

uppeldi komi sér vel í að halda eðlilegum og jákvæðum aga meðal nemenda. Þeir virðast 

leggja áherslu á að kenna nemendum ekki einungis virðingu fyrir viðfangsefninu heldur 

einnig fyrir þeim tækjum og hljóðfærum sem þau hafa aðgang að. Þeir telja það forsendu þess 

að geta beitt þeim kennsluháttum sem þeir nota, að virkja nemendur sína í samspili á 

hljóðfæri, söng og gagnrýnni hlustun ásamt eigin tónsköpun nemenda. Viðmælendur byggja 

allri á sinni tónlistarmenntun og mótun úr æsku, sem er það veganesti sem gerði þeim kleift 

að mennta sig frekar og stunda þá vinnu sem þeir njóta í dag. Í gegnum starf sitt vilja þeir 

leggja sitt af mörkum, til þess að fleiri fái möguleika á að kynnast tónlist af eigin raun. Halla 

sagði m.a.: 
Tónlistarskólarnir þeir náttúrulega búa til flytjendurna sem við höfum og ofboðslega 
voldugt kerfi, enda framúrskarandi tónlistarlíf hér, en ég held samt sem áður að 
grunnskólinn sé lykillinn og oft fara krakkar kannski út í tónlistarnám ef þeir upplifa 
þetta sem eitthvað gott í grunnskólanum. 

Að hennar mati og fleiri viðmælenda er það lykilatriði að allir ganga í grunnskóla og 

þannig nái maður til fjöldans. Hrafnhildur hóf kennslu í tónlistarskóla eftir að hún lauk 

kennaranámi og vann þar með forskólabörnum í hópkennslu en ekki einstaklingskennslu. Hún 

fór sem tónlistarskólakennari í samvinnu við grunnskólann í hverfinu, þar sem verið var að 

vinna þróunarverkefni, en í því átti að tengja forskólakennsluna við grunnskólann. Eftir þá 

reynslu sagði hún: 
... og hérna, og svo var það náttúrulega svo skemmtilegt að ná til fjöldans að ég flutti 
mig yfir og sé ekki eftir því. 

Annars staðar í viðtalinu sagði hún ennfremur : 
Þetta er eiginlega tónmenntakennslan, köllunin gagnvart tónmenntakennslu, jú, það 
er auðvitað listin, en ég hef bara svo mikla trú á þessari tegund af menntun, þessari 
tegund af reynslu og upplifun fyrir hverja manneskju. 

Þetta sjónarhorn er almennt meðal viðmælenda minna. Þau eru ánægð með að ná til 

fjöldans í tónmenntinni og verða þátttakendur í að veita sem flestum börnum tækifæri til að 

vinna með tónlist. Ánægjan felst ekki aðeins í að sinna tónlistaruppeldi barna heldur telja þeir 

sér það skylt sem kennurum að sinna því. Ástu hafði hins vegar verið ráðið frá því að kenna í 

grunnskóla á þeirri forsendu að þar væri ómögulegt að vinna faglega í tónlist. Þar væru of 

stórir hópar og óþekk börn. Hún sagði er hún var lýsti aðkomu sinni að grunnskólanum eftir 

margra ára kennslu í tónlistarskóla: 
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Svo bara þegar ég kem hérna inn og ég sé þessi börn svo góð börn svo frábær börn 
og bara áttaði mig bara strax á því að það var ekki gert nógu mikið með þeim, og þá 
bara kúventist þessi hugsun hjá mér. Sko, ég er með þessi börn og þau eiga að fá 
þetta tækifæri og ég má ekki taka þetta tækifæri af þeim. Það er skylda mín að gefa 
þetta tækifæri og náttúrulega sneri ég bara við blaðinu. Þetta voru allt snillingar í 
grunnskólanum og það er hvergi betra að vinna. Svo kemur maður inn með þessu 
hugarfari og hvað gerist – það er hvergi betra að vinna. 

Þarna kemur aftur fram grundvallarviðhorf og afstaða til starfsins sem fjallað var um í 

kafla 4.1.2. um samvinnu og aðbúnað. Ásta bendir þarna á að hennar eigið viðhorf til 

grunnskólans, nemenda og starfsins móti það viðmót sem hún fær í starfi og skapi hugsanlega 

vinnuskilyrði sem hún er ánægð með. 

4.4 Kennsluhættir og starfshugmyndir 
Ég lít ekki á krakka sem svona kommóðu með mörgum skúffum og maður megi bara 
opna eina skúffu í einu.  

4.4.1 Ég held að það sé virkni að allir séu virkir og virk sköpun 
Margt virðist sameiginlegt með viðmælendum þegar þeir ræða kennsluhætti sína og áherslur í 

starfi. Þeir hafa, eins og áður er getið, mikla og fjölbreytta menntun að baki en einnig nokkuð 

ólíka. Þó fagið sem þeir kenna og starfsumhverfið sé svipað þá eru starfshættir og áherslur 

nokkuð ólíkar. Sumir leggja mikla áherslu á kórstarf á meðan a.m.k tveir leggja mest upp úr 

söngleikjum, sérstaklega á efri stigum grunnskólans. Einn byggir mjög á tækni og tölvuvinnu 

og annar vinnur mikið með tónlist og hreyfingu í gegnum rytma. Í viðtölunum koma hins 

vegar oft fyrir orð eins og sköpun og virkni, stundum í samhengi við að koma fram, eða virkni 

á hljóðfæri, virk hlustun, virkir þátttakendur o.s.frv. Þegar kennararnir voru spurðir hvort 

eitthvað einkenndi kennslu þeirra eða hugmyndir þeirra um eigin kennslu var orðið virkni oft 

nefnt fyrst. Ásta sagði t.d. um þetta: 
Ég held það sé virkir þátttakendur. Já, ég held að það sé virkni að allir séu virkir og 
virk sköpun. 

Björn tók í sama streng: 
Rosalega margar mismunandi aðferðir til að ná sömu markmiðunum fram og flestar 
þær aðferðir eru í gegnum sköpun. Að krakkarnir séu virkir, að nemendur séu virkir 
þátttakendur. 

Með þessa hugmyndafræði að leiðarljósi lendir Björn í ákveðinni klemmu milli eigin 

mótunar í tónlistarnámi og þess sem hann gerir í dag. Það kemur fram þegar hann talar um 

hópavinnu nemenda þar sem hann er að aðstoða þau við að semja tónverk. Þá komu þessar 

vangaveltur: 
... leyfa þeim að fá útrás fyrir sköpunargáfuna og þjálfun í að nota hljóðfærin um leið 
og bara halda því við og stundum fær maður samviskubit. En ég er eiginlega ekki að 
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gera neitt! En svo hugsar maður, þegar ég var í grunnskóla í tónmennt. Hvað hefði 
ég gefið fyrir að fá að gera svona? 

Þarna stangast á fyrri mótun í tónlistarmenntun og hans eigin hugmyndir um hvernig 

staðið skuli að hóptíma í tónmennt. Þó þessi ákveðnu orð eins og virkni væru ekki alltaf notuð 

lýstu kennarar kennslumáta sínum og aðferðum í kennslunni þannig að ljóst var að áherslan 

var á tónsköpun og sjálfstæði nemendanna. Stundum í tengslum við samspil, en einnig að 

nemendur öðluðust skilning á fyrirbærinu tónlist með eigin vinnu (virkni) en ekki einungis 

með orðum kennarans um tónlist. Hanna sagði; 
Í hljóðfæraleik kenni ég lítið af ákveðnum útsetningum, ég reyni að láta þau skilja ... 
tónlistina þannig að þau geti í rauninni sett sinn hljómagang og þrástef og takt. 
Þannig að það komi innan frá ... hvað þau eru að spila ... það skiptir mig mjög miklu 
máli. 

Guðrún tók í svipaðan streng og sagði: 
Fyrst þá var ég alltaf með svona sköpunar, láta þau skapa og semja tónlist og núna 
hefur alla vega einstaka árgangar þróast meira út í spilamennsku. 

Þegar hún nefnir spilamennsku í þessu samhengi er hún að vísa í samspilshópa þar sem 

nemendur vinna minna með eigin tónsköpun en eru virkir í hljóðfæraleik og útsetningum. 

Annað sem einkenndi umræðuna um starfshætti var að allir viðmælendur nefndu að það 

ætti að vera gaman í tónmennt. Það snýst ekki um að það ætti að vera eitthvað „húllum hæ“, 

heldur vinna tónlist af fullri virðingu fyrir viðfangsefninu, en af gleði. Viðmælendur ræddu 

þetta í margvíslegu samhengi og m.a. tengdi Einar saman tónsköpun nemenda og gleði er 

hann að ræddi um starfshætti sína: 
Ég held ég hafi í raun lagt upp með það, að það sé ... gaman í tónmennt. Ég hef ekki 
mikið verið að stagla í t.d. að kenna þeim nótur eða eitthvað svoleiðis. Mér hefur 
fundist það miklu meira virði að láta þau gera eitthvað með tónlist. 

Hópstarfi sem þáttakendur tóku þátt í í tónlist á unglinga- og framhaldsskólastigi virðist 

hafa haft áhrif á áherslur þeirra í starfi. Flest leggja þau mikið upp úr að nemendur þeirra 

komi fram og flytji verk sín og annarra opinberlega eða innan skólans. Halla leggur mikið upp 

úr tónleikum og sagði eftirfarandi er hún var að lýsa kennsluháttum sínum og hugmyndum: 
Að sýna sig og slá í gegn að svona láta krakkana slá svolítið í gegn að hafa virkilega 
skemmtilega tónleika þó að þau séu rétt sex ára. 

Flestir kennaranna leita leiða til að tengja saman nokkur tjáningarform, s.s. hreyfingu og 

dans, tónlist, tungumál og leikhús. Kennsla þeirra fer oft fram án borða og stóla eða annarra 

hluta sem í hugum margra eru tengdir formlegu grunnskólanámi. Ásta sagði þegar hún var 

spurð um hvort eitthvað einkenndi kennsluhætti hennar: 
Ja, það er kannski eitt sem að einkennir það sem við gerum, að það er það að við 
notum helst aldrei blýant, við erum helst ekki með blöð og blýant hér inni. Það kemur 
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fyrir stöku sinnum en, próf eru ekki, sko hér, engin próf. Allt sem að við gerum það 
eru opin skil á sal. 

Námsmatið er því í raun mat á frammistöðu nemenda við undirbúning og frammistöðu á 

sýningum. Það má segja að það sé þeirra próf. Hrafnhildur nefndi að hún notaði blað og borð 

eingöngu ef hún væri þreytt. Þetta endurspeglar þá grunnhugsun viðmælenda að í tónmennt 

eiga nemendur að fá tækifæri til að spreyta sig á annan hátt en í bóklegum greinum. Í sama 

streng tók Halla. Hún hafði tekið sig til eftir eitt kennaranámskeið og gert 

grundvallarbreytingar á stofu en einnig eigin viðhorfi til þess hvar og hvernig nemendur ættu 

að vinna: 
Ég veit þetta hljómar kannski eitthvað alveg brjálæðislegt en veistu þetta bara 
virkilega finnst mér gera gæfumuninn að hérna breyta einhverjum ramma. 

Hér er aftur lögð áhersla á sveigjanleika og að fagið eigi ekki að vera of staðlað eða 

bundið, hvorki hvað varðar stofu, ramma, uppsetningu né innihald. Þetta kann að tengjast 

þeirri áherslu sem viðmælendur lögðu á tónlist sem farveg fyrir tilfinningar og útrás. 

4.4.2 Allir skjálfa sálar minnar silfurstrengir 
Viðmælendur lögðu allir áherslu á þýðingu tónmennta varðandi tilfinningar og 

tilfinningauppeldi, að kennslan gæfi svigrúm fyrir allskyns útfærslur á tjáningu og reynslu. 

Guðrún nefndi í þessu samhengi að sumir nemendur kæmu til hennar þegar þeim liði illa og 

þá tæki hún frímínúturnar og „mússiseraði“ með nemendanum. Hún vildi fá ennþá meiri 

sveigjanleika í starf sitt og ekki eins bundna stundatöflu: 
Ég myndi vilja hafa stofu ... fullt af hljóðfærum ... sem er svona tónlistarver og 
krakkar geta komið þegar þeim líður illa. Þar sem ég er til staðar og við myndum 
mússisera og hleypa stressinu aðeins út ... og þarna ertu [nemandinn] að fá tengsl 
við fullorðna manneskju og þú ert að tjá þig með einhverju öðru en orðum. 

Þannig fengi nemandinn útrás, honum liði betur og næði betri einbeitingu í annarri 

vinnu. Í raun var hugsunin sú að þeim sem líður illa lærir ekki. Að hennar mati verður 

grunnskólinn að hafa það svigrúm að hann geti komið á móts við þarfir nemenda sinna, einnig 

á tónlistar- og tilfinningasviðinu og m.a. er tónlistariðkun góð útrásarleið fyrir marga. 

Hrafnhildi fannst þetta mikilvægur þáttur, þ.e. að gefa börnum tækifæri til að tjá sig án orða 

og upplifa tilfinningar. Hún taldi það eitthvað sem hún reyndi að nálgast í allri kennslu: 
Þú veist það sem orð fá ekki lýst, þegar maður bara er að gefa börnum tækifæri til 
þess að kynnast sínum innra manni án þess að þurfa að setja orð á það í gegnum 
listina svona...allir skjálfa sálar minnar silfurstrengir. 

Viðmælendur virðast sammála um að tónmennt í grunnskóla sé eitt þeirra fáu faga þar 

sem nemendur fá þennan möguleika á tilfinningalegri útrás ásamt útrás fyrir sköpunargleðina. 

Það sé síðan í þeirra verkahring sem kennara að aðstoða nemendur við þetta. Þeir telja það 
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eiginleika sem liggur í eðli tónlistarinnar, en einnig því hvernig þeir vinna með nemendum 

sínum, m.a. með því að koma fram fyrir fólk. Birna sem hefur umsjón með miklu og öflugu 

kórstarfi sagði er hún var að ræða um góð tengsl sín við nemendur: 
Við erum að ætlast til að þau brosi, gefi af sér og allt þetta, ekki bara að þau skrifi rétt 
og beint, við erum að nálgast þau á allt annan hátt, við förum svo mikið inn á 
tilfinningasviðið... 

Birna hefur ferðast mikið með kórana sína og telur sig græða mikið á ferðalögum hvað 

varðar samskipti við nemendur. Þar kynnist hún þeim á annan hátt en í skólanum, en eins og 

hér kemur fram, telur hún einnig að eðli tónlistar, það að flytja hana og túlka, dragi fram aðra 

þætti hjá nemendum en margt annað í grunnskólanum. Guðrún var þessu sammála og sagði: 
Þetta kemur inn á svo allt aðra hluti. Mér finnst nemendur fá útrás tilfinningalega og 
þau fá félagslega samkennd og þú bara reynir á allt aðra þætti hjá þeim. Mér finnst 
þetta, ef maður tekur bara það, þá er það bara bráðnauðsynlegt. Plús, svo að ég 
held að þau læri svo ótalmargt í gegnum tónlistina. 

Áberandi er í þessum ummælum þátttakenda að tónlistin sé ekki einungis útrás fyrir 

tilfinningar og sameiningarafl heldur fái nemendur tækifæri til að tjá sig án orða. Það séu síst 

og mörg fög í grunnskólanum sem bjóði upp á slík orða- og bóklaus samskipti. 

4.5 Ég er tónlistarmaður - Ég er ekki tónlistarmaður 
Það er allt í lagi að vera tónmenntakennari 

Þegar viðmælendur skilgreindu sjálfa sig út frá starfinu og menntun sinni komu þessi 

gjörólíku svör hér að ofan. Eins og fram hefur komið eru viðmælendur mínir menntaðir sem 

kennarar frá tveimur kennaradeildum hér á landi en einnig hafa þeir allir utan einn 

framhaldsmenntun eða aðra uppeldismenntun auk fyrri tónlistarmenntunar. Einn viðmælenda 

fór þó nokkurs konar hliðarleið að kennaramenntun sinni og lauk hljóðfærakennaraprófi og 

síðan framhaldsmenntun í tónlistarkennslu. Hugsanlega er það ein af ástæðunum fyrir hinni 

ólíku sýn sem þeir hafa á hlutverk sitt eða starfsheiti. Sú mótun sem þeir hafa fengið í gegnum 

tónlistarnám sitt og aðra tónsköpun hefur einnig sitt að segja. Björn, sem framan af 

tónlistarnámi sínu stefndi á að verða einleikari, hafði mjög skýra sýn á starfsheiti sitt og 

greinir ekki á milli þess að vera tónlistarflytjandi eða kennari. Hann sagði: 

Ég er tónlistarmaður. Það að kenna eða vera starfandi tónlistarflytjandi eru einungis 

mismunandi leiðir að sama markmiði sem er, að hafa áhrif á samferðamenn sína í gegnum 

tónlist og njóta hennar. 

Hrafnhildur hefur hins vegar alveg gagnstæða sýn á þessi tvö hlutverk og lítur á sig sem 

kennara en ekki tónlistarmann. Hún telur sig ekki vera að þjóna einungis listagyðjunni heldur 

lítur á tónlistina sem frábæra leið til að rækta manneskjuna. Hennar sýn er þessi: 
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Ég er ekki tónlistarmaður. Þannig að mín sterka hlið er fyrst og fremst þessi 
mannrækt. Ég kann alveg tónlist ... Ég er fyrst og fremst kennari, já, og hérna með 
ofboðslega trú á tónlist og hérna listformið og tjáninguna og sköpun. 

Kannski eru þessi sjónarmið ekki eins ólík og þau virðast í fyrstu. Markmið beggja 

kennara er að hafa áhrif í gegnum tónlist þó þeir skilgreini sig á ólíkan hátt. Það sem 

sameiginlegt er með viðmælendum, þó skilgreiningar séu stundum ólíkar, er að þau líta fyrst 

og fremst á sig sem fagkennara. Hrafnhildur segir t.d. seinna í viðtalinu þegar hún er spurð að 

því hvernig henni líði sem tónmenntakennara: 
Ég hef alltaf verið stolt af því og ég þarf ekkert að segja að ég sé tónlistarkennari. 
Það er allt í lagi að vera tónmenntakennari, ég bara, ég er bara mjög ánægð að 
þurfa ekki að segja að ég sé kennari [hlær] bara. Mér finnst þetta svo göfugt, veistu 
mér finnst þetta næstum því eins og trúboð. 

Þarna skilgreinir hún sig sem fagkennara þ.e.a.s. fyrst og fremst tónmenntakennara þó 

hún hafi réttindi sem almennur kennari þá sækir hún hlutverkavitund sína fyrst og fremst í 

fagið og er stolt af því. Ásta rifjaði upp þegar gamall samstarfsmaður úr tónlistarskóla lýsti 

áhyggjum sínum yfir því að hún væri að leggja almennum kennurum til efni og leyfa þeim að 

vera inni hjá sér í tónmenntatímum. Viðkomandi kennari taldi að hún væri að gera sjálfa sig 

óþarfa inn í grunnskólanum og setja fagið smátt og smátt í hendur almennra kennara. Ásta 

hafði ekki miklar áhyggjur af þessu og sagðist hafa svarað þessu: 
Alls ekki, af og frá, ég meina ég er fagmanneskja ég er búin að læra þetta í tuttugu 
og eitthvað ár og ef að þeir geta lært þetta svona þá er þetta bráðgáfað fólk. 

Umhugsunarefni er þó hér að sumir kennarar í tónlist, hvort sem er í tónlistarskóla eða 

grunnskóla, hafi áhyggjur af því að greinin verði hugsanlega látin víkja eða að sérmenntaðir 

kennarar verði ekki lengur til staðar til að kenna tónmennt í grunnskólum. Það eru sennilega 

eðlilegar ástæður fyrir þessum áhyggjum sem geta að hluta til tengst breytingum í 

kennaramenntuninni (sbr.2.3.2) en einnig breyttar aðstæður innan grunnskólans. Illa gengur 

að manna skólana með sérmenntuðu fólki og þá eru almennir kennarar í sumum tilvikum 

látnir taka að sér tónmennt. Víða í nágrannalöndum okkar hafa sérgreinakennarar eins og við 

þekkjum hér á landi horfið úr skólunum, sérstaklega á yngri stigum og kennsla þeirra fengin 

almennum kennurum. Hanna ræddi sérstaklega þennan þátt en hún hefur dvalið erlendis 

undanfarin fimm ár við nám og störf og hittir reglulega tónlistarkennara frá ýmsum löndum 

Evrópu og Bandaríkjunum. Hún sagði: 
Ég er afboðslega stolt af því að geta farið á ráðstefnur í útlöndum og geta sagt 
þessum kollegum mínum að við séum með tónmenntakennara sem kenna, 
fagkennara sem kenna tónmennt tvisvar í viku. 

Þessi sýn á hlutverk sitt sem fagkennara einkennir viðhorf viðmælenda minna í þessari 

rannsókn. Það kemur skýrt fram í svörum sumra þeirra, en einnig birtist það í því, að þó þeir 
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hafi réttindi og menntun til, þá er aðeins einn þeirra sem sinnir annarri kennslu innan skólans. 

Nokkrir fá bekkjarkennarann inn í tónmenntatíma með yngstu krökkunum og leggja áherslu á 

hversu gott það er svo þau geti sinnt faginu en ekki einhverju öðru, s.s. sérþörfum nemenda í 

hegðun, lestri, skrift eða öðru. Þau líta á sig sem kennara í þessari ákveðnu námsgrein og eru 

tilbúin til að leggja töluvert á sig innan skólans til að vegur þess og orðstír dafni og vaxi. Á 

þann hátt eru þau mjög áfram um samvinnu við aðra og eflingu síns skóla en fyrst og fremst í 

gegnum, eða í tengslum við, kennslugrein sína, tónmennt. 

Björn vill að tekin verði aftur upp sérgreinaleyfisbréf innan grunnskólans. Að hans mati 

þarf að vera til staðar ákveðin sérhæfing í greinum þannig að kennari sé hæfur til að sinna 

kennslu sinni. Hann tekur ekki að sér forföll nema í algjörri neyð og segir sömu ástæður liggja 

að baki því og hann valdi að verða tónmenntakennari en ekki tónlistarkennari í tónlistarskóla. 
Mér finnst það svo undarlegt að ætlast til þess, allavega miðað við leyfisbréfið að, að 
ætlast til þess að menn séu jafnhæfir til að kenna allt þó auðvitað taki fólk val og það 
sé dálítið skoðað líka. Ég veit samt um dæmi þar sem einhver segist hafa val í þessu 
og kann ekki á ákveðin tæki ... ég veit hvað ég get kennt og hvað ég er góður að 
kenna og ég veit hvar ég stend algjörlega á gati og mig langar alls ekkert að vera 
með umsjón. Ég, það er í rauninni sama ástæða og í hljóðfærakennaranámi ég vil 
ekki vera hljóðfærakennari og vera með þessa 20 nemendur. 

Að hans mati er ekki alltaf mikil menntun á bak við valgreinar úr kennaranáminu. Björn 

tók það skýrt fram að hann hefði valið að vera tónmenntakennari en ekki hljóðfæraleikari eða 

hljóðfærakennari þar sem hann kenndi 10-20 nemendum á viku í einkatímum. Hann var á 

þeirri skoðun að mikla sérhæfingu þyrfti til að sinna tónmenntakennslu vel og ekki mætti 

draga úr henni í menntun grunnskólakennara. Hann tæki að sér kennslu þar sem hann kynni til 

verka en ekki á sviðum sem hann teldi sig ekki hafa menntun til. Fleiri tóku undir þetta 

sjónarmið og höfðu áhyggjur af því að sérhæfing kennara innan grunnskólans væri of lítils 

metin því hún væri mikilvæg fyrir lifandi og skemmtilegt skólastarf. Ásta kom nokkrum 

sinnum að þessu og taldi að menntun grunnskólakennara þyrfti að vera góð og fjölbreytt: 
Nú er ég algjörlega heilaþvegin af þessum grunnskóla, það er hvergi betra að vinna 
að það er það, það er svo vanmetinn menntunarþáttur kennara ... og, hérna það er 
svo vanmetið að kennarar hafi góða menntun í grunnnámi barna. 

Hún taldi mikilvægt að kennurum sem hefðu aðra og meiri menntun væri að einhverju 

leyti umbunað og aðspurð sagði hún það ekki aðeins vera launaspursmál heldur að þeir fengju 

aðstöðu til að sinna sínu og grunnskólinn legði sig fram um að fá til sín vel menntaða kennara 

í mismunandi greinum. 

Guðrún sótti að hluta til sína afstöðu til starfsins í menntun sína og starf sem 

þroskaþjálfi: 
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Ég held ég bara nálgist hlutina öðruvísi heldur en aðrir vegna þess að ég hef kynnst 
... því að vinna með fötluðum og kannski litar það mína kennsluhætti, ég held það, 
þess vegna kannski af því þú varst að spyrja um hvað einkennir kennsluna það 
kannski þetta manneskjulega sem mér finnst alltaf vera það sem að, sem maður er 
glaðastur yfir ef að tekst vel og maður finnur náttúrulega mikið fyrir því þegar það 
tekst ekki. 

Starfsúthald og ánægja sem viðmælendur hafa af starfi sínu getur falist í því að þeir hafa 

frjálsræði til að byggja kennsluna á eigin styrkleikum og geta þannig styrkt sjálfsmynd sína í 

starfi í stað þess að glíma við hluti sem þeir hafa takmarkaða kunnáttu til. Það helst kannski í 

hendur við hversu afdráttarlaust viðmælendur skilgreina sig sem fagkennara að þeir telji sig 

nýta menntun sína og hæfni best í sinni grein og þannig næri þeir eigin jákvæðu upplifun í 

starfi. 

4.6 Farsæll tónmenntakennari 
Ég held að það sé náttúrulega númer eitt, að þykja vænt um nemendur sína og 
starfið 

Svör viðmælenda minna um hvað farsæll tónmenntakennari þurfi að hafa til að bera varpa 

skýru ljósi á grundvallarhugmyndir þeirra til kennslu. Þó svör þeirra séu ekki öll á sama veg 

má segja að ákveðinn strengur sé sleginn sem ber í sér sterkan samhljóm. Stundum tala þau 

almennt en þó blandast eðlilega í umræðuna um hinn farsæla tónmenntakennara þeirra eigin 

reynsla. 

Allir nefndu jákvæðni kennarans, vera jákvæður gagnvart nemendum sínum, þykja vænt 

um skjólstæðinga sína og koma fram við þá af virðingu skiptir mestu máli í starfi kennarans. 

Þau notuðu mismunandi orð en jákvæðni og væntumþykja voru algengust. Einar sagði 

einfaldlega: „Ég held að það sé náttúrulega númer eitt, bara að þykja vænt um nemendur sína 

og starfið“. 

Að hafa gaman af starfi sínu og vera jákvæður almennt gagnvart því sem upp á kemur 

var einnig eitthvað sem þau töldu æskilega eiginleika. Að sýna sveigjanleika í starfi og ganga 

glaður til verka. Væntanlega má heimfæra þessa eiginleika upp á alla sem starfa við kennslu 

og önnur störf þar sem flest gengur betur ef við tökumst með gleði á við viðfangsefni okkar. 

En hugsanlega er það mikilvægara í störfum þar sem unnið er með fólki. Hrafnhildur taldi það 

einnig skipta miklu máli í þessu að viðkomandi tryði á mikilvægi þess sem hann er að gera: 

„Gleðin skiptir rosa miklu máli, að hafa gaman af því sem maður er að gera og hafa trú á því 

að það skipti máli“. Birna gaf mjög afdráttarlaust svar um hvað skipti máli í samskiptum við 

nemendur og sagðist hafa afskaplega einfalda kennslufræði að leiðarljósi:  
Hún heitir „kill them with kindness“. Það er bara að hrósa þeim nógu mikið og, bara 
ég, að maður byggi bara allt upp á þessu, upp á þetta jákvæða. 
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Á sama tíma sagðist hún leggja töluvert upp úr aga og að þau lærðu að hegða sér í hópi 

og taka tillit hvert til annars. Að mörgu leyti hefði hún hópinn að leiðarljósi í samskiptum 

sínum við nemendur en á sama tíma leggi hún áherslu á að kynnast einstaklingum og hrósa 

þeim á eigin forsendum. 
Næst oftast nefndu viðmælendur einhvers konar fjölbreytni eða nýjungaleit í starfi. Jóna 

talaði bæði um gleðina og hina stöðugu leit að nýjum viðfangsefnum í því samhengi: 
Ég sagði við nemann sem kom hérna um daginn, mér finnst ég aldrei vera í vinnunni, 
mér finnst þetta svo skemmtilegt ... Það er grundvallaratriði og ég hérna, ég er alltaf 
að hugsa um það, sko, hvað get ég núna farið að búa til, eitthvað nýtt og ég er alltaf 
að hugsa, sko, hvað get ég tekið núna og búið til og gert skemmtilegt. Ég er alltaf að 
hugsa um þetta ... ég hef voða gaman af þessu en þetta verður ekki gaman ef maður 
ræður ekki við það. 

Að vera ekki hræddur við að prófa sig áfram, leita sér nýrra leiða til að nálgast 

viðfangsefnin, vera skapandi í kennslu sinni og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir telja 

kennararnir mikilvægt fyrir líðan tónmenntakennarans og nemenda hans. Björn var mjög 

afdráttarlaus í þessu og sagði: 
Fólk verður að þora að prófa eitthvað nýtt og, og ef að það klikkar þá bara klikkar 
það [hlær]. Þá man maður það bara en maður verður að taka áhættuna maður 
verður að prófa uppá nýtt. Maður verður stöðugt að finna nýjar leiðir, hvort sem það 
er maður sjálfur að finna upp hjólið eða hvort að maður sér það hjá einhverjum 
öðrum. 

Í þessu samhengi talar hann um kulnun í starfi. Ef fólk leitar ekki nýrra leiða og er að 

endurtaka sama hlutinn oft í viku, ár eftir ár, leiðir það til kulnunar, að hans mati. Þegar 

Guðrún talar um þennan þátt, þá klikkir hún út með því að kennari verði að vera öruggur: 
Að líka að prófa nýjar aðferðir og finna ... hvað þér hentar og ég held að það skipti 
svolitlu máli að.... maður verður náttúru?lega að vera öruggur. 

Er hún var innt eftir því, taldi hún að öryggi fengist með reynslu og þegar ég spurði 

hvernig maður fengi hana þá taldi hún að fyrstu árin væri þetta spurning um úthald. Þetta 

viðhorf kom fram hjá fleiri. En hvaðan kemur úthaldið? Hér skiptir menntun og fyrri reynsla 

máli. Viðmælendur nota orð eins og „fjölbreytt og góð menntun“, „mikil tónlistarmenntun“ 

og „góður á píanó“. Bæði Ásta og Björn töldu að færni þeirra í píanóleik, að geta spilað það 

sem þyrfti án þess að þurfa að æfa sig, hefði mikil áhrif á úthald sitt í grunnskólanum. Þau 

töldu að sumir hefðu einfaldlega gefist upp af þeirri ástæðu að þeir gætu ekki spilað undir 

söng og annað sem ætlast er til af tónmenntakennara. Það var einmitt eitt af því sem gerði 

Jónu erfitt fyrir í námi og á fyrstu árum kennslu, en hún hafði eins og hún sagði verið löt að 

æfa sig: 
Ég var ekki dugleg að æfa mig, og ég var bara að taka þriðja stig þegar ég fór inni í 
Kennó, og líka það, já, ef ég hefði kannski verið með 6. eða 7. stig á píanó hefði 



 - 69 - 

þetta kannski verið auðveldara. Ég var í svitabaði við píanóið í mörg ár, en þetta 
þjálfast allt sko. 

Annað sem skapar öryggi í kennslunni sérstaklega, á fyrstu árunum, er að vera vel 

undirbúinn undir kennsluna. Birna nefndi þetta sérstaklega: 
Eitt sem að hefur hjálpað mér alltaf rosalega gegnum tíðina er að ég er alltaf 
ofsalega vel undirbúin. Og ég held, þetta er allavega það sem mér finnst vera verst 
þegar ég er að fá æfinganema og svona að þau eru ekki búin að setja upp hjá sér 
tímana. Maður þarf helst að vera búinn að prufukeyra hann [kennslustundina] 
andlega áður en maður kennir hann. 

Einnig nefndi Birna samfellu í starfi sem mikilvægan þátt í farsæld kennara: 
Já, þannig að partur af því að, að endast og vera farsæll er kannski að endast og 
vera á saman stað. Já, ég held að partur af þessu hjá mér sé að þessir krakkar sem 
ég hitti átta ára og það eru tíu þeirra sem eiga foreldra sem hafa verið í kór. Þau vita, 
sko, alveg að hverju þau ganga. Ég þarf aldrei neitt að segja þeim hvað við erum að 
gera. 

Aðrir töldu upp ýmis áhugamál sem þeir hefðu sinnt í gegnum ævina sem 

undirstöðuatriði í kennslufærni sinni og úthaldi. Þetta kom fram hjá viðmælendum í ýmsu 

samhengi ekki aðeins þegar spurt var um hvað farsæll tónmenntakennari þyrfti að hafa til að 

bera heldur einnig í samhengi við annað. Hanna talaði um hversu mjög það hefur hjálpað 

henni að hafa verið í dansi og kór. Hún sagði: 
Það að geta hreyft sig við tónlist, að geta dansað á ýmsan hátt og kunna smá á 
píanó og kunna að spila á blokkflautu og hafa sungið í kór... og flamenco og afró, 
þetta er búið að nýtast mér endalaust. 

Að hennar mati er þessi fjölbreytta reynsla hennar af alls kyns tónlistar- og dansiðkun 

ástæðan fyrir velgengni hennar. Þetta eru í raun einnig þeir þættir sem Ásta nefnir í kafla 4.3.2 

þegar hún talar um að eiga „innkomur á fleiri staði“. Í okkar tæknivædda heimi er tónlist 

orðin svo aðgengileg öllum að tónmenntakennarar og tónlistaskólakennarar eiga oft fullt í 

fangi með að fylgja nemendum sínum eftir. Þá er breið þekking góð undirstaða fyrir 

grunnskólakennarann, sem sér um breiðan hóp nemenda í aldri og áhugasviðum. Góð og 

fjölbreytt menntun felur þá í sér breiða menntun á ýmsum sviðum tónlistarinnar í stað frekar 

þröngrar þekkingar til dæmis á eitt hljóðfæri. Þó eru sumir viðmælenda þeirrar skoðunar að 

það sé mikilvægt að kunna vel á a.m.k. eitt hljóðfæri þá ekki síst til undirleiks en einnig til að 

sýna nemendum sínum tilþrif þegar við á og öðlast ákveðið öryggi sem fylgir þekkingu. 

4.7 Framtíðin 
Ég hef áhyggjur af menntun tónmenntakennara 

Sumir töluðu um áhyggjur sínar af framtíð tónmenntakennslu í grunnskólum. Stundum var 

það í tengslum við að erfitt hefur reynst að fá afleysingafólk í stöður í þeirra skóla en einnig 
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almennt. Hanna var ein þeirra sem lýsti þessum áhyggjum, en í skóla sem hún þekkti til hafði 

ekki verið auglýst eftir tónmenntakennara þó það vantaði í heila stöðu. 
Þannig að ég hef áhyggjur af menntun tónmenntakennara og þ.a.l. getur fagið dáið 
út ef að skólar eins og ... er ekki að fá til sín kennara og þá verður þetta svo 
hættulegt vegna þess að þá ... þeir bættu bara inn öðrum fögum, stærðfræði og ... 

Ásta talaði einnig um viðvarandi skort á tónmenntakennurum og hún leit svo á að það, 

hversu fáir útskrifast eða gefa kost á sér til kennslu í grunnskólanum, geti sett 

skólastjórnendur og skóla í erfiða aðstöðu. Þeir geta ekki valið úr kennurum út frá 

styrkleikum þeirra og áherslum í starfi heldur verða að taka því sem býðst og það geti verið 

ástæða þess að ekki er auglýst eftir kennurum og vandamálið því ekki gert opinbert. 
Við höfum ekki þetta val, ef við fáum einhvern þá liggur við að við bara tökum hverju 
sem er, innan gæsalappa ... og það er svolítið erfitt svona að ráða hvern sem er ef 
það er búið að ramma inn svona ákveðna stofnanamenningu. 

Birna hafði áhyggjur af því að það fengist ekki kennari til að taka við starfi hennar er 

hún hættir vegna aldurs og er þegar farin að hugsa til þess þó nokkur ár séu í það enn. Hún 

sagði: 
Jú, ég hugsa það, ég á tíu ár eftir og er bara að því núna, er ég byrjuð mjög grimmt 
að finna einhvern sem kemur inn í þetta með mér á næstu árum og tekur svo við. 
Mér þætti það alveg svakalega sárt ef að það myndi hætta þegar ég hætti. Það er 
akkúrat þess vegna sem ég segi að mér finnst þetta vera svona hluti af þessu mér. 
Það ætti ekki að vera, tónlistin væri bara svona alltaf sterk í öllum árgöngum. 

4.8 Hin mörgu hlutverk tónmenntakennarans 
Að stjórna kór, syngja í kór og kenna ... og spila, og maður er að semja og dettur 
ofan á eitthvað og hei! Þetta get ég notað í kennslunni 

Í kafla 2.4.2 var kynnt líkan Bouij (1998, 2004) þar sem hann hefur greint meginþætti í 

hlutverkavitund tónlistarkennara eins og þeir birtast honum út frá niðurstöðum rannsóknar 

hans meðal verðandi og starfandi tónlistarkennara í Svíþjóð. Ef tekið er mið af niðurstöðum 

og ummælum viðmælenda minna, og þau staðsett innan líkansins kemur í ljós að þeir falla 

ekki með einföldum hætti undir þau hlutverkn sem Bouij hefur skilgreint.. Viðmælendur 

mínir eiga það sameiginlegt að geta staðsett sig á nokkrum stöðum á líkaninu. Til að sýna 

þetta hef ég sett sem dæmi ummæli tveggja viðmælenda minna inn á líkan Bouij. 
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Mynd 3 Hlutverkavitund Björns 

 
 
 
Tilvitnanirnar falla, eins og sjá má, bæði á lárétta og lóðrétta ásinn en einnig á milli ásanna. 

Ekki eru allir viðmælendur svo fjölhæfir en þeir eiga það sameiginlegt að hægt er að staðsetja 

þá alla á að minnsta kosti á þrjá staði á líkaninu.  

Fjórir viðmælendur hafa sértæka tónlistarmenntun en hinir fimm kennararnir víðtæka. 

Það skal þó tekið fram að stundum er erfitt að greina þetta í sundur þar sem sumir þeirra 

kennara sem eru með mjög sértæka menntun á hljóðfæri hafa einnig menntað sig töluvert á 

annað hljóðfæri eða tækjakost og má þá segja að menntun þeirra sé einnig víðtæk. Tveir eru 

menntaðir flytjendur og starfa stundum sem slíkir og aðrir tveir starfa einnig sem alhliða 

tónlistarmenn. Mynd 4 sýnir ummæli viðmælenda sem hefur bæði víðtæka og sértæka 

menntun en starfar ekki sem tónlistarflytjandi. 

Hlutverkavitund 
sem 
kennari 

Dæmi um ummæli viðmælenda 
Víðtæk tónlistarþekking 

Sérhæfingu  í.... tónlistarmiðlun  
eða skapandi tónlistarmiðlun. 

Ég stjórna eigin kór og syng í öðrum. 

Vá, ég er tónlistarmaður. 

Ég er í hljómsveit sem átti lag í Júróvisjón 
Ég er að semja tónlist fyrir dansverk 

Sértæk tónlistarþekking 

Hlutverkavitund 
sem 
tónlistarmaður 

Allrahanda 
tónlistarmaður 

Nemendamiðaður 
kennari 

Tónlistarflytjandi Fag-/inntaksmiðaður 
kennari 

Að krakkarnir séu virkir. 
Mig langar svo að skila 
virkum hlustendum. 

Ég er með blásarakennarapróf, 
er fyrrum óbóleikari. 
 

Mér finnst það svo undarlegt að 
ætlast til þess... að menn 
séu jafnhæfir til að kenna allt 
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Mynd 4. Hlutverkavitund Ástu. 

 
 

Allir viðmælendur skilgreina sig fyrst og fremst sem fagkennara. Það tengist óneitanlega 

skilgreiningu Bouij á fag- og innihaldsmiðuðum kennara en vinnubrögð þeirra og viðhorf 

endurspegla hins vegar í öllum tilvikum skilgreiningar hans á hinum nemendamiðaða 

kennara. Starfshættir viðmælenda minna eru greinilega nemendamiðaðir. Þetta eru kennarar 

sem nálgast nemendur sína heildrænt og stefna að því að þroska þá sem persónur með og í 

gegnum tónlist. Þó að líkan Bouij gefi ákveðnar vísbendingar sést vel á þessu yfirliti hve 

skammt það dugar til að lýsa viðmælendum mínum. Vissulega eru vísbendingar um að 

karlmennirnir í hópnum taki frekar að sér önnur störf og skilgreini sig sem tónlistarmenn en 

viðhorf þeirra og starfshættir eru ekki frábrugðnir öðrum þátttakendum.  
 

Hlutverkavitund 
sem 
kennari 

Dæmi um ummæli viðmælenda 
Víðtæk tónlistarþekking 

Lauk minni kennaramenntun frá 
Tónlistarskólanum í Reykjavík og tók 
meistaragráðu í almennu 
tónlistaruppeldi.. 

 

. 

 

 

 
Sértæk tónlistarþekking 

Hlutverkavitund 
sem 
tónlistarmaður 

Allrahanda 
tónlistarmaður 

Nemendamiðaður 
kennari 

Tónlistarflytjandi Fag-/inntaksmiðaður 
kennari 

Og við fundum að bara með 
þennan elskulega árgang sem 
var hjá okkur í fyrra að hann kom 
annar og betri að hausti eftir 
fjölþjóðaverkefnið. 
 

Ég hélt áfram í semballleik. ..,hjá 
einhveri skærustu stjörnu 
Bandaríkjanna í rannsóknum í franskri  
barokktónlistbarokktónlist, 

Þú ert eiginlega músikmeistari 
þegar þú ert í grunnskólanum, 
þú ert svona „kantor“þess skóla. 
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4.9 Samantekt 
Þátttakendur í þessari rannsókn eiga það sameiginlegt að vel er búið að þeim í skólunum þar 

sem þeir starfa. Þeir eru jákvæðir gagnvart stjórnendum sínum og líður vel í starfi. Þeir telja 

stuðning skólastjórnanda og nánasta umhverfis forsendu fyrir góðu gengi sínu í starfi. Þeir 

telja hins vegar viðhorf samfélagsins gagnvart grunnskólanum neikvætt og endurspeglist það 

meðal annars í kjörum þeirra. 

Í öllum tilvikum eru viðmælendur með nokkuð góða menntun í tónlist, þó mismunandi 

sé, og margir hafa tekið þátt í annarri listiðkun; stundað dans, leiklist eða verið í kórum á eldri 

stigum grunnskólans eða í menntaskóla. Þeir hafa yfirleitt jákvæða reynslu af eigin 

tónlistariðkun, og hafa fengið jákvæða styrkingu frá umhverfinu og tækifæri til að reyna sig 

snemma sem leiðbeinendur og kennarar. Sérstaklega ræða þeir með jákvæðum hætti um 

reynslu sína af kóra- og hljómsveitarstarfi sem unglingar og ungt fólk. 

Í sumum tilvikum var það fyrir tilviljun að þeir fóru í viðkomandi nám og jafnvel í 

kennslu í grunnskóla, en allir eru þeir sáttir við starf sitt. Þeir sem hafa menntun sína úr 

tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík eru almennt ánægðir með námið sitt 

þaðan og telja það hafa lagt mjög góðan grunn að starfi þeirra sem tónmenntakennarar. Þeir 

viðmælendur sem menntaðir eru frá Kennaraháskólanum telja hins vegar að menntun þeirra í 

tónlist hafi verið of lítil þó þeir hafi fengið góða almenna menntun sem kennarar. 

Viðmælendur mínir greina lítið á milli tónlistariðkunar og tónlistarkennslu. Þeir líta á 

tónlist og tónlistariðkun sem órjúfanlegan hluta af mannlegri tilveru og að með iðkun hennar 

auðgum við líf okkar. Þeir sem eru í eigin tónsköpun telja hana þó styðja við kennslu sína og 

öfugt. 

Sameiginlegt með þessum viðmælendum er áhugi á tónlist ásamt áhuga á hópakennslu 

og börnum þó bakgrunnur þeirra sé fjölbreyttur. 

Sjálfstæði í vinnu og kennsluskipulagi er mjög áberandi í starfsháttum. Þeir leggja 

áherslu á hversu ánægðir þeir eru með þann sveigjanleika sem leiðbeinandi námskrá veitir 

þeim í tilhögum kennslu sinnar. Þeir líta á það sem jákvæðan hluta vinnu sinnar á sama tíma 

og þeir lýsa áhyggjum yfir að hugsanlega hamli það framgangi greinarinnar. Þeir hafa 

almennt jákvætt viðhorf til grunnskólans og telja hann halda vel utan um bæði nemendur og 

að flestu leyti kennara, en æskja þó meiri sveigjanleika í endurmenntun. Viðmælendurnir telja 

sig leynt og ljóst hafa skyldum að gegna í mótun skólamenningar í gegnum starf sitt og vera 

nokkurs konar listrænir stjórnendur síns skóla. Það felur í sér að koma að alls kyns viðburðum 

innan skólans með foreldrum og öðru starfsfólki hans og gera skólann og skólastarfið 

sýnilegra í samfélaginu. 
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Viðmælendur eiga það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á virkni nemenda, 

hljóðfæraleik og tónsköpun. Þeir leggja áherslu á fjölbreytta tónlistariðkun í stað þess að 

kenna einungis um tónlist. Einnig er þeim mikilvægt að nemendur komi fram og flytji það 

sem unnið hefur verið að og nemendur sjái að tónsköpunin hafi markmið, s.s. með tónleikum. 

Að þeirra mati er í tónmennt tækifæri fyrir grunnskólanemendur til að reyna á annan hátt á 

sjálfa sig en í almenna náminu. Þar geti nemendur fengið útrás fyrir tilfinningar og 

sköpunargleði og tjáð sig án orða. Þó tónmennt sé að einhverju leyti ólík mörgum 

viðfangsefnum grunnskólans, tengist hún þó náið öðrum námsgreinum og hægt sé að læra 

margt með tónlistariðkun, bæði beint og óbeint. 

Hlutverka- og fagvitund sína sækja þeir aðallega í tónlistarmótun sína og telja sig fyrst 

og fremst fagkennara. Þó er áberandi hjá öllum sú hugsun að hlutverk þeirra sé að mennta 

nemendur sína á sem fjölbreytilegastan hátt og þau bera hag og líðan nemenda sinna mjög 

fyrir brjósti. Að því leyti vinna þau öll að almennu uppeldi nemenda í gegnum tónlistarstarf. 

Áberandi er hversu mörgum hlutverkum þeir hafa bæði innan og utan skóla. Þau sinna ekki 

aðeins tónlistinni sem fagi heldur nálgast kennsluna sem uppalendur og áhrifavaldar í lífi 

nemenda sinna. Þeim er í mun að sýna fram á mikilvægi tónmenntakennslu innan 

grunnskólanna, áhrifa hennar á skólasamfélagið, tengingum við foreldra og almenna líðan og 

þroska nemenda í skóla. Þau hafa áhyggjur af framgangi greinarinnar og óttast að ef ekkert 

verði að gert verði ekki tónmenntakennarar til staðar til að fylla skörð þeirra sem hætta 

kennslu, hvað þá að manna alla grunnskóla landsins. 
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5 Umræða 
Í þessum kafla verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

3. kafla. Þær voru: Hvaða þættir virðast helst hafa áhrif á vellíðan og starfsúthald 

tónmenntakennara sem ná góðum árangri? Hvað er það helst sem mótar fagvitund 

tónmenntakennara og starfsval? Hvað einkennir viðhorf og starfshugmyndir 

tónmenntakennara sem ná góðum árangri í starfi? 

Svörin verða rakin og  rædd með hliðsjón af þeim fræðilega grunni sem lagður var í 2. 

kafla. Þar var fjallað um rannsóknir á meðal tónlistarkennara, þróun hlutverka- og fagvitundar 

þeirra (Bouij, 1998, 2002) ásamt umfjöllun um starfsaðferðir og umhverfi tónmenntakennara í 

grunnskóla. Að einhverju marki fléttast þemun saman og því er umræðan ekki eins flokkuð og 

í köflunum hér að framan. 

5.1 Veldur hver á heldur 
Þeir þættir sem helst hafa áhrif á vellíðan og starfsúthald tónmenntakennara vera stuðningur 

stjórnenda, sveigjanleiki í starfi, og á það við hvorutveggja kennsluaðferðir sem og 

tímaramma kennslunnar, en einnig breið og fjölbreytt menntun á sviði tónlistar og 

kennslufræða. Jákvæð afstaða kennaranna til nemenda sinna hefur einnig töluverð áhrif á 

líðan þeirra í starfi. 

 Góður er sá skóli sem ber hag nemenda sinna fyrir brjósti. Sergiovanni (2000), sem 

mikið hefur rannsakað stjórnunarhætti í skólum, bendir á að einn hinna mörgu þátta sem 

stuðla að velferð nemenda og góðum skóla, séu atriði sem snúa að kennurunum. Með því að 

skapa andrúmsloft samvinnu og fagmennsku í skólum, léttum við störf kennara, ekki síst með 

það fyrir augum að skapa betri skilyrði til að sinna nemendum. Þeir sem stjórna góðum 

skólum stuðla m.a. að sjálfstæði kennara og virða þannig þekkingu þeirra og fagmennsku. 

Helstu atriði sem viðmælendur töldu að hefðu áhrif á vellíðan og starfsúthald 

tónmenntakennara voru ytri þættir eins og stuðningur skólastjóra og samverkafólks. Þegar 

horft er til þess að skólastjóri hefur vald til þess að fækka eða fjölga kennslustundum í 

tónmennt eftir því sem hann telur æskilegt (sbr. Aðalnámskrá grunnskóla, 1999), kemur sú 

skoðun tónmenntakennara ekki á óvart – og veldur þá hver á heldur. Út frá hugmyndum 

viðmælenda á það bæði við um skólastjóra og tónmenntakennara. Þeir settu í samhengi 

vinnuframlag sitt og þann stuðning sem þeir fá í starfi. Þannig telja þeir sig leggja mikið af 

mörkum innan síns skóla. Þeir setja fram skýra sýn og kröfur um hvað þeir þurfa og hvernig 

þeir vilji haga tónmenntakennslu sinni. Kallar það fram jákvæð viðbrögð og stuðning 
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skólastjóra og nánasta umhverfis. Samskiptin og stuðningurinn eru gagnvirk, eins og bent er á 

(sbr. mynd 2).  

Miðað við hversu margir kennarar hverfa frá kennslu á fyrstu árum sínum við störf og 

hversu illa þeir skila sér í grunnskólann (sbr. Fræðslumiðstöð, 2004; Roulston, Legette og 

Womack, 2005; Hill, 2003), þurfa skólayfirvöld að gera átak í stuðningi sínum við 

tónmenntakennara á fyrstu árum kennslu. Þetta gæti falið í sér, auk útgáfu námsefnis, tæki og 

aðstöðu til kennslu, lifandi áhuga og hvatningu í starfi. Einnig þarf að huga að áhuga og 

styrkleikum hvers kennara. Viðmælendur leggja ríka áherslu á það að þeir fái að sinna 

tónmenntakennslunni með þeim hætti sem þeir telja þekkingu sinni og starfshæfni best varið. 

Þar liggur ábyrgð hjá skólastjórnendum að hvetja kennara og styrkja í að taka ábyrgð og finna 

sína eigin leið í starfi (sbr. Sergiovanni, 2000). 

5.1.1 Mótsagnir í afstöðu til námskrár 
Kaflinn um tónmennt í Aðalnámskrá grunnskóla, Listgreinar (1999) er mjög sveigjanlegur 

með tilliti til möguleika kennara á útfærslu kennsluaðferða. Möguleikar viðmælenda til að 

skipuleggja kennsluna út frá eigin styrkleikum á sviði tónmenntar eiga einmitt rætur í þessari 

leiðbeinandi námskrá. Ákveðnar mótsagnir koma hins vegar fram í afstöðu þeirra til 

námskrárinnar. Um leið og þeir njóta svigrúmsins sem hún gefur, hafa þeir áhyggjur af því að 

sveigjanleikinn hafi hugsanlega neikvæð áhrif á stöðu greinarinnar innan grunnskólans. Í 

þessu samhengi verður að líta til þess að tæpur helmingur viðmælenda tók þátt í að semja 

námskrá í tónmennt sem gefin var út 1999 og allir eru viðmælendur góðir fagmenn sem 

þekkja vel til sinnar greinar og leggja sig fram um að þróa sig í starfi. Sú sterka fagvitund sem 

þeir hafa út frá þekkingu sinni á faginu og innihaldi námskrár ásamt vilja til að endurskoða og 

bæta sig í starfi, er grundvöllur að því að nýta þann sveigjanleika sem Aðalnámskrá og ólíkar 

væntingar innan skólanna bjóða upp á. Sumir viðmælenda leggja áherslu á að með 

framhaldsnáminu hafi þeir öðlast þann styrk og þekkingu sem sé grunnur í kennslufærni 

þeirra. Í þá reynslu sækja þeir hugmyndir og efni. Björn sagði:  
Ég nota kennsluhætti og rosalega margar hugmyndir að utan og fyrirmyndir frá 
mínum kennurum. 

Jóna sagðist ekki vera viss um að hún væri tónmenntakennari ef hún hefði ekki farið í 

framhaldsnám. Hin góða þekking sem margir viðmælendur hafa á námskránni ásamt reynslu 

og viðbótarnámi, veitir þeim öryggi sem er forsenda frelsisins. Tónmenntakennarar með 

veikari bakgrunn og minni þekkingu eiga erfiðara með að fóta sig innan þessa opna ramma og 

þá verður frelsið frekar fjötur um fót. Gott námsefni sem styður við námskrána myndi koma 

nýjum kennurum vel.  
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Þó að þátttakendur í þessari rannsókn fari mismunandi leiðir til að ná markmiðum 

Aðalnámskrár er afstaða þeirra til kennslu og hlutverks síns sem tónmenntakennara í 

grundvallaratriðum í þessum anda; að tónmennt í grunnskóla eigi að vera vettvangur þar sem 

nemendur eru virkir þátttakendur, læri í gegnum tónlistariðkun en ekki einungis um tónlist. 

 Bouij (1998) hefur bent á að félagsfærni og afstaða kennarans hafi mikið að segja 

varðandi líðan hans í starfi. Kennari verði að sækja ánægju sína í samskipti við nemendur. Sá 

kennari sem er of upptekinn af listrænni hlið tónlistar eða táknfræði hennar á kostnað 

samskipta verður aldrei fyllilega ánægður í starfi. Viðmælendur mínir einblína ekki á 

táknfræði eða fullkominn flutning nemenda á tónlist. Í tónlistarflutningi leggja þeir vissulega 

áherslu á útkomuna en þó ekki á kostnað upplifunar og tjáskipta. Þeir líta fyrst og fremst á 

tónlistina sem tjáningarleið, m.a. til samskipta við umhverfið. Samskipti viðmælenda við 

nemendur er einnig stór þáttur í vellíðan þeirra í starfi. Væntumþykja og virðing einkennir 

ummæli þeirra um nemendur og gleði yfir samvistum við þá. Birna orðaði það svo: 
Ég ... hef ég verið ofsalega farsæl bara af því að ég næ svo vel til krakkanna og 
finnst bara ofboðslega gaman af því sem ég er að gera og ég hef alltaf haft ofsalega 
gaman af krökkum. 

Ánægju í starfi sækja viðmælendur einnig í þá trú sem þeir hafa á mikilvægi þess sem 

þeir eru að vinna. Þeir trúa því að grunnskólinn sé vettvangur þar sem hægt sé að ná til allra. 

Viðmælendur eru sammála um að tónmennt eigi, öðru fremur, að vera vettvangur fyrir 

nemendur til að virkja aðrar hliðar á sjálfum sér en almennt gerist í bóklegum fögum innan 

grunnskólans; samskipti í gegnum tónlist í stað orða og bóka.  

5.2 Mikilvægi fjölbreytts og öflugs tónlistaruppeldis 
Þeir þættir sem helst virðast móta fagvitund tónmenntakennara í þessari rannsókn er metnaður 

þeirra til handa tónlistinni, áhugi á kennslu og börnum ásamt góðri menntun. Þeir vilja ná til 

fjöldans, hafa skýra sýn á hvernig þeir vilja hlú að starfi sínu og hvaða leiðir eru þeim færar. 

Starfsval þeirra hefur að einhverju leyti mótast í gegnum fyrra tónlistarnám og eigin iðkun í 

tónlistarhópum sem starfa utan hinna formlegu tónlistarskóla. 

Í 3. kafla er fjallað um rannsókn Tucker (1996), sem bendir á að í tónlistarskólunum geti 

mótast sú skoðun að tónlist sé ekki við allra hæfi; aðeins hinir útvöldu eigi aðgang og rétt á að 

fá tónlistarmenntun. Viðmælendur mínir virðast alls ekki mótaðir af þessari skoðun. E.t.v. 

hefur þarna sitt að segja hið almenna tónlistaruppeldi og hópstarf í tónlist sem þau stunduðu 

utan hins eiginlega tónlistarnáms. Starf í kórum og lúðrasveitum á unglingsárum og í 

framhaldsskóla virðist hafa mikil áhrif á afstöðu þeirra til tónmenntakennslu. Þar mótast 

einstaklingar í þeirri hópvinnu og samstarfi sem vegur mjög þungt er í grunnskólann er 
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komið; að hafa þjálfun í að vinna með hóp, eða eins og Halla orðaði það: „Að hafa séð og 

upplifað að það er hægt að vinna faglega í tónlist með stóran hóp af ungmennum skiptir mjög 

miklu máli“.  

Mótun þeirra í starfi er á margan hátt ólík, rétt eins og menntun þeirra. Í þessum hópi 

sker Birna sig úr hvað varðar formlega menntun fyrir kennaranám. Hún er sú eina sem ekki 

var í tónlistarskóla en allan grunnskólann (frá tíu ára aldri) og í menntaskóla var hún í 

lúðrasveit og tók auk þess þátt í ýmsum óformlegri viðburðum í sínu bæjarfélagi. Enda sagði 

hún: 
Þegar þessi umræða var um Listaháskólann og inntökuskilyrði þá benti ég þeim 
kurteislega á það að ég hefði sennilega aldrei komist inn í Listaháskólann því að ég 
var ekki með áttunda, eða fimmta stig í píanó þegar ég byrjaði. En ég hafði 
náttúrlega alveg ofsalega mikla reynslu, af svo mörgu. Ég gat gutlað á svo ótrúlega 
margt og það hefur hjálpað mér alveg svakalega mikið. 

Þarna bendir hún á þær brotalamir sem geta myndast ef aðeins er horft til formlegrar 

menntunar við inntöku í kennaradeildir. Það samræmist skoðunum Bladh (sjá 2.4.1) um að 

það, að meta aðeins færni og hæfileika á einstaka hljóðfæri, eru ekki alltaf úrslitaþættir fyrir 

kennarann þó vissulega geti það hjálpað í starfi (sbr. Ummæli viðmælenda, 4.6). Þeir sem 

velja sér nám í tónmenntakennaradeild eru oft einstaklingar sem hafa víðtæka og breiða 

reynslu og menntun á sviði tónlistar, og vilja nýta hana. Sumir hafa þó mikla og sértæka 

menntun á sitt hljóðfæri. Þessir einstaklingar eru í þörf fyrir opnari og fjölbreyttari samskipti 

en oft býðst í klassísku tónlistarnámi. Þarna vantar kannski á að tónlistarskólar opni fleiri 

möguleika. Þannig geti þeir þroskað þá hæfileika hjá nemendum, sem hallast frekar að 

hópvinnu og fjölbreyttari eða breiðari menntun í tónlist, sem kennurum eru nauðsynlegir. 

Þetta er mikilvægt í ljósi þess, hversu sterkt það kemur fram í niðurstöðum, hve mikil áhrif, 

hópstarf sem viðmælendur voru hluti af í tónlistarnáminu, hafði á mótun þeirra.  

Mikilvægt hlýtur að vera að það séu til leiðir á framhaldsskólastigi þar sem nemendur, 

sem hafa mótast í tónlist og hafa áhuga á að sinna henni, fái tækifæri til að spreyta sig á 

margbreytilegan hátt. Þeir gætu hugsanlega orðið tónmenntakennarar framtíðarinnar. Við 

inntöku í tónmenntakennaradeildir ber að horfa til fjölbreytileika í reynslu einstaklinga í 

tónlist, dansi og öðru skapandi starfi. Vegur það þungt í starfi viðmælenda og virðist stundum 

vera staðgengill mikillar formlegrar menntunar. 

5.3 Hlutverka- og fagvitund afbragðskennara 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að skilgreina hvað góður kennari er. 

Niðurstöður rannsókna allt frá þriðja áratug síðustu aldar eru ólíkar og bera keim af þeim 

hugmyndum eða tískusveiflum sem ráðandi voru á hverjum tíma. Það sem læra má af þeim, 
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þegar þær eru skoðaðar í samhengi eins og Cruickshank og Haefele (2001) gera í grein sinni 

Good teachers, plural, er að góður kennari verður ekki svo auðveldlega skilgreindur. Til eru 

ólíkir kennarar sem með mismunandi áherslum ná svipuðum árangri með nemendum sínum. 

Sergiovanni og Starratt (1983) benda á að metnaðarfullir kennarar koma oft ótrúlega 

miklu til leiðar einfaldlega vegna þess að þeir gera miklar kröfur til sjálfra sín, reyna meira og 

gefast ekki upp. Slíkir kennarar geta verið gulls ígildi fyrir skóla og starfsemi hans. Þeir eru 

tilbúnir til að taka skynsamlega áhættu, takast á við ný verkefni og að axla ábyrgð á athöfnum 

sínum og starfi. Rannsóknir benda einnig til þess að hafi kennari mikla trú á nemendum sínum 

og metnað þá auki það líkur á velgengni nemandans (Clay, 2003).  

Stronge (2002) hefur mikið rannsakað eiginleika afbragðs kennara og hann bendir á að 

þó engin ein leið sé fær til að greina afburðarkennara, þá eru nokkrir þættir sameiginlegir með 

kennurum sem vegnar vel í starfi. Þeir:  

– bera umhyggju fyrir nemendum sínum 

– líta á það sem rétt barna að fá góða menntun 

– skapa styðjandi og jákvætt andrúmsloft 

– hafa metnað til handa nemendum og námsgreininni 

– hafa jákvætt viðhorf til lífsins og starfsins 

– leggja mikið á sig t.d. undibúning o.fl. (Clay, 2003; Stronge, 2002). 

Allt þetta á við um viðmælendur þessarar rannsóknar, og styður við getu þeirra til að 

fara sínar eigin leiðir innan námskrár.  

Í kafla 2.5 um fagvitund var sett fram mynd, sem byggð er á hugmyndum Bouij og 

skilgreiningu Ragnhildar Bjarnadóttur. Henni er ætlað er að sýna hvernig þeir þættir tengjast 

sem mynda hlutverka- og fagvitund tónlistarkennara. Ef tekið er mið af stöðu tónmenntar 

innan grunnskólans og niðurstöðum þessarar rannsóknar, má setja fram endurskoðaða mynd 

sem sýnir hlutföll og tengingar milli þeirra áhrifa sem hver þessara þriggja þátta hefur á 

viðmælendur. Þó hringirnir skarist ekki á eftirfarandi mynd skal minnt á að það er áfram 

samruni þessa þriggja þátta sem myndar hlutverkavitund einstaklings. 
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Mynd 5. Hlutverka- og fagvitund II 

(Kristín Valsdóttir, 2006) 
 

Brotalínurnar standa annars vegar fyrir þau áhrif sem viðmælendurnir hafa á opinbera 

skilgreiningu á starfi sínu, en nokkrir þeirra hafa tekið þátt í námskrárgerð, og hins vegar þau 

almennu áhrif sem almenningur hefur á stefnu yfirvalda í lýðræðissamfélagi. 

Á myndinni eru heilar línur hins vegar táknaðar fyrir bein áhrif milli mismunandi þátta í 

mótun kennara.  

Ef við lítum fyrst á hæfni þá virðast viðmælendur mínir vel hæfir til að sinna starfi sínu. 

Tengist það menntun þeirra, sem í flestum tilvikum er meiri, en krafist er af löggjafanum, 

einnig tónlistar-, kennslu- og samskiptahæfileikum, þó ekki séu það lögformlegar kröfur. 

Mikil hæfni leiðir svo til meiri væntinga frá umhverfinu, bæði skólasamfélaginu og öðru 

umhverfi. Tveir viðmælenda komu inn í skóla þar sem sterk hefð var fyrir tónlistariðkun. 

Þetta veitti þeim stuðning í starfi en engu að síður hafa þeir mótað sína eigin leið í 

tónmenntakennslunni.  

Miklar væntingar frá umhverfinu hafa síðan áhrif á metnaðarfulla einstaklinga, sem 

leggja meira á sig í starfi. Á móti kemur að sem metnaðarfullir, hæfir kennarar kjósa 

viðmælendur að leggja mikið á sig í starfi, sem svo aftur kallar á meiri væntingar, en einnig 

stuðning í starfi. Þannig myndast hringrás og e.t.v. hvatning til að gera enn betur. Hin hliðin 

er sú, að á meðan kröfur til menntunar tónmenntakennara eru svo ólíkar sem þær eru nú, hefur 

það áhrif á hvaða væntingar eru gerðar til þeirra. Sem dæmi birtist það í því að skólastjóri eða 
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foreldrar vita ekki hvers þeir geta krafist eða vænst af tónmenntakennara? Á hann að geta 

stjórnað kór, sett saman popphljómsveit, spilað undir á jólaböllum eða einungis að sinna 

kennsluskyldu óháð öðrum viðburðum. 

 Þriðji og stærsti hringurinn á mynd 5 (ath) er síðan eigin sýn tónmenntakennaranna á 

verkefnið og hvað þeir kjósa að leggja í það. Þar liggur styrkleiki viðmælenda að miklu leyti, 

þ.e. í sýn þeirra á starf sitt og nemendur ásamt starfshæfni þeirra. 

Viðmælendur virðast, hver á sinn hátt, falla undir skilgreiningu Sergiovanni og Starratt 

(1983) hér að framan þar sem einbeittur vilji þeirra til efla tónmennt í grunnskóla virðist hafa 

skilað þeim að minnsta kosti hálfa leið á þann stað sem þeir eru nú. Vilji viðmælenda til að 

axla ábyrgð á starfi sínu við tónmenntafræðslu í skóla nær út fyrir hinn hefðbundna 

kennsluramma sem gefinn er í lögum. Þeir líta á það sem ábyrgð sína að byggja upp og móta 

skólamenningu og taka að sér tónlistar- og viðburðastjórahlutverk innan skólanna.  

Niðurstöðurnar benda til að viðmælendur hafi í gegnum menntun, metnað og stuðning 

fundið eigin leið að hlutverka- og fagvitund sinni (sbr. Cooper og Olson, 1996; Britzman, 

1991). Þeir hafa með starfi sínu, skapað eigin hefðir í umhverfi sínu, í sumum tilfellum breytt 

ásýnd skóla. Með vinnu sinni hafa þau áhrif á umhverfið sem bregst við, í tilvikum 

viðmælenda, oftast með stuðningi.  

5.4 Eigin viðhorf og starfshugmyndir 
Það sem helst einkennir viðhorf og starfshugmyndir tónmenntakennara sem ná góðum árangri 

í starfi er jákvætt viðhorf til nemenda sinna, starfsins í heildina ásamt virðingu og trú á  

greininni sem þeir kenna. Þeir trúa á mikilvægi tónlistariðkunar og hafa að leiðarljósi virkni 

og sköpunarþörf nemenda sinna. 

Í umfjöllun um tónlistakennslu hafa komið fram sterkar hugmyndir um mikilvægi þess að 

kenna tónlist í gegnum upplifun, virkni nemenda og samvinnu (Nikolaidou, 2005; Elliott, 

1995). Boardman, bandaríkur tónlistarkennari og prófessor í tónlistarkennslu til fimmtíu ára, 

leggur mikla áherslu á að kennarar velti fyrir sér spurningum á borð við; hvað er ég að kenna, 

hvernig og hvers vegna? Hún segir síðan: „Við eigum sífellt [sem kennarar] að þjálfa 

nemendur okkar í að flytja, skapa og lýsa tónlist, hvort sem tónlistartíminn heitir kór, 

hljómsveit eða tónmennt“ (2001:52). 

Nikolaidou (2005) sem skoðað hefur tónmennt í grunn- og leikskólum út frá 

námskrárgerð, bendir einnig á að æskilegt sé að sameina þekkingu og félagslegt atferli, 

sérstaklega hjá yngri nemendum. Stuðla beri að einstaklings- og hópvinnu þar sem unnið er 

að sameiginlegu markmiði með tónlist. Tónlistariðkun, svo sem kórstarf, hljómsveitarvinna 
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eða tónsköpun í hóp, feli í sér samvinnu í tónlist, áhrif á tilfinningar, vitrænt atferli en stuðlar 

einnig að félagsþroska. 

Viðmælendur vinna, eins og áður segir, á ólíkan máta en þó sameinast þeir í þessum 

hugmyndum sem Nikolaidou telur mikilvæga. Einnig leggja þeir, á einhvern máta, áherslu á 

afurðatengt nám (Elliott, 1995). Þeir vinna markvisst að verkefnum með nemendum sínum 

sem lýkur með tónleikum, sýningu, kynningum fyrir foreldra eða aðra. Með þessu móti ná 

þeir einnig til samfélagsins, gera starf sitt sýnilegt og sækja þannig stuðning frá foreldrum og 

samfélaginu í heild. 

Hjá viðmælendum mínum kemur ekki fram sá ruglingur sem Bouij greindi hjá 

þátttakendum í rannsókn sinni, milli eigin hugmynda um hæfni (competence), þ.e. hvernig 

einstaklingurinn upplifir markmið tónmenntakennaranámsins og sjálfsvitund (identity), þ.e. 

hina breytilegu og einstaklingsbundnu sýn sem hver hefur á sjálfan sig í framtíðarhlutverki 

sínu eða starfi (Bouij, 1998).  

 Samkvæmt líkani Bouij (1998, 2004) eru andstæðurnar, hlutverkavitund sem kennari 

– tónlistarmaður, hvor á sínum enda lárétta ás líkansins. Á lóðrétta ásnum eru hins vegar 

andstæðurnar, víðtæk eða sértæk tónlistarþekking. Viðmælendur mínir hafa bæði víðtæka og 

sértæka tónlistarmenntun – fleiri víðtæka og suma væri hægt að staðsetja nær alls staðar á 

líkani Bouij eins og sýnt var á myndum 3 og 4. Þeir hafa sterka fagvitund sem byggir, að hluta 

til, á hlutverkavitund þeirra sem tónlistarmenn eða tómenntakennarar.  

Meginniðurstaðan er sú að viðmælendur sækja hlutverkavitund sína fyrst og fremst í að 

vera sérfræðingar á sviði tónlistar en hafa mjög sterka fagvitund sem uppalendur og 

fræðarar. Þangað sækja sumir viðurkenningu og virðingu frá samfélaginu, útrás fyrir 

tónlistariðkun með tónleikum og viðburðum, ásamt því að sækja styrk í mikilvægi þess sem 

þeir starfa við. Þessir kennarar hafa náð að sameina hlutverk sín sem tónlistarmenn og 

grunnskólakennarar, með sterkri fagvitund og metnaði í starfi. Er það í raun andstætt líkani 

Bouijs sem aðgreinir með andstæðum pólum, sértæka þekkingu og fagmiðun frá alhliða 

nálgun í tónlist og nemendamiðuðum kennara. Þannig getur, samkvæmt líkaninu, 

einstaklingur sem er tónlistarflytjandi, með sértæka menntun, ekki verið nemendamiðaður 

kennari. Líkanið er því fyrst og fremst mælitæki á hugmyndir viðmælenda en illa er hægt að 

staðsetja viðmælendur mína á einn stað þegar viðhorf þeirra og störf eru sett í samhengi. 

Farsæld þeirra í starfi byggir einmitt á því hvernig þeir ná að sameina þá þætti sem, þeir hafa 

tileinkað sér í gegnum nám og störf.  Sú þekking ásamt miklum áhuga og innsæi gerir þeim 

kleift að vera þeir afbragðskennarar sem raun ber.  
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Hér á landi er algengara, en stærri samfélögum, að tónlistarmenn, kennarar og aðrir 

þurfi að sinna fleiru en einu starfi til að framfleyta sér. Að einhverju leyti getur það átt þátt í 

að auðvelda, í þessu tilviku tónmenntakennurum að sameina mismunandi hlutverk. Þannig má 

segja að smæðin og samfélagsgerðin sé okkur Íslendingum í hag að þessu leyti. Til að geta 

staðsett viðmælendur í líkani Bouijs vantar a.m.k. þriðju víddina þar sem meginhlutar þess 

geta sameinast á mismunandi máta, t.d. eins kemur fram í rannsókn Bernard (sbr.2.5.1) og 

einnig hjá viðmælendum (sbr. 4.3.3), um að eigin tónlistariðkun styðji við kennsluna og öfugt.  

5.5 Framtíðin 
Ein meginniðurstaða þessarar rannsóknar er að góð fagþekking, bæði sem kennari og 

tónlistarmaður,  er forsenda þess að tónmenntakennarar nái að móta sér skýra vitund um 

hlutverk sitt í skólasamfélaginu. Að fenginni skýrri hlutverkavitund sem kennarar í 

skólastarfi, móta kennararnir sér fagvitund út frá eigin forsendum, sem tónlistarmenn og 

kennarar. Sameining hlutverkavitundar kennarans og tónlistarmannsins – hvor sem er í 

forgrunni – virðist því lykillinn að farsælu starfi tónmenntakennara. Benda má á að þó hér sé 

fjallað um tónmenntakennara eru þeir þættir sem gera þá farsæla í starfi sameiginlegir vel 

flestum kennurum sem vegnar vel í starfi og gildir þá einu hvaða námsgrein þeir kenna. 

Út frá þessari meginniðurstöðu þarf að nálgast nemendur í tónmenntakennslu á þessum 

forsendum; að efla kennarann í tónlistarmönnum en tónlistarmanninn í kennurunum. 

Tilvonandi tónmenntakennurum standa nú a.m.k. tvær námsleiðir til boða á Íslandi. Reikna 

má með að þeir sem í grunninn eru tónlistarmenn fari í gegnum Listaháskóla Íslands, en þeir 

sem í grunninn eru kennarar fari frekar í gegnum Kennaraháskóla Íslands.  

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á námi tónmenntakennara hér á landi frá síðustu 

aldamótum. Spurningar vakna um hvort mótuð hafi verið stefna varðandi framhald og þróun 

þeirrar menntunar. Í lögum stendur að tónmennt eigi að vera kennd í grunnskólum og gert er 

ráð fyrir sérmenntuðum kennurum í þeirri grein. Kennaranámið – skipulag þess og þeir 

tónmenntakennarar sem það skilar út í samfélagið – hlýtur að vera sá hlekkur sem þarf að vera 

milli settra laga og framkvæmdar. Þá vaknar sú spurning hvort skipulag kennaranámsins og 

inntaka nemenda í það miðist við lög og þarfir grunnskólanna.  

Miðað við þá viðbótarmenntun sem viðmælendur mínir hafa og sem þeir sjá sem 

grundvallaratriði í sinni starfshæfni, virðist hugsanleg lausn liggja í þeirri lengingu 

kennaranáms við KHÍ sem nú er til umræðu. Áríðandi sýnist að viðbótarmenntunin verði þá 

að stórum hluta nýtt til sérhæfingar í tónlist. Hvað varðar menntun tónmenntakennara við 

aðrar stofnanir, þá eru kennaranemar við Listaháskólann flestir með mikla tónlistarmenntun. 
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En er það nám sem snýr að kennslu í greininni nægilegt til að skapa þeim þann grunn sem 

heldur, er í grunnskólann kemur? Því verður eðlilega ekki svarað hér en hvatning Andra 

Ísakssonar frá 1983 er enn í fullu gildi þ.e. að gera þurfi gangskör að umbótum í menntun 

listgreinakennara og laða fleiri nemendur að þeim greinum, ef vilji er til að fylgja lögum. 
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6 Lokaorð 
 Í listiðkun öðlast einstaklingurinn lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og 
hugmyndum farveg (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar,1999, 7). 

Vinnan við þessa ritgerð hefur verið afar gefandi en jafnframt erfitt ferðalag. Í henni hef ég 

reynt með kerfisbundnum aðferðum rannsakanda að skoða og skilgreina þá þætti og 

möguleika sem felast í góðri tónmenntakennslu. Ég kaus að beina sjónum mínum að farsælum 

tónmenntakennurum, með það í huga, að kynnast viðhorfi og sýn viðkomandi kennara á starf 

sitt og starfsvettvang. Einnig, að þar gætu þar greinst sameiginlegir þættir,  sem hægt væri að 

hafa að leiðarljósi fyrir þá aðila sem standa að og skipuleggja tónmenntakennslu í grunnskóla, 

sem og kennaramenntun. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar renna nokkrum stoðum undir hugmynd sem ég varpaði 

fram á Málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands árið 2005 og snýr að því að 

ráða tónlistarstjóra að grunnskólum landsins. Þessi hugmynd er sprottinn upp úr stöðu 

tónmenntakennslu í dag, hversu erfiðlega gengur að ráða kennara, hve stutt þeir haldast í starfi 

en er einnig í tengslum við breytta starfshætti grunnskólans. Slíkur tónlistarstjóri (viðburða- 

eða menningarstjóri) væri ráðinn líkt og deildarstjórar innan grunnskólans og byði þannig 

tónmenntakennurum tækifæri til framgangs í starfi. Hann hefði sveigjanlega kennsluskyldu og 

gæti starfslýsing m.a. falist í eftirfarandi: 

• Safna tónlistarefni sem allir kennarar skólans geta nýtt sér í kennslu. 

• Sjá um samskipti og tengsl við aðra kennara skólans m.t.t. til notkunar tónlistar 
í almennri kennslu. 

• Sjá um söng á sal. 

• Skipuleggja uppákomur og atriði er varða skóla- og foreldraskemmtanir. 

• Hafa umsjón með valfögum í tónmennt, þ.m.t. finna leiðbeinendur með sér ef 
þarf í sérverkefni. 

• Hafa umsjón með kórum. 

• Hafa umsjón með hljómsveitarstarfi. 

• Leita nýjunga á sviði tónmenntafræðslu og efla endurmenntun og stuðning við 
kennara. 

Þarna gætu gefist tækifæri fyrir tónmenntakennara til að hlúa að öllum hlutverkum 

sínum þ.e. sem grunnskólakennari, tónlistarkennari og tónlistarmaður. Óteljandi leiðir eru 

síðan í útfærslu slíkrar stöðu. 

Rannsókn þessi er fyrst og fremst fræðilegt stöðumat á starfi viðmælenda minna. Ég 

legg áherslu á stöðumat m.a. vegna þess að hlutverk okkar og hlutverkavitund tekur sífelldum 
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breytingum vegna innri og ytri áhrifa. Þar sem hún er síbreytilegt fyrirbæri í stöðugri þróun 

(sbr. 2.4.2) geta hugmyndir okkar og vitund þróast og breyst oft á starfsævi. Þó ég telji 

niðurstöður að einhverju leyti styðja hugmynd mína um, að æskilegt sé að stofna tónlistar- og 

viðburðastjórastarf innan grunnskólans, er augsljóslega þörf á mun víðtækari rannsóknum á 

starfi og starfsumhverfi tónmenntakennara. Að baki hvers farsæls kennara er flókið samspil 

margra ólíkra þátta. Gildi þessarar rannsóknar liggur því fyrst og fremst í því að fá fram 

hugmyndir um hvort og þá hvaða sameiginlegir þættir liggja til grundvallar góðri eða sterkri 

hlutverka- og fagvitund tómenntakennara sem náð hafa miklum árangri í starfi. Meðal 

fjölmargra viðfangsefna sem gætu orðið verðugt rannsóknarefni mætti nefna:  

• Langtíma rannsókn á sýn nýútskrifaðra tónmenntakennara frá Kennara-

háskólanum og Listaháskólanum á menntun sína og framtíð. Hægt væri að fylgja 

þeim eftir í nokkur ár og gera stöðumat nokkrum sinnum á því tímabili. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa síðustu sex ár í 

menntun tónmenntakennara og ekki síst þeirra breytinga, sem vonandi eru 

væntanlegar með nýju og lengdu kennaranámi. 

• Innihald og skipulag menntunar tónmenntakennara á Íslandi.  

• Áhuga og afstöðu nemenda í grunnskóla til tónmenntakennslu.  

• Afstöðu og vilja skólastjóra til skipulags list- og verkgreina innan grunnskólans, 

en einnig foreldra og menntayfirvalda í landinu. 

Einnig væri áhugavert að skoða vel þar sem vel hefur tekist að sameina starf og 

starfskrafta tónlistarskóla og grunnskóla.  

Að lokum vil ég ítreka það sem kemur fram í skýrslu starfshóps um tónlistaruppeldi í 

grunnskólum, að hraða beri markvissu átaki í menntun tónlistarkennara, bæði 

tónmenntakennara og hljóðfærakennara. Að því þurfa að koma allar stofnanir sem standa að 

menntuninni í dag í samráði við samtök kennara og skólastjóra í grunn- og tónlistarskólum.  
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8 Yfirlit fylgiskjala 
Fylgiskjöl eru: 

• Yfirlýsing viðmælenda 

• Viðtalsrammi 

• Menntun og starfsreynsla viðmælenda 

• Viðtalaskrá 
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