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Formáli 

Þetta lokaverkefni, sem er 30 ECTS, er til M. Ed. prófs í kennslu list- og verkgreina, við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna framkvæmd námsmats í tónmenntakennslu auk 

þess að kynna sér hvernig tónmenntakennsla fer fram. Ástæður þess að þetta verkefni var 

valið eru þær að lítið er vitað hvernig verið er að meta tónmennt og hvað það er sem skiptir 

máli þegar kemur að námsmati. Miklar breytingar hafa einnig verið gerðar á undanförnum 

árum á því hvernig námsmat eigi að fara fram í grunnskólum. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn með því að senda spurningalista á 

tónmenntakennara þar sem þeir voru spurðir út í kennsluaðferðir og hvernig þeir meti  

tónmenntakennslu. 

Leiðbeinandi var Dr. Helga Rut Guðmundsdóttir og vil ég þakka henni kærlega fyrir 

aðstoðina. Einnig vil ég þakka Hrafni Andrési Harðarsyni fyrir prófarkalestur. Að lokum vil ég 

þakka eiginkonu minni, Sigrúnu Eugenio Jónsdóttur fyrir hjálpina þar sem hún hefur lesið yfir 

og rætt við mig um efnið og fyrir einstaka þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands.  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun 

og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 7. maí 2020 

 
Vitor Hugo Rodrigues Eugenio 
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Ágrip 

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna framkvæmd námsmats í tónmenntakennslu auk 

þess að kynna sér hvernig tónmenntakennsla fer fram. Ástæður þess að þetta verkefni var 

valið eru þær að lítið er vitað hvernig verið er að meta. Í aðalnámskrá lista- og verkgreina 

segir að tónmennt eigi að auka sköpun og samvinnu nemenda. Þetta er í samræmi við 

kenningar sem skoðaðar eru í þessari rannsókn sem leggja áherslu á mikilvægi þess að hlúa 

að sköpunargáfu, samstarfi og sjálfstæðri hugsun. Með það í huga eru einnig skoðuð fræði 

sem tengjast sköpunargleði og Fjórðu iðnbyltingunni og velt fyrir sér þeirri spurningu hvort 

nám sem við veitum í dag sé að undirbúa nemendur til starfa framtíðarinnar. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn með því að senda spurningalista á 

tónmenntakennara þar sem þeir voru spurðir út í kennsluaðferðir og hvernig þeir meti  

tónmenntakennslu. 

Helstu niðurstöður voru þær að flestir kennarar sem svöruðu kváðust leggja áherslu á að 

nýta flesta færniþætti sem fram koma í aðalnámskrá en þó einna síst á ritun og nótnaskrift. 

Mikil áhersla var lögð á að nemendur ættu að njóta tónmenntar og fá tækifæri til að skapa. 

Allir skólarnir gerðu kröfur um að námsmat væri framkvæmt. Allir kennarar nema einn gáfu 

námsmat. Flestir töldu samt að námsmat væri frekar óþarft og að mikilvægara væri að 

nemendur fengju að njóta sín. 

Miðað við þær áherslur að efla sköpunargleði er líklegt að tónmenntakennsla sé mikilvæg 

til að undirbúa nemendur okkar til framtíðar og gera þá  þannig í stakk búna til að takast á 

við verkefni sem Fjórða iðnbyltingin býður upp á. 
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Abstract 

Assessment of musical education in Icelandic schools. 

The main purpose of this study was to research how music teachers evaluate students in 

music appreciation class in Icelandic elementary schools and also to learn how music 

appreciation classes were taught. The reason for choosing this subject is that little is known 

about how schools are evaluating. The National Curriculum Guide for Arts and Crafts states 

that music appreciation should enhance student creativity and collaboration. This is in line 

with the theories examined in this study which emphasize the importance of fostering 

creativity, collaboration and independent thinking. With that in mind, we also look at 

theories related to creativity and the Fourth Industrial Revolution and ponder the question 

of whether or not the learning we provide today is preparing students for the future. 

A quantitative study was carried out by sending a questionnaire to music appreciation 

teachers, where they were asked about teaching methods and how they evaluated 

compositional teaching. 

The main finding was that most teachers who responded maintained that they 

emphasized the use of most of the skills that appear in the main curriculum, though not so 

much reading and writing music. It was strongly emphasized that students should enjoy 

music lessons and have the opportunity to create. All schools demanded that an assessment 

should be carried out. All teachers except one gave assessment. Most teachers think that 

assessment is rather unnecessary and that it is more important for students to enjoy 

themselves. 

Given the emphasis on enhancing creativity, music appreciation education is likely to be 

important for preparing our students for the future and thus being able to handle the tasks 

offered by the Fourth Industrial Revolution. 
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Inngangur  

Tónlist gegnir mikilvægu hlutverki í lífi fólks. Allt frá barnæsku til fullorðinsára er tónlist  

hluti af daglegu lífi okkar. Í mannkynssögunni hefur tónlist alltaf verið til staðar, að minnsta 

kosti hefur enn ekki fundist menningarsamfélag án tónlistar. Auk þess eru hljóðfæri á meðal 

elstu manngerðu hluta sem menn hafa fundið (Levitin, 2008). Tónlist er nánast alstaðar í 

samfélaginu okkar. Tónlist er notuð á veitingastöðum, í messum, í verslunum, jarðarförum 

og skírn svo dæmi séu tekin. Allir geta notið tónlistar á sinn eigin hátt annaðhvort sem 

hlustendur eða sem flytjendur. Tónlistarkennsla í grunnskólum skipar stóran sess í menningu 

og í daglegum athöfnum. Vegna mjög margbrotins eðlis tónlistar er mælt með því að tónlist 

tengist öllu skólastarfi (Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013).   

Markmiðið með þessu verkefni er að kynna sér hvernig námsmati er háttað í tónmennt í 

íslenskum grunnskólum og hvaða færniþætti úr aðalnámskrá tónmenntakennarar leggja 

mesta áherslu á. Ég hef mikinn áhuga á að bera niðurstöðurnar saman við hugmyndafræðina 

um Fjórðu iðnbyltinguna. Þótt það sé  ekki aðalmarkmið rannsóknarinnar verður áhugavert 

að varpa ljósi á hvort tónmennt leggi sitt af mörkum til að styðja nemendur í að efla 

sköpunargleðina. Sköpun er mikilvægt verkfæri til að kveikja frumlegar hugmyndir og gefa 

nemendum tækifæri til þess að nota hæfileika sína (Robinson, 2016). 

Ritgerðin er byggð upp þannig að fyrst er fræðilegur kafli þar sem fjallað er um námskrá í 

list- og verkgreinum. Þar er fjallað um tónmennt, sköpun og samvinnu og að lokum um 

námsmat. Næst er fjallað um helstu áskoranir við að meta tónmenntakennslu, hvernig 

tónmennt hefur áhrif á samfélagið og skólamenningu. Þar er einnig fjallað um muninn á 

starfsheitinu tónmenntakennari og tónlistarkennari. Og að lokum, í fræðilega kaflanum, er 

fjallað um Fjórðu iðnbyltinguna. Næsti kafli lýsir rannsóknaraðferðinni, hverjar 

rannsóknarspurningarnar séu og hvernig gagna var aflað. Að lokum verða niðurstöður 

kynntar og umræður í lokin um niðurstöðurnar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Aðalnámskrá í list- og verkgreinum 
Tónmenntakennsla tók sín fyrstu fótspor í íslenskum grunnskólum á 8. áratug síðustu 

aldar og aðalnámskrá fjallaði í fyrsta skipti um tónmennt árið 1976. Fimm árum eftir það var 

gefið út fyrsta námsefnið í tónmennt, árið 1981. Áður en námsgreinin tónmennt varð til voru 

orð eins og söngur og söngkennsla notuð sem skilgreining á tónlistarkennslu 

grunnskólabarna. Nýja orðið, tónmennt, hafði sem markmið að bæta við hefðbundna 

söngkennslu öðrum þáttum eins og hreyfingu og tjáningu (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008).  

Tónmennt er ásamt dansi og leiklist skilgreind í aðalnámskrá sem listgrein og eru undir 

sama kafla og verkgreinar, sem eru heimilisfræði, hönnun, smíði og textílmennt. Þótt 

listgreinum og verkgreinum geti verið miðlað á ólíkan hátt þá tengjast þær samt líka á marga 

vegu. 

Í listgreinum og verkgreinum er áhersla á verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og 

gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu. Megintilgangur og menntagildi list- 

og verkgreina eru fjölbreytt. Nemendur fá tækifæri til að þroska sköpun, sjálfstæði, 

gildismat, gagnrýni og lausnaleit. Tjáning með  myndum, handverki, hreyfingu, leik og tónum 

er okkur mjög eðlileg. Í mannkynssögu er hægt að finna alla þessa eiginleika sem hafa 

hjálpað manninum að finna leiðir til að betrumbæta sig. Listir og verkgreinar aðstoða okkur 

að hafa betri skilning á menningu, ferlum, hreyfingu, líkamstjáningu og tilfinningum annarra. 

Þær hafa líka jákvæð áhrif á svipbrigði, blæbrigði í tungumáli og tónum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá fá list- og verkgreinar 2080 mínútur á viku samanlagt 

fyrir alla árganga. Undir listgreinar heyra tónmennt, sjónlistir og sviðslistir og undir 

verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði. Heildartími á viku á að 

skiptast jafnt á milli listgreina og verkgreina en það er á ábyrgð skólastjórnenda hvernig 

þessir tímar skiptast á milli greinanna. Megintilgangur með þessari skiptingu er að allir 

nemendur kynnist mismunandi vinnuaðferðum sem krefjast verkkunnáttu, sköpunarkrafts og 

samhæfingu mismunandi og ólíkra tjáningarleiða. Með því að vinna með allar greinar fær 

nemandi að auka þroska og hæfni til þess að tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar 

hugsunar, geta nýtt gagnrýni og bætt sköpunarhæfileika (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Þessi tegund af viðmiðunarstundaskrá fyrir list- og verkgreinar getur haft þau áhrif að 

nemandi fær færri tíma á sínu áhugasviði og þarf að sitja í öðrum listgreinum sem hann hefur 

minni áhuga á. Janet Mills skrifaði um tónlistarkennslu í breskum skólum og lýsti því að í 

mörgum skólum sé meginmarkmið með kennslu í list- og verkgreinum einungis að nemendur 
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fái tækifæri til að tjá sig og bæta sköpunarhæfileika sína. Það gleymist að nemendur hafa 

áhuga og sérhæfni á ákveðnu sviði innan list- og verkgreina. Sumir nemendur úr breskum 

skólum eru með brennandi áhuga á tónlist en þurfa að deila mínútufjöldanum með öðrum 

list- og verkgreinum, þótt þeir hafi ekki beint áhuga að læra þær. Eða ef ekki er hægt að fá 

menntaðan kennara á áhugasviði nemanda þá fær hann enga kennslu í því (Mills, 2005). Það 

sama getur átt við í íslenskum skólum. 

 

Tónmennt 
Fram kemur í aðalnámskrá að tónmenntakennsla sé mikilvæg og þar er meðal annars 

skrifað: „Tónlist er snar þáttur í lífi og starfi manna hvar sem er í heiminum.“ Þetta gefur 

okkur vísbendingu um að tónlistariðkun sé hægt að finna í öllum athöfnum í mannlegri 

tilveru (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í ljósi þessa má ætla að markmið með 

tónmenntakennslu sé að vekja áhuga nemenda á tónlist, vekja jákvæða afstöðu til tónlistar 

og tónlistariðkunar, bæta við hæfni nemenda til að njóta tónlistar og gera sér grein fyrir gildi 

tónlistar fyrir einstaklinginn og samfélagið (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Samkvæmt aðalnámskrá á tónmenntakennsla meðal annars að efla næmi og þekkingu 

nemenda á frumþáttum tónlistar. Þeir eru tónhæð, tónlengd, blær, styrkur, hljómar, túlkun 

og form. Samkvæmt aðalnámskrá er það einnig markmið tónmenntakennslu að nemandi geti 

myndað sér skoðun á ólíkum tegundum tónlistar og að gerð sé grein fyrir gildi tónlistar í eigin 

menningu og lífi. Ennfremur  vegna þess hve tónlist er margbreytileg er þörf á að hún sé 

tengd öllu skólastarfi og öllum námsgreinum (Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013). Í 

grunnskólum á tónlistin að brjótast út úr tónmenntastofunni og vera með í öllu starfi 

grunnskólans. Í aðalnámskrá er tekið fram að tónlistaruppeldi eigi ekki einungis að vera í 

höndum tónmenntakennarans. Forráðamenn, bekkjarkennarar, skólastjórar og yfirvöld eiga 

að styðja við tónmennt. Þetta er vegna þess að tónmennt hefur margþætt tengsl inni í 

skólastarfi og í samfélaginu (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Það væri mikill harmleikur ef tónmennt væri ekki lengur aðgengileg fyrir nemendur í 

grunnskólum. Tónmennt er mikilvægur þáttur í lífi manna og gefur nemendum tækifæri til 

þess að vinna með tilfinningar sínar, skoðanir og gildi í gegnum tjáningu og sköpun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Starf tónmenntakennarans snýst ekki bara um kennslu í tónmenntastofu, starfið er jafn 

virkt fyrir utan skólastofuna. Tónmenntakennari á að vera virkur og halda utan um 

skemmtanir á sal, skemmtanir á bekkjarfundum, á jólatónleikum og við ýmsa viðburði í 

skólasamfélaginu. 
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Í þessu hlutverki fær tónmenntakennari tækifæri til þess að mynda sterk tengsl á milli 

skóla og foreldra. Foreldrasamstarf styrkist í hvert sinn sem nemendur efna til tónleika eða 

söngleikja og foreldrar eru boðnir í skóla til að horfa á. Hér fær skóli tækifæri til að setja í 

samhengi og kynna fyrir forráðamönnum alla þá fjölbreyttu menntun sem á sér stað í 

skólanum. 

Tónmenntakennari er músíkmeistari, leiklistarstjóri og danssnillingur í grunnskóla. Hann 

er listrænn stjórnandi með hlutverk til að móta menningu og skólamenningu hvers skóla 

(Kristín Valsdóttir, 2009). Þannig að starf tónmenntakennara er eins og sambland af 

tónlistarmanni, grunnskólakennara og menningarstjóra skólans sem hann starfar í.  

 

Sköpun og samvinna  
 Í aðalnámskrá frá 2011 kemur meðal annars fram að sköpunarhæfileikar nemenda 

eigi að þjálfast í grunnskólum á fjölbreyttan hátt. Nám á sér stað þegar nemandi tengir fyrri 

þekkingu við nýjar upplýsingar og notar þessi áreiti til þess að skapa nýja þekkingu. Menntun 

er sjálfssköpun, og nemandi fær tækifæri til að betrumbæta sig (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Markmið eins og sköpun og samvinna sem aðalnámskrá setur meðal annars sem 

markmið í tónmenntakennslu eru eiginleikar sem eru æskilegir til framtíðar.  

 Sköpunargleði er heitt umræðuefni í menntun þessa dagana, aðallega vegna aukinnar 

viðurkenningar á því að sköpunargleði sé efnahagslega dýrmæt. Sem dæmi hefur Flórída 

ríkið skilgreint sköpunarstéttina þá sem starfa í iðnaði eins og hátæknigeiranum, á 

fjármálasviðinu, við heilsugæslu, viðskiptastjórnun og menntun. Í skýrslu frá nefnd forseta 

um listir og hugvísindi í Bandaríkjunum kemur meðal annars fram að endurfjárfesting í 

listmenntun  í skólakerfi sé  nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir brottfall nemenda. Skólar 

séu ekki lengur færir um að hvetja nemendur sína  í námi. Nemendur sem útskrifast úr 

framhaldskóla séu yfirleitt afurðir af þrengri námskrám. Þetta leiddi til þess að nemendur 

skorti skapandi hugsun og gagnrýnni hugsun. Að hafa þessa hæfni er það sem þarf til að ná 

árangri í háskólanámi og seinna í atvinnulífinu (President’s Committee on the Arts and the 

Humanities, 2011).  

Nýja stafræna öldin sem er handan við hornið þarf á þessum eiginleikum að halda vegna 

þess að sköpun og samvinna eru aðeins á færi manna en ekki gervigreindar. Sköpun og 

samvinna fær okkur til að sjá hluti frá nýju sjónarhorni og með gagnrýnum hætti. Fólk sem er 

forvitið og hefur sköpunarhæfileika og hefur ástríðu til að nýta ímyndunarafl sitt mun ávallt 

vera í  fararbroddi við að skapa tæknilausnir. Fólk sem þorir að nota ímyndunarafl til þess að 

vera frumlegt  og hafa getu til að prófa nýja tækni.  Til að skilja hvað það er sem drífur áfram 
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framfarir á stafrænni öld er mikilvægt að átta sig á að taka þarf tillit til mannlegra þátta ekki 

síður en tæknilegra (Schiuma, 2017). 

Notkun tölvutækni  í tónmennt er að stíga sín fyrstu spor sem kennsluaðferð. Þessi þróun 

gerir auðveldara að skapa og búa til nýja tónlist vegna þess hversu einfalt er að taka upp, 

nota sýndarhljóðfæri og gera ýmsar breytingar á hljóðskrám. Smáforritið Biophilia sem kom 

út haustið 2011 eftir Björk, var tilraun til þess að gera tónsköpun auðveldari fyrir börn og 

áhugafólk um tónlist með ekkert sérstakt tónlistarnám að  baki. Þetta smáforrit hafði sem 

markmið að tengja náttúruvísindi og tónlist þannig að hljóðskrár urðu sem innblástur frá 

ólíkum fyrirbærum í náttúrunni. Þótt þetta smáforrit væri ágætis tilraun til að gera 

tónsköpun aðgengilegri fyrir almenning var það á sama tíma takmarkað. Samkvæmt Helgu 

Rut vantar upp á þetta smáforrit kennslufræðilegt gildi vegna þess að það býður upp á fyrir 

fram ákveðin hljóð sem minnkar sköpunarmöguleika notandans. Nemandi á líka erfitt með 

að tileinka sér þekkingu sem hægt er að nota á sviði tónlistarsköpunar, tónlistariðkunar eða 

þyrfti að eiga möguleika á að fræðast meira um tónfræði (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2014). 

Notkun tölvutækni á Íslandi við tónmenntakennslu er samkvæmt meistararitgerð eftir 

Kristin Inga Austmar Guðnason meira áberandi á miðstigi en á öðrum aldursstigum og mest  

hjá 6. bekk. Það var ekki augljóst af niðurstöðum nákvæmlega af hverju þetta stafaði en einn 

viðmælenda svaraði að spjaldtölvur væru mest notaðar á miðstigi vegna þess að Biophilia 

smáforritið var mjög hentugt fyrir miðstigið (Kristinn Ingi Austmar Guðnason, 2015).  

Í grein eftir Benjamin Bolden er bent á að þótt tónmenntakennsla eigi að ýta undir 

sköpunarhæfileika nemenda þá er ekki sjálfsagt að það gerist alltaf. Vandamálið liggi í að 

langflestar formlegar kennslustundir í tónlist séu alls ekki skapandi og ýti ekki undir sköpun 

nemandans. Þó að nemandi hafi möguleika á að hlúa að sköpunargáfu sinni, sé það að 

stunda tónlistarnám í sjálfu sér ekki nóg til að verða skapandi. Flestir tónlistarnemendur í 

Norður Ameríku spila saman í samspilssveitum. Þessir nemendur sitja í röðum og fara eftir 

því sem tónskáldið ætlaðist til með því að lesa nótur á blaði eða fylgja tónlistarstjóra. Þetta 

er ekki sköpun, heldur er það sköpun þegar einstaklingur skapar nýja afurð sem er frumleg. 

Skapandi vinna sem kemur afurð á framfæri þarf að fara í gegnum ákveðin ferli eins og að 

finna lausn á vandamálum, gera tilraunir, taka áhættu, greina samhengi og fleira (Bolden, 

2014). Núverandi aðalnámskrá fyrir tónmennt veitir tónmenntakennurum mikið frelsi í 

íslenskum grunnskólum. Tónmenntakennari setur fram hæfniviðmið og hann getur valið 

ólíkar leiðir til þess að ná þeim með fjölbreyttum kennsluaðferðum og áherslum. Þetta þýðir 

að tónmenntakennari getur mótað sínar eigin kennsluaðferðir til þess að koma sem best til 

móts við þarfir nemenda. Hægt er finna skilgreiningar á hæfniviðmiðum fyrir tónmennt sem 

hvetja kennara til að vinna með sköpun. Til að nefna dæmi þessu til staðfestingar, þá eru  
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notuð orð í aðalnámskrá eins og spuni, sköpun, að skapa eigin tónverk og syngja eða spila til 

ánægju (Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í grein eftir Kristínu Valsdóttur kom fram að viðmælendur hennar höfðu stutt við 

nýjungaleit og fjölbreytni í starfi tónmenntakennara. Þótt þessi grein hafi verið fyrir tíma 

nýrrar aðalnámskrár fyrir tónmennt voru viðmælendur Kristínar sannfærðir um að 

tónmenntakennarar ættu ekki að vera hræddir við að prófa sig áfram og að leita nýrra leiða 

til þess að nálgast viðfangsefnin, að vera skapandi í kennslu sinni og að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir (Kristín Valsdóttir, 2009).  

Samkvæmt Helgu Rut þá kom fram að sumir tónmenntakennarar hefðu ekki færni eða 

bolmagn til að sinna skapandi vinnu. Samkvæmt viðmælendum hennar var einkennandi fyrir 

dæmigerðan tónmenntatíma hlustun á efni valið af kennurum, klappleikir og notkun 

verkefnablaðs um tónfræði, tónlist eða tónskáld. Vinna í tónsköpun, útsetningu og samspil 

var ekki eins algengt og voru skólahljóðfærin lítið notuð. Yngri viðmælendur vildu fá 

breytingar á þessu kennslufyrirkomulagi. Þeir töldu að breyta þyrfti venjum við 

tónmenntakennslu og að tónmenntakennarar væru allt of uppteknir við að kenna 

staðreyndir eins og að skrifa nótur og að læra tónlistarsögu. Að þeirra mati var kominn tími 

til að læra tónlist með þátttöku og með því að taka virkan þátt og upplifa tónlist (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013).  

Samkvæmt því sem hér að ofan kemur fram, þá tel ég að í tónmennt ætti að leggja mesta 

áherslu á að vekja áhuga hjá nemendum til að hlusta og meta mismunandi tegundir og  ýta 

undir og styðja við sköpunarhæfileika og frumleika nemenda. Annað markmið er að mínu 

mati að nemendur eigi  að geta tekist á við áskoranir og styrkt sjálfsmynd sína. Tónmennt 

gefur nemendum tækifæri til að tjá hugmyndir sínar í gegnum tónlist við jafnaldra sína 

óhræddir við niðurlægingu eða skömm með því að hafa samvinnu og  jafningjamat. 

 

Starfsheitið tónmenntakennari og tónlistarkennari  
 Starfsheitið tónmenntakennari og hugtakið tónmennt birtist fyrst í kringum 1970 en í 

aðalnámskrá grunnskóla á árinu 1976 og þá undir nafninu söngur eða söngkennsla. Á þessum 

tíma var strax þörf fyrir aðgreiningu starfsheitanna tónlistarkennari og tónmenntakennari. 

Tónlistarkennari var notað yfir þá sem sinntu hljóðfærakennslu og tónmenntakennari fyrir þá 

sem kenndu söng, tónlist, hreyfingu og tjáningu, hljóðgjafa og hljóðfæri,  hlustun og 

kynningu (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008).  

Í dag kveður aðalnámskrá grunnskóla á um að tónmenntakennsla eigi að kenna lestur og 

ritun, hljóðfæranotkun, hreyfingu, hlustun og sköpun, félagslegt og sögulegt samhengi 
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tónlistar, tónlengd, blæ, styrk, hljómun, túlkun og form, tónlistarinnsæi og söng (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Það er margt ólíkt þegar kemur að því að skoða muninn á því hvort um er að ræða 

tónmenntakennara eða tónlistarkennara út frá þeim áherslum sem lagt er upp með í 

kennslu. 

Tónlistarkennari sem er með sérhæfingu í hljóðfæraspili nálgast kennsluna sem fagmaður 

í tónlist, markmið og kennsluaðferðir eru tengdar þeim framförum sem nemandi sýnir í 

hljóðfæraleik. Þannig að nemandi sem einstaklingur er ekki í fyrsta sæti. Tónmenntakennari 

er nemendamiðaður kennari. Markmiðið er að styrkja uppeldi og heildarmótun barna. Þessi 

kennari hefur ekki tónlist sem forgang en notar frekar tónlist til heildarmótunar einstaklinga 

(Kristín Valsdóttir, 2009). 

Tónmenntakennari er bæði grunnskólakennari og tónlistarmaður sem þarf að vera 

sérfræðingur á sviði tónlistar og á sama tíma vera fagmaður í kennslufræði. Þetta ástand 

getur verið ruglandi og út af því verður kennari að finna jafnvægi á milli þessara eiginleika og 

komast að því hvort hann er fagmaður í tónlist og sinnir þeirri hlið tónlistar sem tengist  

flytjandanum eða hvort hann er listgreinakennari og skólamaður. 

Samkvæmt Kristínu Valsdóttur (2009) er eitt af aðal hlutverkum tónmenntakennarans  

mótun nemandans og sjálfsvitundar hans í gegnum tónlist með aðstoð menningar og 

félagslegra þátta.  

Þegar þessi tvö starfsheiti eru borin saman er hægt að hugleiða hver séu aðalmarkmið 

fyrir tónmennt. Aðalmarkmið sem nefnd eru í aðalnámskrá frá 2011 fyrir tónmennt eru 

meðal annars að tónlist sé leið til sköpunar, tjáskipta og leið til þess að tjá tilfinningar og 

skoðanir. Þetta eru eiginleikar sem bæði tónmenntakennari og tónlistarkennari vinna með í 

tíma. Það sem gerir greinamun á milli þessara stétta er að tónmenntakennari er 

nemendamiðaður kennari. Hann hefur sem markmið að gefa öllum nemendum sama 

tækifæri til að vinna með tónlist óháð hæfni í tónlist. Nemendur koma í fyrsta sæti og þar á 

eftir kemur fagið eða hljóðfæraleikur. Meginmarkmið er að vinna með fjölbreyttar 

hugmyndir, varpa fram spurningum, meta sjálfan sig og aðra með gagnrýnum hætti. Þetta 

eru kröfur sem samfélagið mun gera til fólks í framtíðinni. Samkvæmt Ken Robinson verður 

þörf fyrir fólk með skapandi hugsun, fyrir fólk sem getur unnið saman í hóp og fyrir fólk sem 

er gott í samskiptum. Í stuttu máli er hægt að segja að það verður mikil þörf fyrir fólk sem er 

bæði samvinnufúst og sveigjanlegt til að sinna störfum framtíðar sem við vitum ekki enn hver 

eru (Robinson, 2011). 
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Álagsvaldar og starfsúthald 
Tónmennt er fag sem er mjög líkamlega krefjandi. Kennarar eru undir stöðugu álagi bæði 

út af hávaða og vegna þess að þeir þurfa að vera virkir allan tímann. Það er ekki hægt að 

nota kennsluaðferðir eins og skriflega verkefnavinnu í tónmennt þar sem allur bekkur vinnur 

saman í hljóði. Í tónmennt verða nemendur að vera virkir allan tíma. Þetta er ástæða þess að 

hæpið er að vera með of stóran hóp í tónmennt, líkamlega álagið verður yfirþyrmandi fyrir 

kennara. Eins og í öðrum greinum svo sem smíði og heimilisfræði þar sem verið er með 

hálfan bekk í einu þá ætti tónmennt að falla undir sömu kröfur. 

Samkvæmt rannsókn sem Helga Rut Guðmundsdóttir (2008) gerði á stöðu 

tónmenntakennslu í grunnskólum landsins voru skólar landsins nokkuð vel mannaðir. Þessi 

rannsókn var gerð árið 2008 og hægt er að spyrja hvort staðan hafi breyst eftir hrun og eftir 

fjárhagslegan niðurskurð til menntamála. Það kemur fram í þessari rannsókn að þættir sem 

tónmenntakennarar telja valda álagi í starfi og sem þyrfti að bæta eru t.d. hópastærð, 

tækjakosturinn, kennsluaðstaðan og kennslufjöldi greinarinnar sem aðal álagspunktar. 

Í lokaverkefni eftir Styrmi Barkarson (2009) kom fram að skólastjórnendur eru sammála 

um að tónmennt þurfi að hafa svigrúm í fjárhagsáætlun skólans til tækjakaupa. Það er ekki 

lengur hægt að leggja að jöfnu tónmenntakennslu við söng því tónmennt er orðin mjög 

fjölbreytt fag sem þarf mismunandi og ólík verkfæri. Einn skólastjóri gefur okkur skemmtilegt 

dæmi: „Maður hefur heyrt af skólastjórnendum sem halda að tónmennt sé bara söngur. Sem 

er jafn fáránlegt og að halda að smíði sé bara að negla.“  

Skólastjórnendur sem vilja halda tónmenntakennaranum sínum eiga að reyna að koma til 

móts við þarfir hans og óskir alveg eins og aðra starfsmenn. Í þessum skilningi þurfa 

skólastjórar líka að hafa svigrúm fyrir vinnuramma sem sérstaklega er ætlaður fyrir 

tónmennt, það getur verið mjög þreytandi að kenna 200 nemendum á einum degi í umhverfi 

sem er sífellt með hávaða (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Í rannsókn Helgu Rutar kemur 

fram að kennarar sem voru með meira en tíu ára reynslu væru ánægðari í starfi, þessir 

kennarar voru ánægðir með aðstæður og kennslufyrirkomulag. Aftur á móti voru kennarar 

með minni reynslu ekki eins ánægðir og frekar tilbúnir til að skipta um starf (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2008). Hægt er að spyrja hvort þessi munur tengist því  að reynslumeiri 

kennarar séu orðnir sáttir við aðstæður eða hvort þeir séu búnir að sanna sig sem 

tónmenntakennarar og fái meiri viðurkenningu frá skólastjórnendum í formi fjármagns og 

betra kennslufyrirkomulags? 
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Námsmat í tónmennt 
Í aðalnámskrá fyrir tónmennt (2013) er lögð áhersla á að nemandinn skapi tónlist, túlki 

tónlist, greini, meti og skynji tónlist. Kennari á að leggja jafn mikla áherslu á vinnuferli 

nemanda og lokaniðurstöðu verkefna með matsaðferðum sem eru sanngjarnar, skýrar og 

ótvíræðar. Sjálfsmat og símat eru líka góð verkfæri til þess að meta tónlistarfræðslu, 

tónlistarvinnu og leiðsagnarmat. 

Þegar metin er tónsköpun nemanda sem er í sjálfu sér mat á listrænni færni, þá þarf 

kennari að vera varkár. Þetta er flókið mál vegna þess að það tengist listrænni sköpun 

nemanda. Það þarf að skilgreina tónsköpun í tveimur liðum, annars vegar út frá þeim 

markmiðum sem aðalnámskrá er búin að setja fyrir, eins og að nemandi eigi að geta gert 

eitthvað ákveðið fyrir ákveðinn tíma. Sem er eins og vara. Og hins vegar út frá sköpun 

nemanda sem eru ferli þar sem skapandi hegðun gæti verið allt í senn fyrirmynd, hvatning og 

verðlaun. Besta leið til að meta tónsköpun nemanda er að bera kennsl á sambland af 

væntingum í aðalnámskrá og skapandi eiginleikum  (Sullivan, 2006).   

Við leggjum ómeðvitað mat á flest það sem verður á vegi okkar í daglegu lífi, að einhverju 

leyti. Við leggjum mat á það hvort matur sé góður eða slæmur á bragðið eða hvort fólk sé vel 

eða illa klætt. Sama gerist með nemendur okkar í kennslustundum þegar  við metum 

jafnóðum hvort nemandi hafi náð ákveðnum hugtökum og við leggjum mat á það hvort 

nemandi er virkur í tíma. Að vega og meta er mannleg hegðun sem við notum til að 

betrumbæta. En þegar við spáum í hvort þetta mat sé hlutlægt eða huglægt er svarið 

auðvelt, það er huglægt vegna þess að við gefum ekki einkunnir fyrir góðan mat, klæðnað 

eða þegar nemandi er virkur í tíma (Eisner, 2002). 

Það sem oft er misskilið varðandi námsmat, sem við notum fyrir nemendur okkar, er að 

það þurfi alltaf að vera með fyrirfram ákveðna mælikvarða. Mælikvarði eins og bókstafir eða 

tölur gefa nemendum litlar leiðbeiningar en vega mikið þegar gerður er samanburður á milli 

nemenda. Bókstafir eða tölur geta ekki komið á framfæri margbreytileika þess sem er ætlað 

að draga saman og ekki er hægt að tjá niðurstöður í námi barna með þessari tegund af 

mælikvarða (Robinson, 2016).   

Í aðalnámskrá er mælt með að námsmat eða matsaðferðir séu fjölbreyttar. Matsaðferðir 

eiga að endurspegla kennslu og áhuga nemanda þannig að námsmat verði áreiðanlegt og 

heiðarlegt. Við námsmat skal tekið mið af því að þekking, leikni og hæfni gildi jafnt svo 

námsmat sé sanngjarnt. Námsmat á að vera fjölbreytt og fylgja áherslum í skólastarfi. Það er 

krafa að námsmat innihaldi munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, 

einstaklingsverkefni og hópverkefni og próf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Að meta og að mæla þjónar ekki sama hlutverki. Það er að segja, þegar við metum 

nemendur okkar erum við að athuga hvort nemendur séu að þróast í fræðunum sem við 
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erum að kenna, en með mælingum er kennari að athuga eitthvað sem tengist magni eða 

einhverju sérstöku, sem er mælanlegt.  

Ken Robinson skilgreinir námsmat í tvennu lagi, annars vegar lýsing (en. description) og 

hins vegar samanburður (en. comparison). Skilgreiningin lýsing er notuð þegar metið er hvað 

nemandi getur gert. Til dæmis hvort nemandi tali góða ensku eða spili vel á píanó. Í raun og 

veru að lýsa því hvað nemandi getur gert er eins og að meta nemendur í náminu sínu. Þegar 

skilgreiningin samanburður er notuð þá er gerður greinarmunur á milli nemenda. Sem dæmi 

er hægt að segja að nemandi sé bestur að tala ensku í bekknum eða að nemandi sé besti 

píanóleikari í skólanum. Í þessu tilfelli er verið að mæla hæfni nemanda með samanburði við 

aðra nemendur (Robinson, 2011). 

Próf eru dæmi um mælanleg atriði þar sem gerður er samanburður á milli nemenda en 

hvernig nemandi vinnur í tíma er metið án þess að mæla, þess vegna ætti nemandi að fá 

lýsingu á sinni stöðu frá kennara. Ég held að meginpunkturinn sé að það þarf ekki alltaf að 

fylgja töluleg (mælanleg) einkunn með námsmati. Þetta er einmitt eitt af vandamálunum við 

námsmat í tónmennt, hvernig er hægt að mæla eftirfarandi markmið sem finna má í 

aðalnámskrá: að takast á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt, sjá ný mynstur og hugsa í 

lausnum og að þroska persónulega tjáningu og smekk (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennari þarf ekki að mæla árangur nemenda með einkunn vegna þess að einkunn tákni 

að verkið sé búið. Þessa skoðun má finna hjá Eisner en hún kemur einnig fram hjá Linda 

Christensen í grein hennar „My Dirty Little Secret“ þar sem hún segir frá því hvernig það að 

gefa einkunn fyrir verk nemanda er eins og að segja að verkið sé búið og að ekki sé hægt að 

bæta frekar. Samkvæmt Christensen eigi nemendur að fá tækifæri til þess að betrumbæta 

verkin sín án þess að vera hræddir við einkunnir sem oft samsvara ekki allri þeirri vinnu sem 

liggur á bak við sköpunarferli nemandans (Christensen, 2007). Hvað er það sem próf sýnir 

fram á, þekkingu eða hæfni til að taka próf? Það getur verið erfitt að mæla með prófi þætti 

eins og áhuga, námsframvindu eða rökhugsun nemandans við ákveðna þekkingu. Próf mælir 

oft einungis hæfni nemandans til að framkvæma þekkingu á tiltekinn hátt, sem er oft í 

skriflegu formi.  

Ef námsmat á að gefa nemanda, kennara og foreldrum upplýsingar um námsframvindu 

þá er, samkvæmt Robinson, örugglega best að breyta markmiði námsmats á þann hátt að 

það verði hluti af lærdómnum en ekki lokaeinkunn þar sem ekki er pláss til að betrumbæta 

sig. Námsmat á frekar að aðstoða námsferli nemenda með því að aðstoða þá að velta í 

rauntíma fyrir sér eigin hugsun og hvernig þeir hafa þróast sem einstaklingar (Robinson, 

2016).  
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Samkvæmt Garberich þá er munur á milli annars vegar vísindalegrar- og stærðfræðilegrar 

sköpunar og hins vegar sköpunarferli í listum. Vísindaleg- og stærðfræðileg sköpun er oft 

ásetningur þegar maður uppgötvaði náttúrulegar meginreglur sem stjórna alheiminum. 

Þessar reglur stangast ekki á við annað, þær skilgreina alheiminn. Fyrir vikið er 

vísindamaðurinn eða stærðfræðingurinn oft að vinna að vandamáli með einu svari eða að 

leita að svari sem þegar er til. Sköpunarferli í listum er meira sköpunarferli en uppgötvun og 

niðurstöður eru meira búnar til en uppgötvaðar. Sköpunarferlið í listum svo sem í 

tónsmíðum eða öðrum verkefnum tengdum sköpun, hafa sem markmið vandamál sem ekki 

er hægt að greina fullkomlega þar til verkinu er lokið. Rökréttur stuðningur við þetta getur 

verið að varan í vísindalegri- og stærðfræðilegri sköpun geti verið endursköpuð og staðfest 

aftur og aftur. Þar er hægt að bera saman og mæla gagnvart einhverju sem er áþreifanlegt. 

En í listsköpun er ekki hægt að mæla listrænu afurðina gegn neinu áþreifanlegu. Listræn 

lausn er í huga listamannsins rétt eða ekki og bara hann getur afritað verk sitt í sama formi 

(Garberich, 2008).  

Samkvæmt Eisner þarf einstaklingsbundið námsmat að taka tillit til margra þátta sem 

tengjast námi barna, eins og hvernig sé skilningur nemanda á námsefni, hvernig nemandi 

vinnur með námsefni, er nemandi að nota þekkingu sem hann náði í skólastofunni til þess að 

þróa sig áfram með nýjar hugmyndir? Allir þessir þættir eru ekki mælanlegir með stöðluðu 

prófi heldur er hér greinilega þörf fyrir huglægt námsmat sem tekur tillit til vinnu nemanda 

og gæða kennslu inni í skólastofunni (Eisner, 2002). 

Tilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum í náminu og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Að meta nemendur í tónmennt er afar erfitt vegna þess hversu huglægt 

tónmenntastarfið er. Erfitt er að meta á réttmætan hátt grein sem einkennist af 

fagurfræðilegum þáttum, skapandi þáttum og einstaklingsbundnum. Námsmat í tónmennt 

ætti frekar að vera með leiðbeinandi hætti án þess að nota bókstafi sem lokaeinkunn. Allir 

nemendur eru einstakir og upplifa tónlist á sinn eigin hátt og því ætti ekki að vera hægt að 

alhæfa í tónmenntakennslu. Það er einnig einstaklingsbundið hvernig tónmenntakennarar 

kenna. Sumir kennarar hafa meiri áhuga fyrir söng á meðan aðrir eru meira fyrir samspil með 

skólahljóðfærum, svo dæmi séu tekin. Í aðalnámskrá stendur um tónmennt: „…til þess að 

þeir geti myndað sér skoðun á ólíkum stíl tónlistar, geti gert sér grein fyrir gildi hennar í eigin 

menningu og lífi og notið hennar á uppbyggilegan, markvissan og persónulegan hátt.” 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Hverjar eru helstu áskoranir við að meta tónmennt? 
Eisner talar um námsmat sem er annað hvort eigindlegt eða megindlegt mat á verki eða 

ferli nemenda. Megindlegt mat er þegar um próf og einkunnir er að ræða og eigindlegt mat 

er þegar kennari leiðbeinir nemanda í „rétta“ átt með athugasemdum og leiðsagnarmati. Frá 

sjónarhóli sumra listgreinakennara er námsmat talið geta verið neikvætt fyrir feril nemenda. 

Því hefur verið varpað fram í þessu samhengi hvernig hægt sé að mæla eða meta fagurfræði 

án þess að grafa undan sköpun nemenda. En samkvæmt Eisner er námsmat mikilvægur 

þáttur í kennslu því án námsmats fái kennarinn engar upplýsingar um stöðu og feril nemenda 

og kennari sem kýs að sleppa námsmati sýnir fram á ófagleg vinnubrögð við kennslu og veit 

því ekki hvort þekking sem er verið að miðla sé komin til skila til nemandans (Eisner, 2002). 

Þetta vekur viðamiklar spurningar um hvað eigi að meta í tónlistarkennslu. Á kennari að 

byggja námsmat á fagurfræðilegum þáttum tónlistar, á hæfniviðmiði fyrir tónmennt eða á 

því hvernig nemandi tekur þátt og er skapandi í tónmennt? Ef við spyrjum hvaða 

kennsluaðferðir hjálpuðu eða hindruðu námsárangur hjá nemendum í náminu þá er svarið 

að það séu tvær hliðar á sömu mynt, önnur getur ekki lifað án hinnar og öfugt. Á annarri 

hliðinni er færni nemanda á flutningi og á hinni hliðinni er sköpunargáfa. Ef kennarar  

einblína bara á færni og að nemendur standist í prófi þá væri niðurstaðan sú að nemandi 

lærði fyrir próf en það þýddi í raun ekki neitt vegna þess að hann lærði ekkert raunverulega. 

Aftur á móti þegar kennarar blanda sköpunargleði í kennsluna sína og hvetja nemendur til 

sköpunar í gegnum efnið þá hlýst af því  lærdómur sem nemendur muna og mun hafa 

sérstakan tilgang fyrir þá (Sullivan, 2006).  

Menningarmunur hefur líka mikil áhrif á það hvernig nemandi skynjar og túlkar tónlist, 

þættir eins og móðurmál og tónlistarvenjur hafa mikið að segja um upplifun nemenda á 

tónlist. Það fer ekki á milli mála að samhengið og menning hafa mikil  áhrif á það hvernig 

námsmat eigi sér stað. 

Matsaðferðir í tónlist stjórnast líka af innihaldi aðalnámskráa fyrir tónmennt. Sem dæmi 

er innihald fyrir tónmenntakennslu í Svíþjóð og Noregi ólíkt. Í Svíþjóð er lögð áhersla á að 

kennsla í tónmennt einkennist af upplifun í tónlist. Tónmennt skal aðlöguð fyrir hvern 

einstakling þannig að hann fái nám við hæfi. Aftur á móti einkennist innihald 

tónmenntakennslu í Noregi af þekkingarlegum þáttum. Nemandi þarf að tileinka sér 

fyrirfram ákveðna þekkingu án þess að það sé tekið tillit til styrkleika og áhuga 

einstaklingsins.  

Þessar tvær mismunandi kennsluaðferðir kalla á mismunandi matsaðferðir. Í Svíþjóð eru 

matsaðferðir frekar einhæfar vegna þess að námskráin tilgreinir hvað á að meta í 

smáatriðum og kennarinn hefur því ekki mikið val um matsaðferðir. Í norsku námskránni er 
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áhersla lögð á tónlistarhæfni og leyfir hún kennara að hafa frjálsar hendur til að ákveða 

innihald og matsaðferðir í tónlistarkennslunni (Almqvist, Vinge, Väkevä, Zandén, 2016).  

Samkvæmt aðalnámskránni hér á landi eiga tónmenntakennarar að beita fjölbreyttum 

matsaðferðum fyrir list- og verkgreinar. Þeir eiga að vera sveigjanlegir í því hvernig og hvaða 

matsaðferðum þeir beita við nemendur sína. Matsaðferðir eiga að innihalda 

frammistöðumat, sjálfsmat og jafningamat. Í frammistöðumati er meginmarkmið að meta á 

fjölbreyttan hátt viðfangsefni nemenda undir leiðsögn frammistöðuviðmiða. Í þessu tilfelli er 

um að ræða viðfangsefni sem hafa fleiri en eina rétta lausn. Kennari á að nota gátlista eða 

matskvarða þegar frammistöðumat er látið ráða. Sjálfsmat nemenda er þegar nemandi 

metur sjálfur hvernig námið  hefur gengið. Nemandi gerir sér grein fyrir styrkleikum sínum og 

hvað getur gengið betur með því að tileinka sér ákveðna verkþætti. Þegar nemendur eru að 

vinna í hópum  er góður kostur að nota jafningjamat. Í hópvinnu eins og dansi, leiklist og 

tónlist fá nemendur tækifæri til að meta hvern annan á uppbyggilegan hátt.  

Matsaðferðir sem leggja áherslu á einstaklinginn og byggja upp styrkleika hans hafa 

tvíþætt eðli. Annars vegar hafa þeir innra gildi sem réttlætir listir eingöngu listarinnar vegna 

því það er hlutverk hennar að tjá og skilgreina mannkynið. Hins vegar ytra gildi sem 

skilgreinir listir sem hafa nytsamlegt gildi í tengslum við tiltekinn tilgang. Með notkun 

listanna sem drifkrafts í sköpungáfu nemenda er hægt að búa til framtíðarþegna sem eru 

færir um nýsköpun, geta búið til nýjar aðferðir og tæki til að takast á við áskoranir 

stafrænnar aldar (Schiuma, 2017).  Samkvæmt Alan Livsey erum við mannverurnar  

sköpunarverur og getum bætt einhverjum lit við svart/hvíta tvíundarkóðann. Það eru stórir 

veikleikar í gervigreind (en. Artificial Intelligence, AI). Gervigreind getur ekki skilgreint á milli 

nálægt nám (en. Near Learning) og langt nám (en. Far Learning). Gervigreind getur hjálpað til 

við að betrumbæta ferli með því að leiðrétta villur og eyður (en. Omissions) með nálægu 

námi (en. Near Learning). En ef við ætlumst til þess að fá gervigreind til að nota 

raddþekkingu í túlkun á frammistöðu á þekktu verki eftir William Shakespeare eins og Lé 

konungi þá er það frekar ólíklegt þar sem það þarfnast langs náms (en. Far Learning) (Livsey, 

2018). 

Námsmat breytist eftir því hvaða viðfangsefni nemandi er að fást við. Við tónlist er 

heppilegt að nota frammistöðumat en þetta er breytilegt vegna þess að viðfangsefni hafa 

fleiri en eina lausn og aðferðir eins og sjálfsmat og jafningjamat geta hentað best við ákveðin 

verkefni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Það er munur á því hvernig almennir 

kennarar og sérgreinakennarar meta nemendur sína. Almennir kennarar eiga það til að líta 

fram hjá menntunargildi tónlistar vegna takmarkaðs tíma, þjálfunar og áhuga. Almennir 

kennarar kenna mörg mismunandi fög sem leiðir til skertri tíma til þess að undirbúa kennslu 

og meta nemendur sína. Regina Murphy, sem starfar sem forstöðumaður í Dublin 
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Listaháskólanum og hefur skrifað um tónlistarkennslu í breskum skólum, hefur lýst því að í 

mörgum skólum treystir almennur kennari á aðstoð frá sérgreinakennara til þess að ná 

markmiðum í aðalnámskrá fyrir tónlistarkennslu.  

Sérgreinakennarar telja að hópastærð og lítill tími sem þeir fá með hverjum nemanda sé 

aðal ástæðan fyrir því hvað erfitt er að meta nemendur á áreiðanlegan hátt. Þeir telja jafnvel 

að námsmarkmið í tónlist séu mjög fjölbreytt en það  kallar á smærri nemendahópa fyrir 

hvern tíma (Murphy, 2007). 

Niðurstöður úr rannsókn meðal almennra kennara frá 2006 sem fjallaði um 

tónlistarkennslu í Bretlandi, sýndi að almennir kennarar raða tónmenntakennslu sem því fagi 

sem þeir treysta sér síst til að kenna. Ein ástæða var meðal annars skortur á sjálfstrausti og 

hræðsla við að syngja fyrir framan börn, sérstaklega unglinga (Holden & Button, 2006).  

Kennarar sem útskrifast með þjálfun í að kenna tónmennt virðast búa yfir meira 

sjálfstrausti til að kenna tónlist í samanburði við kennara án þjálfunar í tónmennt. En samt 

telja þeir að þessi þjálfun sé ekki nóg til þess að geta náð öllum markmiðum sem eru í 

aðalnámskrá fyrir tónmennt. Þeir telja að þörf sé á sérgreinakennara til þess að leiðbeina 

þeim og aðstoða við kennslu (Holden & Button, 2006). 

Rannsókn eftir Holden og Button sýnir að almennir kennarar treysta á námsefni fyrir 

tónmennt til að geta kennt fagið og fara nákvæmlega eftir skipulagi námsefnisins. Þetta er 

oft gert án þess að hafa fullkominn skilning á námsefni sem verið er að kenna og án þess að 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir sem gæti stutt enn frekar við námsefnið (Holden & Button, 

2006). Ástandið á Íslandi er öðruvísi en í Bretland vegna þess að almennir kennarar á Íslandi 

eru ekki að kenna tónmennt heldur eru sérmenntaðir tónmenntakennarar að sinna 

tónmenntakennslu. En eins og kemur fram í grein eftir Helgu Rut sem fjallar um skýrslu sem 

var gefin út af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur frá árinu 2003. Þar kemur fram að í Reykjavík var 

skortur á tónmenntakennurum og því ekki hægt að bjóða nemendum æskilegan tímafjölda í 

tónmennt (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Hægt er að spyrja sig hvort dæmi séu um skóla 

sem reyna að viðhalda tónmenntakennsla með því að ráða almenna kennara í 

tónmenntakennslu eða eru að fylla upp í kennsluskyldu kennara með tónmennt svo að náist í 

hundrað prósent ráðningu? Ef svo er, þá er mögulegt að staðan sé að verða svipuð og í 

Bretlandi.  

Tónmenntakennsla er krefjandi fag þar sem þess er krafist að kennari sé bæði með 

sérhæfingu í kennslufræði og tónlist. Tónmenntakennari sem ber þessa eiginleika hefur 

örugglega betri möguleika til þess að finna bestu leiðina til að finna jafnvægi í námsmati á 

milli fagurfræðilegra þátta tónlistar, hæfniviðmið fyrir tónmennt og þátttökua og sköpun 

nemenda í tónmennt. Námsmat í tónmennt á að vera eins fjölbreytt og þörf er á, til þess að 
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geta komið til móts við alla nemendur vegna þess hvernig nemendur upplifa og tjá sig í 

gegnum tónlist og hafa því fleiri en eina rétta lausn.  

 

Menntakerfið og sköpunargleði 
Menntakerfi beinist yfirleitt fyrst og fremst að því að þjálfa nemendur í að ná tökum á 

samleitinni hugsun. Þegar nemendur eru spurðir spurningar eins og hvaða af tveimur lestum 

sem ferðast til Parísarborgar frá mismunandi stöðum með mismunandi hraða komi fyrst, þá 

erum við að þjálfa samleitna hugsun nemenda. Þetta er í sjálfur sér allt í lagi, en þessi tegund 

af hugsun mun verða meira og meira unnin af vélmennum (Aoun, 2017). Tæknin í 

samfélaginu okkar er að þróast á svo miklum hraða að erfitt er að spá um hvernig framtíðin 

verður.  Ken Robinson bendir á að nemendur sem voru að byrja í skóla á árinu 2006 munu 

komast á eftirlaun árið 2065. Enginn hefur vísbendingu um það hvernig heimurinn muni líta 

út eftir fimm ár hvað þá árið 2065. Samt á menntakerfið að undirbúa nemendur fyrir 

framtíðina sem er enn óviss og með því að nýta áherslur sem nú þegar eru orðnar úreltar. 

Menntakerfið okkar byggist ennþá á hugmyndum um námsgetu sem á að uppfylla þarfir 

iðnvæðingarinnar. Markmiðin með þessari tegund af menntun skiptist í tvennt, fyrst koma 

allar námsgreinar sem taldar eru mikilvægari til þess að fá sér vinnu í framtíðinni. Nemendur 

eru hvattir til þess að læra mikið í stærðfræði, náttúrufræði og lestri á meðan listgreinar eru 

hunsaðar vegna þess að þær eru ekki taldar vera eins mikilvægar. Í öðru lagi  er hvernig 

nemendum er raðað eftir námsgetu í þessum námsgreinum sem taldar eru mikilvægari. 

Nemendur sem eru mjög hæfileikaríkir og skapandi telja að þeir séu það ekki, vegna þess að 

hlutirnir sem þeir voru góðir í í skólanum voru ekki metnir eða taldir síður mikilvægir fyrir 

framtíðina (Robinson, 2020).  

Til þess að undirbúa nemendur fyrir framtíðina er þörf á að meðhöndla sköpunargáfu 

þannig að hún sé jafn mikilvæg og kjarnafögin eins og læsi og stærðfræði. Nemendur sem 

hafa áhuga á listum verða að fá tækifæri til þess að nota hæfileika sína. Upplýsingaöflun er 

fjölbreytt. Við hugsum og upplifum heiminn á alla vegu. Við hugsum í hljóði, við hugsum 

sjónrænt, við hugsum með óhlutbundnum hætti. Upplýsingaöflun er líka kraftmikil, fjölbreytt 

og gagnvirk. Sköpunargleði er ferlið um að skapa frumlegar hugmyndir sem hafa gildi og í 

þessu ferli þarf að vera þverfaglegt samspil ólíkra hluta (Robinson, 2020).  

Í menntagildi listgreina kemur fram að listsköpun opnar fyrir nemendur leiðir til þess að 

vinna með hugmyndir, varpa fram spurningum og túlka eigin reynslu og annarra. Þetta er 

leið til þess að þroska nemendur í hæfileikum sínum og getu. Listsköpun gefur nemendum 

tækifæri til að sjá hluti frá nýju sjónarhorni og með gagnrýnum hætti. Nemendur fá að losna 

við hömlur, prófa nýjar hugmyndir og njóta styrkleika sinna  í náminu. Við þessar aðstæður 
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fær nemandi að koma fram með leynda hæfileika sem annars væri ekki hægt að þjálfa hjá 

öðrum námsgreinum. Menntun í listum styrkir hæfni nemenda við að takast á við ófyrirséða 

framtíð á skapandi hátt, sjá hluti í nýju ljósi og ný mynstur og þroska tjáningu og smekk 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Fjórða iðnbyltingin 
Nú á dögum er mannkynið að ganga inn í nýtt fyrirbæri sem kallast Fjórða iðnbyltingin. 

Þetta er hluti af þróun sem byrjaði fyrst með fyrstu iðnbyltingunni í kringum 1780 þegar 

gufuvélar breyttu því hvernig vörur voru framleiddar. Á áratugnum eftir 1870 kom svo önnur 

iðnbylting með uppfinningu á rafmagni og ljósaperan sá dagsins ljós. Þriðja iðnbyltingin kom 

svo með þróun á rafeindatækni sem gerði framleiðslu enn þá skilvirkari. Eldur, gufa og 

rafmagn hafa verið þau þrjú frumöfl sem hafa stutt við vinnu mannsins. Í dag er komið nýtt 

afl sem er ekki síður að breyta því hvernig við vinnum. Þessi kraftur kallast einn og núll, sem 

er það tungumál sem stafræn tækni nýtir sér. Við erum komin á þann stað þar sem tækni, 

sjálfvirk framleiðsla og þekking er að sameinast á einn stað. Þessar nýju breytingar eru að 

gerast núna vegna þess að menn hafa loksins þróað forritun og gagnaver sem geta geymt 

mikið af upplýsingum sem opnar á óendalega möguleika fyrir vélar til þess að læra og verða 

meira sjálfstæðar. Þessi þróun kallast cyber-eðlisfræðileg kerfi (en. Cyber-physical systems) . 

Þetta eru eðlisfræðileg og verkfræðileg kerfi þar sem öllu er stjórnað með gervigreind 

(Gleason, 2018).  

Það er ekki aðeins vinnsluafl véla sem hefur aukist, heldur líka auknar mögulegar 

tengingar á milli þeirra eins og til dæmis skynjarar og GPS staðsetningar. Tölvur í dag eru 

meira en bara gervigreind, þær hafa einnig gerviaugu, eyru, hendur og fætur. Þessir 

eiginleikar gera tölvum kleift að stíga inn í hlutverk og störf sem hafa hingað til verið stunduð 

af mönnum. Vélar í dag geta haft samskipti við viðskiptavini og greina hlutabréf svo fátt eitt 

sé nefnt. Í Kína eru til vélmenni sem kallast  „co-bots“ sem vinna samhliða mönnum í 

verksmiðjum og nú þegar eru vélar sem geta aðstoðað hermenn í stríði. Vélalærdómur knýr 

nú þegar ótalmargt, allt frá því sem er flokkað sem ruslpóstur í netfangið okkar og til 

innkaupalista Amazon, stefnumótaforrita og þegar hann stingur upp á hvað við eigum að 

horfa á og hverja við eigum að elska (Aoun, 2017). 

 

Skilgreining á Fjórðu iðnbyltingunni 
 Þegar fjallað er um Fjórðu iðnbyltinguna, er verið að vísa í enska heitið „fourth 

industrial revolution.“  
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 Fjórða iðnbyltingin er skilgreind sem sambland af nýrri tækni, þar með talið 

gervigreind (en. Artificial Intelligence, AI), vélanám (en. machine learning), tungumálakóðun 

(en. natural language coding), vélmennafræði (en. robotics), skynjarar (en. sensors), 

skýjatölvur (en. cloud computing), þrívíddarprentun og internet hlutanna (en. internet of 

things). 

 

Fjórða iðnbyltingin og sköpunargleði 
Við lifum í heimi sem breytist á ofsa hraða, bæði í tækniframförum og  hvernig fólk lifir 

sínu  daglega lífi. Þessi þróun hefur áhrif á hvernig við lifum í samfélaginu og  hvaða kröfur 

samfélagið gerir til okkar. Samtök út um allan heim segja að það sé þörf fyrir fólk með 

skapandi hugsun, fyrir fólk sem er gott  í samskiptum og geti unnið saman í hóp. Í stuttu máli, 

þá er leitað eftir fólki sem er samvinnufúst og sveigjanlegt. Það getur verið mjög erfitt að 

uppfylla þessa þörf (Robinson, 2011).  

Menntun fyrir nýja stafræna öld þarf ekki bara að einbeita sér að tækni og skilningi á því 

hvað tæknin getur gert, heldur einnig að því sem hún getur ekki gert. Með öðrum orðum, 

menntun þarf að næra það sem gerir okkur að manneskjum, sem er að vera skapandi. 

Sköpunargleði er svo flókin að jafnvel sálfræðingar sem hafa búið til próf til þess að mæla 

sköpun, komast að þeirri  niðurstöðu að sköpunargáfa sé svo ótrúlega flókið  fyrirbæri að það 

sé ákaflega erfitt að mæla hana (Aoun, 2017).  

Sálfræðingurinn J. P. Guilford lýsir tveimur mismunandi tegundum af hugsunarhætti. Þær 

eru samleitin hugsun (en. convergent thinking) og sundurhverf hugsun (en. divergent 

thinking). Þegar einstaklingur notar samleitna hugsun einbeitir hann sér að því að finna 

„rétta“ svarið við vandamálinu eða verkefninu. Að svara spurningum í fjölvalsprófi er dæmi 

um samleitna hugsun í vinnunni. Þegar við notum samleitna hugsun, styðjumst við við gögn 

og valmöguleika til að ná fram bestu svarthvítu niðurstöðunni. Þetta er nákvæmlega sú 

tegund af andlegri virkni sem háþróaðar tölvur og vélar ráða nú þegar yfir. Ólík hugsun er 

aftur á móti skapandi hugsun margra mismunandi svara í frjálsu hugmyndaflæði. Dæmi um 

þetta eru hugarflug og frjáls skrift eins og útstreymi hugmynda á blað án tillits til 

uppbyggingar eða málfræði. Mismunandi hugsun tengist oft leikni, forvitni og vilja til að taka 

áhættu (Cropley, 2008). Þótt samleit og ólík hugsun deili mörgum sömu þáttunum eins og að 

meta og útfæra. En ólík hugsun krefst sköpunar. Hægt er fyrir tölvu að reikna mismunandi 

útkomur á Napóleónstríði en til þess að semja skáldsögu eins og Stríð og friður (en. War and 

Peace) þurfum við mennskan heila manna (Aoun, 2017). 
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Aðferð 

Rannsóknarspurningar 
Í þessari rannsókn verður lagt upp með tvær megin spurningar og tengjast þær námsmati og 

kennsluháttum í tónmennt. 

• Hvernig er tónmennt kennd og hverjar eru áherslur í tónmenntakennslu á Íslandi 

• Hvernig er námsmati háttað í tónmennt? 

 

Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru starfandi tónmenntakennarar við grunnskóla þegar 

rannsóknin fór fram. Spurningalisti var sendur á 39 skóla víðsvegar um landið. Helmingur 

skólanna var valinn vegna þess að rannsakandinn vissi að þar væri starfandi 

tónmenntakennari en hinn helmingurinn var valinn af handahófi og leitast við að hafa 

skólana vítt og breytt og úr öllum landsfjórðungum. Auðvelt var að finna upplýsingar um 

kennarana á heimasíðu skólanna eins og hvað þeir kenna og netfang. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð og að hluta til á megindlegan hátt, þ.e. með tölulegum 

greiningum og lýsandi tölfræði. Lagður var spurningalisti með opnum spurningum sem 

sendur var með tölvupósti. Notast var við Google forms. Bréf var sent með tölupósti til 

tónmenntakennara þar sem meistaraverkefnið var kynnt og óskað eftir þátttöku 

tónmenntakennarans. Í tölvupóstinum var hlekkur sem hægt var að ýta á og opnaðist þá 

spurningalistinn. Nokkrum dögum áður en lokafrestur til að svara rann út var ítrekunarpóstur 

sendur á þá skóla sem ekki höfðu enn svarað og minnt á mikilvægi þess að sem flestir 

svöruðu.   

 

Spurningalisti 

Spurningalistinn sem sendur var til kennara var bæði með opnum og lokuðum 

spurningum (sjá viðauka A).  

Kennarar voru spurðir í fyrsta lagi hvernig menntun þeir væru með og ef þeir væru ekki 

tónmenntakennarar, þá gátu þeir svarað hvers konar menntun þeir væru með. 

Eftir það var spurningalistinn tvíþættur. Fyrst voru spurningar sem tengdust hvernig 

tónmennt væri kennd og hvaða færniþætti sem aðalnámskrá nefnir viðkomandi kennari nýtti 
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í sinni kennslu. Einnig voru kennarar spurðir um það hvað þeim þætti mikilvægast í kennslu 

tónmenntar. 

Seinni hluti spurningalistans fjallaði um námsmat í tónmennt. Hér var bæði spurt hvort 

skóli gerði kröfur um námsmat og ef svo væri þá í framhaldi hvernig það námsmat var 

framkvæmt af kennara. Næst voru kennarar beðnir að svara hversu mikilvægt eða ekki 

mikilvægt námsmat væri að þeirra mati og gátu þeir svarað með opnu svari hver 

rökstuðningur þeirra væri út frá svari sínu. 

Að lokum gátu kennarar svarað því hvort það væri eitthvað sem þeir óskuðu að væri 

öðruvísi í sínum skóla í tengslum við tónmenntakennslu 

 

Úrvinnsla gagna  

Úrvinnsla gagna fór að  mestu fram með því að nýta lýsandi tölfræði við stöðluðum 

spurningum ásamt því að rýna í svör þátttakenda við opnum spurningum. 
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Niðurstöður 

Af 39 skólum sem fengu senda spurningalista voru 11 sem svöruðu. Af þeim voru tveir 

skólastjórnendur sem sögðu að það væri engin tónmenntakennsla í skólunum hjá þeim. Því 

fengust svör frá níu tónmenntakennurum. Sjö af níu voru af höfuðborgarsvæðinu (skólar 

merktir A-G) og tveir utan af landi (merktir H-I). 

Fimm af níu svarendum voru tónmenntakennarar, einn menntaður grunnskólakennari, 

einn menntaður með sérsvið í tónlist án kennsluréttinda og tveir með menntun á  sérsviði í 

tónlist með kennsluréttindi. Tónmenntakennarar voru þannig 55,4% svarenda og aðrir 

44,4%. Allir svarendur kenndu námsgreinina tónmennt í sínum skóla. 

Mjög ólíkt er milli skólanna hverjir fái kennslu í tónmennt og hversu mikla kennslu 

nemendur fá. Þegar spurt var hvernig kennirðu tónmennt, svara allir til um bekkjarstærðir, 

hvaða árgangar, en aðeins einn svarar með nákvæmari hætti hvernig hann kennir. Kennarinn 

sagði að það væri eftir því á hvaða stigi börnin væru. Það væri kennd tónmennt í fyrsta til 

níunda bekk. Yngri bekkirnir séu í taktþjálfun með og án hljóðfæra, auk þess sem þau læri 

sönglög. Á miðstigi fá nemendur svipaða kennslu og þau yngstu en þó er gerð meiri krafa til 

þeirra með flóknari verkefnum. Auk þess fær miðstig að vinna að tónlistarsköpun. Síðan fá 

elstu nemendurnir að spreyta sig á hljóðfæri og fá að æfa sig í lagasmíði. Þeir fá einnig að 

kynnast einföldum upptökubúnaði og vinna með tónlistarforrit (Kennari með sérsvið tónlist 

án kennsluréttinda D, 2020). 

Tafla 1: Yfirlit yfir kennslu og hópastærðir 

Skóli  Kennsla Hópastærðir 

A 1. – 6. bekkur Heill bekkur 

B Sett í smiðjur, 3 sinnum í viku í sex vikur í senn Heill bekkur 

C Einu sinni í viku 1. – 4.  bekkur Heill bekkur 

D 1. –  9. bekk, fjöldi tíma kemur ekki fram Heill bekkur 

E 1. – 5. bekk (1 tími heill bekkur og einn tími hálfur bekkur á viku) 

6. – 7. bekkur (1 tími heill bekkur og einn tími hálfur bekkur – 

eina önn) 

Heill og hálfur bekkur 

F Yngsta stig allan veturinn, miðstig 5-7 vikur 12 manna hópar 

G Einn tími á viku, 1. – 10. bekk Heill bekkur 

H Einn tími á viku, 3. – 7. bekkur Heill bekkur 

I Kennir í tveimur skólum. Í öðrum fær 1. bekkur einn tíma allt 

árið, 2. og 3. bekkur tónmennt á móti öðrum listgreinum. Hinn 

skólinn er með vikulega fyrir 3.-4. bekk en í smiðjuhóp (10-14 

manna) fyrir 5.-7. bekk 

Heilir bekkir og smiðjur 
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Þegar kennararnir voru spurðir út í hvaða færniþætti þeir nýttu þá er þar einn sem nýtir 

frekar sjaldan söng og raddbeitingu. Aðeins einn nýtir mjög mikið lestur og ritun. Allir 

skólarnir nýta hlustun mjög mikið eða nokkuð mikið. Einn skóli hakar við tvo valmöguleika í 

þremur færniþáttum sem skýrir af hverju koma tíu svör í lestri og ritun, í hljóðfæranotkun og 

í hreyfingu (sjá mynd 1). 

 

 

Mynd 1: Færniþættir í tónmennt 

 

Þegar spurt var hvað þeim þætti vera mikilvægast í tónmenntakennslu var mikið um orð 

eins og sköpun, upplifun nemenda og jákvæðni.  Nefnt var dæmi eins og að það 

mikilvægasta væri að nemendur kynnist á jákvæðan hátt tónlist og kynnist hvernig samspil 

og taktur virki. Að nemendur fengju útrás og að gott væri að umhverfi í tónmennt væri öðru 

vísi en í hefðbundnum bóknámsstofum. Mikilvægt væri einnig að opna augu og eyru 

nemenda er mikilvægt og gera þá forvitna um tónlist. Það þarf að ýta undir sköpunarþáttinn 

og nota tónmennt í þverfaglegri vinnu innan ólíkra faga. Hlustun og þjálfun í einbeitingu. 

Mikilvægi þess að geta hlustað til þess að geta tekið þátt í samspili og samsöng. Allt bendir 

þetta til þess að kennarar vilji leggja sem mesta áherslu á að nemendur fái að njóta tónlistar 

og að efla sköpunargleði hjá nemendum. 

Allir skólarnir gera kröfur um  námsmat í tónmennt. Tveir kennarar nefna símat, aðrir 

tveir búa til hæfniviðmið og reyna að fylgja þeim. Einn kennari tók það skýrt fram að þrátt 

fyrir að það væri krafa um námsmat, þá neitaði hann að framkvæma það. Þessi kennari tók 

fram að hann sé á móti því að barn fái niðurstöðu eins og að hæfni sé ekki náð og fær svo að 

heyra frá foreldrum að barnið sé laglaust eins og það sjálft. Hann vill að nemendur séu virkir 

og prófi sig áfram. Allir eiga að geta verið með og enginn að sitja hjá. Einn kennari tók 

sérstaklega fram að þótt hann gerði námsmat þá væri hann ekki hrifinn af námsmati. Það sé 

mikilvægara að virkja nemendur til að taka þátt. Einn kennari nýtir myndbandsupptökur og 

hljóðupptökur ásamt því að fylgjast með vinnu nemenda, til dæmis með skriflegum 
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verkefnum og tónleikum. Einn kennari metur verkefni og getu á hljóðfæri við námsmat. 

Einnig hvernig þeir  vinna í hópavinnu og hvort þeir hafi frumkvæði 

Næst var spurt um hversu mikilvægt þeir teldu námsmat vera. Hér taldi mikill meiri hluti 

það vera mjög óþarft, óþarft eða hvorki né eða um 77,8%. Enginn taldi það mjög mikilvægt 

og 22,2% sögðu það mikilvægt (sjá mynd 2) 

 

 

Mynd 2: Er námsmat óþarft eða mikilvægt í tónmennt? 

 

 Skoðum þetta út frá menntun. Fimm tónmenntakennarar svara því þannig að tveir segja 

hvorki né, 2 segja frekar óþarft og einn metur það svo að námsmat sé mjög óþarft. 

Grunnskólakennarinn telur námsmat frekar mikilvægt. Tveir kennarar eru með sérsvið í 

tónlist með kennsluréttindi. Annar telur námsmat frekar óþarft og hinn hvorki né. Og að 

lokum, kennari sem er með sérmenntun í tónlist en er án kennsluréttinda telur námsmat 

frekar mikilvægt. 

Grunnskólakennarinn útskýrir að það sé frekar mikilvægt að hafa námsmat vegna þess að 

það sé mikilvægt að nemendur fái eitthvað fyrir vinnu sína. Sumir nemendur gangi út á það 

að fá góða einkunn og geri vel þó að sér persónulega finnist ekki mikilvægt að nemendur fái 

einkunn og ættu ekki endilega að þurfa hana. Allir eigi samt skilið að fá góða einkunn ef þeir 

leggi sig fram óháð getu (Grunnskólakennari B, 2020). Annar útskýrir af hverju það sé frekar 

mikilvægt að fá námsmat, að það sé vegna þess að nemendur og forráðamenn eigi skilið að 

fá að sjá hvar þeir standa í tónmennt eins og í öðrum fögum (Kennari með sérsvið tónlist án 

kennsluréttinda D, 2020). 

Einn kennari sem svarar að námsmat sé hvorki né mikilvægt vill endilega að foreldrar fái 

upplýsingar um það hvort barnið þeirra dafni eða ekki, en ekki endilega hvort það nái að 

halda laglínu. Mikilvægt sé að allir fái hlutverk við hæfi og þá geti allir verið stoltir og 
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ánægðir. Annar nefnir sérstaklega að það sé meira atriði að börn séu virk frekar en að meta 

sérstaka þætti. Það sé nóg af því í öðrum greinum. 

Að lokum fengu kennararnir spurningu hvort það væri eitthvað sem hamlaði því að 

tónmenntakennslan gæti orðið eins og þeir óski. Þrír segja ekki svo vera. Sex nefna ástæður 

eins og fjármagn til þess að byggja upp ásættanlegt vinnurými, að hafa hálfa bekki væri betra 

því heilir bekkir hamli þjálfun og hljóðfærakennslu. Einn kennari var alfarið á móti því að gefa 

hæfniviðmið og hefur neitað því þrátt fyrir kröfur frá skóla og segir það vera svo mikið um 

mat í skólakerfinu að það ætti að vera eitthvað sem væri bara fyrir ánægjuna og upplifunina 

þar sem áherslan er að ná fram kosti hvers og eins. Enginn væri góður í öllu en allir væru 

góðir í einhverju. Aðrir nefna hópastærðir og stærri stofur. 
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvernig námsmat í tónmenntakennslu er 

framkvæmt í íslenskum grunnskólum. Auk þess var leitast við að kanna hvernig aðstæður eru 

í tónmenntakennslu á Íslandi, hver viðhorf tónmenntakennara væru til námsmats og 

framkvæmdar á því. Einnig hvaða áherslur voru lagðar fyrir nemendur í tónmenntakennslu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar liggja nú fyrir og það kemur skýrt fram að færniþættir sem  

oftast er unnið með í tónmennt, eins og sköpun, söngur, hljóðfæranotkun, hlustun, hreyfing, 

lestur og ritun eru í takt við núverandi námskrá hjá þeim tónmenntakennurum sem tóku þátt 

í rannsókninni. Það kom líka fram að færniþáttur sem flestir notuðu í tónmennt var sköpun. 

Þetta er í takt við aðrar rannsóknir og fræðirit sem styðja við að áhersla á sköpun í skólastarfi 

er leið til að aðstoða nemendur við að finna sjálfa sig, að vera frumlegir, koma í veg fyrir 

brottfall og undirbúa framtíðar kynslóðina. Þetta eru áherslur sem eru í takt við framtíðarsýn 

um Fjórðu iðnbyltinguna og hvaða óþekktu störf núverandi kynslóð muni starfa við í 

framtíðinni. Sköpun í tónmennt er góð leið til þess að styrkja nemendur í samskiptum, 

samvinnu, skapandi hugsun og sveigjanleika, í hnotskurn eiginleikar sem eru alfarið í heila 

mannanna og ekki hægt að setja í tölvur eða vélar.   

Niðurstöður sýna fram á að allir skólarnir gera kröfur um námsmat í tónmennt og 

matsaðferðir sem tónmenntakennarar nota eru fjölbreyttar. Símat, hljóðupptökur og 

frumkvæði eru meðal annars matsaðferðir sem eru notaðar. Þetta er í takt við aðalnámskrá 

um fjölbreytileika í matsaðferðum og styðja við mismunandi áhugasvið og styrkleika 

nemenda, þar sem allir nemendur eru sérstakir og eiga rétt á að fá nám við hæfi. Mikilvægt 

er að taka fram að af öllum skólum sem fengu senda spurningalista voru einungis 23,1% sem 

svöruðu þessari rannsókn. Svo það er ekki hægt að alhæfa um þessar niðurstöður. Er 

möguleiki á að þeir sem svöruðu séu frekar að sinna námsmati í tónmennt en aðrir hafi hætt 

við að svara vegna þess að þeir vilja ekki að það komi fram hvernig þeir sinna eða sinna ekki 

námsmati í tónmennt? Mögulega getur verið að kennarar séu undir miklu álagi og hafi 

hreinlega ekki tíma til að svara. Kannski er það ástæða fyrir því hvers vegna svona fáir svara. 

Tónmenntakennarar voru að mestu leyti sammála um að námsmat í tónmennt væri ekki 

aðalatriði í tónmenntakennslu heldur lögðu tónmenntakennarar meiri áherslu á upplifun, 

áhugasvið og styrkleika nemenda sem væri aðalmarkmið í tónmenntakennslu. Kennarar sem 

töldu námsmat vera mikilvægt voru báðir menntaðir með sérsvið í tónlist. Það væri kannski 

áhugavert að framkvæma rannsókn um ólíkar áherslur og matsaðferðir annars vegar hjá 

menntuðum tónlistarmönnum sem kenna tónmennt og hins vegar menntuðum 

tónmenntakennurum sem kenna tónmennt. Það væri áhugavert að komast að því hvort 

mismunur sé á milli þessara tveggja stétta.  
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Niðurstöður um kennsluaðstæður í tónmennt sýndu fram á að meirihluti 

tónmenntakennara telur að skortur sé á fjármagni til tækjakaupa, að það vanti ásættanleg 

kennslurými og að nemendahópar væru allt of stórir. Það kemur samt fram í niðurstöðum að 

sumir tónmenntakennarar voru mjög ánægðir með aðstöðu sína.  

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem gerð er á tilhögun námsmats í tónmenntakennslu hér á 

landi . Vonandi gefur þessi rannsókn gagnlegar vísbendingar um hvernig námsmati er háttað 

og hvaða áherslur eru viðhafðar í tónmenntakennslu. Það var áhugavert að taka eftir því að 

sköpun er einn af aðalfærniþáttum í tónmennt sem er í takt við nýjar hugmyndir um Fjórðu 

iðnbyltinguna og hvaða áherslur þarf að hafa í huga við undirbúning nemenda til framtíðar. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um stöðu námsmats í tónmennt ásamt því 

hvaða færniþættir væru mest notaðir. Þótt úrtak af kennurum sem svöruðu væri litið, er 

hægt að fá innsýn sem gæti nýst tónmenntakennurum sem vilja bæta enn frekar gæði í 

tónmenntakennslu.  

 

Þátttakendur, hvernig tónmennt er kennd  
Þátttakendur í þessari rannsókn voru bæði menntaðir tónmenntakennarar og kennarar 

með menntun með sérsvið í tónlist. Niðurstöður sýna að tónmennt er oftast kennd einu sinni 

í viku með heilan bekk eða í smiðjum á móti öðrum listgreinum. Tónmenntakennsla í 

smiðjum er takmörkuð við sex vikna lotur í áttatíu mínútur í senn, sem þýðir að nemendur fá 

ekki tónmenntakennslu allt skólaárið. Þessar niðurstöður sýna fram á að nýja 

viðmiðunarskráin fyrir list- og verkgreinar hefur fækkað tímum á viku fyrir 

tónmenntakennslu. Þegar við skoðum niðurstöður í fyrri rannsókn á tónmenntakennslu í 

íslenskum skólum kom fram að það var ekki óalgengt að tónmennt væri kennd tvo til þrjá 

tíma á viku í sumum skólum upp úr síðustu aldamótum  (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). 

Staða tónmenntakennslu var það sterk að rannsakandi spáði því jafnvel að eftir þrjá áratugi 

væri tónmenntakennsla kennd í flestum skólum og það væri þörf á að ráða fleiri en einn 

tónmenntakennara fyrir hvern skóla  (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Miðað við þessar 

niðurstöður er hægt að spyrja sig hvort frelsi sem skólastjórnendur hafa í viðmiðunarskrá 

fyrir list- og verkgreinar gæti haft neikvæð áhrif á rétt barna til að læra tónmennt. Þó ber að 

athuga að hér eru aðeins gögn frá níu skólum á landsvísu og ekki mögulegt að fullyrða út frá 

því hversu marga tíma tónmennt fær almennt í stundatöflum skóla. 

Niðurstöður sýna fram á að færniþættir sem oftast er unnið með í tónmennt eru í takt við 

núverandi aðalnámskrá fyrir tónmennt. Þátttakendur svöruðu að mest væri unnið með 

sköpun, söng, hljóðfæranotkun, hlustun og hreyfingu en lestur og ritun voru færniþættir sem 

síst voru kenndir í tónmennt. Hægt er að draga ályktun út frá þessari niðurstöðu að áherslur í 
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tónmenntakennslu séu í takt við aðalnámskrá fyrir tónmennt. Tónmenntakennsla á meðal 

annars að efla næmi nemenda fyrir  frumþáttum tónlistar og að vekja áhuga nemenda á að 

njóta og taka þátt í tónlistariðkun. Annað sem þessar niðurstöður benda til er mikilvægið 

sem sköpun virðist hafa í tónmenntakennslu. Sex af níu kennurum sögðu sköpun vera mjög 

mikið notaða í kennslu sem er í takt við áherslur sem aðalnámskrá bendir á, sem er að 

sköpunarhæfileika nemanda á að þjálfa í grunnskólum á fjölbreyttan hátt (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013). Áhersla á sköpun í skólastarfi er líka leið til þess að fá 

nemendur til að finna sjálfa sig. Að hvetja nemendur til að nota ímyndunarafl og vera 

frumlegir er ekki bara góður kostur til að koma í veg fyrir brottfall í námi heldur er það líka 

góð leið til að undirbúa framtíðar kynslóðina.  

Það virðist vera tenging á milli sköpunar og hljóðfæranotkunar. Kennarar sem svöruðu að 

þeir ynnu með sköpun svöruðu líka að notkun á hljóðfærum væri mjög mikil. Þessi tenging er 

áhugaverð sérstaklega í ljósi þess að það var ekki samræmi í því hvort þeir væru að nota 

mikið lestur og ritun samhliða hljóðfæranotkun. Það er kannski hægt draga þá ályktun að 

hljóðfæri í þessum tímum séu notuð til að ýta undir sköpun nemenda. Nemendur fá tækifæri 

til að túlka og semja tónlist án þess að þurfa að lesa og skrifa nótur. Með þessu er hægt að fá 

alla nemendur til að tjá sig í tónmenntatíma eftir getu og áhuga. Kennarar sem svöruðu aftur 

á móti að sköpun væri lítið notuð, svöruðu líka að hljóðfæri væru  notuð mjög sjaldan. Í grein 

eftir Helgu Rut kom fram að kennarar sem svöruðu að sköpun og hljóðfæranotkun væru 

skilin útundan, gáfu þau rök að um tímaskort væri að ræða en einnig að hópastærð og 

skortur á bolmagni eða færni væru aðal aðstæður fyrir því að þessir þættir væru skildir 

útundan (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Þessar niðurstöður hjá Helgu Rut eru að hluta til 

í samræmi við niðurstöður í þessari rannsókn. Kennarar sem svöruðu að hljóðfæri væru 

notuð nokkuð mikið, frekar sjaldan eða mjög sjaldan benda líka á að nemendahópar væru of 

stórir. Svörin við spurningu fjögur setja líka bein tengsl á milli sköpunar og 

hljóðfæranotkunar og orð eins sköpun, upplifun nemenda og jákvæðni. Það er greinilega 

mikill áhugi hjá þessum kennurum á því að fá nemendur til að upplifa tónlist í gegnum 

samspil, hreyfingu, söng og hlustun.  

 

Námsmat í tónmennt 
Allir skólar gera kröfur um námsmat í tónmennt eins og mælt er með í aðalnámskrá 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013) og matsaðferðir eru fjölbreyttar. Matsaðferðir 

sem voru nefndar eru símat, myndbands- og hljóðupptökur, frumkvæði og að meta eftir 

hæfniviðmiðum. Út frá þessum upplýsingum er hægt að draga þá ályktun að flestir þessara 

kennara séu að reyna að viðhafa fjölbreytilegar aðferðir við námsmat í tónmennt. Í svörum 
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kennaranna komu einnig fram mjög sterk rök gegn námsmati í tónmennt. Tónmenntakennari 

C var mjög andvígur og harðneitaði að gefa nemendum þá umsögn að hæfniviðmiði væri ekki 

náð vegna þess að það gæti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda. Þrátt fyrir þetta eru 

tónmenntakennarar C og F sammála um að nemendur eigi að vera fyrst og fremst virkir og 

að þeir prófi sig áfram með tónlist. Viðhorf þessara tveggja kennara til tónmenntakennslu 

eru mjög svipuð hugmyndafræði Lindu Christensen sem telur að námsmat hindri tækifæri 

nemenda til að betrumbæta sig vegna þess að þegar verkefni nemanda fær einkunn þá þýði 

það að verkið sé búið (Christensen, 2007).  

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir teldu mikilvægt að hafa námsmat í tónmennt voru 

svör þeirra flestra hvorki né, frekar óþarft og mjög óþarft. Tveir kennarar svöruðu að 

námsmat væri frekar mikilvægt. Þetta vekur upp vangaveltur um hversu erfitt er að meta í 

tónmennt og hvaða hæfni eigi að meta hjá nemendum. Þessir kennarar nefndu nokkrar 

ástæður af hverju þeir vildu síst meta nemendur sína og hægt er að segja að rökin hafi öll 

verið mismunandi en samt virtist vaka fyrir þeim öllum að verja styrkleika og áhugasvið 

nemenda. Kennarar sem voru meira hlynntir því að gefa námsmat voru sammála því að 

nemendur ættu rétt á að fá að vita hvar þeir væru staddir í náminu. Þegar við skoðuðum 

nánar þessi svör kemur fram að kennarar sem voru ekki hrifnir af námsmati eru menntaðir 

tónmenntakennarar á meðan þeir sem fannst námsmat frekar mikilvægt voru menntaðir 

með sérsvið í tónlist. Í ljósi þess að úrtak er lítið og þannig erfitt að fullyrða um alla 

tónmenntakennara er samt hægt að spyrja sig hvort munur sé á áherslum hjá menntuðum 

tónmenntakennurum annarsvegar og þeim sem eru menntaðir tónlistarmenn og fara að 

kenna tónmennt hins vegar. Starfsheiti tónmenntakennara og tónlistarkennara er ólíkt og 

eru áherslur sem lagðar eru fyrir í kennslu ólíkar. Tónlistarkennari nálgast kennsluna sem 

fagmaður í tónlist þannig að markmið og kennsluaðferðir eru tengdar framförum sem 

nemandi sýnir í hljóðfæraleik. Tónmenntakennari er nemendamiðaður kennari þar sem 

aðalmarkmiðið er uppeldi í heildarmótun barna í gegnum tónlist (Kristín Valsdóttir, 2009). 

Þótt ég sé ekki að reyna að svara þessari spurningu hér, þá væri áhugavert að rannsaka 

nánar hvort áherslur eru mismunandi á milli þeirra sem eru kennaramenntaðir og þeirra sem 

eru fyrst og fremst tónlistarmenntaðir að kenna tónmennt. 

 

Aðstæður við tónmenntakennslu 
Kennararnir voru spurðir hvort það væri eitthvað sem hamlaði því að tónmenntakennslan 

væri eins og þeir óskuðu. Þrír kennarar voru sáttir við aðstæður sem voru til staðar í sínum 

skóla. Hinir kennararnir nefndu ýmis vandamál sem hægt væri að betrumbæta. Samkvæmt 

þeim var það helst skortur á fjármagni til hljóðfærakaupa, stærri og ásættanlegri kennslurými 
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og allt of stórir nemendahópar. Þetta er í samræmi við rannsókn á tónmenntakennslu sem 

komst að sömu niðurstöðum. Samkvæmt rannsókn hennar voru álagsvaldar á 

tónmenntakennurum einmitt stór hópastærð, tækjakosturinn og kennsluaðstaða (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2008). Ef sömu vandamál eru til staðar eftir tólf ár verðum að spyrja af 

hverju hefur svo lítið breyst?  

 Einn kennari nefndi að það sem hamlaði hans tónmenntakennslu mest var að þurfa að 

gefa nemendum umsögn með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Þessi kennari 

neitaði að gefa umsagnir og var að íhuga að hætta í starfi ef hann væri neyddur til þess. Hann 

taldi að tónmenntakennsla ætti ekki að snúast, eins og aðrar greinar, um að fá viðurkenningu 

í gegnum umsögn eða einkunn, tónmennt ætti helst að snúast um ánægju og upplifun. Hann 

bætti svo við að hver og einn einstaklingur eigi að fá tækifæri til að njóta sín í tónmennt. 

Þessi viðhorf eru alls ekki ný og aðrir hafa tekið undir með honum. Ken Robinson er einn 

þeirra og hann segir að núverandi menntakerfi sé orðið úrelt vegna þess að það nýti áherslur 

sem ekki muni þjóna nemendum okkar. Það er ekki hægt að setja tónmennt í fastar skorður 

þar sem einkunnir setji alla undir sömu mælistiku. Allir nemendur eru einstakir og hugsa um 

heiminn á marga mismunandi vegu. Sumir hugsa í hljóðum, aðrir hugsa sjónrænt og sumir 

hugsa jafnvel í vísindalegri hugsun (Robinson, 2020). Samkvæmt þessu gæti það verið 

skaðlegt fyrir sköpunargleði nemenda að krefjast þess að allir væru að reyna að uppfylla 

sama markmið í tónmennt. 

 

Fjórða iðnbyltingin - horft til framtíðar 
Í þessari rannsókn voru engar spurningar til kennara um Fjórðu iðnbyltinguna né tengsl 

hennar við tónmenntakennslu. Þó eru margar vísbendingar um að tónmenntakennsla og 

sköpun geti haft jákvæð áhrif á hvernig nemendur undirbúi sig fyrir framtíðina. Það var ekki 

markmið að kanna hvort tónmennt þyrfti að finna afsökun til að vera til sem hækja fyrir 

aðrar greinar eða fyrir önnur áform en að gefa nemendum tækifæri til að tjá sig í gegnum 

tónlist. Það er samt hægt að lesa út frá svörum kennaranna að það eru sterk tengsl á milli 

tónmenntakennslu og sköpunargleði, sem leiðir til þróunar á sundurhverfri hugsun (en. 

divergent thinking). 

Niðurstöður úr þessari rannsókn sýndu að flestir kennarar töldu að sköpun væri 

færniþáttur sem mest væri notaður við tónmenntakennslu.  Þessar niðurstöður stangast á 

við eldri rannsókn, þar sem fram kom að skapandi þátturinn var það erfiðasta sem 

tónmenntakennarar kljáðust við og var sá þáttur oftast skilinn útundan. Ástæðan var að 

tónmenntakennarar töldu sig ekki hafa bolmagn eða færni til þess að vinna með skapandi 

vinnu vegna hópastærða og tímaskorts (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Niðurstöður 
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þessarar rannsóknar benda til þess að sköpun hafi í auknum mæli bæst inn í 

tónmenntakennsluna og sé ekki jafn erfiður þáttur í huga kennara og áður. Það er líklega 

vegna snjalltækja og einnig er líklegt að áherslur í aðalnámskrá á sköpun hafi haft áhrif. 

Nemendur fengu að semja og spila á skólahljóðfæri án þess að  krafa  væri um að þau 

kynnu að lesa og skrifa nótur. Þessi tegund af kennslu var að gera nemendum kleift að njóta 

tónlistar óháð tónlistarhæfileikum. Það var líka oft nefnt að upplifun nemenda, samvinna og 

jákvæðni í að kynnast tónlist væri mjög mikilvægt. Allir þessir þættir tónmenntakennslu geta 

aðstoðað nemendur við að þjálfa sig fyrir þessa eiginleika sem er krafist í framtíðinni. Þetta 

er í samræmi við það sem kemur fram í aðalnámskrá fyrir tónmennt þar sem segir að 

aðalmarkmið með tónmenntakennslu sé ekki að þjálfa tónlistarmenn heldur að aðstoða 

nemendur að vinna með hugmyndir, varpa fram spurningum, túlka eigin reynslu og annarra 

og nota styrkleika sína í náminu (Mennta- og Menningarmálaráðuneyti, 2013). Þetta eru 

eiginleikar sem verður krafist af núverandi kynslóð fyrir þau framtíðarstörf sem eru ennþá 

óþekkt. Allt bendir til þess að þróun sem er í okkar samfélagi muni gera sterkar kröfur um 

viðhorfsbreytingar um nám til framtíðarkynslóðar okkar. Það er sameiginlegur skilningur á 

milli samtaka út um allan heim að það sé þörf fyrir fólk með skapandi hugsun, fyrir 

einstaklinga sem eru góðir í samskiptum og geta unnið saman í hóp. Það verður leitast eftir 

starfsfólki  sem er samvinnufúst  og sveigjanlegt. Að geta hugsað á ólíkan hátt (en. divergent 

thinking) er það sem gerir greinarmun á milli manna og véla (Robinson, 2011). Og það sem 

tónmennt eða námsmat í tónmennt getur skipt máli í þessu samhengi er að aðstoða að þjálfa 

framtíðar kynslóðir okkar í að takast sem best á við ófyrirsjáanlegar starfskröfur 

framtíðarinnar. Framtíð sem mun líklega krefjast þess að starfsfólk hafi sköpunargleði og 

persónuleika sem einkennist af frumlegri hugsun. 
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Lokaorð 

Út frá niðurstöðum í þessari rannsókn fáum við innsýn í hvernig er verið að meta 

tónmennt á Íslandi og hvaða áherslur er verið að vinna við í þessu fagi. Niðurstöður sýna 

fram á að flestir kennarar eru farnir að íhuga réttindi nemenda til þess að fá 

tónmenntakennslu miðað við getu og áhuga. Flestir tónmenntakennarar sjá tónmennt sem 

leið til þess að nemendur fái tækifæri til að tjá sig í gegnum tónlist og leið til að vinna í 

sköpunargleði. Í sambandi við námsmat í tónmennt var viðhorfið meðal flesta kennara að 

það væri frekar óþarft eða hvorki né. Tónmenntakennarar vilja frekar leggja áherslu á sköpun 

og upplifun nemenda án þess að námsmat sé aðal markmið. 

Þessi viðhorf eru í takt við framtíðarsýn um einleika sem verðandi vinnuafl þarf að ráða 

yfir. Eiginleikar eins og skapandi hugsun og samvinnufærni eru þar á meðal. Samkvæmt áliti 

samtaka út um allan heim eru þessir eiginleikar nauðsynlegir svo hægt verði að vera 

samkeppnishæfir í framtíðinni. 
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Viðauki A: Spurningalisti sendur á þátttakendur 
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Viðauki Á: Svör þátttakenda 

 

Svör bárust frá 11 skólum, þar af voru tvö frá skólastjórum sem sögðu enga tónmennt 

vera kennda. Hér eru 9 svör frá skólum merktum A-I. Skólar merktir A-G eru af 

höfuðborgarsvæðinu meðan skólar H-I eru utan af landi. 

 

Tónmenntakennari í skóla A 
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Grunnskólakennari í skóla B 
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Tónmenntakennari í skóla C 
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Kennari með sérsvið í tónlist án kennsluréttinda í skóla D 
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Kennari með sérsvið í tónlist með kennsluréttindi í skóla E 
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Tónmenntakennari í skóla F 
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Tónmenntakennari í skóla G 
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Tónmenntakennari í skóla H 
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Kennari með sérsvið tónlist með kennsluréttindi í skóla I 
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