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ÚTDRÁTTUR 

Rannsókn þessi miðar að því að skoða umhverfi skólastjóra í tónlistarskólum. Skoðað 

verður hvað felst í starfinu og hvaða breytingar hafa orðið á starfinu undanfarin ár.  

Rannsóknarefnið er um margt áhugavert og einstakt vegna sérstakrar stöðu 

skólastjóra tónlistarskóla. Skólarnir starfa þvert á skólastig, nemendur eru á öllum aldri, 

kennsla fer að mestu fram í einkatímum og þá eru skólarnir í senn mennta- og 

menningarstofnanir. Samkvæmt vitneskju rannsakanda hefur ekki verið gerð sérstök 

rannsókn á starfi skólastjóra tónlistarskóla áður, það er því áhugavert að skoða umhverfi 

þeirra sérstaklega. 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem byggt er á djúpviðtölum við 

viðmælendur, sem búa yfir yfirgripsmikilli reynslu á sviðinu. Helstu niðurstöður eru 

þær að starfið þykir afar fjölbreytt og mikið reynir á mannlega þáttinn í starfinu. Í 

rannsókninni kom einnig fram að skólastjórnendur þurfa að búa yfir mikilli hæfni á 

sviði stjórnunar og rekstrar- og mannauðsmála ásamt því að vera faglegir leiðtogar með 

ítarlega þekkingu á sviði tónlistar. 

Niðurstöður benda til þess að á síðustu árum hafi starfið tekið miklum breytingum 

og umfang og ábyrgð þess aukist til muna. Þá hafa kröfur til tónlistarskólastjóra aukist 

umtalsvert, sérstaklega á sviði stjórnunar, stjórnsýslu- og rekstrarmála ásamt ýmiss 

konar skrifstofuvinnu. Sú aukna ábyrgð er oft á tíðum á kostnað þess tíma sem 

skólastjórar hafa til að sinna faglegri og listrænni stjórnun skólanna. Viðmælendur voru 

sammála um að skólarnir hefðu vaxið í samfélaginu og að þeir njóti almennt meiri hylli 

og virðingar sem faglegar mennta- og menningarstofnanir.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to examine the environment of music school principals, 

what the job entails and what changes have taken place in recent years. 

The research subject is in many ways interesting due to the unique position of 

music school principals. The schools operate across different school levels, students are 

of all ages, teaching takes place mostly in private lessons and the schools are both 

educational and cultural institutions. No prior research has been done on this subject in 

Iceland. 

The study is a qualitative interview study based on in-depth interviews with people 

who have extensive experience in the field. The main results are that the work is very 

diverse and puts a lot of effort into the human aspect. Principals need to have 

increasingly greater skills in the field of management, operations and human resources 

as well as being professional leaders with in-depth knowledge in the field of music. 

The results indicate that in recent years the profession has undergone major 

changes, the scope and responsibility of the job has increased significantly. Especially 

in the field of administration and operations, as well as various types of office work. 

This increased responsibility often comes at the expense of time principals have to 

handle the professional and artistic management of the schools. Interviewees agreed 

that the schools had grown in the community and that they generally enjoyed greater 

favor and respect as professional educational and cultural institutions. 
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1 INNGANGUR 

Tónlist hefur löngum verið okkur Íslendingum hugleikin. Við eigum fjöldann allan af 

hæfileikaríku tónlistarfólki, sem unnið hefur stórsigra og þrekvirki á sviði tónlistar um 

gjörvallan heim. Engu minna þrekvirki er það kerfi tónlistarskóla og sú menning  

tónlistarmenntunar sem byggð hefur verið upp hér á landi. Fjölmargir tónlistarskólar 

eru starfandi víðsvegar um landið og veita þeir fjölbreytta og vandaða tónlistarkennslu. 

Margir hafa fengið gott tónlistaruppeldi og dýrmætt veganesti út í lífið í tónlistarskólum 

landsins, og gildir þar einu hvort þeir einstaklingar gera tónlistina að ævistarfi eður ei. 

Tónlistarskólarnir eru í senn mennta- og menningarstofnanir. Í því ljósi er 

áhugavert  að kanna hið fjölþætta hlutverk sem skólastjórar tónlistarskóla gegna í starfi 

sínu og þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir. Það sem gerir viðfangsefnið 

jafnframt spennandi er hin mikla fjölbreytni skólanna, þeir starfa þvert á skólastig og 

sinna afar ólíkum hópi nemenda. Nemendahópur tónlistarskóla spannar öll skólastig og 

eru nemendur skólanna á öllum aldri. Þegar hugað er að stöðu skólastjóra skólanna 

vakna því fjölmargar spurningar sem snúa að starfi þeirra og stöðu.  

Tilgangur og meginmarkmið þessarar rannsóknar er að fá betri innsýn inn í starf 

þeirra, hvernig það hefur þróast og breyst í gegnum árin og hvaða kröfur eru gerðar til 

þeirra í starfi. Rannsóknin er afmörkuð við umhverfi skólastjóra í tónlistarskólum og 

tekur ekki til starfa kennara sem slíkra. Ýmsar rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar 

á tónlist og tónlistarmenntun á Íslandi en umhverfi skólastjórnenda tónlistarskóla hefur 

aldrei verið rannsakað eitt og sér.  

Við ritun rannsóknar þessarar eru orðin skólastjóri og skólastjórnandi notuð 

jöfnum höndum og er þar vísað til þeirra aðila sem veita tónlistarskóla forstöðu og bera 

höfuðábyrgð á stjórnun og rekstri tónlistarskóla.  

 

1.1 LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Starf skólastjóra er umfangsmikið starf þar sem kröfur og ábyrgð er mikil. Skólastjóri 

er í senn forstöðumaður og stjórnandi tónlistarskóla. Skólastjóri veitir faglega forystu, 

ber ábyrgð á rekstri skólans og að skólinn starfi í samræmi við lög og reglur. Skólastjóri 

þarf auk almennrar hæfni á sínu sviði að búa yfir þekkingu á sviði skólaþróunar, 

stjórnunar, rekstrar og stjórnsýslu (lög nr. 95/2019).  

Við ráðningu í starf skólastjóra tónlistarskóla er jafnan krafist menntunar á sviði 

tónlistar sem og stjórnunar, stjórnsýslu eða í kennslu- og uppeldisfræði. Samkvæmt 



 

 
14 

skýrslu starfshóps um starfslýsingar kennara og stjórnenda í tónlistarskólum er í flestum 

tilfellum lögð áhersla á að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu af stjórnun og rekstri 

skóla eða stofnana ásamt starfsmannahaldi (Félag kennara og stjórnenda í 

tónlistarskólum, 2021). Þá eru aðrir eiginleikar nefndir, sem gjarnan er leitast eftir við 

ráðningu skólastjóra, þ.e. að þeir búi yfir skipulagshæfileikum, frumkvæði, færni í 

mannlegum samskiptum, að þeir séu lausnamiðaðir og hafi hæfni til að tjá sig í ræðu 

og riti. 

Vísbendingar eru um að frá aldamótum hafi auknar áherslur verið lagðar á 

þekkingu, reynslu og menntun skólastjórnenda. Skólastjórar tónlistarskóla þurfa ekki 

einungis að hafa mikla innsýn inn í starf tónlistarkennara ásamt víðtækri faglegri 

þekkingu á sviði tónlistar heldur þurfa þeir einnig að hafa menntun á sviði stjórnunar, 

rekstrar og opinberrar stjórnsýslu (Samstarfsráð um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda, 2018). Við þetta er svo að bæta að það sem gerir tónlistarskóla einstaka 

samanborið við önnur skólastig og aðrar skólagerðir er að innan tónlistarskóla eru 

nemendur á öllum aldri. Allt frá nemendum á leikskólastigi upp í eldri borgara. Það eru 

engin aldurstakmörk sett. Kennarar og stjórnendur tónlistarskóla þurfa því að geta 

unnið með þarfir allra í huga ásamt því að fylgja áherslum aðalnámskrár 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

 

1.2 RANNSÓKNARSPURNING OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á starfi og umgjörð tónlistarskóla hér á landi og má 

þar finna ýmsar upplýsingar sem tengjast störfum skólastjórnenda. En eftir því sem 

rannsakandi kemst næst hefur aldrei verið gerð rannsókn sem snýr sérstaklega að 

skólastjórum tónlistarskóla og stöðu þeirra. Úttekt á kerfi tónlistarskóla sem 

framkvæmd var af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (2009) ásamt 

rannsókn Anne Bamford (2011) eru veigamikil gögn, sem veita góða yfirsýn yfir sviðið 

í heild sinni. Þrátt fyrir það skortir nánari skoðun á starfi skólastjóra tónlistarskólanna 

og þeim breytingum sem orðið hafa á starfinu undanfarin ár. Vísbendingar eru um að 

umfang starfsins hafi aukist til muna hin síðari ár (Samstarfsráð um starfsþróun kennara 

og skólastjórnenda, 2018). Margar rannsóknir hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn 

á stjórnendum og leiðtogum, ásamt hinum ýmsu stjórnunar- og samskiptakenningum 

sem settar hafa verið fram.  

Í ljósi þeirrar þekkingar sem er til staðar á sviðinu ákvað rannsakandi að afmarka 

rannsóknarspurningu við tvo meginþætti. Annars vegar er markmiðið að skoða hvað 
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felst í starfi skólastjóra tónlistarskóla og hins vegar hvaða breytingar hafa orðið á 

starfinu á undanförnum árum. Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er:  

Hvað felst í starfi skólastjóra tónlistarskóla og hvaða breytingar hafa orðið á því 

undanfarin ár? 

 

1.3 KYNNING Á FRÆÐILEGUM BAKGRUNNI 

Í fræðikafla (2. kafli) er farið yfir helstu rannsóknir og fræði á sviðinu. Skoðaðar eru 

rannsóknir á tónlistarskólum og tónlistarskólakerfinu. Farið er yfir þróun skólanna, 

hagsmunaaðila, fjármögnun þeirra, og hvata til reksturs tónlistarskóla. Hlutverk 

skólastjóra, ábyrgð í starfi og starfslýsingar verða skoðaðar ásamt rannsóknum á 

skólastjórum í grunnskólum. Þá er gerð grein fyrir lagagrunni, meginatriðum 

aðalnámskrár og hvernig hún snýr að skólastjórum. Þá verða erlendar rannsóknir 

skoðaðar ásamt samskiptakenningum og hugmyndafræði um nýskipan í rekstri. 

Fræðiumfjöllun miðar að því að rannsaka og skýra helstu þætti er snúa að 

starfsumhverfi skólastjóra tónlistarskóla. 

Í rannsókninni verða fyrst skoðaðar helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

tónlistarskólunum og umhverfi þeirra á Íslandi. Leitað verður fanga í skýrslu Anne 

Bamford (2011), sem verður að teljast ein ítarlegasta heimild um þróun og stöðu 

tónlistarskóla hér á landi. Þá verður þróun varðandi fjölda skóla og nemenda skoðuð í 

ljósi könnunar Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (2009) sem og hagrænir 

hvatar út frá greiningu í bók Ágústs Einarssonar, Menningarhagfræði (2012). Litið 

verður til hagrænna hvata við rekstur tónlistarskóla, fjármögnunar þeirra og helstu 

hagsmunaaðila í starfsemi skóla. Þá verður hlutverk skólastjóra og stjórnenda skoðað 

og þar horft til starfslýsinga og þess fjölþætta hlutverks sem krafist er af skólastjórum 

sem stjórnendum mennta- og menningarstofnana. 

Því næst eru grunnstoðir tónlistarskólakerfisins skoðaðar, lagagrunnur og þróun 

lagasetninga ásamt hlutverki menningarstefnu, fjölbreytileika skólanna og 

samfélagsins á hverjum stað. Þá er litið sérstaklega til aðalnámskrár, hlutverk hennar, 

meginmarkmið og þann ramma sem settur er skólunum og stjórnendum þeirra í 

námskránni, ásamt mati á skólastarfinu og ábyrgð stjórnenda skólanna þar á.  

Samkvæmt Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (2009) eru um 80% 

nemenda tónlistarskólanna á grunnskólaaldri og því er áhugavert að bera saman stöðu 

skólastjóra í grunnskólum og tónlistarskólum og skoða að hvaða leyti, ef einhverju, þeir 

líkjast. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu skólastjóra grunnskóla og þróun 
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á starfi þeirra undanfarin ár hefur verið gerð góð skil. Samstarf grunnskóla og 

tónlistarskóla er jafnan mikið og náið, í aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2000) er 

auk þess fjallað ítarlega um samstarf tónlistarskóla og grunnskóla. Því er áhugavert að 

bera saman og skoða stöðu skólastjóra þessara tveggja mismunandi skólagerða. 

Rannsóknir á skólastjórum erlendis verða skoðaðar í kafla 2.7, þar sem leitast 

verður eftir að athuga stöðu þeirra og breytingar í starfi undanfarin ár. Því næst er fjallað 

um stjórnunar- og samskiptakenningar, er þar farið í kenningu Mintzberg um tíu 

mismunandi hlutverk stjórnenda, þarfapíramída Maslows ásamt X og Y kenningu 

McGregors. 

Í lok fræðikaflans er að finna umfjöllun um nýskipan í opinberum rekstri (e. new 

public management), en þar er átt við stjórnsýsluumbætur sem eiga rætur sínar að rekja 

til 9. og 10. áratugs síðustu aldar. Fjallað verður um tilurð hugmyndafræðinnar og 

upptöku hennar hér á landi í lok 20. aldar. Skoðuð verða áhrif á stjórnsýslu, stofnanir 

og starf stjórnenda fram til dagsins í dag.  

 

1.4 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Við gerð rannsóknarinnar var eigindlegri aðferðarfræði beitt. Viðfangsefni þessarar 

ritgerðar hefur ekki verið rannsakað sérstaklega áður. Þó liggja fyrir ýmsar heimildir, 

gögn og skýrslur sem gefa ákveðna vísbendingu um þróun mála. Eigindlega 

rannsóknarformið þótti því best til þess fallið að svara rannsóknarspurningunni.  

Unnið var út frá grundaðri kenningu (e. grounded theory) og byggist hún á því að 

rannsóknarspurning er mótuð og um leið er gögnum kerfisbundið safnað og þau greind 

(Glacer og Strauss, 2009). Grunduð kenning þykir eiga vel við þegar litlar eða engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á umfjöllunarefninu (Creswell, 2007). Rannsóknin og 

rannsóknarspurningin þróast eftir því sem niðurstöður taka á sig mynd. 

Aðferðafræðin sem notast var við í rannsókninni byggir á einstaklingsviðtölum þar 

sem megingagna rannsóknarinnar var aflað. Viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured 

interviews), þar sem rannsakandi lagði upp með ákveðinn viðtalsramma og spurningar 

sem ekki voru leiðandi. Leitast var eftir að fá persónulegt sjónarhorn viðmælanda og 

gefa honum tækifæri til að tjá sig um þau mál sem honum fannst skipta máli. Viðtöl 

voru hljóðrituð og skrifuð upp. Því næst voru þau þaullesin, þemagreind og skipt upp í 

undirþemu. Þá var leitað í fyrirliggjandi fræði og gögn sem tengdust viðfangsefni 

rannsóknarinnar og niðurstöður skoðaðar í því ljósi. Ríkt samspil var á milli viðtala, 
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gagnaöflunar og greiningar gegnum allt rannsóknarferlið og var mikið flæði þar á milli 

á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Viðmælendur voru sjö talsins, fimm karlar og tvær konur. Sex viðmælendur 

störfuðu sem skólastjórar og einn sem aðstoðarskólastjóri með mikla reynslu sem 

stjórnandi. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að búa yfir yfirgripsmikilli reynslu sem 

skólastjórnendur og höfðu allir verið viðriðnir starfsemi tónlistarskóla um margra ára 

skeið. Við val á viðmælendum var leitast eftir því að endurspegla fjölbreytni skólanna. 

Viðmælendahópurinn samanstóð af skólastjórum frá stórum og litlum skólum, skólum 

innan Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðisins og af landsbyggðinni og frá einkareknum 

skólum og skólum reknum af sveitarfélögum. 

Öll viðtöl voru hljóðrituð með samþykki viðmælanda og koma þeir fram undir 

dulnefni. Ákveðið var að nota dulnefni bæði vegna þess að ekki kusu allir viðmælendur 

að koma fram undir nafni en auk þess þótti rannsakanda sýnt að svör yrðu hreinskiptnari 

en ella ef þau yrðu notuð. Niðurstöður gæfu því raunhæfari mynd af gang mála. 

 

1.5 RÖKSTUÐNINGUR VIÐ VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Rannsakandi starfar sem deildarstjóri og kennari í tónlistarskóla ásamt því að sinna 

nefndar- og trúnaðarstörfum fyrir Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum og 

Kennarasamband Íslands. Rannsakandi hefur um 12 ára starfsreynslu sem kennari í 

tónlistarskóla og þekkir starfið og umgjörðina vel. Í störfum sínum hefur rannsakandi 

orðið þess áskynja að starf skólastjóra er afar umfangsmikið og eftir óformleg samtöl 

við skólastjórnendur vaknaði áhugi á að kanna umhverfi þeirra og breytingar í starfinu 

nánar, en slík rannsókn hefur ekki verið gerð áður. 

Rannsakandi telur að vöntun sé á rannsókn sem tekur til starfa skólastjórnenda í 

tónlistarskólum og umhverfis þeirra, engin slík rannsókn hefur verið gerð hér á landi. 

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni en auk þess eru vonir 

bundnar við að rannsóknin veiti innsýn inn í störf skólastjórnenda og að hún muni 

jafnframt ýta undir fræðilega umræðu um stöðu skólastjóra í tónlistarskólum. 

 

1.6 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í fyrsta kafla er vikið stuttlega að 

helstu þáttum rannsóknarinnar ásamt lýsingu á viðfangsefni, aðferðafræði og helstu 

markmiðum rannsóknarinnar.  
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Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn, sögu tónlistarskólanna, starf 

skólastjóra, lagaramma og aðalnámskrá. Þá er farið yfir helstu rannsóknir er tengjast 

starfi skólastjóra og stjórnenda ásamt helstu hugtökum sem vísað er í, í rannsókninni. 

Kafli þrjú snýr að aðferðafræði rannsóknar. Þar verður gerð grein fyrir 

þátttakendum og vali á þeim, gerð verður grein fyrir hönnun rannsóknar, 

rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar og greiningu og úrvinnslu gagna. Þá er 

fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og gerð grein fyrir stöðu rannsakanda 

og siðferðislegum álitamálum. 

Fjórði kafli er sá viðamesti í ritgerðinni en þar eru niðurstöður rannsóknarinnar 

settar fram og ályktað út frá þeim rannsóknargögnum sem fyrir liggja.  

Kafli fimm er umræðukafli þar sem heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru 

ræddar, þær settar í samhengi við fræðikafla og rannsóknarspurningu er svarað. Þá 

verða dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar og lagðar fram hugmyndir að 

frekari rannsóknum.  

Í sjötta og síðasta kafla má finna lokaorð þar sem rannsakandi ræðir sínar ályktanir 

af rannsókninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

2 FRÆÐILEGUR GRUNNUR 

Þó nokkuð hefur verið ritað um tónlist, tónlistarkennslu og tónlistarskóla hér á landi. 

Þrátt fyrir það hefur ekki verið gerð formleg rannsókn sem tekur sérstaklega til 

skólastjórnenda tónlistarskóla og umhverfis þeirra. Ýmsar áhugaverðar rannsóknir og 

skýrslur hafa verið gerðar á sviði tónlistar og tónlistarkennslu á Íslandi og má þar finna 

nokkrar heimildir er tengjast starfi skólastjóra tónlistarskóla. 

 

2.1 RANNSÓKNIR Á ÍSLANDI 

Skýrsla Anne Bamford (2011) um list- og menningarfræðslu á Íslandi markaði ákveðin 

þáttaskil hér á landi þar sem aldrei hafði áður verið ráðist í jafn viðamikla úttekt á lista- 

og menningarfræðslu hér landi. Bamford komst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni að 

tónlistarskólakerfið á Íslandi væri einstakt, rótgróið og aðgengi víðast hvar gott. 

Skólarnir nytu stuðnings yfirvalda sem og íbúa. Kennarar voru álitnir vel menntaðir og 

gæði námsins mikil. Bamford benti jafnframt á að mörg ónýtt tækifæri væru til staðar 

sem tilvalin væru til að efla samstarf við stofnanir og skóla í nærsamfélaginu.  

FT (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum) gerði einnig viðamikla könnun 

árið 2009 þar sem starf kennara og stjórnenda var skoðað ásamt þjónustu og umfangi 

skólanna. Könnunin var megindleg og mjög ítarleg. Þar er að finna mikið magn gagna 

og tölfræði frá öllum skólum landsins. Sams konar könnun var framkvæmd af félaginu 

árið 2003 og var framsetning niðurstaðna sett fram í samanburði við fyrri könnun. Þetta 

gefur aukið vægi þar sem tölfræðin nær yfir lengra tímabil og því hægt að skoða þær 

breytingar sem átt hafa sér stað á tímabilinu. Í könnun FT er að finna ýmsar gagnlegar 

upplýsingar um þróun skólanna, fjölda skóla, nemenda, kennara, stjórnenda ásamt öðru 

gagnlegu. Nánar er fjallað um niðurstöður könnunarinnar hér á eftir í kafla 2.2.1 um 

þróun í aðsókn og fjölda tónlistarskóla (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 

2009). 

Til þess að skilja umhverfi tónlistarskólastjóra betur er einnig mikilvægt að líta til 

þess þáttar er snýr að fjármögnun skólanna, þeim hvötum og kröfum sem þar eru uppi 

og hvernig skólarnir réttlæta tilvist sína út frá hagrænum forsendum. Til að glöggva sig 

betur á hagrænum áhrifum menningar, tónlistar og tónlistarnáms var notast við bók 

Ágústs Einarssonar, Menningarhagfræði (2012). Ágúst hefur verið okkar allra helsti 

fræðimaður og rannsakandi á sviði hagrænna áhrifa menningar. Í bókinni skoðar hann 

verðmætasköpun í menningarstarfsemi landsins og setur hana í samhengi við hagræna 
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mælikvarða. Í bókinni er fjallað um hvernig menningarstarfsemi teygir anga sína út í 

hin ýmsu svið samfélagsins og hver áhrif hennar eru á landsframleiðslu. Ágúst skoðar 

einnig framboð og eftirspurn í menningu, hlutverk ríkisins og menningar- og 

menntastofnana (Ágúst Einarsson, 2012). Nánar verður farið í rannsóknir Ágústs 

Einarssonar í kafla 2.2.2. um hagræna hvata til reksturs tónlistarskóla. 

Önnur rit sem vert er að nefna eru til að mynda Framtíðarmúsík (2018) sem Kristín 

Valsdóttir ritstýrði, þar er að finna greinar sem byggðar eru á rannsóknum og 

þróunarverkefnum tengdum tónlistarmiðlun. Þar var sérstaklega skoðuð grein sem 

Kristín ritaði sjálf, en þar fjallar hún um námsmenningu og tónlistarnám í 

tónlistarskólum á Íslandi. Kristín kemst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt sé að laga 

námið að þörfum hvers og eins nemanda, að leita þurfi leiða til að gera námið að 

veigameiri þætti í lífi hvers og eins. Hún segir að horfa þurfi til þarfa samfélagsins og 

hvers konar hæfni þörf er á til að byggja upp tónlistarlíf framtíðarinnar (Kristín 

Valsdóttir, 2018). Stjórnun og stefnumótun skólanna þarf því að taka mið af þessum 

síbreytilegu þáttum og áherslum í samfélaginu á hverjum tíma.  

Ákveðnar vísbendingar eru um að álag á skólastjórnendur hafi aukist og vísar 

rannsakandi þar sérstaklega til skjals sem gefið var út á vef samstarfsráðs um 

starfsþróun kennara og stjórnenda (2018). Þar var fjallað um faglegar kröfur til kennara 

og stjórnenda í tónlistarskólum og breytingar á starfsumhverfi þeirra. Í skjalinu kom 

fram að meiri kröfur væru gerðar til stjórnenda sem fagmanna í stjórnun en áður og  

ákveðnar vísbendingar um auknar kröfur varðandi rekstur, stjórnsýslu, áætlanagerð og 

að ábyrgð stjórnenda hefði aukist umtalsvert. 

Í því sambandi er auk þess vert að nefna sérstaklega tvær áhugaverðar 

rannsóknarritgerðir. Eiríkur Stephensen (2016) gerði rannsókn á stöðu tónlistarkennslu 

á 21. öld hér á landi. Þar fjallaði hann um tónlistarskólana sjálfa og þróun þeirra frá 

sjónarhorni kennara. Eiríkur skoðaði hvernig aðferðir kennara hafa breyst og hvernig 

uppbygging kennslu hefur þróast. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að allir 

þátttakendur höfðu á einhvern hátt breytt eða aðlagað kennsluhætti sína að breyttum 

tímum til að mæta þörfum nemenda. Þá gerði Anna Sigurbjörnsdóttir (2013) ítarlega 

rannsókn á lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, tilkomu þeirra og 

áhrifum. Niðurstöður hennar voru þær að lögin hefðu mótast af nokkrum samverkandi 

þáttum. Setning laganna varð til þess að staða tónlistarskóla styrktist mikið og fjölgaði 

þeim ört í kjölfarið. Lagasetning þessi er undirstaðan sem hið öfluga tónlistarskólakerfi 

og tónlistarlíf landsins byggir á. 
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Hér hefur verið farið stuttlega yfir nokkrar af helstu rannsóknum á sviði 

tónlistarskóla hér á landi. Þótt engar þeirra taki eingöngu fyrir störf skólastjóra 

tónlistarskóla koma þær allar að einhverju leyti inn á svið skólastjóra eða þætti sem 

þeim tengjast. 

Í næsta kafla verður farið yfir kerfi tónlistarskóla og þróun þeirra skoðuð og settar 

fram tölulegar upplýsingar. Þá verður litið til hagrænna hvata til reksturs tónlistarskóla, 

fjármögnunar þeirra og helstu hagsmunaaðila í skólastarfi, en þessir þættir tengjast allir 

starfi skólastjóra í tónlistarskólum. 

 

2.2 TÓNLISTARSKÓLAR Á ÍSLANDI 

Það kerfi tónlistarskóla sem við búum við hér á landi er um margt einstakt. Samkvæmt 

könnun Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum frá árinu 2009 eru 88 

tónlistarskólar starfræktir víðsvegar um landið og um 15.000 nemendur stunda nám við 

skólana (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). Aðgengi að skólunum 

er almennt gott. Vel menntaðir og reynslumiklir kennarar starfa við skólana og námið 

er vandað og fjölbreytt. Hver nemandi í fullu námi fær að jafnaði klukkustund í 

einkakennslu á viku ásamt hóptímum og kennslu í öðrum fögum innan skólans. Ef horft 

er út fyrir landsteinana er afar sjaldgæft að finna skóla með viðlíka þjónustu og stendur 

nemendum til boða á Íslandi (Bamford, 2011).  

     Elsti starfandi tónlistarskóli landsins er Tónlistarskóli Reykjavíkur en hann var 

stofnaður árið 1930 (Morgunblaðið, 2000). Frá stofnun fyrsta tónlistarskólans hafa 

orðið miklar breytingar á samfélaginu í heild. Gríðarlegar tæknibreytingar hafa orðið 

og neysla á menningu og menningarefni hefur breyst, ásamt samfélagslegum áherslum 

og tíðarandi hefur tekið miklum breytingum.  

 

2.2.1 Þróun í aðsókn og fjölda 

Allt frá stofnun fyrstu tónlistarskólanna hefur þeim fjölgað jafnt og þétt. Með setningu 

laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 12/1963) jókst framboð og 

eftirspurn eftir tónlistarmenntun og hefur haldið áfram að aukast síðan þá. Hér á eftir 

verður leitast eftir að greina þróun í fjölda skóla, nemenda og kennara til að varpa ljósi 

á stærð og umfang skólanna. 

Í töflunni hér að neðan má sjá þróun í fjölda tónlistarskóla og nemenda frá árinu 

1961 til ársins 2009, að auki kemur þar fram hvernig hlutfall nemenda af íbúafjölda. 

Þar má sjá að stöðug aukning hefur orðið í fjölda skóla og nemenda (Ágúst Einarsson, 
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2014). Tekið skal fram að nýjustu tölur um fjölda, stöðu og þróun skólanna eru frá árinu 

2009 (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009) og er stuðst við þær tölur í 

þessum kafla. 

 

TAFLA 2.1 FJÖLDI TÓNLISTARSKÓLA OG NEMENDA (2009/2003) 

Ár Fjöldi tónlistarskóla Fjöldi nemenda Hlutfall nemenda af 

íbúafjölda 

1961  13 670 0,4% 

1970 30 3.000 1,5% 

1980  56 7.500 3,3% 

1990 67 8.700 3,4% 

2003 80 12.300 4,2% 

2009 88 15.100 4,8% 

 

Í könnun Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum sem unnin var árið 2009 

voru bornar saman ýmsar tölulegar upplýsingar frá annarri könnun sem félagið gerði 

árið 2003. Árið 2009 var könnunin útvíkkuð og náði hún einnig til sjálfstætt starfandi 

tónlistarskóla. Könnunin árið 2009 náði til 88 skóla, eða 8 fleiri en í fyrri könnun. Árið 

2003 takmarkaðist útsending spurningalista við tónlistarskóla sem störfuðu samkvæmt 

lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 en í rannsókninni 2009 

bættust við sjálfstætt starfandi skólar. Helstu niðurstöður voru þær að jafnt og þétt hefði 

skólum og nemendum fjölgað og fjöldi starfshlutfalla aukist. Með tilliti til aukningar í 

úrtaki þá fjölgaði kennurum og stjórnendum í tónlistarskólum um 20% á tímabilinu 

(Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). Óveruleg breyting var á fjölda 

tónlistarskóla á milli kannana, munur í fjölda skýrist helst af því að könnunin náði til 

fleiri skóla árið 2009 en 2003 því tveir nýir skólar tóku til starfa á tímabilinu. 

 

TAFLA 2.2 FJÖLDI TÓNLISTARSKÓLA (2009/2003) 

 Tónlistarskólar 

2009 

Hlutfall Tónlistarskólar 

2003 

Hlutfall 

Landið allt 88  80  

Höfuðborgarsvæði 36 41% 30 37,5% 

Utan 

höfuðborgarsvæðis 

52 59% 50 62,5% 
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Aukning í fjölda kennara og stjórnenda nemur um 28%, en þegar tekið er tillit til þess 

að sex af þeim átta skólum sem fengu könnunina senda árið 2009 voru þegar starfandi 

árið 2003 er engu að síður um talsverða fjölgun kennara og stjórnenda að ræða eða um 

20% aukningu. Fjölgunin var mun meiri á höfuðborgarsvæðinu en utan þess eða 39%. 

Þegar tekið er tillit til skóla sem voru þegar starfandi árið 2003 var aukningin um 29% 

á höfuðborgarsvæðinu og um 8% á landsbyggðinni.  

 

TAFLA 2.3 FJÖLDI KENNARA/STJÓRNENDA Í TÓNLISTARSKÓLUM (2009/2003) 

 Kennarar/ 

stjórnendur 

2009 

Hlutfallsleg 

skipting 

Kennarar/ 

stjórnendur 

2003 

Breyting* 

Landið allt  892  699 28% 

Höfuðborgarsvæði  539 60% 387 39% 

Utan höfuðborgarsvæðis  353 40% 312 13% 

 

Aukning varð á fjölda stöðugilda í kennslu og stjórnun samanborið við árið 2003 og 

fjölgaði þeim um 14%.  

 

TAFLA 2.4 FJÖLDI STÖÐUGILDA Í TÓNLISTARSKÓLUM (2009/2003) 

 Stöðugildi 2009 

(kennsla/stjórnun)  

Hlutfallsleg 

skipting  

Stöðugildi 2003 

(kennsla/stjórnun) 

Breyting  

Landið allt  720  631 14% 

Höfuðborgarsvæði  393 55% 333 18% 

Utan 

höfuðborgarsvæðis  327 

45% 298 

10% 

 

Töluverð aukning hefur orðið í nemendafjölda. Þegar tekið er inn í útreikningana að 

sumir skólanna voru með í könnuninni 2009 en ekki árið 2003 þá nam raunaukning í 

nemendafjölda um 14% á tímabilinu. Aukning var mun meiri á höfuðborgarsvæðinu en 

á landsbyggðinni, eða rúm 19% á höfuðborgarsvæðinu og rúm 7% á landsbyggðinni. 

 

TAFLA 2.5 FJÖLDI NEMENDA Í TÓNLISTARSKÓLUM (2009/2003) 

 Nemendur 

2009  

Hlutfall  Nemendur 

2003  

Breyting*  

Landið allt 15.055  12.292 22% 



 

 
24 

Höfuðborgarsvæði 7.502 49,8% 5.489 37% 

Utan 

höfuðborgarsvæðis 

7.553 50,2% 6.803 11% 

 

Þrátt fyrir stöðuga fjölgun nemenda við skólana og þá staðreynd að þeir voru dreifðir 

út um allt land og aðgengi jafnan gott, þá voru biðlistar í 63% þeirra. Það gefur til kynna 

meiri eftirspurn en hægt er að mæta. Skólarnir voru þar með ekki færir um að þjóna 

öllum sem sóttust eftir tónlistarnámi (Bamford, 2011). 

 

TAFLA 2.6 BIÐLISTAR EFTIR SKÓLAVIST (2008) 

 Landið allt  Höfuðborgarsvæði  Utan höfuðborgarsv.  

Hlutfall skóla sem voru með 

biðlista haustið 2008 
63% 77% 52% 

Fjöldi nemenda á biðlista 

haustið 2008 
1.951 1.376 575 

 

Framboð á kennurum var misjafnt eftir landshlutum, mest framboð var í höfuðborginni 

en erfiðara var að fá sérhæfða kennara til starfa á landsbyggðinni. Algengt var að einn 

kennari sinnti kennslu á mörg hljóðfæri, það var bæði vegna fjölda nemenda og skorts 

á sérhæfðum kennurum.  

Í könnun FT (2009) kom einnig fram að á landsvísu höfðu 80,4% kennara og 

stjórnenda menntun sem samsvaraði fyrstu háskólagráðu eða meira. Menntunarstig 

meðal tónlistarkennara telst því nokkuð hátt. Menntunarstig á höfuðborgarsvæðinu var 

talsvert hærra en á landsbyggðinni þar sem 88,2% kennara og stjórnenda á 

höfuðborgarsvæðinu höfðu lokið fyrstu háskólagráðu eða samsvarandi menntun á móti 

68,4% á landsbyggðinni (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). 

Samkvæmt þessari samantekt fjölgaði tónlistarskólum mikið frá setningu laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla árið 1963 og fram á fyrsta áratug 21. aldar, en 

síðan þá dró úr aukningu og fjöldi þeirra hélst nokkuð stöðugur. Fjöldi kennara og 

stjórnenda við skólana jókst, sem gefur til kynna að skólarnir hafi stækkað, það má 

einnig sjá í fjölgun nemenda í samanburði við íbúafjölda. Með tilliti til aukningar í 

úrtaki í könnun FT (2009) þá fjölgaði kennurum og stjórnendum í tónlistarskólum um 

20% á tímabilinu 2003-2009. Raunaukning nemenda á sama tímabili nam um 14% og 

voru þeir 15.055 árið 2009. Þrátt fyrir þessa miklu aukningu voru enn biðlistar við 63% 
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tónlistarskóla sem gefur til kynna að eftirspurn eftir tónlistarmenntun sé að einhverju 

leyti umfram framboð. 

Eins og fyrr segir er könnun Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum frá 

árinu 2009 nýlegasta heimild sem tekur til stöðu og þróunar tónlistarskólanna á 

landsvísu. Samkvæmt heimildum höfundar stendur til að endurtaka könnunina á árinu 

2021 (Sigrún Grendal, formaður FT, munnleg heimild, 11. janúar 2021). 

Í framhaldi af þessari skoðun á stöðu og þróun skólanna lítum við til hagrænna 

hvata við rekstur tónlistarskóla sem og fjármögnunar þeirra, en þessir þættir eru hluti 

af því umhverfi sem skólastjórar skólanna standa frammi fyrir í störfum sínum. 

 

2.2.2 Hagrænir hvatar  

Til þess að meta hagræna hvata við rekstur tónlistarskóla er mikilvægt að líta til virðis 

þeirra. Í því samhengi er ekki einungis átt við hagrænt virði heldur einnig samfélagslegt 

og menningarlegt virði.  

Ágúst Einarsson (2012) talar um að hugtakið virði sé lykilhugtak í báðum greinum 

og að það sé brú milli heima hagfræði og menningar. Efnahagslegt virði endurspeglast 

því í verði á vöru og þjónustu, en menningarlegt virði í hinu listræna, fagurfræðilega 

og í upplifun fólks. Innan menningarhagfræði er gjarnan rætt um svokallaðar 

verðleikavörur (e. merit goods). Þar er átt við vörur og þjónustu sem við sem þegnar 

þjóðfélagsins erum sammála um að framleiddar séu í samfélagi okkar og flest okkar 

samþykkja að hið opinbera noti hluta skatttekna sinna til að tryggja það. Alla jafna er 

fólk reiðubúið að greiða fyrir listræna starfsemi, það getur verið í formi þess að sækja 

slíka atburði og greiða aðgangseyri eða í gegnum skattkerfið með því að hluta 

skattgreiðslna sé ráðstafað til styrktar og rekstrar slíkrar starfsemi (Ágúst Einarsson, 

2012, bls. 14).  

Tónlistarskólarnir eru fjármagnaðir með skattkerfinu og eru að mestu leyti á 

framfæri sveitarfélaganna. Almenn sátt ríkir um fyrirkomulagið og er það merki þess 

að samfélagið sé sammála um að rekstur þeirra sé peninganna virði og hafi slíkt gildi 

að við viljum hlúa að þeim áfram. 

Virði tónlistariðkunar mælist því ekki aðeins í peningum heldur einnig í öðrum 

þáttum á borð við ánægju, vellíðan og bætt samskipti fólks. Þar að auki er 

verðmætasköpun í tónlist á Íslandi um 20 milljarðar króna á ársgrundvelli (Ágúst 

Einarsson, 2014). 
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Ruth Towse talar um að við sem samfélag viljum að sumir hlutir og þjónusta eigi 

að vera aðgengileg öllum. Því við lítum svo á að um sé að ræða mikilvægan þátt í 

samfélagi manna. Að það sé þess virði að nota skatttekjur ríkisins til að halda þeim á 

lofti og niðurgreiða til að auka möguleika fólks til að sjá eða upplifa þessa hluti (Towse, 

2010). Gott dæmi um þetta er rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ef rekstur hennar 

ætti að vera sjálfbær eingöngu með aðgöngugjaldi á tónleika væru miðarnir svo dýrir 

að eftirspurn yrði afar lítil, hún gæti ekki rekið sig sjálf. Við sem samfélag viljum reka 

sinfóníuhljómsveit, leikhús, listasöfn, menningarhús og tónlistarskóla. Við teljum 

fórnarkostnaðinn þess virði.  

Tónlistarnám hefur þar að auki mikil jákvæð áhrif á þroska og uppbyggingu 

einstaklingsins. En Júlíana Rún Indriðadóttir, formaður Samtaka tónlistarskólastjóra 

rammar þetta ágætlega inn í viðtali sem birtist í Fréttablaðinu árið 2018: 

 

Tónlistarnám þjálfar einbeitingu og minni og eflir vitsmuni og sköpunargáfu. 

Rannsóknir sýna að tónlistarnám hefur jákvæð áhrif á námshæfni almennt, enda 

reynir þar bæði á lestur, skilning og rökhugsun. Það er líka mikil áhersla lögð á 

samspil í tónlistarnámi, sem eykur félagsfærni og virðingu fyrir öðrum. 

Megináherslur í menntastefnu nútímans eru á félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, 

sköpun og heilbrigði og það er óhætt að fullyrða að tónlistarskólarnir rækta þessi 

gildi í miklum mæli (Oddur Freyr Þorsteinsson, 2018). 

 

Í rannsókn sem Sigríður Teitsdóttir framkvæmdi árið 1999 í grunnskólum Kópavogs 

kannaði hún samband tónlistarnáms og námsgengis í grunnskólanum. Þær niðurstöður 

bentu til þess að nemendum í tónlistarnámi vegnaði að jafnaði betur í grunnskóla en 

þeim sem stunduðu ekki slíkt nám. Minni tími fór í að vinna heimavinnuna og 

nemendur fengu að jafnaði hærri einkunnir. Í rannsókninni kom einnig fram að þau 

börn sem vörðu tíma í tómstundir með fjölskyldunni gerðu það í enn ríkari mæli ef þau 

voru í tónlistarnámi. Tónlistarnemendurnir virtust þá jafnframt vera síður einmana en 

hinir og einkunnir þeirra á grunnskólaprófum hækkuðu eftir því sem þeir höfðu stundað 

lengur tónlistarnám (Kjartan Eggertsson, 2001).  

Í ljósi þessara niðurstaðna eru hvatar til reksturs tónlistarskóla því fjölmargir. 

Skólarnir eru ekki einungis öflugar mennta- og menningarstofnanir, heldur ýta þeir 

einnig undir þroska og bæta hæfni nemenda til að takast á við lífið í víðara samhengi. Í 

mörgum sveitarfélögum, og þá sérstaklega þeim smærri, eru tónlistarskólar gjarnan 

miðpunktur menningarstarfsemi samfélagsins og nemendur þeirra eru þátttakendur í 
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flestöllum uppákomum í bænum. Í kjölfar þessarar skoðunar á hagrænum hvötum til 

reksturs tónlistarskóla verður litið stuttlega til fjármögnunar þeirra. 

 

2.2.3 Fjármögnun  

Fjármögnun tónlistarskólanna og rekstrarlegur grunnur þeirra byggir á lögum um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, sem sett voru árið 1963, með síðari 

breytingum (Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985). Nánar 

verður fjallað um lagalegan grundvöll skólanna í kafla 2.4. 

Í desember 2008 voru skoðaðar fjárveitingar ríkis og sveitarfélaga til lista og 

menningar á árunum 1998-2007. Þar kom í ljós að opinber útgjöld til þessara 

málaflokka höfðu nær tvöfaldast á þeim tíma. Jafnframt varð á þessu tímabili aukning 

í útgjöldum ríkisins, sem fóru úr 12.500 kr. á mann upp í um 22.000 kr. Hjá 

sveitarfélögum varð aukningin á þann hátt að kostnaður fór úr um 7.000 kr. í um 13.000 

kr. árið 2002 og stökk svo upp í nærri 17.900 á mann árið 2007 (Bamford, 2011). 

Í rannsókn Anne Bamford (2011) voru borin saman útgjöld ríkisins til 

menningarmála á Íslandi í samanburði við hin norrænu ríkin. Þar kom fram að útgjöldin 

voru mest á Íslandi, eða um 0.85% af vergri landsframleiðslu. Noregur var með 0.71%, 

Danmörk 0.60%, Finnland 0.59% og Svíþjóð 0.47%. Þó er vert að taka fram að árið 

2005 var hlutfallið lægra en árin á undan, meðaltal áranna 2005-2007 var 0.91%. 

Samkvæmt þessu hefur hlutfall fjárveitinga á Íslandi til lista og menningar aukist 

nokkuð síðastliðin tíu ár, hjá ríki jafnt sem sveitarfélögum (Bamford, 2011).  

Þann 13. apríl 2016 var undirritað samkomulag ríkis og sveitarfélaga um hvernig 

haga skyldi stuðningi við tónlistarnám og hvernig hægt væri að jafna aðstöðumun 

nemenda til tónlistarnáms. Þar var samþykkt að ríkissjóður greiddi árlegt 

styrktarframlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Styrkurinn skyldi notast til greiðslu 

kennslukostnaðar, einnig átti hann að vera álag fyrir stjórnunarkostnað, langtímaforföll,  

og sem hljóðfæragjald og annar kostnaður (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla nr. 75/1985). Einnig er þessu framlagi ætlað að gera nemendum kleift að 

stunda tónlistarnám óháð búsetu og efnahag. Nota skal framlagið til að greiða niður 

kennslukostnað nemenda í framhaldsnámi í hljóðfæraleik og söng, miðnámi í söng og 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, nemendum sem lokið hafa námi á 

framhaldsskólastigi. Þetta gildir ekki um tónlistarnám sem kennt er í 

listframhaldsskólum. Á árunum 2016-2018 nam þessi fjárhæð 520 milljónum króna og 

er greidd með jöfnum mánaðarlegum greiðslum (Reglur um framlög úr jöfnunarsjóði 
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sveitarfélaga til stuðnings við tónlistarnám og jöfnunar á aðstöðumun nemenda, 2016). 

Frá og með árinu 2017 skal, í samræmi við launaforsendur í kjarasamningum BHM og 

verðlagsforsendur fjárlaga, framlag ríkisins breytast á hverju ári. Hlutföll framlagsins 

skulu vera í hlutföllunum 85% sem fer í laun og 15% í önnur gjöld. Annar kostnaður 

en laun, sem fæst með framlagi frá ríkinu, breytist samkvæmt forsendum fjárframlaga 

um almennar verðlagsbreytingar (Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 

75/1985). 

Samkvæmt núgildandi lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla greiðir 

viðkomandi sveitarfélag, sem rekur tónlistarskólann, launakostnað skólastjóra og 

kennara. Ef skólinn er ekki rekinn af sveitarfélaginu þá ber honum að senda áætlun um 

kennslu á næsta fjárhagsári til sveitarstjórnar fyrir 1. maí á hverju ári ásamt greinargerð 

hvernig kennslu verði háttað á komandi ári. Þeir tónlistarskólar sem ekki eru reknir af 

sveitarfélögum eiga að fá greiddan launakostnað úr sveitarsjóði í samræmi við 

kjarasamninga og rekstraráætlun. 

Tónlistarskólar eiga að innheimta skólagjöld og eiga þau að standa undir öðrum 

kostnaði en launakostnaði, að svo miklu leyti sem reksturinn er ekki borinn uppi af 

annarri fjáröflun eða öðrum styrktarmeðlimum (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla nr. 75/1985). Í skýrslu FT frá árinu 2009 kom fram að hlutfall 

launakostnaðar af rekstrarkostnaði tónlistarskóla væri 80% að meðaltali (Félag kennara 

og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). 

Hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga liggja ekki fyrir upplýsingar um hvernig 

kostnaður við tónlistarskóla skiptist milli kennslu, stjórnunar og annars 

rekstrarkostnaðar. Sambandið fær upplýsingar um rekstur sveitarfélaganna úr 

ársreikningum þeirra þar sem nánari sundurliðun þessara flokka kemur ekki fram. 

Heildarrekstrarkostnaður sveitarfélaganna vegna reksturs tónlistarskóla árið 2005 nam 

2,5 milljörðum króna (Þingskjal nr. 1136/2006-2007).  

Þó svo að kostnaður við rekstur tónlistarskóla hafi aukist á því tímabili, sem fjallað 

er um hér að ofan, hefur nemendum einnig fjölgað og skólarnir hafa stækkað. Þá kom 

fram að launakostnaður væri langstærsti liðurinn í rekstrarkostnaði skólanna, eða um 

80% (Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). Þróun skólanna, fjöldi 

nemenda og kennara, samfélagslegir- og hagrænir hvatar til reksturs þeirra eru meðal 

þeirra þátta sem skólastjórnendur þurfa að standa skil á gagnvart rekstraraðilum og 

öðrum hagsmunaaðilum skólanna.  
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2.2.4 Hagsmunaaðilar í skólastarfi 

Hagsmunaaðilar í skólastarfi eru margir. Helstir þeirra eru að sjálfsögðu nemendurnir 

sjálfir og allir þeir sem koma beint að skólastarfinu. En þar fyrir utan eru fjölmargir 

aðilar sem koma að starfsemi skólanna með einum eða öðrum hætti og litast áherslur í 

starfinu því oft að þörfum og væntingum þessara mismunandi hópa. Rekstraraðilar 

skólanna og yfirvöld vilja tryggja gæði starfsins og sem besta útkomu. Þessu hefur fylgt 

aukin samræming og stöðlun verkefna. Foreldrar taka virkari þátt en áður í starfinu og 

kröfur um upplýsingagjöf hafa aukist samfara tækninýjungum. Þá vilja ýmsir aðrir 

utanaðkomandi aðilar hafa áhrif á starfið. Starf skólastjóra verður því sífellt viðameira 

þar sem þeir þurfa að þóknast öllum þeim ytri aðilum sem eiga hagsmuna að gæta en 

jafnframt er þeirra helsta skylda bundin við skólana sjálfa, nemendur og kennara.  

Sergiovanni (1998) bendir á mikilvægi þess að skólastjóri hafi skýra sýn á það 

hvernig staður skólinn eigi að vera og hvert hlutverk hans sem stjórnenda og leiðtoga 

sé. Í grein sinni leggur Sergiovanni upp með að nálgun á skólastarf geti verið á þann 

veg að skólinn sé skrifræðisleg stofnun, markaðskerfi eða samfélag. Afar mikilvægt sé 

að skólastjórinn geri sér grein fyrir mismunandi áhrifum ytri aðila og þeim stefnum sem 

hann telji að séu farsælastar fyrir stofnunina. Slíkt er mikilvægt til þess að skólastjóri 

geti haldið stefnu og verið fastur fyrir í erfiðum málum eða þegar hagsmunir skarast. 

Tuma og Spillane (2019) gerðu rannsókn þar sem skoðuð var upplifun skólastjóra 

á mismunandi hagsmunaaðilum innan skólakerfisins í Chicago-borg í Bandaríkjunum 

og hvernig sú upplifun mótaði stefnu varðandi hugmyndir þeirra um hlutverk sitt á 

fyrsta ári í starfi. Í niðurstöðum kom fram að skólastjórar fyndu oft fyrir mikilli 

togstreitu milli skólans og ytri hagsmunaaðila. Í rannsókninni var upplifun skólastjóra 

lýst að þeir væru eins konar stuðpúðar milli hagsmunaaðila utan og innan skólanna og 

að erfitt gæti verið að mæta kröfum allra aðila, sem hefðu aukist undanfarin ár. 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) rannsakaði þær breytingar sem orðið hafa á 

íslensku skólakerfi undanfarin ár og setti saman í grein sem bar heitið Menntun og 

markaðsgildi. Þar komst hún að svipaðri niðurstöðu og Tuma og Spillane. Rannsóknin 

var byggð á viðtölum við skólastjóra grunnskóla þar sem leitast var eftir að greina 

upplifun þeirra á auknum áhrifum markaðsgilda í skólastarfinu og hvaða breytingar 

hefðu fylgt setningu grunnskólalaga frá árinu 1995 (nr. 66/1995). Niðurstöður voru 

meðal annars þær að skólastjórar fyndu fyrir aukinni ábyrgð og kröfum frá 

hagsmunaaðilum. Þessar kröfur gætu skarast og skólastjórar þyrftu því oft að taka 

erfiðar ákvarðanir. Einnig sýndu niðurstöður ótvírætt að skólastjórar höfðu fagleg og 



 

 
30 

kennslufræðileg málefni að leiðarljósi, þeir brenna fyrir starf sitt, en upplifðu á sama 

tíma auknar kröfur til ýmiss konar skriffinnsku, sem tæki of mikinn tíma (Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2014). 

Heimspekingurinn John Dewey var einn af frumkvöðlum verkhyggjunnar (e. 

pragmatism), en hann skrifaði einnig mikið um menntun, uppbyggingu hennar og 

inntak. Kjarninn í nálgun Dewey var áhersla á reynsluna, að læra með því að gera, og 

var hann oft gagnrýninn á skólakerfið og lagði fram ýmsar nýjar kenningar (Dewey, 

2000a). Hann fjallaði einnig um mikilvægi þess að mismunandi hagsmunaaðilar að 

skólastarfi yrðu að koma saman að mótun námsskrár og markmiðum hennar. Engin ein 

stofnun ætti að ráða algjörlega inntakinu, hagsmunir nemenda og skólans ættu að vera 

í fyrirrúmi og að þeir héldust í hendur við hagsmuni samfélagsins (Dewey, 1916). 

Dewey ræddi um að grunnatriði væri að skilgreina hvert hlutverk skólastofnunar er í 

sínu samfélagi, hvaða áhrif hún hefur á samfélagið. Þá fjallaði hann um mikilvægi þess 

að menntun væri í takt við samfélagið á hverjum tíma, menntun ætti að endurspegla 

samfélagið og þörf þess á hverjum tíma (Dewey, 2000b). „Menntun sem þroski ætti að 

vera ævarandi ferli“ (Dewey, bls. 59, 2000b). 

Af þessari umfjöllun má sjá að hagsmunaaðilar að skólastarfi eru margir og 

hagsmunir þeirra margþættir. Skólastjóri er fulltrúi skólans gagnvart þessum aðilum, 

hann sér um upplýsingagjöf og er eins konar millistykki skólans við alla utanaðkomandi 

aðila. Í því ljósi er mikilvægt að skólastjóri hafi sín gildi og stefnu skólans á hreinu, til 

að geta greint á milli í erfiðum málum með hagsmuni skólans að leiðarljósi.  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þróun í fjölda skóla, nemenda, kennara og 

stjórnenda, staða skólanna var skoðuð sem og hagrænir hvatar til reksturs þeirra. Þá 

hefur verið farið yfir fjármögnun þeirra og litið til helstu hagsmunaaðila í skólastarfi. 

Næst verður starf skólastjóra tónlistarskóla skoðað samkvæmt starfslýsingum, lögum 

og helstu verkefnum. 

 

2.3 SKÓLASTJÓRAR TÓNLISTARSKÓLA 

Starf skólastjóra er umfangsmikið starf þar sem kröfur og ábyrgð er mikil. Skólastjóri 

er forstöðumaður og stjórnandi tónlistarskóla. Hann veitir faglega forystu, ber ábyrgð á 

rekstri skólans og að skólinn starfi í samræmi við lög og reglur. Skólastjóri skal auk 

almennrar hæfni á sínu sviði, búa yfir þekkingu á sviði skólaþróunar, stjórnunar, 

rekstrar og stjórnsýslu (lög nr. 95/2019).  
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Við ráðningu í starf skólastjóra tónlistarskóla er jafnan krafist menntunar á sviði 

tónlistar sem og stjórnunar, stjórnsýslu eða kennslu- og uppeldisfræði. Samkvæmt 

skýrslu starfshóps um starfslýsingar kennara og stjórnenda í tónlistarskólum er í flestum 

tilfellum lögð áhersla á að viðkomandi hafi reynslu eða þekkingu af stjórnun og rekstri 

skóla eða stofnana ásamt starfsmannahaldi (Félag kennara og stjórnenda í 

tónlistarskólum, 2021). Þá er gjarnan leitað eftir öðrum eiginleikum við ráðningu 

skólastjóra, s.s. hæfni á borð skipulagshæfileika, frumkvæði, færni í samskiptum, að 

viðkomandi sé lausnamiðaður í hugsun og hafi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 

 

2.3.1 Starfslýsing og hlutverk skólastjóra 

Starf skólastjóra virðist því vera afar fjölbreytt og þurfa þeir sem því gegna að hafa 

víðtæka hæfni og þekkingu. Til þess að átta sig betur á þeim kröfum sem gerðar eru til 

skólastjórnenda verður nú litið til starfslýsinga eins og þær koma fyrir við ráðningu og 

hjá rekstraraðilum skólanna. Slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir í heild sinni en 

rannsakandi fékk aðgang að óútgefnum gögnum starfshóps Félags kennara og 

stjórnenda í tónlistarskólum (2021). En félagið vinnur nú að því að kortleggja 

starfslýsingu kennara og stjórnenda við tónlistarskóla og er þessi kafli unnin úr þeim 

gögnum. 

Í starfslýsingum er fjallað um hlutverk, ábyrgðarsvið, samskipti, mannaforráð, 

næsta yfirmann og helstu verkefni skólastjóra. Þá eru settar fram kröfur um hæfni, 

reynslu og menntun viðkomandi. 

Skólastjóri er yfirmaður skólans og stjórnar starfi hans og starfsfólki. Hann veitir 

skólanum forstöðu og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfsemi skólans í samræmi 

við samþykktir sveitarstjórnar, lög og reglugerðir. Skólastjóri ber ábyrgð á 

starfsmannahaldi, ráðningum og launaútreikningum innan skólans. Næsti yfirmaður 

skólastjóra er jafnan sviðsstjóri, sveitarstjóri eða annar stjórnandi innan stjórnsýslunnar 

(Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2021). 

Skólastjóri ber faglega ábyrgð á starfinu og hefur yfirumsjón með starfi kennara 

og honum ber að vera hvetjandi í starfi. Hann hefur eftirlit með endurmenntun kennara 

og skal vera ráðgefandi aðili í sambandi við kennslu. Skólastjóri á að vera leiðandi afl 

í skólastarfinu og á að stuðla að þróun skólans og innleiðingu nýrra kennsluaðferða, 

kennsluefnis og tækjabúnaðar til eflingar starfsins. Skólastjóri á einnig að vera 

tengiliður skólans í hvers kyns faglegri samvinnu við aðrar stofnanir og nærsamfélagið 

(Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2021). 
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Helstu verkefni á borði skólastjóra eru meðal annars samskipti og upplýsingagjöf 

við fræðsluyfirvöld, fagfélög og faglegt samstarf við aðrar stofnanir og félagasamtök. 

Skólastjóri skipuleggur starfsþróunaráætlun og fundi fyrir kennara. Hann verkstýrir 

starfsemi og ráðstafar vinnu kennara til þeirra faglegu starfa og verkefna sem starfsemi 

tónlistarskólans kallar á. Skólastjóri skipuleggur og ber ábyrgð á að störf kennara og 

millistjórnenda nýtist nemendum í námi þeirra. Hann ákveður magn kennslu og 

skipulag hennar og skipuleggur tónleikahald innan þeirra marka sem kjarasamningur 

gerir ráð fyrir. Skólastjóri gerir auk þess fjárhagsáætlun fyrir skólann og ber ábyrgð á 

að fylgja henni. Þá hefur hann jafnan yfirumsjón með húsnæði og eignum skólans 

(Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2021). 

Menntunar- og hæfniskröfur eru jafnan þær að krafist er tónlistar- og/eða 

kennaramenntunar, háskólaprófs í tónlist ásamt framhaldsnámi með áherslu á stjórnun, 

rekstur eða opinbera stjórnsýslu. Þá er lögð áhersla á hæfni í mannlegum samskiptum, 

ásamt reynslu af tónlistarkennslu, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum (Félag 

kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2021). 

Þessi upptalning á menntun, ábyrgð og kröfum til skólastjóra er ekki tæmandi listi 

þar sem helstu verkefni og ábyrgðarsvið eru mismunandi eftir stærð og margbreytileika 

skóla sem og aðstæðum á hverjum stað. Þó má glöggt sjá að hlutverk skólastjóra er afar 

fjölþætt og margbreytilegt. Skólastjóri er forstöðumaður og leiðtogi skóla, hann er 

andlit hans út á við og tenging hans við stjórnsýsluna og samfélagið. Auk þess hefur 

hann ríkum skyldum að gegna og ber ábyrgð á rekstri, fjármálum og starfsmannhaldi. 

Viðkomandi þarf því að búa yfir mikilli hæfni og þekkingu á umhverfinu og þeim 

lögum og reglum sem gilda um starfsemina. 

Hér næst verður fjallað um þau lög sem gilda um starfsemi tónlistarskóla og litið 

til þess hvernig sá rammi lýtur að skólunum og stjórnendum þeirra. 

 

2.4 LAGAGRUNNUR 

Rekstrarlegur grunnur skólanna byggir á lögum um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla, sem fyrst voru sett árið 1963 (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla nr. 12/1963), með síðari breytingum og í núverandi mynd (Lög um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985). Grundvöllur skólanna og tilvist 

þeirra er byggð á þessum lögum og má segja að það sé þeim að þakka að kerfi 

tónlistarskóla hér á landi hafi orðið jafn öflugt og raun ber vitni. Fyrir setningu laganna 

hafði hefð skapast fyrir fjárveitingum til skólanna innan sveitarfélaga, en eftir því sem 
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þeim fór fjölgandi varð nauðsynlegt að setja reglur um ríkisstyrki og skilyrði fyrir þeim 

(Anna Sigurbjörnsdóttir, 2013). 

Tónlistarskólarnir starfa eftir aðalnámskrá, sem gefin er út af menntamálaráðuneyti 

(2000). Í aðalnámskrá er meginmarkmiðum náms í tónlistarskólum lýst upp að 

háskólastigi. Meginmarkmið eru skilgreind og skiptast í þrjá flokka; uppeldisleg 

markmið, leikni- og skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið. Hlutverk 

aðalnámskrár er einkum að samræma helstu þætti tónlistarnáms, bæði milli skóla og 

innan einstakra skóla. Lögð er áhersla á sjálfstæði skóla. Í því skyni eru í aðalnámskrá 

tilmæli um að starfssvið tónlistarskóla skuli skilgreint í skólanámskrá þar sem fram 

komi markmið náms og fyrirkomulag skólastarfs í viðkomandi skóla. Námskráin er enn 

fremur til upplýsingar, m.a. fyrir foreldra/forráðamenn, sveitarstjórnir og aðrar 

skólastofnanir. Skólarnir og stjórnendur þeirra hafa því ákveðið frelsi til að móta sína 

stefnu og áherslur innan ramma aðalnámskrár.  

Til þess að skoða umhverfi tónlistarskóla og skólastjóra þeirra betur er vert að 

skoða menningarstefnu Íslands (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er 

stefnan sett fyrir landið í heild og því áhugavert að spegla skólana í því sem þar kemur 

fram. Megináherslur menningarstefnunnar eru á sköpun, ásamt aukinni þátttöku, 

sérstaklega barna og ungmenna í menningarlífi. Að allir hafi aðgengi að menningu og 

að áherslur séu á aukna samvinnu stjórnvalda við aðila á sviði menningar. Þessar 

áherslur ríma vel við það sem fram kemur í aðalnámskrá. 

Árið 1963 voru sett lög um tónlistarskóla (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla nr. 12/1963), nokkrir samverkandi þættir leiddu til þess að sett voru lög 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Fyrst ber að nefna að áður en lögin voru 

sett hafði hefð skapast fyrir fjárveitingum til tónlistarskóla. Þegar tónlistarskólum fór 

fjölgandi varð nauðsynlegt að setja reglur um þessa ríkisstyrki og skilyrði fyrir þeim 

(Anna Sigurbjörnsdóttir, 2013).  

Lögunum var breytt 1975, launum kennara var þá skipt til helminga á milli 

sveitarfélaga og ríkis. Í dag starfa skólarnir eftir gildandi lögum um fjárhagslegan 

stuðning við  tónlistarskóla, með síðari breytingum (Lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla, 1985). Lögin eru grundvöllur fyrir rekstri tónlistarskóla og eru forsenda 

þess að þeir hafa orðið jafn margir og öflugir og raun ber vitni.  

Í janúar  2013 var lagt fram frumvarp til laga á Alþingi um breytingar á gildandi 

lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskólana, sem fól í sér umtalsverðar 

breytingar á aðkomu ríkis og sveitarfélaga að rekstri þeirra. Ásamt aukinni 
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viðurkenningu á tónlistarskólum til jafns við aðrar skólagerðir. Þetta frumvarp varð 

ekki að lögum en skapaði engu að síður góða og þarfa umræðu um málefnið (Bamford, 

2011). 

Árið 2019 voru samþykkt ný lög á Alþingi sem tóku til menntunar, hæfni og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla (Lög nr. 

95/2019) og lögverndunar starfsheita og starfsréttinda þeirra. Tilgangur laganna var að 

gefa út eitt leyfisbréf til kennslu, sem byggt væri á skilgreiningu á almennri og sérhæfðri 

hæfni kennara, í stað þriggja aðgreindra leyfisbréfa eins og áður hafði tíðkast. Þau 

nýmæli voru í lögunum að vísað var til aðalnámskrár tónlistarskóla, en samkvæmt 

greinargerð falla tónlistarkennarar þar með undir gildissvið laganna. 

Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla eru undirstaða 

tónlistarskólakerfisins og rekja má vöxt þeirra til laganna (Félag kennara og stjórnenda 

í tónlistarskólum, 2009). Nýleg lög (nr.95/2019) um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og stjórnenda, sem taka einnig til tónlistarskóla, gefa vísbendingu um að 

lagarammi og formfesta í starfsemi tónlistarskólanna sé að aukast.  

Næst verður litið til aðalnámskrár tónlistarskóla, gerð verður grein fyrir mikilvægi 

hennar og meginþáttum. Ásamt því verður skoðað hvernig aðalnámskrá snýr að 

skólastjórum og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra í námskránni. 

 

2.5 AÐALNÁMSKRÁ 

Almennur hluti aðalnámskrár tónlistarskóla kom út árið 2000 og markaði útgáfa hennar 

tímamót þar sem aldrei áður hafði verið gefin út samræmd námskrá fyrir tónlistarskóla 

af menntamálaráðuneyti. Á næstu árum þar á eftir voru síðan gefnar út greinanámskrár 

fyrir hvert hljóðfæri fyrir sig ásamt tónfræðigreinum. Markmið og tilgangur 

aðalnámskrár var að samræma kröfur um nám og námsmat í tónlistarskólum. Samhliða 

þessum breytingum var tekið upp nýtt prófa- og matskerfi í tónlistarnámi. 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Mælt er fyrir um útgáfu aðalnámskrár í 3. tl. 1. gr. laga um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla (nr. 75/1985). Í lögunum segir að tónlistarskólar skuli kenna eftir 

námskrá sem gefin skal út af menntamálaráðuneyti. Aðalnámskrá er skipt í almennan 

hluta þar sem helstu markmiðum með tónlistarnámi er lýst og greinanámskrár þar sem 

fjallað er sérstaklega um hljóðfæranám og námsgreinar innan tónlistarskóla. 

Í aðalnámskrá er fjallað um meginmarkmið náms í tónlistarskóla frá upphafi fram 

að háskólastigi. Meginhlutverk aðalnámskrárinnar er samræming á helstu þáttum 
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tónlistarnáms á milli skóla sem og innan hvers skóla. Rík áhersla er lögð á sjálfstæði 

skóla og eru skólar hvattir til að gera sína eigin skólanámskrá þar sem fram komi helstu 

markmið og skipulag skólastarfs viðkomandi skóla. Þar segir enn fremur að við gerð 

skólanámskrár skuli tekið mið af meginmarkmiðum aðalnámskrár tónlistarskóla ásamt 

því að setja fram sértæka stefnumörkun og markmið skólans. Hlutverk aðalnámskrár er 

auk þess að styðja við og ýta undir sveigjanleika og víðsýni í kennslu- og starfsháttum, 

auk þess að efla umræðu með starfsfólki skólanna um fagleg störf og framþróun í 

tónlistarkennslu. Æskilegt er að aðalnámskrá hafi einnig áhrif á fyrirkomulag kennslu, 

námsmat og námsframboð í tónlistarskólum og skal hún einnig vera til upplýsingar fyrir 

hagsmunaaðila eða hverja þá sem koma að starfsemi tónlistarskólanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Tilurð aðalnámskrár má rekja aftur til ársins 1992 þegar undirbúningur við gerð 

hennar hófst. Það ár skipaði menntamálaráðherra starfshóp og fól hópnum að semja 

drög að texta fyrir námskrána. Í maí 1993 skilaði starfshópurinn handriti, sem var gefið 

út skömmu síðar, og voru þetta drög að námskrá. Drögin voru því næst send til allra 

tónlistarskóla, fagfélaga, stofnana, einstaklinga og hagsmunaaðila til umsagnar. 

Snemma árs árið 1994 var svo skipuð ritstjórn, sem samanstóð af þremur ritstjórum auk 

ritara sem sá um úrvinnslu á umsögnum og endurskoðun texta við gerð aðalnámskrár. 

Ári síðar skilaði ritstjórn endurskoðuðu handriti og var aðalnámskrá gefin út til 

bráðabirgðar árið 1996. Vinna við undirbúning greinanámskráa hófst í byrjun árs árið 

1996 þegar samin var námskrá í tónfræðum í grunnnámi og miðnámi, sú námskrá var 

síðan gefin út í bráðabirgðaútgáfu vorið 1998. Vinna við gerð greinanámskrár í 

hljóðfæranámi hófst haustið 1996. Hún var skipuð ritstjórn sem hafði umsjón með 

vinnunni, samræmingu milli námsgreina og hljóðfærahópa og öðrum verkefnum sem 

tengdust gerð greinanámskráa. Aðalnámskrá kom formlega út árið 2000 og 

greinanámskrár fylgdu í kjölfarið (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Eins og sjá má var um átta ára ferli að ræða, en það var fyrir utan allan þann tíma 

sem fagfélög og skólar höfðu ýtt á eftir að þessi vinna hæfist. Fagfélögin, FT, FÍH og 

FÍH eru mikilvæg í þessu samhengi þar sem þau eru með sína fulltrúa innan nefnda í 

stjórnsýslu og beita áhrifum og þrýstingi til að koma málum tónlistarskólanna að.   

 

2.5.1 Meginmarkmið aðalnámskrár 

Meginmarkmið aðalnámskrár eru skilgreind og skiptast þau í þrjá flokka: uppeldisleg 

markmið, leikni- og skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið.  
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Uppeldisleg markmið stuðla að auknum tilfinningaþroska nemenda, listrænum 

þroska, mótun viðhorfa, samvinnu og ögun. Leikni- og skilningsmarkmið snúa einkum 

að aukinni færni og þekkingu nemenda. Samfélagsleg markmið stuðla að þátttöku í 

fjölbreyttri mennta- og menningarstarfsemi. Skólar hafa frelsi til að móta sína stefnu og 

áherslur í námi, og sífellt er lögð meiri áhersla á að kennarar hafi frelsi til að móta námið 

að þörfum nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskólanna (Menntamálaráðuneytið, 2000) eru 

meginmarkmiðin svohljóðandi: 

 

Samfélagsleg markmið: 

• Veita öllum, sem þess æskja, færi á að kynnast tónlistarnámi af eigin raun. 

• Skapa nemendum tækifæri til tónlistarflutnings, jafnt innan skóla sem utan. 

• Stuðla að aukinni þátttöku áhugafólks í tónlistarlífi. 

• Stuðla að góðri fagmenntun tónlistarmanna og tónlistarkennara. 

• Stuðla að góðum undirbúningi undir margvísleg tónlistarstörf. 

• Efla tónlistarlíf í samfélagi. 

• Efla íslenska tónmenningu og beita sér fyrir varðveislu tónlistararfs þjóðarinnar. 

 

Uppeldisleg markmið:   

Nemendur öðlist lifandi áhuga á tónlist og tónlistariðkun með því að: 

• Syngja og leika á hljóðfæri.  

• Hlusta á fjölbreytta tónlist við margs konar aðstæður.  

• Skapa eigin tónlist.  

• Taka þátt í samleik og samsöng.  

• Koma fram á tónleikum.  

• Nemendur læri að njóta tónlistar og upplifa hana sem:  

• hlustendur,  

• þátttakendur.  

• Námið efli sjálfsmynd nemenda, m.a. með því að þeir:  

• læri að sýna getu sína í verki,  

• læri að meta frammistöðu sína og framfarir,  

• taki þátt í skapandi starfi, jafnt í hópstarfi sem einstaklingsvinnu.  

• Námið efli einbeitingarhæfni nemenda og stuðli að:  

• vandvirkni,  
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• öguðum vinnubrögðum 

• Námið miði að því að efla hæfni nemenda til:  

• samvinnu í starfi undir stjórn kennara,  

• samvinnu í hópstarfi,  

• að leiða hópstarf. 

 

Leikni- og skilningsmarkmið eru að nemendur: 

• Læri og æfist í að leika tónlist eftir nótum, jafnt undirbúið sem óundirbúið.  

• Æfist í að leika og syngja eftir heyrn og minni.  

• Læri að heyra og skilja frum- og túlkunarþætti tónlistar.   

• Öðlist þekkingu, geti greint og gert grein fyrir ólíkum tónlistarstefnum, 

stíltegundum og tímabilum.  

• Læri og þjálfist í að setja fram eigin tónhugmyndir, bæði skriflega og leiknar af 

fingrum fram.  

• Læri og þjálfist í að setja saman hefðbundnar eða óhefðbundnar tónsmíðar.  

• Læri og þjálfist í að spinna út frá gefnu upphafi, hljómferli eða eftir öðrum 

aðferðum.  

Nemendur:  

• þjálfist í að túlka tónlist með tilliti til aldurs og stíls tónverka.  

• læri að flytja og túlka tónlist með tilliti til greiningar á viðkomandi verkum.  

• þjálfist í að flytja tónverk með tilliti til tilfinningalegs innihalds þeirra.  

• læri að beita fagorðum yfir formhugtök, frum- og túlkunarþætti og stílbrigði 

tónlistar. 

• þjálfist í að tjá sig um tilfinningaáhrif tónlistar.  

• læri að tjá sig um hlutverk tónlistar og áhrifamátt hennar. Nemendur:  

• þjálfist í að skynja mismunandi gæði og einkenni flutnings og túlkunar, geti tjáð 

sig um hvort tveggja og metið af þekkingu og tilfinningu fyrir stíl.  

• læri að rökstyðja mat sitt með tilvísunum í frum- og túlkunarþætti tónlistar.  

• öðlist þekkingu og þjálfun í að meta ólíkar stíltegundir tónlistar án fordóma. 

 

2.5.2 Verkefni skólastjóra samkvæmt aðalnámskrá 

Í aðalnámskrá er að finna ýmsa þætti sem eru innan verk- og ábyrgðarsviðs skólastjóra. 

Má þar til dæmis nefna gerð skólanámskrár, en fjallað er sérstaklega um gerð hennar í 

aðalnámskrá. 
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Lögð er áhersla á sveigjanleika og frelsi hvers skóla til að móta skólanámskrá að 

umhverfi og aðstæðum skólans, en við gerð hennar skuli jafnframt taka mið af 

stefnumörkun og markmiðum aðalnámskrár. Þar segir enn fremur að skólanámskrá 

endurspegli starfsáætlun skóla og veiti upplýsingar og lýsingu um starfsemi skólans. 

Tiltekið er að skólanámskrá skuli innihalda yfirlit yfir námsframboð, helstu markmið 

og útfærslu á þeim. Skipulag kennslu og kennsluhátta skal útlistað ásamt starfsáætlun 

og starfstíma. Þá er æskilegt að fram komi upplýsingar um kennslugreinar, starfsfólk 

og stjórn skólans, sem og starfstíma, útfærslu prófa og tónleika. Enn fremur skal gera 

grein fyrir námsmati, þróunarverkefnum og öðrum almennum upplýsingum á borð við 

reglur skólans, opnunartíma, samskipti og aðrar áherslur og markmið sem skólinn setur 

sér. Lagt er til að skólanámskrá sé endurskoðuð og uppfærð reglulega 

(Menntamálaráðuneytið, 2000).  

Kveðið er á um námsumhverfi, aðstöðu og hljóðfæra- og tækjakost. Þá er mat á 

námi og prófum tilgreint. Fjallað er um réttindi og skyldur ásamt meðferð ýmissa mála, 

upplýsingagjöf og virkt samband milli skóla og foreldra. Falla þessir þættir allir undir 

ábyrgðarsvið skólastjóra. Um námsmat er fjallað ítarlega og segir þar að skólastjóri beri 

höfuðábyrgð á námsmati innan skólans ásamt kennurum, það eigi bæði við um einstaka 

þætti, sem og þær aðferðir sem notaðar eru við kennslu (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Í aðalnámskrá er einnig fjallað um upplýsingaskyldu gagnvart foreldrum og 

forráðamönnum, óski þeir eftir upplýsingum um skólasókn, námsframvindu eða annað 

sem viðkemur barni þeirra beri skólastjóra að sjá til þess að þær upplýsingar séu veittar. 

Um meðferð ágreiningsmála segir að skólastjórar skulu setja reglur um viðbrögð við 

ágreiningi, niðurstöður námsmats eða prófa. Þar er sérstaklega tiltekið að skólastjóri 

skuli gæta að ákvæðum laga um skráningu og meðferð persónuupplýsinga (nr. 

121/1989) og upplýsingalögum (nr. 50/1996). Lög nr. 121/1989 féllu úr gildi með 

tilkomu nýrra laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). 

Einnig er fjallað um samskipti nemenda og starfsfólks, viðbrögð og brottvikningu 

úr skóla. Þar segir að takist ekki að leysa mál skuli skólastjóri taka mál til umfjöllunar 

og taka ákvörðun um viðeigandi viðbrögð. Þar segir jafnframt að gerist nemandi 

brotlegur við reglur skólans á alvarlegan hátt skuli skólastjóri senda skriflega viðvörun 

og að endanleg brottvikning úr skólanum sé á ábyrgð skólastjóra 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Það er því ljóst að verkefni skólastjóra samkvæmt aðalnámskrá eru fjölmörg. Þessu 

til viðbótar er áhugavert að skoða tengsl tónlistarskóla og grunnskóla samkvæmt 
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aðalnámskrá, en um samstarf er að ræða og um líkindi þessara stofnana er kveðið á um 

í aðalnámskrá. 

 

2.5.3 Tónlistarskólinn og grunnskólinn  

Samkvæmt könnun Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (2009) eru um 80% 

allra nemenda í tónlistarskólum á grunnskólaaldri. Í því ljósi er því vert að fjalla nánar 

um samspil þessara mismunandi skólagerða. Í aðalnámskrá tónlistarskóla er fjallað 

ítarlega um samstarf tónlistarskóla og grunnskóla. Þar segir meðal annars: 

 

Tengsl og samstarf tónlistarskóla og grunnskóla eru tvenns konar, annarsvegar 

fagleg og hinsvegar skipulagsleg. […] Skipulagsleg tengsl og samstarf koma fram 

í skólastarfinu sjálfu. Skilyrði til samstarfs eru þó breytileg aftir aðstæðum, meðal 

annars eftir stærð skóla og hvort þeir starfa í þéttbýli eða strjálbýli. Nálægð 

tónlistarskóla og grunnskóla er misjöfn, í sumum tilvikum starfa þeir jafnvel í 

sömu húsakynnum. Jafnframt er leið nemenda í skólana mislöng. Vegna 

einsetningar og lengingar skóladags í grunnskólum er vaxandi þörf fyrir að 

tónlistarskólar og grunnskólar komi til móts við nemendur og foreldra í því 

hagsmunamáli að hafa tónlistarnám, einkum yngstu nemendanna, á venjulegum 

skólatíma og innan viðkomandi skólahverfis. Þetta þýðir jafnframt vaxandi þörf á 

samvinnu tónlistarskóla og grunnskóla. Af þessum ástæðum er leitað leiða til að 

samhæfa skólatíma og þar með stundaskrárgerð, jafnframt því að koma á ýmiss 

konar samnýtingu í skipulagi og framkvæmd skólastarfs. Í því sambandi er 

mikilsvert að milli skólanna, stjórnenda þeirra og skólayfirvalda ríki 

samstarfsvilji. Þetta er forsenda fyrir því að tónlistarskólar og grunnskólar nái 

árangri í samstarfi sín á milli og hafi stuðning hvor af öðrum. 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

 

Þarna er fjallað um þau tengsl sem eru milli skólagerðanna. Fjallað er um mikilvægi 

þess að samræma skóladagatal og stundaskrá skólanna, sérstaklega hjá yngri 

nemendum. Þá er einnig rætt um mismunandi aðstæður á hverjum stað og vaxandi þörf 

og kröfu um samstarf á milli tónlistarskóla og grunnskóla. 

Í þessari umfjöllun í aðalnámskrá er einnig fjallað um fagleg tengsl, þá sérstaklega 

á sviði uppeldis-, menntunar- og kennslufræða. Fjallað er um sameiginleg markmið á 

borð við miðlun þekkingar, mikilvægi þess að styðja við og stuðla að alhliða þroska 

nemenda og ekki síst félagslegan þroska og tilfinningaþroska. Auk þessara þátta er 
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kveðið á um að afrakstur samstarfs sé sýnilegur í tónleikum, og þátttöku nemenda í 

ýmsum menningarviðburðum sem og framgang þeirra í námi (Menntamálaráðuneytið, 

2000). 

Í kjölfarið á þessari umfjöllun er vert að skoða nánar grunnskólana og umhverfi 

skólastjóra grunnskóla. Þróun starfs skólastjóra við grunnskóla kann að gefa ákveðnar 

vísbendingar um að áhugavert sé að spegla hana við stöðu skólastjóra í tónlistarskólum. 

 

2.6 GRUNNSKÓLINN OG SKÓLASTJÓRAR 

Grunnskólarnir eru ein af meginstoðum samfélags okkar og jafnframt fjölmennasta 

skólastigið. Markmið og tilgangur grunnskólanna er að efla nemendur og þroska með 

þeim mikilvæg gildi, hæfni, þekkingu og leikni til undirbúnings til frekara náms og 

virkrar þátttöku í samfélaginu. Nám í grunnskóla stendur yfir í tíu ár og hefst við sex 

ára aldur og lýkur á 16. ári. Hverju sveitarfélagi ber að sjá öllum börnum á þessum aldri 

fyrir skólavist og skal hún vera gjaldfrjáls (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá haustinu 2018 hafa nemendur í grunnskólum 

hér á landi aldrei verið fleiri. Haustið 2018 voru 45.904 nemendur skráðir í 

grunnskólum landsins og hafði þeim fjölgað um 1,6% frá fyrra ári. Í tölum 

Hagstofunnar kom fram að alls væru 169 skólar starfræktir á landinu, þar af 13 

einkaskólar (Hagstofa Íslands, 2019). 

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki í stefnumótun og þróun skólamála hvers skóla og 

þar af leiðandi er mikilvægt að hugmyndir hans um stefnu skólans og tilgang séu skýrar 

eins og  Kaplan og Owings (2015) hafa bent á. Að öll önnur störf eigi að helgast af 

þessari stefnu. Í lögum um grunnskóla (nr. 66/1995) segir að skólastjóri sé 

forstöðumaður grunnskóla, hann stjórnar skólanum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð 

á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn.  

Þá segir einnig í skjali um hlutverk skólastjórnenda grunnskóla, sem unnið var í 

samvinnu við Skólastjórafélag Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga (2015). Að 

hlutverk þeirra sé að tryggja menntun og velferð nemenda og stuðla að framförum og 

árangri í námi. Auk þess skulu skólastjórnendur sinna faglegri og kennslufræðilegri 

forystu ásamt leiðsögn til kennara og starfsmanna. Þar eru taldir upp fjórir lykilþættir 

undir þeirra stjórn: Fagleg forysta, stefnumótun og skipulag, mannauðsstjórnun, 

nemendur og starfsfólk, ásamt að þeir sjái um fjármál og rekstur. Skólastjórar bera 

ábyrgð á fjárhags- og rekstraráætlun skólanna, þeir hafa umsjón með daglegum rekstri, 

fjármálum og sjóðum. Samskipti og samvinna við nærsamfélag er einnig undir þeirra 
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stjórn, s.s. samskipti við fræðsluyfirvöld. Þeir eru andlit stofnunarinnar út á við, þeir 

sinna upplýsingamiðlun, samskiptum og samráði við fræðsluyfirvöld. Þarna undir falla 

ýmis skil á skýrslum um skólastarfið, nefndarseta og seta í starfshópum 

(Skólastjórafélag Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). Að ofantöldu má 

sjá að starf skólastjóra grunnskóla er afar umfangsmikið og að mikil áhersla er lögð á 

að tryggja fagmennsku og hæfni þeirra einstaklinga sem til starfsins veljast. 

 

2.6.1 Staða skólastjóra grunnskóla 

Í rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2008) voru skoðaðar breytingar á hlutverki skólastjóra í grunnskólum. Niðurstöður 

voru bornar saman við fyrri rannsóknir sömu höfunda frá árunum 1991 og 2001. Þar 

var helst áhersla lögð á samanburð við rannsóknina frá árinu 2001 þar sem skoðaðar 

voru breytingar á starfinu í kjölfar setningar grunnskólalaga árið 1995. Í rannsókninni 

var athugað hvernig tíma skólastjóra var varið og niðurstaðan borin saman við fyrri 

rannsóknir. Þá voru áhrif deildarstjóra, kennara og foreldra á starf skólastjóra skoðuð 

og breytingar sem orðið hafa á starfinu undanfarin ár. Helstu niðurstöður bentu til þess 

að aukin áhersla væri lögð á starfsmannamál og þá hefði verið afar jákvætt fyrir 

skólastjóra að fá inn stjórnunarkvóta fyrir deildarstjóra í skólana. Með því hefði 

stjórnendum gefist kostur á aukinni vald- og verkefnadreifingu innan skólanna. Með 

tilkomu deildarstjóranna hefði svigrúm skólastjóra  til að fást við daglega stjórnun 

skólanna og faglega forystu aukist. Einnig kom fram að ein helsta breytingin snúi að 

auknum kröfum til skólastjóra um að auka samráð og samstarf við ýmsa hagsmunaaðila 

innan og utan skólanna. Bent var á að skólastjórar væru enn að fóta sig í þeim efnum 

og lögðu höfundar áherslu á mikilvægi þess að þeir styrktu hið faglega forystuhlutverk 

sitt innan skólanna enn frekar og leituðu leiða til að efla tengsl skólanna við mikilvæga 

hagsmunaaðila (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2008).  

Helstu niðurstöður úr rannsókn sömu höfunda frá árinu 2001 bentu til þess að 

skólastjórar teldu að almennt hefði lagasetningin haft góð áhrif á skólastarfið. Þar kom 

einnig fram að skólastjórar töldu að aukning hefði orðið á þeim hluta starfsins sem laut 

að daglegri umsýslu og rekstri skólanna og kom fram að sú aukning væri á kostnað þess 

tíma sem skólastjórar hefðu til að sinna faglegu forystuhlutverki sínu (Börkur Hansen, 

Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002).  
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Þau Börkur og Steinunn (2020), framkvæmdu rannsókn árið 2017 á þessu sama 

viðfangsefni þar sem niðurstöður voru að miklu leiti þær sömu. Samkvæmt 

skólastjórnendum fór mestur tími þeirra enn í störf tengd rekstri, stjórnun, 

skrifstofustörfum og annarri umsýslu. Samkvæmt niðurstöðum komu þessi störf 

gjarnan á kostnað þess tíma sem stjórnendur skólanna höfðu til að sinna 

kennslufræðilegri forystu innan skólanna. Þrátt fyrir að skólastjórnendur vilji leggja 

mesta áherslu á kennslufræðileg störf og faglega forystu innan skólanna þá virðist sem 

svo að verkefni tengd stjórnun, rekstri og umsýslu séu enn í dag þau tímafrekustu í 

starfinu (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2020). 

Niðurstöður rannsóknar sem Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) gerðu 

á stjórnendum grunnskóla í Reykjavík leiddu í ljós að megináherslur skólastjóra væru 

fagleg forysta, velgengni nemenda og umfram allt líðan og velferð nemenda og 

kennara. En þar kom hins vegar í ljós að þeir þættir sem sneru að rekstri, skipulagi og 

umsýslu skólanna virtust taka mikinn tíma frá skólastjóra. Margir skólastjórar brugðu 

því á það ráð að eftirláta millistjórnendum eða aðstoðarskólastjóra verkefni er sneru að 

faglegum og kennslufræðilegum málefnum skólans. Samkvæmt þessum niðurstöðum 

virtust skólastjórar því ekki hafa nægan tíma til að sinna því faglega leiðtogahlutverki 

sem krafist var af þeim samkvæmt lögum og þeir sjálfir myndu helst vilja sinna. 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2010) unnu 

saman að rannsókn þar sem faglegt sjálfstæði grunnskóla var skoðað frá sjónarhóli 

skólastjóra. Einn meginþáttur rannsóknarinnar sneri að því að athuga hvort skólanefndir 

væru orðnar of áhrifamiklar í starfi skólanna. Þar kom fram að meirihluti skólastjóra 

taldi að svo væri ekki og að faglegt sjálfstæði skólanna hefði aukist á undanförnum 

árum, þá hefðu bæði skólastjórnendur og kennarar meiri faglegt sjálfstæði til að móta 

stefnuna. Á heildina litið voru skólastjórar nokkuð ánægðir með þá stefnu sem 

sveitarfélögin höfðu markað í skólamálum, þó var það ekki algilt og fór eftir áherslum 

hvers sveitarfélags (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2010). 

 

2.6.2 Breytingar á starfi skólastjóra í grunnskólum 

Nokkrar breytingar hafa orðið á umhverfi grunnskóla og grunnskólastjóra hér á landi 

undanfarin ár. Viðamestar voru þær breytingar sem urðu í kjölfar setningu 

grunnskólalaga í lok síðustu aldar (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Með lögunum var 

forræði grunnskólans fært frá ríki til sveitarfélaga. Þá var kveðið á um skólanefndir, 
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aukna aðkomu foreldra að starfinu sem og aukið samstarf. Með þessum lögum breyttist 

starf skólastjóra töluvert. Umfang starfsins jókst, má þar nefna aukin ábyrgð varðandi 

fjárhag, rekstur, matsvinnu, mannauðshald, endurmenntun og upplýsingagjöf til ytri 

aðila, svo fátt sé nefnt. Meðfram þessu var sjálfstæði skólastjóra aukið og þeim gefinn 

kostur á að hafa mótandi áhrif á starf skólans (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). 

      Árið 2008 voru ný lög um grunnskóla sett (nr. 91/2008), þar var áhersla lögð á 

nemendur og kveðið á um skyldur og ábyrgð skólanefnda ásamt fleiru. Þá var einnig 

tilgreint að sveitarfélög bæru ábyrgð á eftirliti á gæðum skólastarfsins og varðandi innra 

og ytra mat þess. Auk þess var svigrúm sveitarfélaga og grunnskóla til að móta 

skólastarf aukið. 

      Þá er rétt að vísa einnig til nýrra laga frá árinu 2019 sem snúa að menntun, hæfni 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla og 

lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum þeirra. Markmið laganna er að skilgreina 

ákveðinn hæfniramma og tryggja að þeir sem sinntu kennslu- og stjórnunarstörfum 

hefðu menntun sem samræmdist störfum þeirra og ábyrgð (Lög um menntun, hæfni og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 

95/2019). Í lögunum er vísað í aðalnámskrá tónlistarskóla og til tónlistarskóla og taka 

lögin því einnig til þeirra að nokkru leyti, sem eru nýmæli. 

Einnig er vert að líta nánar á áhugaverða rannsókn Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2014) þar sem fjallað var um menntun og markaðsgildi, en komið var stuttlega inn á 

greinina í kaflanum um hagsmunaaðila í skólastarfi (2.2.4). Í grein Steinunnar kom fram 

að tengsl væru á milli breytinga á störfum skólastjóra og tilkomu nýskipunar í 

opinberum rekstri hér á landi (e. new public managment), sem nánar verður fjallað um 

í kafla 2.9. Rannsókn Steinunnar leiddi í ljós að áherslur hefðu aukist er viðkomu 

mælingum á útkomu, samanburði og samkeppni og að starfsemi skólanna og skólastjóra 

væru því í auknum mæli metin út frá gildum sem ættu rætur sínar að rekja til 

markaðarins. Starf skólastjóra væri orðið mun meira rekstrarstarf og mikill tími færi í 

þætti tengdum rekstri skólans á kostnað þess tíma sem þeir hefðu til að sinna faglegu 

leiðtogahlutverki sínu. Steinunn Helga benti á að sama þróun ætti sér stað í skólakerfum 

í öðrum vestrænum ríkjum. Niðurstöður hennar sýndu að slíkar aðferðir hentuðu illa  

rekstri skólastofnana. Þær leiddu til þess að skólastjórar lentu oft í erfiðri stöðu við að 

finna  milliveginn milli þess að þjóna hagsmunum nemenda og kennara eða ytri 

hagsmunaaðila. 
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Að lokum má vísa til áhugaverðrar meistararannsóknar sem Sigfús Grétarsson 

(2010) gerði á skólastjórum í grunnskólum. Þar komst Sigfús að þeirri niðurstöðu að 

umhverfi skólastjóra einkenndist af miklum samskiptum við fjölda aðila utan 

skólanna sem hafa mismunandi hagsmuna að gæta. Þá kom einnig fram að álag í starfi 

væri mikið, fjöldi verkefna væri á borði skólastjóra og þá tóku starfsmanna- og 

samskiptamál einnig drjúgan tíma skólastjóra. 

Samkvæmt ofangreindum rannsóknum hefur umfang starfs skólastjóra í 

grunnskólum aukist nokkuð. Ábyrgð skólastjóra hefur aukist í takt við breytingar á 

lögum og tilfærslu á rekstri skólanna frá ríki til sveitarfélaga. Jafnframt hafa þeir þættir 

starfsins er snúa að rekstri, umsýslu, skipulagi og ýmiss konar matsgerð eða 

skrifstofuvinnu aukist samhliða því og meiri tími hjá stjórnendum fer í að sinna þeim 

málum. Sú breyting hefur að einhverju leyti verið tengd við tilkomu nýskipunar í 

opinberum rekstri. Þessari auknu ábyrgð hefur einnig fylgt aukið frelsi til mótunar 

skólastefnu og þá hefur tilkoma millistjórnenda aukið möguleika skólastjóra til að fá 

fleiri að borðinu hvað faglega þætti og skólaþróun varðar.  

 

2.7 RANNSÓKNIR ERLENDIS 

Tónlistarskólakerfið á Íslandi er um margt einstakt og því er erfitt að finna sambærilegar 

rannsóknir erlendis. Ýmsar rannsóknir hafa þó verið gerðar á skólastjórum erlendis og 

er áhugavert að skoða þær í kjölfarið á samanburði tónlistarskólans og grunnskólans. 

Þegar litið er út fyrir landsteinana virðist þróunin hafa verið með svipuðum hætti 

og í grunnskólanum, þar sem sífellt auknar kröfur eru gerðar til stjórnenda skólanna. 

Rétt er þó að taka fram að skipulag skóla og náms er að sjálfsögðu breytilegt eftir 

venjum og menningu á hverjum stað og því er ekki hægt að alhæfa um slíkar breytingar 

en vissulega eru vísbendingar uppi um að þróunin sé í þessa átt. 

      Í viðamikilli rannsókn sem unnin var á vegum samtaka skólastjóra í Kanada var 

aukið vinnuálag og auknar kröfur taldar vera helsta breytingin sem orðið hefur á 

störfum skólastjóra í skólum landsins undanfarin ár. Í skýrslunni kom fram að starfið 

væri orðið flóknara vegna breytinga í samfélaginu og meiri fjölbreytni í nemendahópi, 

þá voru gerðar auknar kröfur um ýmiss konar skýrslugerð og að staðla verkferla, sem 

tæki sífellt meiri tíma hjá skólastjórum (Canadian association of principals, 2014). 

Pollock, Wang og Hauseman (2015) skoðuðu einnig starf skólastjóra og helstu 

þætti sem ákvarða störf þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að þeir 
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upplifðu auknar kröfur vegna fjölda verkefna sem þeim var ætlað að sinna og að þeir 

hefðu sífellt minni tíma til að klára þessi verkefni. Þá kom fram að vinnuvika þeirra 

væri löng, um 50-60 stundir. Þrátt fyrir langan vinnutíma var upplifun skólastjóra sú að 

ekki gæfist nægur tími til að ljúka verkefnum (Pollock, Wang og Hauseman, 2015). 

Tengsl milli hæfni í tímastjórnun og aukinnar ábyrgðar og fjölgunar verkefna var 

skoðað sérstaklega í rannsókn sem náði til 300 skólastjóra grunnskóla á skólasvæðinu 

á Miami-svæðinu í Flórídafylki í Bandaríkjunum (Grissom, Loeb og Mitani 2015). Í 

rannsókninni kom fram að sífellt fleiri mál kölluðu á athygli skólastjóra og þeir þurftu 

því að forgangsraða og vinna hratt og örugglega úr verkefnunum. Þessi aukning var 

meðal annars rakin til breytinga á lögum og áherslum í stjórnsýslu, sem og til ýmissa 

matskerfa sem kröfðust mikils tíma stjórnenda ofan á öll önnur mál. Niðurstöður bentu 

til þess að starfið væri sífellt að verða umfangsmeira og lögðu höfundar til að þjálfa ætti 

skólastjóra og auka hæfni þeirra í tíma- og verkefnastjórnun þar sem tengsl voru á milli 

slíkrar hæfni og frammistöðu og álags í starfi (Grissom, Loeb og Mitani 2015). 

Áhugaverð rannsókn var unnin af þeim Barbara Ann Klocko og Caryn M. Wells 

(2015) þar sem vinnuálag skólastjóra var skoðað og hvernig skólastjórar unnu úr 

álaginu sem fylgdi starfinu. Í rannsókninni voru skoðuð og borin saman gögn úr sams 

konar rannsóknum árin 2009 og 2012 og leiddu niðurstöður í ljós aukningu í álagi og 

stressi meðal skólastjóra. Klocko og Wells fundu tengsl milli þessara þátta og breytinga 

á lögum og starfsumhverfi skólastjóra. Álag í starfi hafði aukist með auknum kröfum 

um mat, umsjón, eftirfylgni laga og reglna ásamt aukinni ábyrgð sem lögð hafði verið 

á herðar skólastjóra. Þessar breytingar höfðu undanfarin ár bæst við þá fjölmörgu þætti 

sem skólastjóra bar að sinna án þess að slakað væri á í öðrum kröfum. Þetta hafði orðið 

til þess að álagið jókst til muna. Í rannsókn sinni lögðu þær til að skólastjórar stunduðu 

meðal annars núvitundaræfingar til að sporna gegn því álagi sem fylgdi starfinu 

(Klocko og Wells, 2015).  

Þegar litið er yfir sviðið erlendis hefur þróunin verið með svipuðum hætti og í 

grunnskólum hér heima. Þrátt fyrir að skólakerfið sé mjög mismunandi eftir löndum og 

erfitt sé að yfirfæra niðurstöður yfir rannsóknir á tónlistarskólum hér á landi virðist á 

heildina litið sem ábyrgð og álag hafi aukist og að meiri kröfur séu gerðar til skólastjóra 

en áður. Kröfurnar snúa ekki einungis að faglegu skólastarfi heldur einnig að 

upplýsingagjöf, rekstri, auknu samstarfi við hagsmunaaðila og samfélagið í heild sinni.  
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2.8 STJÓRNUNAR- OG SAMSKIPTAKENNINGAR 

Skólastjórnendur eru oft í annarri stöðu en kennarar að því leyti að þeir hafa skyldur 

gagnvart sínum kennurum, nemendum skólans og starfsemi hans. Þeir bera einnig 

höfuðábyrgð á rekstri skólans, þeir eru beinn tengiliður við stjórnsýsluna og heyra 

jafnan undir mennta- og menningarsvið síns bæjarfélags eða svara beint til 

bæjarstjórnar. Gera má ráð fyrir að kröfur til skólastjórnenda séu því ekki síður á sviði 

rekstrar- og stjórnsýslu heldur en að byggja aðeins á faglegum grunni. Starf stjórnenda 

snýst auk þess að miklu leyti um mannleg samskipti, fagleg samskipti og leiðtogahæfni 

innan veggja skólans sem utan. Skólastjórnandi hefur mörg hlutverk og marga hatta 

(Samstarfsráð um starfsþróun kennara og stjórnenda, 2018).  

Rannsókn Henry Mintzberg (1973) um tíu hlutverk stjórnenda er klassísk kenning 

í stjórnunarfræðum og þykir enn í dag eiga ágætlega við sem kenning sem tekur til og 

lýsir helstu hlutverkum stjórnenda.  

Við gerð rannsóknarinnar fylgdi Mintzberg eftir fimm stjórnendum um viku 

tímabil og skráði niður athafnir þeirra, helstu verkefni og greindi síðan. Stjórnendurnir 

voru frá fimm mismunandi stofnanagerðum; tæknifyrirtæki, ráðgjafafyrirtæki, spítala, 

framleiðslufyrirtæki og skóla. Kenning Mintzberg var að til þess að sjá hvað virkilega 

fælist í störfum stjórnenda þyrfti að skoða nákvæmlega hvað það væri sem þeir 

raunverulega gerðu í starfi sínu á hverjum degi, ekki væri nóg að lýta einungis til starfs- 

eða hlutverkalýsingar.  

Niðurstöður hans greindu frá tíu mismunandi hlutverkum stjórnenda sem skipta 

mætti í þrjá meginflokka. Fyrsti flokkurinn snýr að hlutverkum stjórnanda sem snúa að 

upplýsingagjöf eða miðlun upplýsinga. Undir þeim flokki er hlutverk stjórnanda sem 

snýr að því að fylgjast með og taka við upplýsingum, að miðla og dreifa upplýsingum 

og að vera talsmaður og fulltrúi deildar eða stofnunar. 

Annar flokkurinn tekur til hlutverka er snúa að mannlegum samskiptum og 

leiðtogahlutverki stjórnanda. Þar undir falla hlutverk stjórnanda sem ábyrgðarmaður 

sem er í forsvari fyrir stofnun. Því næst leiðtogahlutverk og að veita innblástur og sýna 

gott fordæmi. Þá síðast, hlutverk sem milliliður, bæði innanhúss milli deilda eða 

utanhúss milli stofnunar og annarra stofnana eða samfélags. 

Þriðji og síðasti flokkurinn snýr að ákvarðanatöku og hlutverki stjórnanda í 

stjórnun og forystu. Undir þann flokk setur Mintzberg fjögur hlutverk. Það fyrsta fjallar 

um hlutverk stjórnanda sem brautryðjanda, frumkvöðuls eða einhvers sem lætur hlutina 
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gerast. Það næsta um krísustjórnun og ákvarðanatöku undir álagi eða í erfiðum 

aðstæðum. Þá hlutverk stjórnanda við úthlutun og dreifingu á einhverskonar gæðum 

eða ábyrgð og síðasta hlutverkið sem samningamaður og fulltrúi fyrir hagsmunum 

hópsins. 

Samkvæmt Mintzberg lýsa þessi tíu hlutverk vel umfangi, ábyrgðarsviði og 

fjölbreytni í starfi stjórnenda. Þó að starf stjórnenda sé breytilegt eftir aðstæðum, starfi 

og umhverfi á hverjum stað er ljóst að slík störf krefjast víðtækrar getu og hæfni af þeim 

sem gegna slíkum störfum. 

Eins og samstarfsráð um starfsþróun kennara og stjórnenda (2018) bendir á þá 

snýst mikill hluti starfs skólastjórnenda um mannleg samskipti og leiðtogahæfni í hóp. 

Samskiptahæfni spilar þannig stórt hlutverk í starfinu og því er ekki úr vegi að líta til 

kenninga er skoða svið samskipta í starfi. 

Í því ljósi er áhugavert að skoða sérstaklega samskiptakenningar (e. human 

relations theory). Þar er áherslan á manneskjuna innan skipulagsheildarinnar, að hagur 

stofnunar og starfsmanns fari saman. Hvatning, forystufræðsla, teymisvinna, áhrif 

vinnuumhverfis og þátttaka starfsmanna eru þar lykilhugtök (Rainey, 2014). Auk þess 

má nefna aðstæðubundnar kenningar (e. contingency theory), en þar er bent á að ekki 

sé ein algild leið til að hanna skipulagsheild. Það þurfi ávallt að hafa innri og ytri 

aðstæður til hliðsjónar við ákvörðun á skipulagi stofnunar. Samskipta- og 

aðstæðubundnar kenningar eiga best við í lífrænu umhverfi þar sem umhverfi er 

óstöðugra og kallar jafnan á sveigjanlegri formgerðir (Rainey, 2014). 

Þarfapýramídi Maslows (1943) er fyrir löngu orðin klassísk kenning innan sálfræði 

um þarfir manneskjunnar til að lifa af. Hann er gerður úr fimm lögum, sem byggja hvert 

á öðru allt frá þeim grunnþörfum sem þarf að uppfylla til að lifa af, til hinna æðstu þarfa 

og hugsjóna.  

Í grunnlaginu eru líkamlegar þarfir okkar til að lifa af, fæða, svefn, súrefni o.s.frv. 

Í öðru laginu raðast öryggisþarfir, heilsa, starf, öryggi fjölskyldu og eignir. Í þriðja 

laginu er þörf okkar fyrir félagsskap og ást, að tilheyra hóp og að njóta ásta. Næstefsta 

lagið er þörf okkar fyrir sjálfsvirðingu og virðingu annarra, að ná árangri og að vera 

metin að verðleikum. Á toppi pýramídans trónir svo það sem mætti kalla lífsfyllingu, 

sem snýr að því að uppfylla möguleika sína, eða lífsþroski, sátt og hamingja. 

Douglas McGregor (1960) setti fram X og Y kenningu sína um mismunandi þarfir 

og hvata leiðtoga og stjórnenda. McGregor byggði kenningu sína á kenningu Maslows 

um þarfapýramídann. Hann skipti þessum þáttum í tvo hluta, X og Y. Kenning X 
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flokkast sem klassísk stjórnunarfræði að því leyti að áhersla er lögð á beina stjórnun og 

stigveldi, ekki er gert ráð fyrir að starfsmenn hafi innri þarfir sem þarf að uppfylla. 

Kenningin gengur út frá því að fólk sé almennt latt og það vilji forðast að vinna of 

mikið, það vilji ekki taka ábyrgð að óþörfu og vilji frekar láta stjórna sér frekar en að 

hafa sjálft áhrif á starf sitt. Umbun er í formi peninga og valda.  

Kenning Y miðar hins vegar að því að fólk hafi mismunandi þarfir og að það hafi 

almennt áhuga á að sinna starfi sínu vel, fái það tækifæri til að uppfylla efstu þrjú lög 

þarfapýramída Maslows. Samkvæmt McGregor vill starfsmaður taka þátt og hafa 

eitthvað um málin að segja, að starfið geti því auðgað manneskjuna og viðkomandi 

þannig auðgað starfið. Í þessum hluta kenningarinnar er áhersla á starfsánægju, 

markmiðasetningu og aukna þátttöku í ákvarðanatöku. Umbun er ekki einungis 

fjárhagsleg heldur einnig í formi starfsánægju og að finnast starfið skipta máli, að 

viðkomandi sé að leggja eitthvað af mörkum. Kenning Y gengur því út frá félagslegum 

og sálfræðilegum markmiðum fremur en vélrænum einungis. 

 

2.9 NÝSKIPAN Í OPINBERUM REKSTRI 

Hugmyndir um nýskipan í opinberum rekstri (e. new puplic management) miða að því 

að auka skilvirkni og hagkvæmni í rekstri ríkis og opinberra stofnana. Ekki er um 

heilsteypta kenningu í ríkisrekstri að ræða sem slíka, frekar mætti segja að kenningin 

byggja á því að nota ýmis verkfæri og hugmyndir úr einkarekna geiranum og aðlaga 

þær að þörfum hins opinbera í þeim tilgangi að ná fram hagræðingu (Ómar H. 

Kristmundsson, 2003).  

Áhersla er á þegnana, að þeir séu miðpunktur kerfisins þar sem það séu þeir sem 

njóti þjónustu opinberra stofnana og greiða í raun fyrir hana með sköttum sínum. Mikil 

áhersla er á auknar mælingar, markmiðasetningu og umfram allt að ná fram sem bestri 

nýtingu á fjármagni (Juneja, e.d.).  

Líta mætti svo á að hér sé stuðst við verkfærakistu nýfrjálshyggjunnar hvað 

viðkemur rekstri opinberra stofnana. Innleiðing stefnunnar hófst hér á landi á síðari 

hluta 10. áratugs síðustu aldar. Í seinni tíð hefur komið fram nokkur gagnrýni á þessa 

hugmyndafræði og hún ekki þótt hæfa því fjölbreytta hlutverki sem opinberar stofnanir 

gegna (Ómar H. Kristmundsson, 2003). 
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2.9.1 Uppruni nýskipunar í opinberum rekstri 

Samkvæmt Hood (1991) má rekja uppruna stefnunnar til nýklassískra 

hagfræðikenninga, sem fram komu á árunum eftir stríð. Í kjölfar nýfrjálshyggjunnar 

urðu ákveðnar áherslubreytingar í stjórnunarfræðum þegar auknar áherslur voru lagðar 

á árangursmælingar, samkeppni, hvatakerfi og gagnsæi. Stjórnun sérfræðinga og 

fagfólks átti að vera samkvæmt ákveðinni forskrift með áherslu á árangursmælingar og 

markmiðasetningu, sem var áberandi (Hood, 1991). 

Rót þessara breytinga rekur Hood til fjögurra meginstrauma í stjórnsýslukerfinu. 

Það er, aukin áhersla á útvistun verkefna og einkavæðingu, að draga skuli úr vexti hins 

opinbera. Lögð er áhersla á upplýsingatækni, sjálfvirkni, útvistun og framleiðslu í 

opinberri þjónustu ásamt auknum áherslum á stjórnun sem fræðigrein, stefnumótun og 

kröfur um ríkara samstarf milli opinberra stofnana sem og einkageira (Hood, 1991). 

 Haukur Arnþórsson (2016) fjallaði um Bandaríkin og Bretland undir stjórn 

Reagan og Thatcher á 9. áratugnum sem leiðandi afl í forystu fyrir innleiðingu 

nýskipunar í opinberum rekstri. Þau ríki sem gengu hvað lengst í innleiðingu 

hugmyndafræðinnar voru þau engilsaxnesku á meðan Mið-Evrópuríkin aðhylltust 

frekar ný-Weberisma. Mismunandi áherslur ríkja við umbætur í stjórnsýslu og 

opinberum rekstri má rekja til þátta á borð við sögu, menningu, efnahagsástand og 

pólitískar hefðir innan hvers ríkis (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg 

Matthíasson, 2014). Dunn og Miller (2007) árétta að samt sem áður sé ekki ýkja mikið 

sem skilur á milli þessara tveggja nálgana við stjórnsýsluumbætur. 

 

2.9.2 Nýskipan í opinberum rekstri á íslandi 

Á Íslandi og í öðrum norrænum velferðarríkjum hefur bein aðkoma hins opinbera aukist 

og er hún jafnan talin stór þáttur í því að tryggja megi jöfnuð í úthlutun almannagæða. 

Má þar nefna öflugt heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfi, sem rekið er af hinu 

opinbera (Salamon, 2002).  

Rekja má innleiðingu nýskipunar í rekstri hér á landi aftur til ársins 1991 þegar 

stjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks tók við völdum. Áherslur í stjórnarsáttmála þeirra 

gáfu tóninn fyrir þær breytingar sem stefnt var að í stjórnarsamstarfinu, stuttu seinna 

kom út kynningarbréf þar sem helstu hugmyndir og markmið voru útlistuð (Ómar H. 

Kristmundsson, 2003). 

Helstu áherslur voru að auka hagræðingu í opinberum rekstri, sjálfstæði stofnana 

ásamt sveigjanleika og svigrúmi í ráðningum og málefnum tengdum mannauð. Þá var 
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lögð fram stefna um endurskipulagningu ákveðinna stofnana og aukna dreifingu á 

störfum út á landsbyggðina frá höfuðborginni. Helsta breytingin var þó falin í áherslum 

á einkavæðingu opinberra fyrirtækja með það að markmiði að auka hagræðingu, 

skilvirkni og draga úr skuldum og vaxtagreiðslum ríkisins til þess að koma í veg fyrir 

frekari skattahækkanir. Þá var einnig kveðið á um auknar áherslur á útboð verkefna 

ríkisins til einkageirans (Forsætisráðuneytið, 1991). 

Stefna um stjórnunarhætti og rekstur hins opinbera var gefin út árið 1993 undir 

nafninu „Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri“. Þær hugmyndir sem þar voru kynntar 

voru í samræmi við áherslur annarra vestrænna ríkja með Bandaríkin og Bretland í 

fararbroddi (Ómar H. Kristmundsson, 2003). 

Stefna ríkisstjórnarinnar um þetta sama málefni var síðan samþykkt árið 1995 og 

var það í fyrsta skipti sem stefna um áherslur og stjórnun í rekstri hins opinbera hafði 

verið sett fram á heildrænan hátt (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, 

2014). Í kjölfarið var árið 1996 lagt fram og samþykkt frumvarp um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996). Lög þessi voru til marks um breytingar á áherslum 

í starfsmannamálum hins opinbera.  

Lögin fólu í sér jöfnun réttinda opinberra starfsmanna á við almennan markað. 

Kveðið var á um aukið sjálfstæði opinberra stofnana í mannauðsmálum og meðfram 

því gerðar auknar kröfur til þeirra. Þá var eitt markmið laganna uppfærsla á úreltum 

starfsmannalögum frá árinu 1954. Ásamt þessu voru sex liðir útlistaðir í greinargerð og 

ber þar helst að nefna sérstakar áherslur á aukna dreifingu valds og ábyrgðar, aukin 

sveigjanleika og svigrúm í mannauðsmálum, og varðandi kaup og kjör. Þá var áhersla 

lögð á aukið jafnrétti milli karla og kvenna ásamt því sem skerpt var á kröfum um 

starfsreynslu og menntun.  

Stefna um árangursríkan rekstur var gefin út árið 2006 og kom þar fram að fyrri 

markmið væru enn í gildi en þó væri rétt að uppfæra nálgunina í takt við nýja tíma: 

,,Leita nýrra leiða til að bæta reksturinn og kanna möguleika á að fela öðrum að sinna 

tilteknum verkefnum ríkisins“ (Fjármálaráðuneytið, 2006). Stefnan virðist því enn vera 

í gildi. 

 

2.9.3 Gagnrýni á nýskipan í opinberum rekstri 

Rúmir tveir áratugir er liðnir frá innleiðingu nýskipunar í rekstri á Íslandi. Á þeim tíma 

hafa orðið miklar breytingar í samfélaginu frá því sem áður var. Með tilkomu nýrrar 

tækni hefur samskiptamáti breyst og kröfur um þjónustu hins opinbera sömuleiðis. Með 
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aukinni áherslu á alþjóðavæðingu, aukið flæði upplýsinga og gagnsæi sem og ríkari 

áhersla á samstarf milli stofnana hins opinbera sem og hins almenna markaðar. Þegar 

kemur að ákvarðanatöku og lagasetningu eru gerðar auknar kröfur um greiningu á 

hagsmunum mismunandi aðila og tengslaneti (Arnar Jónsson og Arnar Pálsson, 2007). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á útkomu og aðferðafræði nýskipunar í rekstri 

og hefur gagnrýni helst byggt á því að hvatar á borð við keppnisvæðingu, aðskilnað og 

hvatakerfi séu ekki alltaf hentug stjórntæki í opinberum rekstri. Mörg vestræn ríki hafa 

í seinni tíð dregið úr eða aðlagað þessa nálgun og hefur sú bylgja, sem hófst í kringum 

9. áratuginn staðnað að mestu eða jafnvel verið dregin til baka í ákveðnum ríkjum 

(Dunleavy et al, 2005). 

Eileen Munro (2004) rannsakaði áhrif árangursmælinga í félagslega kerfinu í 

Bretlandi og komst að þeirri niðurstöðu að slíkar mælingar hefðu oft þveröfug áhrif og 

væru ekki vel til þess fallnar að auka gæði þjónustunnar. Þá kom einnig fram að slík 

hvatakerfi urðu í einhverjum tilfellum til þess að starfsfólk aðlagaði eða breytti störfum 

sínum til að eiga betur við hvatakerfið. Slíkar breytingar komu á kostnað þeirra gæða 

sem þjónustan átti að veita eða úthluta. Fram kom að starfsfólk upplifði óöryggi í starfi 

ef ekki tækist að mæta stöðlum. 

Samkvæmt Dunleavy (2005) hefur tími nýskipunar í opinberum rekstri liðið undir 

lok og nýtt tímabil stafrænnar stjórnsýslu (e. digital era governance) tekið við. Þessu 

til stuðnings hefur verið gerð aukin krafa um þjónustu sem mætir þörfum þegnanna og 

heldur í við tækniþróun, þar sem áhersla er lögð á samvinnu og samþættingu 

þjónustunnar á sem einfaldastan máta. 

Þrátt fyrir að gagnrýni hafi verið sett fram starfar enn stór hluti stjórnsýslunnar  

eftir hugmyndum nýskipunar. Má þar benda á lög um opinber fjármál frá árinu 2016, 

en samhliða þeim var gefið út rit um árangursstjórnun í opinberum rekstri þar sem 

helstu áhersluþættir voru kerfisbundnar mælingar, stefnumörkun og eftirfylgni (nr. 

123/2015). 

Þó svo að bent hafi verið á ýmsa vankanta við hugmyndafræði nýskipunar í rekstri 

hefur einnig komið fram að margt gott megi þar finna og byggja á til framtíðar. Helst 

snýr gagnrýni að því að erfitt sé að aðlaga kerfið að þörfum og hagsmunum mismunandi 

opinberra stofnana sem hafa önnur markmið að leiðarljósi en hámörkun hagnaðar í 

starfsemi sinni. Þá hefur einnig komið fram að kröfur nútímans snúi æ meir að aukinni 

samvinnu og samþættingu þjónustu, ríkari upplýsingagjöf og greiðara aðgengi með 

áherslu á þjónustu og tengslanet. 
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði, hönnun og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fyrst er farið yfir val á þátttakendum rannsóknarinnar, hvernig 

viðmælendur voru valdir og gerð grein fyrir bakgrunni þeirra. Þá er uppruni og hönnun 

rannsóknar tilgreind og lýsing á rannsóknaraðferð, kostum hennar og göllum. Þá verður 

gerð grein fyrir viðtalsramma og fjallað um þær spurningar sem leitað var svara við í 

viðtölum. Því næst er framkvæmd rannsóknarinnar útlistuð og farið yfir greiningarferli 

þeirra gagna sem komu út úr rannsóknarferlinu. Að lokum skoðar rannsakandi réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og sína eigin stöðu innan hennar og siðferðisleg 

álitamál sem upp kunna að koma. 

 

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna starf skólastjóra tónlistarskóla og þá 

þróun sem átt hefur sér stað á starfinu undanfarin ár. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni á fullnægjandi hátt er nauðsynlegt að skyggnast inn í 

reynsluheim stjórnenda og fá þeirra persónulegu reynslu og skoðanir. Eigindlega 

rannsóknarformið er vel til þess fallið að afla þeirra upplýsinga en ekki er hægt að 

alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem fást með þessum hætti. Ítarleg eigindleg rannsókn 

gefur þó ákveðna mynd af stöðu mála og er líkleg til að gefa ágæta mynd af þessu 

margbreytilega viðfangsefni (Háskóli Íslands, 2014). 

Við val á viðmælendum var leitast eftir því að ræða við einstaklinga með 

yfirgripsmikla reynslu og þekkingu sem skólastjórar og stjórnendur í tónlistarskólum. 

Til þess að athuga hvaða breytingar hafa orðið á starfi og umgjörð skólastjóra taldi 

rannsakandi mikilvægt að ræða við reynda skólastjóra með mikla starfsreynslu. Auk 

þess væri mikilvægt að velja viðmælendur sem endurspegluðu hópinn sem best og var 

þar litið til stærðar skóla og staðsetningar víðsvegar um landið. Að viðmælendur væru 

af mismunandi kyni og að skoðaðir væru stjórnendur skóla sem reknir voru af 

sveitarfélögum sem og einkareknir skólar. Miðað við stöðu þekkingar á sviðinu taldi 

rannsakandi mikilvægt að ræða við viðmælendur í eigin persónu og öðlast djúpa og 

persónulega innsýn inn í störf þeirra.  

Snemma í ferlinu kom í ljós að heppilegast væri að hafa viðtölin nafnlaus og því 

koma viðmælendur fram undir dulnefni hér að neðan. Ástæður þess eru tvíþættar. 

Annars vegar kaus hluti viðmælenda frekar að ræða saman í trúnaði og hins vegar telur 
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rannsakandi að nafnleynd auki líkur á því að raunhæfar og nákvæmar upplýsingar náist. 

Með því móti gefst viðmælendum tækifæri til að tjá sig óhindrað um þróun starfsins 

gagnvart vinnuveitanda, rekstraraðila skólanna, ýmsum stofnunum sem koma að mótun 

starfseminnar sem og kennurum og öðrum hagsmunaaðilum skólanna. Rannsakandi 

telur að nafnleynd auki líkur á að viðmælendur tjái sig frjálslega og að þær upplýsingar 

sem koma fram endurspegli stöðuna eins og hún raunverulega er. 

Viðmælendur voru sjö talsins, fimm karlar og tvær konur. Upphaflega var ætlunin 

að taka fleiri viðtöl og að kynjahlutföll væru jafnari. COVID-19 faraldurinn setti þar 

strik í reikninginn þar sem upp komu afar óvenjulegar aðstæður í samfélaginu sem töfðu 

fyrir viðtalsþætti rannsóknarinnar. Upp kom sú staða að viðtöl höfðu verið tekin við 

fleiri karla en konur þegar mettun gagna var náð og þá var tími til úrvinnslu einnig 

orðinn æði knappur. Þrátt fyrir það telur rannsakandi að ójafnvægi í kynjahlutfalli dragi 

ekki úr gildi niðurstaðna þar sem markmið rannsóknarinnar var aðeins að skoða starfið 

sjálft og breytingar þar á. Ekki var leitast eftir að rannsaka starfið út frá stöðu eða 

upplifun kynjanna, þótt slík nálgun væri afar áhugaverð væri það efni í heila rannsókn 

til viðbótar.  

Rannsóknin samanstóð því af sex viðmælendum sem störfuðu allir sem 

skólastjórar og einn sem aðstoðarskólastjóri með mikla reynslu sem stjórnandi. 

Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að búa yfir yfirgripsmikilli reynslu sem 

skólastjórnendur og höfðu allir komið að starfsemi tónlistarskóla um margra ára skeið. 

Viðmælendahópurinn samanstóð af skólastjórum frá stórum og litlum skólum, skólum 

innan Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðisins og af landsbyggðinni sem og frá 

einkareknum skólum og skólum reknum af sveitarfélögum.  

Eins og greint var að ofan eru viðmælendur sjö í rannsókninni og er Ingvar einn 

þeirra. Hann er reynslumikill skólastjóri í stórum skóla utan höfuðborgarsvæðisins og 

hefur starfað sem skólastjóri í 36 ár. Hann á að baki tónlistarmenntun, 

tónlistarkennarapróf með viðbótarmenntun og hefur einnig lokið stjórnunarnámi. 

Margrét er annar viðmælandi og er skólastjóri í skóla á landsbyggðinni, hún hefur 

starfað sem skólastjóri í sjö ár og sem kennari í 30 ár. Hún hefur lokið tónlistarnámi, 

einka- og diplómanámi við erlendan háskóla. 

Ragnar er viðmælandi þrjú og á hann að baki langan og farsælan feril sem 

skólastjóri við stóran tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu, hann er nýverið kominn á 

eftirlaun. Ragnar var skólastjóri í 29 ár og lauk tónlistarnámi, einleikaraprófi ásamt 

háskólanámi erlendis. 
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Viðmælandi fjögur er Ásdís, hún hefur starfað sem skólastjóri í skóla utan 

höfuðborgarsvæðisins í 13 ár. Hún hefur ásamt tónlistarmenntun, grunn- og 

leikskólakennarapróf, auk þess hefur Ásdís lagt stund á meistaranám í stjórnun og hefur 

lokið diplómu í fræðslu fullorðinna. 

Kjartan er viðmælandi fimm og hefur hann starfað sem skólastjóri í 24. ár, við tvo 

skóla, bæði í litlum skóla á landsbyggðinni og stórum skóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Kjartan hefur lokið tónlistarkennaraprófi og tónfræðiprófi ásamt því að hafa sótt 

einkatíma á hljóðfæri við erlendan háskóla, hann hefur einnig meistaragráðu á sviði 

stjórnunar. 

Viðmælandi sex er Jóhann, sem hefur starfað sem skólastjóri í 26 ár. Hann lauk 

tónlistarnámi og burtfararprófi auk háskólanáms í hljóðfæraleik við tvo erlenda 

háskóla. Hann er stofnandi og skólastjóri í einkareknum skóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Að lokum er Bragi viðmælandi sjö og býr hann yfir um 11 ára reynslu sem 

stjórnandi, þar af síðustu 5 ár sem aðstoðarskólastjóri í skóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Bragi hefur lokið tónlistarkennaramenntun ásamt því að hafa sótt einkatíma á hljóðfæri 

við erlendan háskóla. Bragi hefur þar að auki meistaragráðu frá erlendum háskóla. 

 

3.2 HÖNNUN Á RANNSÓKN 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem stuðst er við grundaða kenningu (e. 

grounded theory). Grunduð kenning þykir eiga vel við þegar litlar eða engar rannsóknir 

hafa verið gerðar á umfjöllunarefninu (Creswell, 2007). Glacer og Strauss settu 

grundaða kenningu fyrst fram árið 1967 og byggist hún á því að rannsóknarspurning er 

mótuð og um leið er gögnum kerfisbundið safnað saman og þau greind (Glacer og 

Strauss, 2009). Rannsóknin og rannsóknarspurningin þróast eftir því sem niðurstöður 

taka á sig mynd. Ríkt samspil er á milli viðtala, gagnaöflunar og greiningar gegnum allt 

rannsóknarferlið og er mikið flæði þar á milli á öllum stigum rannsóknarinnar. Umfang 

rannsóknarinnar stjórnast af því hvenær mettun kenningar er náð, með því er átt við 

þegar viðtöl, gagna- og heimildaöflun skilar ekki lengur nýjum upplýsingum (Creswell, 

2007). Áhersla á þróun kenninga er það sem einna helst aðgreinir grundaða kenningu 

frá öðrum eigindlegum aðferðum og hentar slík nálgun vel í rannsókn þar sem 

viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað (Strauss og Corbin, 1998). 
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3.3 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ, KOSTIR OG GALLAR 

Við val á rannsóknaraðferð var litið til þess að meginmarkmið rannsóknarinnar væri að 

fá sem skýrasta mynd af stöðu skólastjóra tónlistarskólanna, ásamt afstöðu þeirra til 

starfsins og þeirra breytinga sem orðið hafa á starfinu. Eigindleg viðtalsrannsókn var 

talin best til þess fallin að svara rannsóknarspurningunni og voru viðtölin hálfopin (e. 

semi-structured interviews). 

Við gerð eigindlegrar rannsóknar er leitast eftir því að fá sjónarhorn viðmælenda 

og öðlast skilning á upplifunum og reynslu þeirra (Bryman, 2012). Eigindlega 

rannsóknarformið gagnast vel við rannsóknir þar sem skoða þarf reynslu einstaklinga 

og persónulega upplifun á rannsóknarefninu (Lichtman, 2009). Ítarleg viðtöl eru tekin 

við einstaklinga eða rýnihópa og miklum gögnum safnað og þau síðan þemagreind. 

Fræðin mótast af þeim þemum sem koma fram í greiningunni og er flæðið í ferlinu því 

ríkt fram og til baka. Eigindlegar rannsóknir veita dýpri innsýn í viðfangsefnið en erfitt 

getur verið að alhæfa eða færa niðurstöður yfir á stærri hóp (Bryman, 2012). 

Helstu kostir við eigindlegar rannsóknir eru að þær gefa möguleika á að kafa djúpt 

ofan í rannsóknarefnið og ná fram persónulegri mynd af viðfangsefninu (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Rannsókn byggð á einstaklingsviðtölum, þar sem viðmælandi 

kemur fram í eigin persónu gefur auk þess dýpri sýn á viðfangsefnið en viðtöl sem tekin 

eru í gegnum síma eða með spurningalistum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Einn helsti galli eigindlegra rannsókna er sá að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum og hafa þær því ekki sama yfirfærslugildi og megindlegar rannsóknir. 

Niðurstöður lýsa aðeins afstöðu viðmælenda en endurspegla ekki endilega 

heildarhópinn, en gefa þó ákveðna vísbendingu um stöðu mála. Annar galli 

viðtalsaðferðarinnar er sú mikla nálægð sem er á milli viðmælenda og rannsakanda 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Þetta á sérstaklega við þegar sviðið er jafn þröngt og þeir sem 

gegna starfi stjórnenda við tónlistarskóla. Því oft hafa skapast einhver tengsl eða 

kunningsskapur  milli aðila sem starfað hafa um lengri tíma á sviðinu. Rannsakandi 

reyndi í hvívetna að gæta hlutleysis og gaf viðmælendum færi á að lýsa sinni skoðun 

og upplifun. 

 

3.4 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Viðtöl voru tekin við sjö viðmælendur yfir eins árs tímabil. Fyrstu viðtöl voru tekin 

vorið 2020 og síðustu á fyrstu mánuðum ársins 2021. Við val á viðmælendum var leitast 

eftir því að endurspegla fjölbreytni skólanna. Viðmælendahópurinn samanstóð af 
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skólastjórum frá stórum og litlum skólum, skólum innan Reykjavíkur, 

höfuðborgarsvæðisins og af landsbyggðinni sem og frá einkareknum skólum og skólum 

reknum af sveitarfélögum. 

Rannsakandi hafði samband við viðmælendur símleiðis og sendi í kjölfarið nánari 

upplýsingar um rannsóknina og markmið hennar með tölvupósti til viðkomandi. 

Viðtölin fóru fram á þeim stað er hentaði viðmælendum best og var það yfirleitt 

vinnustaður eða skrifstofa. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og voru þau 

á bilinu 40-60 mínútur að lengd. Viðtölin voru því næst rituð upp orðrétt og gögn vistuð 

á hörðum disk. Því næst voru þau þaullesin, þemagreind og skipt upp í undirþemu. Þá 

var leitað í fyrirliggjandi fræði og gögn sem tengdust viðfangsefni rannsóknarinnar og 

niðurstöður voru skoðaðar í því ljósi. Að lokinni úrvinnslu og framsetningu á 

niðurstöðum var hljóðritunum og viðtalsgögnum eytt. Fyllsta trúnaðar var gætt og þá 

var nafnleynd tryggð við gerð rannsóknarinnar. 

Rannsakandi lagði áherslu á að viðtölin væru óþvinguð og spurningar ekki 

leiðandi. Rannsakandi hafði ávallt meðferðis spurningalista með ákveðnum þemum, 

eða útgangspunktum sem unnið var út frá. Leitast var eftir að fá persónulegt sjónarhorn 

viðmælanda þar sem honum var gefið tækifæri að tjá sig um þau mál sem honum fannst 

skipta máli. Viðmælendum gafst færi á að fara út fyrir efnið og varpa ljósi á sína reynslu 

og sýn á starfið.  

 

3.5 GREINING GAGNA 

Megingögn rannsóknarinnar koma úr viðtölunum sjö og mótast rannsóknin af þeim 

niðurstöðum sem þar koma fram, því var mikilvægt að greiningarferlið væri öflugt og 

skilvirkt. Greining gagna var með þeim hætti að upptökum af viðtölum var hlaðið niður 

á tölvu og þau afrituð nákvæmlega, orð fyrir orð, á skjal sem geymt var á læstum 

hörðum disk og í skýi til vara. Því næst voru gögnin lesin vandlega og kóðun hófst.  

Ákveðin sameiginleg grunnþemu komu snemma fram og notaði rannsakandi 

litakóðun til að skilgreina og draga fram helstu þemu. Þeim var skipt upp í meginþemu 

og undirþemu. Litakóðunin fór þannig fram að mismunandi litir voru notaðir fyrir hvert 

þema og undirþema. Tilgangur litakóðunar var að auðvelda vinnuna og tryggja yfirsýn 

yfir verkefnið (Bryman, 2012).  

Við greiningu gagna var stöðugt farið fram og til baka milli viðtala og 

heimildaöflunar og þróuðust niðurstöður eftir því sem þemagreining tók á sig skýrari 

mynd. Að því loknu hófst vinna við framsetningu niðurstaðna. 
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3.6  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Það getur reynst erfitt að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og ekki er hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013), en 

niðurstöður gefa þó ákveðna mynd af stöðu mála. Við gerð eigindlegrar rannsóknar er 

mikilvægt að velja vel úrtak rannsóknarinnar gaumgæfilega þar sem gæði hennar ráðast 

af hópi viðmælenda, því þarf sá hópur að endurspegla þýðið vel (Coyne, 1997).  

Leitast var eftir að framkvæmd rannsóknar væri með þeim hætti að hún tryggði  

áreiðanleika gagna eins vel og hægt væri. Það er, að ef rannsóknin væri framkvæmd 

aftur myndu niðurstöður vera með svipuðum hætti eða eins. Lincoln og Guba (1985) 

bentu á að meta mætti áreiðanleika rannsóknar út frá því að annar rannsakandi kæmist 

að svipuðum niðurstöðum ef sömu rannsóknargögn væru fyrir hendi. Með því að gæta 

hlutleysis og hafa viðmælendahópinn sem fjölbreyttastan var því reynt að tryggja að 

réttmæti rannsóknarinnar stæðist samanburð við raunveruleikann (Bryman, 2012).  

Rætt var við viðmælendur sem höfðu yfirgripsmikla reynslu á sviðinu, höfðu unnið 

um árabil við stjórnunarstörf í tónlistarskólum og þekktu umhverfið vel. Viðmælendur 

voru af mismunandi kyni, svæðum og stærð skóla var mismunandi. 

Viðmælendahópurinn samanstóð af sjö viðmælendum, eða um 8% skólastjóra í 

tónlistarskólum miðað við fjölda tónlistarskóla samkvæmt könnun FT (2009). 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að til að fá algjöra og rétta mynd af sviðinu þyrfti 

rannsóknin að innihalda meirihluta skólastjórnenda tónlistarskóla. En þó er eins og fyrr 

segir ávallt erfitt að meta réttmæti eigindlegra rannsókna. Þrátt fyrir það má ætla að 

niðurstöður rannsóknarinnar gefi marktæka mynd af umhverfi skólastjóra í 

tónlistarskólum, hlutverki þeirra og þróun starfsins. 

 

3.7 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG 

SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI 

Rannsakandi starfar sem deildarstjóri og kennari í tónlistarskóla ásamt því að sinna 

nefndar- og trúnaðarstörfum fyrir Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum og 

Kennarasamband Íslands. Rannsakandi hefur rúmlega 12 ára starfsreynslu sem kennari 

í tónlistarskóla og þekkir starfið og umgjörðina vel. Rannsakandi er því ekki hlutlaus 

og á vissulega ákveðinna hagsmuna að gæta í því samhengi að rannsóknin beinist að 

því sviði sem hann starfar á. Slíkt getur þó einnig verið styrkur þar sem mögulegt er 
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fyrir rannsakanda að kafa dýpra í málefnið vegna þekkingar sinnar á innviðum 

starfseminnar. Mikilvægt þótti að tryggja hlutleysi rannsóknar og þeirra spurninga sem 

notaðar voru í viðtalsramma. Þess ber þó að geta að rannsakandi hefur enga persónulega 

hagsmuni af niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Mikilvægt var að skapa traust við viðmælendur og því var mikið lagt upp úr því 

að ferlið í heild sinni væri gagnsætt og að fyllsta trúnaðar væri gætt. Í þeim tilgangi 

fengu viðmælendur nána lýsingu á tilgangi viðtals og rannsóknarefni áður en viðtal fór 

fram. Ítrekað var að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að þær upplýsingar sem kæmu fram í 

viðtölum yrðu ekki rekjanlegar eða settar fram til þess að hafa særandi áhrif. Viðtöl 

voru ekki persónugreinanleg og nöfn skóla eða bæjarfélaga ekki skráð. Þá voru öll gögn 

geymd á öruggum stað í tölvu og á skýi með lykilorði og þeim eytt að lokinni rannsókn. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði rannsakandi það ávallt að leiðarljósi að 

gæta hlutleysis og var afar meðvitaður um stöðu sína og tengingu við viðfangsefnið. 

Lögð var áhersla á að nýta þá þekkingu frekar til framdráttar við öflun gagna og þróun 

og vinnu rannsóknarinnar. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Við úrvinnslu á gögnum 

úr viðtölum komu fram þrjú meginþemu og verða niðurstöður settar fram í þremur 

aðskildum þáttum. Hver þessara þriggja þátta hefur sín undirþemu sem öll tengjast við 

meginþemað. Þau meginþemu sem komu fram voru: Starfið sjálft og hvað felst í því, 

breytingar og þróun í starfinu síðustu ár og það þriðja snýr að áherslum og sýn 

viðmælenda á starfið. Framsetning á niðurstöðum er með þeim hætti að rannsakandi 

setur fyrst fram meginþema og kemur með stutta útlistun á helstu þáttum er þar koma 

fram. Þá verða niðurstöður settar fram í undirköflum og þær svo dregnar saman í lok 

kaflans. 

Fyrsta þemað sneri að starfinu sjálfu og hvað fælist í því. Þar komu fram 

undirþemu um starfslýsingu, hver helstu verkefni og ábyrgð skólastjórnenda væru 

ásamt hinum dæmigerða degi í starfinu. Í þessum kafla var leitast eftir að varpa ljósi á 

starfið sjálft og hvað fælist í því með orðum viðmælenda. 

Annað þemað var veigamest í niðurstöðum rannsóknarinnar, en það sneri að 

breytingum og þróun í starfinu. Undirþemu þess kafla sneru meðal annars að þróun í 

innra og ytra starfi skólanna, breytingum á einstökum þáttum og álagi í starfi. 

Viðmælendur voru sammála um að starfið hefði tekið miklum breytingum og hefði 

vaxið að umfangi. Þá komu fram skýrar vísbendingar um að starfið væri orðið mun 

meira stjórnunarstarf heldur en áður var og að áherslur á rekstur og umsýslu skólanna 

hefðu aukist umtalsvert. 

Þriðja þemað sem kom fram í rannsókninni voru áherslur skólastjórnenda, nálgun 

þeirra á starfið, markmið og þær breytingar sem þeir vildu sjá á starfinu sem og 

framtíðarsýn. Þessi kafli veitir innsýn í áherslur skólastjórnenda, umgjörð starfsins, 

mannlega þáttinn og aðra mikilvæga þætti í stjórnun tónlistarskóla. 

Að lokinni framsetningu á niðurstöðum verður farið í umræður og ályktanir út frá 

niðurstöðum rannsóknar og þær bornar saman við fræði og þekkingu á sviðinu. 

 

4.1 STARF SKÓLASTJÓRA TÓNLISTARSKÓLA 

Viðmælendur voru sammála um að starfið væri afar fjölbreytt og víðfeðmt, enginn 

dagur væri eins. Skólastjórinn væri forstöðumaður skólans og bæri ábyrgð á öllu starfi 

skólans, fjárhag hans og rekstri. Í viðtölum kom fram mikilvægi þess að skólastjóri gæti 

unnið sjálfstætt og ástundaði skipulögð vinnubrögð. Skólastjórar þyrftu að hafa góða 



 

 
60 

yfirsýn yfir starf skólans og vera vel inni í öllum helstu verkefnum á hverjum tíma. 

Ásdís sagði: „Ég myndi segja að stjórnandinn þurfi að vera allt í öllu og með puttana á 

púlsinum ef vel á að vera“.  

Þá kom fram að stór hluti starfsdagsins færi í samskipti við kennara og aðra aðila 

innan skólans eða utan hans. Viðmælendur voru sammála um að mannlegi þátturinn, 

það er færni og lipurð í mannlegum samskiptum, væri einn mikilvægasti og veigamesti 

þátturinn í starfi sínu. Við skoðun á helstu áherslum viðmælenda kom í ljós að mannlegi 

þátturinn var jafnan sá þáttur sem lögð var hvað mest áhersla á, nánar er fjallað um það 

í kafla 4.3.1.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er starfið afar fjölbreytt og krefjandi. Erfitt er 

að taka saman allt sem í því felst í einni setningu vegna margbreytileika starfsins og 

mismunandi einkennum og áherslum hvers skóla fyrir sig. Ásdís komst vel að orði í 

svari sínu um hvað fælist í starfi skólastjóra: 

 

Tónlistarskólastjóri ber faglega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri skólans og er 

andlit hans bæði inn á við og út á við. Hann er faglegur leiðtogi sem reynir að 

sameina krafta nemenda og kennara til árangurs og ánægju (Ásdís). 

 

Jóhann nefndi þrjá meginþætti í starfinu þar sem ábyrgðin fyrir starfi skólans í heild 

sinni væri rauði þráðurinn. Ábyrgð á starfsfólki, nemendum, fjármálum og faglegu 

starfi skólans. Hann talaði einnig um mikilvægi þess að skólastjóri hugsaði fram í 

tímann og sæi vandamálin fyrir: 

 

[…] þú þarft alltaf að vera eins og skákmeistari, 70 leikjum á undan. Það er það 

sem felst í að vera skólastjóri, maður þarf sífellt að vera að skipuleggja starfið og 

hugsa fram í tímann. Svo er það náttúrulega. Það er þessi ábyrgð og það er það 

sem felst í starfinu. Ábyrgð á starfsfólki, nemendum, fjármálum og svo faglegu 

starfi. Það er þetta þrennt (Jóhann). 

 

Viðmælendur komu oft inn á mikilvægi þess að skólastjóri skipulegði sig fram í tímann 

og þyrfti stöðugt að vera á tánum. Hann þyrfti sífellt að vera vakandi í starfinu og þá 

væri mikilvægt að hafa góða yfirsýn. 

Um starfið sagði Ingvar: „Þetta er ofboðslega fjölbreytt starf og skemmtilegt. Hver 

dagur er mismunandi“. Þá ræddi hann um að sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð væru 

afar mikilvæg, sem og skýr sýn á starfsemina, fagleg forysta og góð samskipti:  
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Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð eru mjög mikilvæg og færni og lipurð í 

samskiptum. Hæfni til að skipuleggja faglegt starf og veita því forystu. Færni til 

að tjá sig í ræðu og riti […] Markmiðið er að leiða faglegt og framsýnt skólastarf 

sem miðað er að því að auka árangur vellíðan og þroska nemenda, að börn hljóti 

góða menntun á sviði tónlistar og fái tækifæri til að rækta hæfileika sína. Að stuðla 

að samstarfi allra hagsmunaaðila skólasamfélagsins (Ingvar). 

 

Það er engum blöðum um það að fletta að starfinu fylgir mikil ábyrgð. Viðmælendur 

voru á einu máli um helstu þætti starfsins. Í viðtölum kom fram að samskiptahæfni væri 

afar mikilvæg og að vera til staðar fyrir starfsfólk skólans. Að veita skólanum forstöðu, 

faglega forystu og vera góð fyrirmynd. Skólastjóri tónlistarskóla þurfti þá einnig að 

hafa mikla yfirsýn og skipulagshæfni. Viðkomandi þyrfti að geta haldið mörgum 

boltum á lofti og þá væri mikilvægt að hafa getu og hæfni til að sinna vel fjármálum og 

daglegum rekstri skólans. 

 

4.1.1 Starfslýsingar 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í lýsingu á starfinu, hvort til væri starfslýsing og ef 

svo væri, hvort hún næði utan um starfið í raun. Þá kom í ljós að í nánast öllum tilvikum 

hafði sú lýsing verið gerð af skólastjórum sjálfum þar sem slík lýsing hafði ekki verið 

til hjá sveitarfélagi, og þótti hún því oftast nær endurspegla starfið vel. Í þeim tilvikum 

sem starfslýsing var ekki til voru viðmælendur annaðhvort að vinna að gerð hennar 

sjálfir eða höfðu fengið beiðni frá rekstraraðila um að hefja vinnu við gerð 

starfslýsingar. 

Um starfslýsingar sagði Margrét: „Það eru til margar starfslýsingar en það er erfitt 

að ná utan um þetta. Hún er þessi að skólastjóri ber ábyrgð á rekstri skólans, bæði 

faglegum og rekstrarlegum“. Margrét hélt áfram og sagði að það væri afar erfitt að gera 

starfslýsingu sem næði almennilega utan um starfið, slík lýsing gæti aðeins tekið til 

helstu verkefna og markmiða í starfinu: 

 

Það er rosalega erfitt að gera starfslýsingu um starfið. Ég held að það sé mjög erfitt 

því þá ertu bara að sinna einhverjum x verkefnum. Og ég meina það er alveg hægt, 

en þá ertu ekki í tengslum við skólastarfið myndi ég álíta. Kannski líka er voðalega 

erfitt að festa hana á blað því að hún er meira huglægs eðlis heldur en svona 

hlutlægs. Markmið og gildi frekar en sérstakir þættir (Margrét). 
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Kjartan sagði að erfitt væri að útlista nákvæmlega hvað fælist í starfinu því að enginn 

dagur væri eins. Starfslýsingar væru vissulega gerðar en þær væru viðmið sem miðuðu 

að því að snerta á helstu verkefnum og ábyrgð frekar en að vera ósveigjanlegur rammi: 

 

Þetta er ein flóknasta spurning sem hægt er að spyrja af því það er enginn dagur 

eins hjá mér. Það er töluverð vinna sem er bara bókhald, samskipti við bæinn, 

reikningshald og greiðsla, skipulagning fram í tímann, alls konar skýrslugerðir, 

samskipti við kennara og svo, það sem maður kallar stundum að slökkva elda sem 

koma upp (Kjartan). 

 

Starfslýsingar voru í öllum tilfellum til staðar, eða í undirbúningi. Viðmælendur voru 

sammála um mikilvægi þeirra. Fram kom að starfslýsingar væru góður vegvísir, þó svo 

að þær næðu seint utan um starfið í heild sinni, þá væru þar útlistuð helstu verkefni, 

kröfur, ábyrgðarsvið og markmið í starfinu.  

 

4.1.2 Helstu verkefni 

Þegar kom að því að nefna hver helstu verkefni skólastjóra væru stóð ekki á svörum, 

enda um auðugan garð að gresja þegar kom að verkefnum. Ingvar kom með gott og 

ítarlegt svar við því hver helstu verkefni skólastjóra væru og hafði hann punkta á blaði 

meðferðis, sem hann las af í bland við svar sitt: 

 

Skólastjóri stjórnar daglegum rekstri skólans, veitir faglega forystu, undirbýr 

fjárhagsáætlun og vinnur í samræmi við hana, sér um ráðningar starfsfólks og 

starfsmannahald, umsjón með áætlana- og skýrslugerð, fylgist með skipulagi náms 

og kennslu í skólanum. Hefur forystu um þróun og umbætur í starfi skólans. Er 

fulltrúi skólans gagnvart yfirvöldum, kemur fram fyrir hans hönd. Setur upp 

skóladagatal. Vinnur með öðrum stjórnendum að úrlausn mála sem upp koma í 

daglegu starfi. Fylgist með nýjum lögum og reglugerðum, kynnir þær 

starfsmönnum og aðlagar starfsemina að þeim breytingum. Mótar og viðheldur 

menningu skólans ásamt öðrum starfsmönnum. Heldur uppi virkri þátttöku í þróun 

og skipulagi skólastarfsins og vinnur náið í samstarfi við bæjaryfirvöld og aðrar 

stofnanir skólasamfélagsins. Þetta eru allt saman punktar sem allir skólastjórar 

glíma við, sama hvaða skólagerð um ræðir. Hvort sem þetta eru leikskólar, 

grunnskólar, framhaldsskólar. Þetta eru helstu viðfangsefni skólastjóra (Ingvar). 
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Ásdís útlistaði einnig helstu verkefni í sínum skóla við upphaf árs og gegnum veturinn 

og hafði hún einnig punkta af blaði til hliðsjónar. Svör hennar og Ingvars drógu vel 

saman þau atriði sem helst komu fram hjá viðmælendum rannsóknarinnar undir þeim 

þáttum er snúa að helstu verkefnum skólastjóra: 

 

Starfsemi skólans fer af stað sem og þróunarverkefni sem sett eru af stað að hausti. 

Mánaðarlegir tónfundir eru skipulagðir sem og tónleikar, Dagur tónlistarskólanna, 

próf og skólaheimsóknir svo að eitthvað sé nefnt. Samstarf er töluvert við aðrar 

stofnanir hér í bæ sem krefst samtals og undirbúnings. Faglegt samstarf er einnig 

við tónlistarskólana hér í nágrannasveitarfélögunum og eru fundir reglulega vegna 

þeirra. Einnig eru forstöðumenn bæjarins í sameiginlegum verkefnum sem halda 

þarf utan um. Ég fer reglulega á fræðslunefndarfundi þar sem fjallað er um málefni 

er varða fræðslumál sveitarfélagsins, þar með talið tónlistarskólans. Eftir áramót 

þarf svo einnig að senda skólagjöld fyrir seinni hluta vetrarins. Veturinn fer síðan 

í það að fylgja öllum verkefnum eftir og leysa þau mál er upp koma á þeirri vegferð 

(Ásdís). 

 

Fram kom í viðtölum að starfið fæli í sér ákveðnar tarnir með auknu vinnuálagi yfir 

starfsárið. Þeir álagspunktar væru helst í upphafi hvers skólaárs, það er við inntöku 

nemenda, undirbúning og skipulag skólastarfsins. Þá þurfa skólastjórar að skipuleggja 

störf og starfshlutfall kennara, vinna að fjárhagsáætlun, innheimta skólagjöld ásamt 

fleiru. Aðrir álagspunktar yfir árið voru í kringum tónleika, próf og aðra viðburði. Þá 

nefndu viðmælendur einnig aukið álag síðustu mánuðina fyrir skólaslit þegar kom að 

vor- og áfangaprófum, tónleikum og lokum skólaársins. 

„ […] Það er mjög mikið að gera fyrstu svona tvo mánuðina á meðan skólinn er að 

fara af stað, skilurðu, svo líka svona tvo síðustu mánuðina fyrir skólaslit. Þá er dálítið 

mikið að gera“, sagði Ragnar. 

Samkvæmt svörum viðmælenda voru verkefni skólastjóra því fjölmörg og af ýmsu 

tagi. Skólastjóri ber ábyrgð á faglegu starfi skólans, að farið sé að settum lögum og 

reglum í starfinu, starfsmannahaldi, rekstri og fjármálum, skipulagi skólastarfsins og 

prófahaldi, umbótum og framþróun í skólastarfinu. Ásamt samskiptum við aðila innan 

sem utan skólans og þá er skólastjóri andlit skólans út á við, ábyrgðarmaður og 

talsmaður hans fyrir ýmsar stofnanir og nærsamfélagið. 
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4.1.3 Aðgreining skólastjóra tónlistarskóla frá öðrum skólastjórum 

Í þessum þætti rannsóknarinnar, þar sem helstu störf skólastjóra voru skoðuð, kom fram 

áhugavert sjónarhorn þar sem samtal við viðmælendur barst oft að því sem væri sérstakt 

við starf skólastjóra tónlistarskóla, og aðgreindi þá til dæmis frá starfi skólastjóra 

grunnskóla. Helstu atriði sem þar komu fram voru margskipting kennarahópsins og að 

kennarar væru gjarnan að kenna við fleiri en einn skóla. Slíkt fæli í sér ákveðið 

flækjustig, þar sem skólarnir störfuðu á mismunandi hátt og þá væri skóladagatalið ekki 

eins. Starfsdagar gætu því rekist á eða viðkomandi kennari verið við kennslu annars 

staðar þá daga sem fagleg dagskrá væri skipulögð á starfsdögum utan þeirra 

kennsludaga við skólann. 

Samkvæmt viðmælendum lá munurinn milli skólagerða einnig í því að við 

tónlistarskóla voru kennarar oft á tíðum einnig starfandi listamenn. Viðmælendum var 

tíðrætt um mikilvægi þess að virða starf kennara sem listamanna og nálgast þá á þann 

hátt af virðingu og með sveigjanleika í huga á listræna sviðinu. Ingvar benti  

eftirminnilega á þegar hann ræddi um helsta muninn á tónlistarskólanum og öðrum 

skólagerðum: „Svo erum við náttúrulega með listamenn“. 

Hér kom fram áhugavert sjónarhorn um það sem aðgreinir skólagerðirnar og virtist 

þessi þáttur auka flækjustig í skipulagi skólastarfs og starfi skólastjóra nokkuð.  

 

4.1.4 Dæmigerður dagur  

Á heildina litið var hinum dæmigerða degi hjá viðmælendum lýst á þann veg að flestir 

kysu að taka daginn snemma. Þeir voru gjarnan mættir til vinnu milli 8 og 9 á morgnana 

og unnu síðan fram eftir degi, allt eftir dagskrá skólans þann daginn. Flestir 

viðmælendur töluðu um að þeir reyndu að nýta morguninn til að sinna ýmiss konar 

skrifstofuvinnu, bókhalds- og rekstrarmálum ásamt fundahöldum. Tóku þessir þættir 

hvað mestan tíma hjá skólastjórum fyrri hluta dags. Þegar líða tók að hádegi tóku 

kennarar að streyma inn í skólann og þá varð dagurinn töluvert tættari. Allir 

viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að þá væri áherslan á samskipti við kennara 

og að leysa tilfallandi mál sem kæmu upp yfir daginn: 

 

Ég kem á morgnana og reyni að vinna sem mest í tölvu- og bókhaldsvinnu fyrir 

hádegi. Stundum eru fundir, það eru mikið af fundum hér í skólanum, og svo eftir 

hádegi er ég kannski meira svona í samskiptum við kennara og sinni svona 

almennum skrifstofustörfum. En ég reyni yfirleitt svona að klára megnið af því 
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fyrir hádegi því að eftir hádegi eru kennararnir að koma og þá er stundum bara 

næðið ekki til staðar. Því það koma upp alls konar mál sem þarf að ræða (Kjartan). 

 

Í máli Kjartans kom skýrt fram áhersla hans á að vera aðgengilegur og setja málefni 

kennara í forgrunn. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að vera til staðar fyrir kennara 

og starfsfólk, þeir vildu vera aðgengilegir og „hafa dyrnar opnar“ en ekki loka sig af. 

Því mikilvægt væri að vera til taks til að leysa þau mál sem upp kynnu að koma yfir 

daginn. 

„ […] ég vildi vera svona stjórnandi sem væri alltaf aðgengilegur. Þannig að starfið 

byrjaði að fullu um 11 og þá hafði ég alltaf opið inn á skrifstofuna mína“, sagði Margrét. 

 

[…] maður þarf að vera alveg bara á vaktinni. Því það koma upp ýmis mál bara 

yfir daginn. Ef það kemur símhringing frá foreldrum þá þarf að taka á því máli, 

skilurðu. Og, kennararnir mjög mikið að svona, að koma í dyragættina og spyrja 

,,má ég gera þetta, er hægt að fá þetta“ (Ragnar). 

 

Þannig að vinnan var bara frá 8-11 og síðan var þetta tætingslegt, nemendur voru 

mikið að koma og ég að sinna málum og fyrirspurnum kennara. Ég tók gjarnan til 

mín ólátabelgi og var í miklum samskiptum við foreldra og fleiri (Margrét). 

 

Þá kom líka fram að í mörgum tilfellum gæfist ekki nægur tími til að klára ýmis verkefni 

innan dagsins því væru skólastjórar gjarnan að vinna fram á kvöld eða utan hefðbundins 

vinnutíma til að klára þau margvíslegu verkefni sem þyrfti að sinna. Alla jafna voru það 

verkefni sem sneru að rekstri skólans, fjármálum, skýrslu- og skjalagerð eða ýmiss 

konar skrifstofuvinnu. Nánar verður fjallað um það í kaflanum hér á eftir um breytingar 

og þróun á starfinu og álag í starfi. Þá sagði Ásdís: „Ég sinni eingöngu faglegu 

leiðtogastarfi á skólatíma og reyni að vera aðgengileg fyrir nemendur og kennara, 

faglegar umræður og úrlausnarefni“. Hún talaði um að hún hefði ákveðið að setja 

faglega starfið í forgrunn á skólatíma og sinnti þeim störfum er sneru að rekstri skólans 

og skrifstofuvinnu utan skólatíma. Margrét var sama sinnis: 

 

Maður mætir í vinnuna klukkan 8 og í mínu tilfelli var alltaf ætlunin að nota tímann 

á morgnana, til svona 11 í þessi störf sem varð að vinna, skrifstofuvinnu. Því ég 

vildi vera svona stjórnandi sem væri alltaf aðgengilegur. Þannig að starfið byrjaði 

að fullu um 11 og þá hafði ég alltaf opið inn á skrifstofuna mína. Þannig að ég 
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vann þessi störf, þetta skrifræði að miklu leyti eftir að kennarar voru farnir 

(Margrét). 

 

Viðmælendur voru sammála um að mannlegi þátturinn, góð samskipti og aðgengi væru 

afar mikilvægir þættir í starfinu. Dæmigerður dagur mótaðist af viðveru kennara í 

skólanum. Viðmælendur reyndu í flestum tilfellum að nýta morgnana til að sinna ýmiss 

konar skrifstofuvinnu eða fundarsetu. Þegar kennarar byrjuðu að streyma inn í skólann 

helgaðist dagurinn meira af samskiptum, skipulagi, samráði og úrvinnslu mála sem upp 

koma yfir daginn. Þá kom einnig fram að áherslur á auðvelt aðgengi og rík samskipti 

urðu stundum til þess að sinna þurfti öðrum störfum utan hefðbundins vinnutíma. 

 

4.2 BREYTINGAR 

Í þessum kafla verður fjallað um þær breytingar sem orðið hafa á starfinu undanfarin 

ár. Fyrst verða helstu breytingar skoðaðar í víðu samhengi, starfið sjálft og umfang þess 

sem og staða skólanna í samfélaginu. Í kafla 2.4.3 verður farið yfir breytingar á innra 

starfi skólanna, samskipti við kennara og nemendur, hlutverk skólastjóra í 

endurmenntunaráætlun skóla, mikilvægi stjórnunarteymis og stjórnunarkvóta.  

Breytingar í ytra samhengi verða skoðaðar í kafla 2.4.4. Helstu atriði sem þar komu 

fram eru auknar kröfur af hendi rekstraraðila og sveitarfélaga, regluverk sem getur á 

köflum verið íþyngjandi, ásamt samskiptum við ýmsa hagsmunaaðila og aðrar stofnanir 

í nærsamfélaginu. Í kafla 2.4.5 verður þróun einstakra þátta skoðuð og helstu breytingar 

sem viðmælendur töluðu um, verða krufnar. Má þar helst nefna mikla aukningu á 

umfangi ýmiss konar skrifstofuvinnu sem viðkemur rekstrar- og fjárhagsáætlunargerð, 

fjármálastjórnun ásamt öðru utanumhaldi um starfsemi skólanna. Þá verður, í kafla 

2.4.6, fjallað um álag og helstu álagsþætti í starfinu. 

 

4.2.1 Kröfur til skólastjóra hafa aukist mikið 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa kröfur til skólastjóra aukist umtalsvert 

og starfið hefur vaxið að umfangi. Þar má sérstaklega nefna þá þætti er snúa að 

rekstrarmálum, stjórnun og samskiptum við stjórnsýslu ásamt ýmiss konar skriffinnsku, 

sem orðin er íþyngjandi í starfinu. Nánar verður fjallað um sértæka þætti hér á eftir í 

kafla 4.2.5.  

Viðmælendur voru sammála um að miklar breytingar hefðu orðið á starfinu 

undanfarin ár. „Kröfur til stjórnenda hafa aukist stórkostlega“, sagði Jóhann. Starf  
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skólastjóra virðist þannig vera orðið mun meira stjórnunarstarf en áður var. Þættir á 

borð við hæfni á sviði rekstrar- og mannauðsmála ásamt faglegri þekkingu á stjórnun 

sem og opinberri stjórnsýslu verða sífellt mikilvægari. Ingvar komst þannig að orði: „ 

[…] það er hæpið að ráða bara góðan músíkant í starf tónlistarskólastjóra í dag, það var 

gert í gamla daga og gekk alveg þá því þá var þetta ekki svona mikil stjórnunarvinna 

ekki þessi ,,bjúrókratía“, starfsmannahald, peninga- og rekstrarmál“. 

Allir viðmælendur voru á því að kröfur til skólastjórnenda hefðu aukist töluvert, 

starfið væri orðið mun umfangsmeira en áður var og meiri áhersla lögð á faglega 

stjórnun, starfsmannahald og umsýslu, rekstur og fjármál ásamt auknum kröfum um 

skýrslugerð og skjalavinnu. 

 

4.2.2 Aukin virðing en stöðug barátta 

Viðmælendur voru sammála um að aukin virðing væri borin fyrir tónlistarskólunum og 

starfsemi þeirra. Ímynd skólanna væri jákvæð og hlutverk þeirra og staða í samfélaginu 

hefði styrkst. Það mætti að nokkru leyti rekja til tilkomu aðalnámskrár sem gefin var út 

af menntamálaráðuneyti árið 2000. Þá hafa tónlistarskólarnir ákveðnu hlutverki að 

gegna sem menningarstofnanir, ekki síður en menntastofnanir, innan síns bæjarfélags. 

Þeir eru gjarnan mikilvægur þáttur í menningarlífi samfélagsins á hverjum stað. Þá 

töluðu nokkrir viðmælendur um að sjálfsvirðing stéttarinnar hefði aukist og að 

tónlistarkennarar bæru höfuðið hærra en áður. Í því ljósi mætti ætla að sú jákvæða þróun 

á stöðu skólanna og ímynd þeirra sem viðmælendur töluðu um héldist í hendur við 

upplifun kennara á mikilvægi starfa sinna: 

 

Þessi sjálfsvirðing er það sem vantaði um árabil í stéttina og hún hefur komið inn. 

Við berum höfuð miklu hærra en við gerðum fyrir til dæmis 20 árum. Þannig ég 

held að hlutverk skólanna svona heilt yfir sé orðið miklu mikilvægara í 

sveitarfélögum og samfélaginu á hverjum stað heldur en það var. Mér finnst það 

einhvern veginn að við séum talinn mikilvægari í menntakerfinu og 

menningarhlutverki bæjarfélaga heldur en var. Hlutverk skólanna er orðið 

mikilvægara almennt séð, og stærra (Ingvar). 

 

Mér finnst hlutverk skólanna hafa breyst. Kannski meiri viðurkenning á 

tónlistarskólanum heldur en var, og hérna, þannig mér finnst hafa orðið gífurlega 

mikil breyting á landsbyggðinni. En líka svo ofboðslega mikil breyting í 

þjóðfélaginu (Kjartan). 
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Ingvar og Kjartan bentu á aukna viðurkenningu og virðingu fyrir starfsemi 

skólanna og mikilvægi þeirra í samfélaginu. Í máli þeirra kom fram að skólarnir 

tækju meiri þátt í samfélaginu og væru álitnir mikilvæg stoð í mennta- og 

menningarlífi á hverjum stað. 

Bragi tók undir þetta og bætti við að orsökina mætti ef til vill rekja til útgáfu 

aðalnámskrár og einnig til aukins sýnileika og umræðu um starfsemi skólanna: 

 

Með tilkomu námskrár í tónlist sem er náttúrulega viðurkennd og útgefin af 

menntamálaráðuneyti þá  hefur þetta svona orðið meira alvöru. Þetta er tekið meira 

með í reikninginn. Svo náttúrulega hafa kennarar verið svolítið að gera sig 

sýnilegri og vakið athygli á málstað skólanna. Við erum bara með, við skiptum 

máli og við erum bara mikilvæg í samfélaginu (Bragi). 

 

Samkvæmt niðurstöðum viðtala er staða tónlistarskólans og viðmót til hans þó ekki alls 

staðar eins og getur ráðist af mismunandi áherslum sveitarfélaga, rekstrar- og 

hagsmunaaðila á hverjum stað. Margrét sagði t.d.: „Mér finnst miður að tónlistarskólinn 

sé ekki settur meira inn í menntastefnu sveitarfélaga. Mér finnst á þessum árum baráttan 

alltaf harðna um tilvist skólans þó svo að það sé alltaf vilji fyrir starfsemi hans“.  

Það er því erfitt að alhæfa um stöðuna enda er það ekki tilgangur þessarar 

rannsóknar að draga ályktanir þar um. Þó voru viðmælendur á heildina litið á því að 

staðan hefði batnað til muna og virðing fyrir starfi tónlistarskólanna hefði aukist. Af 

svari Margrétar að dæma virtist þó enn skorta á að tónlistarskólinn væri tekinn með í 

menntastefnu sveitarfélaga. 

Tónlistarmenntun og rekstur tónlistarskóla er ekki lögbundin starfsemi, þó 

vissulega sé lagagrundvöllur fyrir starfseminni í lögum um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla (nr.75/1985). Þrátt fyrir lög um fjárhagslegan stuðning er rekstur 

skólanna ekki lögbundinn á sama hátt og rekstur grunnskóla til dæmis. Mikilvægt er 

því fyrir tónlistarskóla á hverjum stað að skapa sér sess í samfélaginu, að hefð sé fyrir 

starfseminni og skólinn virkur þátttakandi í samfélaginu. Á þann hátt styrkir hann stöðu 

sína og undirstöður á hverjum stað: 

 

Síðan er náttúrulega eitt sem er algjört lykilatriði skólanna og okkar allra sem 

vinna í þeim. Þetta er ekki lögboðin starfsemi. Það getur hvað sem er orðið til þess 

að bæjarstjórn ákveði að hætta að reka tónlistarskóla eða skera niður um 50%. Það 
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var gert til dæmis í einu sveitarfélagi í nágrenni höfuðborgarinnar, þar var 

tónlistarskólinn skorinn niður um 50% vegna byggingar sundlaugar. 

Sveitarfélögin geta í raun og veru meðhöndlað tilvist tónlistarskólans síns eins og 

þeim sýnist. Bæjarfélögin gætu í raun lagt niður skólana ef þeim sýndist svo. Og 

þetta er kannski það. Eins og með leikskóla. Þó að þeir séu ekki lögboðnir þá eru 

þeir algjörlega hundrað prósent nauðsynlegir í bæjarfélögum. Því ef að bæjarfélag 

myndi leggja niður leikskóla þá bara færi atvinnulífið á hausinn í bæjarfélaginu. 

Þannig þeir verða að reka leikskóla. Grunnskólarnir og framhaldsskólarnir eru 

lögboðnir. Tónlistarskólarnir eru það ekki. Við lifum bara á hefðinni og 

samfélagslegum styrk (Ingvar). 

 

Ingvar kom þarna ef til vill að kjarna málsins þegar hann sagði: „Við lifum bara á 

hefðinni og samfélagslegum styrk“. Þarna vísaði hann til þess að rekstur tónlistarskóla 

væri ekki lögboðinn, þótt vissulega giltu lög um fjármögnun skólanna. Hann kom 

einnig í því samhengi með dæmi þar sem skorið var niður í rekstri tónlistarskóla vegna 

fjárhagsörðugleika sveitarfélagsins.  

Í því samhengi er því einnig áhugavert að skoða þann samanburð við leikskólann 

sem Ingvar setti fram en staða þeirra er allt önnur þrátt fyrir að rekstur þeirra sé ekki 

lögbundinn. Leikskólarnir eru jafnan taldir samfélagslega nauðsynlegir og búa því við 

mun sterkari stöðu í samfélaginu. Lítum á hvað Ingvar sagði í framhaldinu varðandi 

hugmyndir um hefðina og samfélagslegan styrk. Þar talaði hann um mikilvægi 

tónlistarinnar og að skólastjóri þyrfti reglulega að verja stöðu skólans og sýna fram á 

mikilvægi hans: 

 

Tónlistin er alls staðar í kringum okkur og kringum alla, það er það. Þess vegna 

segi ég stundum, að tónlistarskólastjórinn þarf að læra á nýtt hljóðfæri á fjögurra 

ára fresti. Hljóðfærið er bæjarstjórnin og þær nefndir sem eru skipaðar þar. Það 

þarf reglulega að verja stöðu skólanna, að selja það að reka skólann myndarlega. 

Að sýna fram á mikilvægi skólans (Ingvar). 

 

Í máli Ingvars kom fram sú hlið er margir viðmælendur nefndu, að skólastjórar þyrftu 

jafnan að berjast fyrir tónlistarskólanum, sýna fram á mikilvægi hans og allt það góða 

sem starfsemin leiddi af sér. Þá væri einnig mikilvægt að rekstur skólans væri góður og 

fjárhagsáætlun stæðist. 
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Kjartan benti einnig á fjölbreytileika tónlistarskólanna og aðlögunarhæfni þeirra. 

Skólarnir virtust hafa haft nokkuð frelsi til að móta sinn eigin farveg og aðlöguðu sig 

að samfélaginu á hverjum stað. Þetta væri styrkleiki sem hefði alið af sér afar fjölbreytta 

flóru tónlistarskóla sem þjónaði vel hagsmunum allra hlutaðeigandi: 

 

Tónlistarskólarnir hafa alltaf bara einhvern vegin, getað bara, þróað sig að því 

samfélagi sem þeir eru í. Þannig að við höfum alltaf fengið svona að þróa skólana 

eins og kennarahópurinn er samsettur, hvernig stjórnendahópurinn er þenkjandi, 

miklu meira en, hvernig bærinn er þenkjandi (Kjartan). 

 

Af svörum viðmælenda að dæma virðist sem staða skólanna í samfélaginu hafi styrkst. 

Þeir njóta aukinnar virðingar og hafa fest sig í sessi sem mikilvægar mennta- og 

menningarstofnanir. Af viðtölum að dæma virðast skólastjórar þó enn þurfa að verja 

stöðu skólanna og þá er tilvist þeirra ekki tryggð í lögum, heldur er hún byggð á hefðinni 

og samfélagslegum styrk.  

 

4.2.3 Þróun í innra starfi 

Þegar fjallað er um innra starf skólanna er átt við þá starfsemi sem lýtur að daglegum 

rekstri og þjónustu innan skólanna, samskiptum við kennara, nemendur og eftir atvikum 

forráðamenn. Þróunin í innra starfi skólanna virtist að mestu vera jákvæð, þó voru ávallt 

áskoranir sem fylgdu starfseminni á hverjum tíma.  

Ein jákvæðasta breytingin sem viðmælendur ræddu um var tilkoma 

stjórnunarkvóta um 2001 þar sem skólastjórum gafst færi á að ráða inn millistjórnendur, 

en stjórnunarkvóti fór eftir stigi skóla. Stig skóla reiknast sem stöðugildi til kennslu, 

margfölduð með tíu, að viðbættum fjölda nemenda (Kjarasamningur Sambands 

íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands og Félag kennara og stjórnenda í 

tónlistarskólum, 2018-2019). 

Ragnar ræddi um þessa breytingu sem mjög jákvæða þróun í starfinu, sem hefði 

aukið tengsl hans við kennara: 

 

Það kom svo inn í einum kjarasamningnum, svona heimild skóla til að ráða 

deildarstjóra og það var, það var mjög jákvætt sko. Þá gátu skólar eftir stærð, ráðið 

inn deildarstjóra. […] það var ýmislegt sem deildarstjórarnir komu með. Þannig 

að ég kannski komst svona aðeins í betri tengsl við kennarana (Ragnar). 
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Skólastjórum gafst því tækifæri að stækka stjórnunarteymið, þeir komust í betri tengsl 

við kennara og öðluðust betri yfirsýn yfir starfsemi skólans. „Það var ofsalega flott fyrir 

skólastjóra, sérstaklega í stórum skóla, að fá inn heimild fyrir millistjórnendum, að geta 

þannig stækkað leiðtogahópinn og fengið fleiri að borðinu“, sagði Ingvar. Viðmælendur 

voru sammála um að þetta hefði verið afar jákvæð þróun og hefði eflt faglega getu og 

starfsemi skólanna til muna:  

 

Það er dýrmætt að hafa góða millistjórnendur og aðstoðarskólastjóra. Það er 

algjörlega ómetanlegt. Það gerir starf skólans ríkara. Þetta er ótrúlega skemmtilegt 

stjórnunartæki, það er þessi millistjórnendapakki sem skólarnir hafa. Að fá fleiri 

að borðinu, maður fær hugmyndir og bara að dreifa ábyrgð. Það er afskaplega 

mikilvægt í stjórnun að dreifa ábyrgðinni. Það eykur breidd og vídd skólans að 

hafa dreifða ábyrgð, ef hún er bara á einni hendi þá er allt mjög einsleitt. Það er 

bara „season all“ yfir allan mat allt árið, en ef þú ert með aðra með þér, þá er bara 

ákveðin breidd, sem er ómetanleg. Þetta er eitt af því besta sem hefur verið innleitt 

í skólana að fá heimild fyrir millistjórnendur (Ingvar). 

 

Ingvar nefndi þarna mikilvægi þess að hafa breitt stjórnunarteymi. Að fá fleiri að 

borðinu í stjórnun og stefnumótun skólans og dreifa ábyrgðinni, sem skapaði fleiri 

hugmyndir og fjölbreytni í skólastarfinu og dró úr líkum á einsleitni. 

Í nokkrum viðtölum barst talið að mikilvægi þess að standa vel að 

ráðningarmálum. Þar voru viðmælendur sammála um kosti öflugs stjórnendateymis og 

þá sérstaklega hvað varðar hlutverk aðstoðarskólastjóra. Ragnar hafði þetta að segja um 

samstarf sitt við aðstoðarskólastjóra þegar kom að ráðningu kennara: 

 

Við höfðum svipaða sýn á starfið. Að þegar að við vorum að ráða kennara, þá 

náttúrulega litum við auðvitað til menntunar og allt það. En ekki síður, hvernig 

kemur hann til með að passa inn í hópinn? Inn í kennarahópinn? (Ragnar). 

 

Þarna kom Ragnar inn á mikilvægi samstarfs í stjórnun skólanna og að horfa þyrfti til 

þess hvernig viðkomandi kæmi til með að passa inn í heildina og þá stefnu sem skólinn 

hefði. Jóhann sagði í þessu samhengi að mikilvægt væri að kennari passaði inn í hópinn 

og þau markmið og áherslur sem skólastjóri og skólinn ynni eftir:  

 

Þegar þú ert að finna kennara, ráða kennara, þá þarftu að finna kennara sem 
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samsvara sig við þig. Ef þú ert með áherslu á samspil þá þarftu kennara sem deila 

þeim metnaði eða áherslum (Jóhann). 

 

Þegar kom að því að skoða helstu áskoranir í innra starfi og þær breytingar sem orðið 

höfðu var mikið rætt um þróun tækninnar og mikilvægi þess að fylgja henni eftir og 

aðlaga starfið að nútíma kennsluháttum.  

Bæði þyrfti að uppfæra tækjabúnað en einnig að hlúa að endurmenntun kennara 

og hvetja hópinn til að tileinka sér nýja tækni og kennsluaðferðir.  Ásdís hafði þetta að 

segja: „Helstu innri áskoranir tónlistarskólanna eru að mínu mati að fylgjast með 

tæknilegri þróun og aðlaga sig að nútímakennsluháttum“. Í þessu samhengi sagði 

Ingvar: „Auknar kröfur um tæknibúnað í skólum í ljósi notkunar netsins. Það þarf 

fjármagn og sýn á það hvað þarf. Þá eru auknar skyldur um símenntun fyrir kennara. 

Það þarf að greina hvar hún liggur helst og skipuleggja það“. 

Krafan um endurmenntun gat einnig verið mikil áskorun fyrir skólastjóra. Margrét 

talaði um að oft reyndist þetta erfitt, sér í lagi þar sem meðalaldur kennara væri nokkuð 

hár. Margir hefðu mótað sínar aðferðir sem erfitt gæti verið að breyta. Í þessu samhengi 

sagði hún: „ […] það getur verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja“.  

Ein af þeim áskorunum sem skólastjórar stóðu frammi fyrir er því þessi mikilvægi 

þáttur sem sneri að endurmenntun kennara, að kynna, vekja athygli og áhuga á nýjum 

kennsluháttum. Með hækkandi meðalaldri stéttarinnar vegur sá þáttur sífellt þyngra: 

 

Það er kannski eitt sem við erum kannski svolítið að glíma við, 

tónlistarskólageirinn. Það er aldur kennara. Það vantar kannski inn í skólana meira 

af ungu fólki eða fólki með ferskar nýjar hugmyndir. Þannig verður hlutverk 

skólastjórnanda svo mikið endurmenntunin, að reyna að breyta kennsluháttum. Í 

staðinn fyrir að það væru reglulega að koma inn ungir kennarar inn í skólana með 

nýjar hugmyndir […] Skólarnir eru ekkert fullir af ungu fólki. Og ég held að minn 

aldur, það séu mjög margir á mínum aldri í þessum skóla. Þegar við förum á 

eftirlaun þá bara lokum við á eftir okkur (Kjartan). 

 

Kjartan sagði að endurmenntun og framþróun í starfi og kennsluháttum væru að miklu 

leyti orðið hlutverk skólastjóra. Ein af ástæðunum fyrir því væri hækkandi meðalaldur 

stéttarinnar og skortur á ungum kennurum sem kæmu með nýjar hugmyndir inn í 

skólana úr námi sínu. 
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Viðmælendur voru á því að tilkoma aðalnámskrár og greinanámskráa hefðu haft 

töluverð áhrif á innra starf skólanna. Því fylgdi nýtt prófakerfi, námsmat og innra mat 

skólanna breyttist í kjölfarið. Þá er í aðalnámskrá lögð áhersla á sjálfstæði og 

sveigjanleika skóla, þar er hvatt til þess að hver skóli geri sína skólanámskrá og að 

skólar framkvæmi eigið mat á starfsemi sinni (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Skólar virðast því hafa aukið frelsi og svigrúm til að aðlaga starfsemi sína að 

þörfum nærsamfélagsins. Þessi sveigjanleiki eykur viðbragðstíma skólanna að svara 

kalli þeirra breytinga eða prófa nýjar aðferðir án þess að bíða eftir breytingum á 

aðalnámskrá. Ásdís nefndi t.d. sem dæmi um þróunarverkefni í sínum skóla að 

markmiðið væri að mæta þörfum sem skólinn taldi vera til staðar og það væri jafnframt 

gert á skilgreindan og mælanlegan hátt: 

 

Til þess að mæta þörfum þeirra sem ekki hyggja á formlegt nám samkvæmt 

Aðalnámskrá tónlistarskóla höfum við bætt við og sett í skólanámskrá okkar nám 

sem er 2. ára nám í hljómaleik eða á hljóðfæri sem viðkomandi vill kynnast og 

vera sjálfbær í. Til dæmis í partí eða rútubílasöngvum, þar sem markmiðið er að 

læra sér til sjálfbærni og ánægju. Nám þetta hefur þó skýrt upphaf og endi og tekur 

á fyrir fram skilgreindum verkefnum og færni sem tilgreint er í námskránni 

(Ásdís). 

 

Ingvar lagði áherslu á að helsta áskorunin í starfinu væri sú að gera skólann að 

spennandi valkosti fyrir nemendur: „Megináskorunin er sú að skólinn sé aðlagandi fyrir 

nemendur, það er að segja að þeir vilji læra í skólanum“. Þessi stóra áskorun er 

viðvarandi og mikilvægt er, í því samhengi, að skólinn hafi sveigjanleika og frelsi til 

að mæta þessari áskorun án þess að gefa eftir í kröfum um faglegt og öflugt 

tónlistarnám: 

  

Það er áskorunin sem við stöndum frammi fyrir, að það sé gaman að vera í 

tónlistarskóla. En það þýðir samt ekki að það eigi ekki að vera krefjandi og eigi 

ekki að vera tæknimiðað í hverri grein fyrir sig. En grunnurinn hlýtur samt að vera 

sá að þegar nemandi gengur út úr tíma þá gengur hann út með það í huga að hann 

langi til að koma aftur í næsta tíma. Það er stóra áskorunin (Ingvar). 

 

Aðrar áskoranir og breytingar sem viðmælendur ræddu um fólust oft á tíðum í ýmiss 

konar samskiptum. Viðmælendur voru á því að auknar kröfur væru um ríkari samskipti 



 

 
74 

og meira upplýsingaflæði og að þær kröfur hefðu magnast með framþróun tækninnar. 

Skólastjórar væru þannig gjarnan í beinu sambandi við aðila hvers máls.  

Jóhann sagði: „Það hefur breyst að fólk leitar mikið meira til skólastjórans af alls 

konar miðlum. Af heimasíðu skólans, gegnum póstforritið, síma og fleira. Það eru 

allavega beiðnir sem þarf að svara frá foreldrum og hagsmunaaðilum“. Út frá þessari 

hugsun hélt hann áfram og kom inn á stöðu skólastjóra þegar kom að inntöku nemenda 

og hlutverki sem milliliður í samskiptum milli foreldra og kennara. Þá þyrfti skólastjóri 

oft að svara fyrir af hverju nemandi kæmist ekki að, að skólinn væri bundinn af kvóta 

og fjármagni frá rekstraraðila. Slíkt gæti verið erfitt að útskýra og skapa sátt um: 

 

Maður þarf svolítið að vera sálfræðingur þegar maður tekur þessi símtöl [innskot 

höfundar: hér vísar hann í inntöku nýnema og biðlista], að þetta sé ekki þér að 

kenna. Þú ert bara bundinn af kvóta og fjármagni frá rekstraraðilum, þú færð ekki 

að gera meira en það leyfir. Þá þarf maður oft að vera milliliður milli 

tónfræðikennarans og kennara eða milli foreldra og kennara. Þú þarft að passa að 

vera vakandi yfir öllu (Jóhann). 

 

Þegar kom að samskiptum talaði Margrét um að það gæti verið flókið að eiga við erfið 

starfsmannamál og að mikilvægt væri að tekið væri rétt á þeim málum og fylgja réttum 

ferlum: 

 

Það sem mér finnst erfiðast við starfið eru erfið starfsmannamál og að eiga við 

foreldra sem ekki eru sáttir. Það finnst mér erfitt. En ég hef samt tekið á málum og 

ekki hummað þau fram af mér og ég ákvað að gera það að taka á málum. Þá fannst 

mér mikilvægt að hafa siðareglur kennara til hliðsjónar og mikilvægt að gera það 

rétt. Að kalla til trúnaðarmann og ég gerði það alveg eftir bókinni, þannig að ég 

yrði ekki sökuð um einelti eða einhverja einræðismannatilburði. Þetta gat verið 

erfitt (Margrét). 

 

Helstu atriði sem komu fram í þessum kafla um þróun á innra starfi skólanna voru: 

Auknar kröfur um ríkari samskipti, upplýsingaflæði og þróun í tækni og miðlum sem 

skólastjóri þyrfti að hafa þekkingu og vald á. Þá kom fram að hlutverk skólastjóra væri 

sífellt að verða umfangsmeira og ábyrgð varðandi endurmenntun kennara hefði aukist. 

Þá kom einnig fram að tilkoma stjórnunarkvóta til ráðningar millistjórnenda hefði verið 
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afar jákvæð þróun í innra starfi skólanna, sem hefði leitt af sér öflugra faglegt starf,   

stjórnunarteymi hefðu stækkað og breidd í skólastarfinu aukist. 

 

4.2.4 Þróun í ytra starfi  

Þegar fjallað er um ytra starf tónlistarskóla og skólastjóra er átt við þann hluta starfsins 

er snýr að utanaðkomandi aðilum á borð við rekstraraðila og sveitarfélög, regluverk, 

aðrar stofnanir og hagsmunaaðila ásamt foreldrum og samfélaginu í heild sinni. 

Stærstu og viðamestu breytingarnar sem orðið hafa á starfi skólastjóra í 

tónlistarskólum undanfarin ár eru án efa auknar kröfur sem gerðar eru til skólastjóra og 

hefur starfið vaxið mikið að umfangi. Þeir þættir sem helst höfðu vaxið að umfangi 

sneru að því sem viðmælendur kölluðu „skrifstofuvinnu eða skriffinnsku“, rekstrar- og 

fjármálum ásamt umsýslu í kringum starfsemi skólanna. Þetta voru skýrar niðurstöður 

úr viðtölum við alla viðmælendur. Nánar verður farið í þessa þætti í næsta kafla (4.2.5) 

en hér á eftir verður fjallað um ýmsa þætti er tengjast þessari þróun. 

Viðmælendur voru sammála um að ábyrgðin hefði aukist ásamt þeim kröfum sem 

gerðar væru til skólastjóra af hálfu rekstraraðila eða sveitarfélaga. Margrét sagði t.d. 

„Það er helst frá stjórnsýslunni, auknar kröfur þaðan“. Ingvar tók undir þetta og sagði: 

 

[…] gríðarleg aukning orðið þar í kring, allt í kring um fjármálahald, 

starfsmannahald, áætlanagerð, það er viðhald á húsnæði og þetta allt saman. Það 

er risastór pakki í starfi skólastjóra (Ingvar). 

 

Í máli Ingvars kom fram að sá hluti starfs skólastjóra sem sneri að rekstri, umsýslu, 

áætlanagerð og starfsmannahaldi skólanna hefði aukist töluvert. 

Ásdís var sammála þessu og bætti við að ytri áskoranir fælust í því að festa starf 

skólanna í sessi, sífellt væri mikilvægara að eiga í virku samtali og samstarfi við aðrar 

stofnanir. Tónlistarskólinn þyrfti því að leggja sig fram um að vera vakandi yfir þróun 

og breytingum í þjóðfélaginu á hverjum tíma og vera stofnun sem er opin öllum og  

virkur þátttakandi í nærsamfélaginu:  

 

Það er krafa um meira utan umhald og skráningu í einstaklingsmiðuðu námi. 

Tónlistarskólar þurfa að vera með puttana á púlsinum varðandi kröfur til skólanna 

mæta þörfum nemenda og svo nærsamfélagsins með sýnileika. […] ytri 

áskoranirnar eru að festa tónlistarskólana í sessi sem ákveðna stólpa í hverju 

samfélagi fyrir sig. Þar sem starfsemi skólans fléttast sem víðast út í aðrar stofnanir 



 

 
76 

og samfélagið allt. Það er gert með samvinnu við aðrar stofnanir með þátttöku í 

mótun skólastarfsins, mótun skólastefnu sveitarfélagsins, og almennum sýnileika 

í nærsamfélaginu. Einnig er brýnt að námið sé opið öllum og námsframboð og 

námsleiðir taki mið af því með fjölbreytileika (Ásdís). 

 

Ingvar kom einnig inn á þennan punkt í samtali okkar og ræddi þar um ákveðna 

vitundarvakningu um mikilvægi samstarfs í skólastarfinu. Í svari sínu kom hann inn á 

að sífellt væru gerðar meiri kröfur um þekkingu á starfsmannamálum, kjarasamningum, 

lögum og reglum: 

 

[…] aukin vitund um mikilvægi samstarf milli skóla innan sveitarfélags og svæða. 

Auknar kröfur því samfarandi til stjórnenda tónlistarskóla, kjarasamningar 

kennara og vettvangur. Svo eru líka auknar kröfur um starfsmannamál, þekking á 

lögum, reglugerðum og innri reglum sveitarfélaga (Ingvar). 

 

Þessi aukna áhersla á samstarf og sýnileika skólanna kom fram í fleiri viðtölum. Fram 

kom tónlistarskólinn og málefni hans væru tekin meira með í reikninginn en áður hefði 

verið. Þá voru viðmælendur sammála um að meira væri leitað til skólanna með samstarf 

og samráð og að þetta væri breyting sem tónlistarskólinn þyrfti að einhverju leyti að 

taka þátt í til þess að vekja athygli á starfi skólanna og gera sig gildandi í samfélaginu. 

Þetta verður að teljast jákvæð þróun, en þeirri þróun fylgja einnig ákveðnar kröfur sem 

bætast við verkefni skólastjóra.  

Samstarf við grunnskólana virðist af viðtölum að dæma vera afar mismunandi eftir 

áherslum og venjum á hverjum stað. Í sumum sveitarfélögum var mikið og öflugt 

tónlistarstarf í grunnskólum og samstarf milli skóla gott, í öðrum hafði ekki tekist að 

koma á slíku samstarfi eða það gengið brösuglega. Margrét nefndi að erfiðlega hefði 

gengið að fá grunnskólann í hennar sveitarfélagi til samstarfs: 

 

Ég lagði mikla áherslu á samvinnu milli skólanna. En það er dálítið erfitt því að 

grunnskólinn er svo niðurnjörvaður, það er svo erfitt að fá þau til að taka þátt nema 

á þeirra eigin forsendum. Sveigjanleikinn er enginn (Margrét). 

 

Margrét benti á að grunnskólinn væri svo bundinn af því að uppfylla sínar skyldur og 

verkefni að erfitt gæti verið að fá hann til samstarfs. Sveigjanleiki væri lítill sem enginn. 

Þá kom einnig fram í viðtölum að kröfur frá foreldrum um að börn gætu stundað 
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tónlistarnám á skólatíma hefðu aukist. Erfitt gat verið að verða við þeim óskum þar sem 

aðstæður voru afar mismunandi í hverjum skóla, á hverjum tíma, en tækist skólastjóra 

að fá foreldra í lið með sér gat það liðkað nokkuð fyrir. Þetta var reynsla Ragnars, en 

um ákall um tónlistarkennslu í grunnskólum og samstarf foreldra hafði hann þetta að 

segja: 

 

En það var ekki nema fyrir, að foreldrar voru dálítið að tala um þetta og það var 

þó nokkuð óskað eftir þessu. Að það var ekki fyrr en ég beitti foreldrum í málið 

að það fór eitthvað að gerast. Þá varð þetta að vera með samþykki foreldra, kennara 

og skólastjóra (Ragnar). 

 

Kjartan ræddi um boðleiðir í stjórnsýslunni og hvernig þær hefðu orðið lengri og 

formfastari. Hann bar saman skólann þar sem hann var áður skólastjóri. Sá skóli var í 

litlu sveitarfélagi á landsbyggðinni en hann stjórnaði nú stórum skóla á 

höfuðborgarsvæðinu og fann mikinn mun á formfestu og afgreiðslutíma mála:  

 

Hér er allt miklu formfastara og boðleiðirnar miklu lengri. Eitthvað sem ég óska 

eftir að verði gert eða skoðað þá þarf ég að skrifa bréf sem senda þarf til 

fræðslustjóra, fræðslustjóri sendir til fræðsluráðs. Þar þarf ég að bíða eftir 

afgreiðslu og svo til baka. Þetta getur tekið jafnvel mánuð. Ég heimsótti 

sveitarstjóra alltaf reglulega á gamla staðnum, skrapp í kaffi til þeirra á 

skrifstofuna. Þannig að ég þekkti þá persónulega. […] kerfið virkar hægar hérna 

og leiðirnar eru lengri (Kjartan). 

 

Þrátt fyrir að stjórnkerfið væri stirðara og formfastara tók hann fram að það virkaði líka 

vel þegar á þurfti að halda. Að formfestan tryggði ákveðin gæði og öryggi. Hann nefndi 

dæmi í þessu samhengi: 

 

Þegar það kom upp áfall hérna í skólanum. […] nokkrir nemendur lentu í áfalli út 

af atburði sem gerðist í skólanum. Þá allt í einu sá ég hvað þetta kerfi er frábært. 

Það fór allt í gang. Að virkja sálfræðing. Þannig að þó að kerfið sé þungt, þá virkar 

það líka (Kjartan). 

 

Fleiri viðmælendur töluðu um þetta sama, að stjórnkerfið væri orðið þyngra og 

formfastara. Þetta kom meðal annars fram í aukinni áherslu á ýmiss konar pappírsvinnu, 
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mælingar, utanumhald og eftirfylgni. Nánar verður fjallað um einstaka þætti í næsta 

kafla. 

Breytingar á ytri þáttum í starfi skólastjórnenda voru því nokkrar eins og sjá má á 

þessari umfjöllun. Frá stjórnsýslunni voru auknar kröfur og meiri ábyrgð á 

skólastjórnendum, boðleiðir virtust hafa lengst og ferlar orðið formfastari. Rekstrarmál, 

fjármálahald, ásamt starfsmannahaldi og áætlanagerð taka mikinn tíma skólastjórnenda 

og hefur þessi þáttur farið vaxandi. Aukin krafa er um samstarf, öflugri upplýsingagjöf, 

meiri samskipti og aukinn sýnileika skólanna. Þessir þættir eru að hluta til verkefni 

skólanna sjálfra til að efla og treysta stöðu sína í samfélaginu en einnig er þetta að 

einhverju leyti krafa samfélagsins og sveitarfélaganna, sem tákn um nýja tíma. 

 

4.2.5 Þróun einstakra þátta 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um þróun einstakra þátta og helstu breytingar á 

starfinu sem viðmælendur ræddu um. Niðurstöður rannsóknarinnar eru ótvíræðar þegar 

kemur að þeim breytingum er snúa að aukinni ábyrgð og fjölgun verkefna skólastjóra. 

Ber þar fyrst að nefna þá þætti er snúa að auknu umfangi rekstrar- og fjármála ásamt 

skrifstofuvinnu, skjala- og áætlanagerð af ýmsu tagi. Þessir þættir koma að einhverju 

leyti fram á öllum sviðum starfsins eins og lesa má í köflunum um breytingar í innra og 

ytra starfi. 

Um þessa þróun frá aldamótum sagði Kjartan að starfið væri orðið mun 

formfastara en áður. Starf skólastjóra og tónlistarskólanna væri háð ákveðnu regluverki 

og vinnulagi sem hentaði þeim illa. Samhliða þessu sagði hann að öll skriffinnska og 

skrifstofuvinna í kringum starfið hefðu aukist mikið: 

 

Það er allt orðið meira pappírsfarg eða skipulagsvinna heldur en , við skulum segja 

bara heldur en fyrir 20 árum síðan. […] það er einhvern veginn búið að setja okkur 

inn í svona bjúrókratíu, sem hentar okkur ekki. Það er orðið miklu meira 

formfastara allt starf skólastjórnenda í dag heldur en það var áður. […] það er 

eiginlega kannski helst það sem mér finnst vera mesta breytingin (Kjartan). 

 

Um þróun og breytingar einstakra þátta í starfinu sagði Ásdís að umfang skrifstofuvinnu 

og ýmiss konar pappírsvinnu hefði aukist til muna. Aðrir viðmælendur tóku undir þetta: 
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Umfang skrifstofuvinnu hefur aukist verulega. Fyrir utan inntöku nemenda, vinna 

við skólagjöldin, útreikninga á stöðugildum kennara, launaskýrslna og 

fjárhagsáætlunargerðar, kalla aukin umsvif skólans á aukna pappírsvinnu. Þetta er 

til dæmis gerð einstaklingsnámskráa, skólanámskrár, þróunarverkefni, 

starfsáætlun og þátttaka í teymisvinnu og ýmsum fræðslumálum bæjarins og 

utanumhald utan um hópa frá öðrum stofnunum varðandi mætingu, námsmat og 

umsagnir. Samvinna við aðrar stofnanir bæjarins, samvinna tónlistarskólanna í 

nærliggjandi sveitarfélögum um fagleg störf þar sem skólastjórarnir hittast að 

minnsta kosti einu sinni í mánuði. Fagleg störf í þágu stéttarfélags og ekki síst 

þróunarverkefni sem kalla á mikið skipulag og reglulegt mat og endurskoðun 

(Ásdís). 

 

Ásdís nefndi þarna dæmi um þau fjölmörgu verkefni sem skólastjórar stæðu frammi 

fyrir, aukin umsvif skólanna kallaði á meiri pappírsvinnu. 

Ingvar sagði í þessu samhengi að umfang skrifstofuvinnu hefði aukist verulega: 

„Það eru auknar kröfur um fjárhagsáætlanagerð og fjármálastjórn, þar er verulega aukin 

ábyrgð, verulega. Umfang skrifstofuvinnu hefur einnig aukist mjög mikið“.  

Bragi sagði að umhverfið væri orðið mun flóknara og að skriffinnska hefði aukist 

til muna, sífellt væri verið að mæla og meta skólana með ýmiss konar skýrslugerð og 

stefnumótun: 

 

Það er náttúrulega að verða, eða hefur orðið svona flóknara […] Þessi skriffinnska 

verður alltaf meiri og meiri […] Þetta var allt öðruvísi, nú einhvern veginn þurfa 

menn að vita stöðuna og kannski er það bara til þess að geta borið þetta saman við 

önnur lönd eða aðra skóla eða eitthvað […] Það er orðin krafa að skólar og skólinn 

skili skýrslum og skili af sér hvert hann er að stefna og hvernig hann stendur 

(Bragi). 

 

Jóhann var á sama máli og taldi þessa þætti hafa aukist mikið, en hann benti á að með 

tilkomu tækninnar hefði margt líka orðið auðveldara: „Það hefur orðið mikil aukning á 

allri skrifstofuvinnu. […] en með tilkomu tækninnar og tölvuvinnslu hefur líka sumt 

orðið einfaldara“. 

Margrét tók undir þetta og sagði að sér fyndist auknar kröfur í sjálfu sér í lagi en 

að tilgangurinn væri ekki nógu skýr. Sífelld eftirfylgni og skráning gátu rýrt traust og 

trúnað og nefndi hún þar dæmi máli sínu til stuðnings: 
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Það eru auknar kröfur og það er í sjálfu sér í lagi. En þessi áhersla á aukna 

skriffinnsku, ég sé bara stundum ekki hvaða tilgangi það þjónar. Sjálfsagt hefur 

þetta einhvern tilgang en ég sé hann ekki alveg. Mér finnst tengslin við verkefnin 

ekki alveg skýr […] Líka þetta ákall um að fylgjast með kennurunum, hvernig er 

þetta og hitt gert, þetta gerir það að verkum að mér finnst ekki ríkja traust á milli 

sveitarfélagsins og stofnunarinnar (Margrét). 

 

Viðmælendur kvörtuðu ekki undan aukinni ábyrgð, þeir töldu að hún væri hluti af 

starfinu og voru reiðubúnir að axla hana. Þó kom greinilega í ljós í viðtölum að mörgum 

fannst þeir ekki hafa eins mikinn tíma og þeir vildu til að sinna listrænum og faglegum 

leiðtogastörfum innan skólanna. 

Í þessu samhengi spurði rannsakandi hvort að aukning á skrifstofuvinnu og 

verkefnum þeim tengdum hefði komið á kostnað þess tíma sem skólastjórar hefðu til 

að sinna öðrum málum. Viðmælendur voru sammála um að sú væri raunin. Ragnar 

sagði: „Mér fannst stundum eins og ég væri of mikið möppudýr, ég var alveg svona að 

halda skipulaginu á öllu en fékk ekki jafn mikinn tíma og ég hefði viljað til að vera 

kreatívur“.  

Ingvar var sama sinnis og sagði að starfið fæli einnig í sér vinnutarnir og 

álagspunkta yfir skólaárið, þá gat verið gott að hafa öflugt stjórnunarteymi til að deila 

ábyrgðinni með og talaði hann þar sérstaklega um aðstoðarskólastjóra:   

 

Það hefur verið á kostnað tíma til að sinna öðrum málum, alveg klárlega. Það er 

oft bara mjög lítill tími til þess að sinna faglegu leiðtogastarfi innan skólanna, ekki 

eins mikill og maður vildi hafa. Það koma ákveðnir botnar yfir árið þegar mikið 

er að gera til dæmis þegar allur launapakkinn og allt þetta fer í gang. Ég myndi 

vilja hafa mikið meiri tíma í það, en ég er með góðan aðstoðarskólastjóra sem 

tekur boltann á þeim tímum þegar skrifstofuvinnan tekur yfir (Ingvar). 

  

Um aukið vægi rekstrarmála og aukna formfestu í stjórnsýslu og stjórnun skólanna 

sagði Kjartan: „Það er orðið allavega svona miklu meira formfastara allt starf 

skólastjórnenda í dag heldur en það var áður. […] Ég held kannski, að sérstaklega eftir 

hrun, hafi sveitarfélögin farið bara í formfestuna. Að ekki leyfa öllum að dansa frjálsir 

sko“. 
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Ragnar tók í sama streng og sagði að sú vinna væri sífellt að aukast sem sneri að 

skýrslugerð og skrifstofuvinnu. Hann talaði einnig um að áherslur sveitarfélagsins 

hefðu breyst á þann hátt að meira hefði verið horft til þess að mæla frammistöðu og 

framleiðni, slíkt form fyndist honum ekki hæfa starfsemi tónlistarskóla: 

 

Svo fannst mér alltaf verið að aukast alls konar svona skýrslugerð og skriffinnska 

fyrir bæinn. Mjög svona, já var dálítið mikið að aukast skýrslur og svoleiðis. Svo 

man ég eftir einu námskeiði, sem var svolítið sérkennilegt námskeið, því manni 

fannst eins og þetta væri námskeið fyrir fólk sem væri svona í verksmiðjum að 

vinna við færibönd. […] við áttum að auka allt í tónlistarskólanum. Þú veist. Að 

auka fjölda tónleika, að auka þetta og þetta. […]  Þannig að ég var að reyna að 

útskýra fyrir honum að í list, þá væri ekki áherslan á fjölda (Ragnar). 

 

Ragnar benti þarna á frammistöðu- og framleiðnimælingar og að afar hæpið hefði verið 

að yfirfæra slíkt verklag á tónlistarskólana en að oft væri talað fyrir daufum eyrum í 

þeim efnum. Þó tók hann fram að sumt hefði gagnast vel og nefndi sem dæmi æfingar 

í skipulagshæfni og áætlanagerð: „Það voru alveg punktar sem maður gat nú alveg nýtt 

sér. Við fórum að setja upp skema og áætlun, hvað höfum við gert? Hvað ætlum við að 

gera? Það var, það var ágætt. Flott sko“.  

Mikilvægi góðra og virkra samskipta var annar þáttur sem nefndur var og kom 

sterkt fram hjá viðmælendum. Nánar verður fjallað um áherslu viðmælenda og 

persónulega nálgun í samskiptum í kafla 4.3 hér á eftir. En í þessum lið verða helstu 

breytingar á borði skólastjóra skoðaðar og auknar kröfur um ríkari samskipti milli 

stofnana og mismunandi aðila í skólastarfinu. 

Jóhann benti t.d. á að aukin krafa væri gerð til samskipta og stöðugs sambands. 

Hann taldi að þetta væri mjög mikilvægur þáttur í starfinu og sagði að slíkar áherslur 

hefðu aukist mikið undanfarin ár: 

 

Og svo það sem hefur bæst við og það eru samskipti. Það hefur breyst að fólk leitar 

mikið meira til skólastjórans af alls konar miðlum. Af heimasíðu skólans, gegnum 

póstforritið, síma og fleira. Það eru alla vega beiðnir sem þarf að svara frá 

foreldrum  og hagsmunaaðilum. Það eru samstarfsnefnd, skólanefnd, fulltrúar úr 

stjórnsýslunni, það er mjög mikið áreiti þaðan, þau biðja um alls konar gögn og 

annað. Síðan eru það tónmenntakennarar í nágrenninu, skólastjórarnir í 

grunnskólunum varðandi samstarf með húsnæði sem er alltaf orðið algengara 
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vegna þess að húsnæði er löngu sprungið. STÍR, samtök tónlistarskólastjóra. Þú 

þarft að vera í sambandi við endurskoðanda þinn varðandi launin, það er á þína 

ábyrgð. Allt sem viðkemur hljóðfærum, kaupum og viðhaldi. Samstarf við 

húsnæðisaðila/eigendur húsnæðis og þrif. Svo ertu með rafrænt nemendabókhald, 

sem þarf að halda utan um og sjá til þess að allir fídusar séu til staðar. Svo er það 

Hagstofan og Jöfnunarsjóður sem mér dettur bara í hug. Svo er þetta með 

grunnskólana þú þarft að vera í sambandi við þá að vori svo að þú sért með hreint 

borð að hausti (Jóhann). 

 

Þarna kom Jóhann inn á ýmsa þætti sem skólastjóri þyrfti að hafa gætur á, hluti þeirra 

þátta sem hann taldi upp sneru að einkareknum skólum. En það má yfirfæra stóran hluta 

þessarar upptalningar yfir á alla skólastjóra í einhverri mynd. 

Örar tæknibreytingar og þróun síðustu ára spilar inn í þessar auknu kröfur um 

virkari samskipti sem uppi eru. Skoðun viðmælenda var að þessir þættir væru 

samtvinnaðir. Í þessu samhengi væri líka rétt að koma inn á þær breytingar sem sneru 

að tækni- og tölvuvæðingu skólanna. Ragnar benti t.d. á þetta í þessu samhengi og 

fannst nóg um: „Og ný forrit, bærinn er alltaf að kaupa ný forrit. Maður var alltaf að 

læra á ný forrit“. 

Jóhann var á sama máli og sagði að eftir COVID-19 faraldurinn hefði þörf 

skólanna til að byggja upp tækniinnviði og þekkingu aukist, breyttir tímar kölluðu á 

það:   „Svo er það núna út af Covid þá þarf að halda vel utan um öll tæknimál og kaup, 

það þarf að kynna sér þetta allt og kafa ofan í nýja tækni, fylgjast með öllu“.  

Bragi kom einnig inn á þennan þátt í viðtali okkar sem tekið var við upphaf 

COVID-19 faraldursins: 

 

Það er nú bara, heyrði ég nú bara fyrir nokkrum dögum að þá ætlaði kennari að 

kenna hér inni á bókasafninu í gegnum tölvuna, sem liggur hérna á borðinu og 

vera með nemandann tengdan. Þá var nemandinn búinn að opna eitthvert svona 

svæði. Þá er bara fjarkennsla og þetta er bara, ég hef bara ekki heyrt þetta áður hér 

inni og það bara (Bragi). 

 

Í sambandi við þróun tækninnar og þær breytingar og áskoranir sem henni fylgdu sagði 

Bragi að tilkoma persónuverndarlaga hefði verið ein stærsta breytingin á því sviði. Fram 

kom í máli hans að tilkoma þeirra og aðlögun að skólastarfinu hefði verið flókin: „Mér 

finnst það nú svona vera með einni af mestu áskorununum. Það er þessi 
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persónuverndarlög sem hafa komið, hvernig á að stýra þeim og þetta gæti breytt 

skólanum hreinlega“.   

Þeir þættir sem fjallað var um í þessum kafla sneru að þeim einstöku breytingum, 

sem komu hvað skýrast fram í viðtölum. Þar fremst í flokki voru þær breytingar er sneru 

að auknum kröfum til reksturs, fjármála, starfsmannahalds, skýrslugerðar og 

stefnumótunar skólanna. Þar kom fram að vinnuálag hefði aukist og að stór hluti af tíma 

skólastjóra færi í að sinna verkefnum tengdum þessum þáttum, sem kæmi oft á kostnað 

þess tíma sem skólastjórar hefðu til að sinna öðrum mikilvægum störfum innan 

skólanna. Niðurstöður bentu til þess að starfið væri orðið mun formfastara en áður var.  

Auknar kröfur væru um virkari samskipti og upplýsingagjöf við ýmsa 

hagsmunaaðila og stofnanir. Tæknibreytingar og þróun hefðu ýtt undir þessa þætti, 

skólastjórar þyrftu sífellt að fylgjast með og uppfæra starfsemi skólanna að kröfum á 

hverjum tíma. Í kjölfar COVID-19 hefðu áherslur á tækni, þekkingu og tæknibúnað 

skólanna aukist. Þá kom einnig fram í þessu samhengi að tilkoma og innleiðing 

persónuverndarlaga hefði verið stór og flókin aðgerð fyrir skólana að takast á við og 

væri að einhverju leyti hamlandi fyrir sýnileika starfseminnar. 

 

2.4.6 Aukið álag – „það er bara crescendo“ 

Viðmælendur voru sammála um að starfinu fylgdi mikið álag og ábyrgð. Það var 

skoðun þeirra að álag hefði aukist til muna undanfarin ár og tengdist sú aukning þeim 

breytingum sem orðið hefðu á starfinu undanfarin ár eins og fjallað var um í kaflanum 

hér á undan.  

„Álagið hefur aukist gríðarlega á síðustu árum“, sagði Ásdís. Þá hefur 

vinnudagurinn einnig lengst. Ingvar sagði: „Álagið hefur aukist mikið […] 

vinnudagurinn hefur lengst, umsýslan öll er það tímafrek“. Margrét samsinnti þessu að 

hún væri með hugann við starfið allan sólarhringinn: „Það er mikil aukning í álagi í 

starfinu. Ég var í vinnunni 24/7, ég gat alveg vaknað upp á nóttunni með hugmyndir 

fyrir starfið“. 

Ásdís sagði jafnframt að of mikið áreiti væri yfir skóladaginn til að sinna 

stjórnsýslu- og rekstrarmálum. Hún hefði sett sér þá reglu að vera til staðar fyrir kennara 

yfir vinnudaginn, þegar kennsla væri í skólanum. Sökum þess færi öll önnur vinna fram 

utan hefðbundins vinnutíma: 
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Í mínum skóla er of mikið áreiti yfir daginn til að geta unnið aðra þætti starfsins 

sem krefjast næðis og óskiptrar athygli á skólatíma og fer því sú vinna öll með mér 

heim. Svo er það hitt að góðar hugmyndir kvikna ekki endilega á dagvinnutíma 

(Ásdís). 

 

Ingvar sagði að laun skólastjóra væru föst burtséð frá vinnuframlagi. Stjórnandi skólans 

væri alltaf til taks, ekki skipti máli hvenær síminn hringdi eða verkefnin kæmu upp, það 

væri svarað. Í viðtali við hann kom jafnframt fram að mikil aukning hefði orðið á  vinnu 

og álagi. Aðrir viðmælendur tóku undir þetta:  

 

Í laununum okkar er öll vinna, ef þú þarft að vinna á laugardegi og sunnudegi eða 

fram á kvöld, þá er það bara gert. Það er öll vinna inni í þessu yfir allt árið og hún 

hefur aukist. Það er bara crescendo. Það skiptir ekki máli hvort þú vinnur 80 tíma 

á viku eða 40, þetta er allt inni í launum (Ingvar). 

 

Bragi tók undir þetta og nefndi sem dæmi: 

 

Ég er bara 24/7 og bara allt árið. Það er bara þannig og maður eiginlega bara getur 

ekki, ef maður er í sumarfríi í 6 vikur. Að maður bara, ef það er hringt og sagt að 

allt sé á floti í tónlistarskólanum þá bara er maður kominn af stað. Þannig að maður 

er alltaf á vaktinni. Og jú það er, kannski pínu streituvaldandi. Að hugsa til þess 

að maður geti aldrei verið alveg úr vinnu. Og vissulega er ég nú alveg stundum að 

stelast í það að afgreiða einhver mál og hafa samband við foreldra utan vinnutíma 

(Bragi). 

 

Þegar rannsakandi spurði hvort viðmælendur tækju oft vinnuna með sér heim kom í ljós 

að sú var nánast alltaf raunin. Viðmælendur nefndu að það væri bæði til að komast yfir 

þau verkefni sem þyrfti að sinna en einnig væri ástæðan sú að skólastjórnendur þyrftu 

alltaf að vera til taks. Viðmælendur lögðu áherslu á að vera til taks fyrir kennara hvenær 

sem væri: 

 

Kennarar heyra oft í mér utan vinnutíma varðandi mál er brenna á þeim. Einnig er 

hringt heim ef einhvern úti í samfélaginu vantar eitthvað, s.s. aðstöðu í skólanum, 

tæki lánuð fyrir uppákomur eða tónlistaratriði við uppákomur eða athafnir í 

bænum. Sumir fundir eru að loknum vinnudegi, t.d. fræðslunefndarfundir og 

fagráðsfundir (Margrét). 
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Ég tek vinnuna oft með mér heim. Það er ekki gerð krafa um það, eða það er gerð 

krafa um að ég sé alltaf til staðar, hringt í mig hvenær sem er árs og sólarhrings og 

það fylgir þessu bara. […] En vinnan fer oft heim, maður er að hugsa alla daga um 

það sem er í gangi. Maður hreinsar aldrei hugann, þar er vinnan (Ingvar). 

 

Kjartan sagði að hann hefði með tímanum lært að kúpla sig út eftir að vinnudegi lyki 

en að samt sem áður væri hann ávallt til staðar og byði kennurum að hringja til sín, 

hvenær sem væri: 

 

Ég tek nú yfirleitt vinnuna ekki með mér heim. Nema að því leyti að ég leyfi öllum 

kennurum að hringja til mín heim eftir vinnu, eða um helgar. Nei, ég eiginlega 

bara, kann það, að þegar ég er kominn heim þá bara kúpla ég mig út (Kjartan). 

 

Í viðtölum kom skýrt fram að viðmælendur voru stöðugt með hugann við starfið, 

annaðhvort vegna hugmyndavinnu og sköpunar eða til að sinna verkefnum og vera til 

staðar. Þannig sagði Ragnar: 

 

Maður bara lokar ekki hurðinni og þá er þetta búið. Maður er, eða ég allavega, 

voða mikið alltaf í einhverjum pælingum, þú veist. Þó að maður sé kominn heim, 

þá er maður að hugsa, já á morgun þá þarf ég að gera þetta, það er betra að gera 

þetta svona, ég ætla í hringja í þennan eða. Skilurðu? Þannig að. Sko. Ef maður 

væri að vinna á gröfu þá bara leggur maður gröfunni og þá er það búið, eða ég held 

það sko. En maður lokar ekki skrifstofunni og segir nú er tónlistarskólinn búinn. 

Hann er (Ragnar). 

 

Viðmælendur voru sammála um að álag í starfinu hefði aukist umtalsvert hin síðari ár. 

Verkefnum á borði skólastjóra virtist hafa fjölgað og ábyrgð í starfi aukist ásamt 

auknum kröfum sem til þeirra væru gerðar.  

Í lok þessara síðasta kafla kom fram persónuleg nálgun viðmælenda og fann 

rannsakandi að greinilegur samnefnari var með viðmælendum í því hversu mikið þeir 

helguðu sig starfinu. Það er, þeir voru tilbúnir að leggja á sig aukna vinnu, vinna mikið 

og oftast nær utan hefðbundins vinnutíma. Á dagvinnutíma var áherslan á að vera til 

staðar fyrir kennara og sinna þeim málum sem upp komu hverju sinni. Þeir lögðu sig 
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fram um að vera stöðugt aðgengilegir og þá var hugur þeirra bundinn við skólastarfið 

allan tíma sólarhringsins, allt árið um kring. 

 

4.3 ÁHERSLUR OG FRAMTÍÐARSÝN 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um áherslur og sýn viðmælenda á starfið ásamt þeim 

breytingum sem þeir vildu helst sjá á starfinu til framtíðar litið. Rannsakandi telur að 

til þess að skoða raunverulega hvað felst í starfinu nægi ekki eingöngu að skoða sjálf 

verkefnin og þær breytingar sem orðið hafa á starfinu í tómarúmi. Heldur þurfi einnig 

að athuga áherslur og viðmót skólastjórnenda. Þar komi fram þeir þættir er snúa að 

mannlega þættinum, sem virtist spila stórt hlutverk í starfinu. Það er, samskipti, 

persónuleg nálgun, áherslur, viðmót og gildi. Það er von rannsakanda að þar leynist 

neistinn, hvers vegna og af hverju hlutirnir eru gerðir og hvað það er sem drífur fólk 

áfram. 

 

4.3.1 Samskipti, traust og dreifð ábyrgð 

Í samtölum við viðmælendur rannsóknarinnar skein jafnan í gegn sú áhersla sem þeir 

settu á mannlega þáttinn, að þeir væru ávallt aðgengilegir starfsfólki og til staðar. Þá 

var sérstaklega rætt um mikilvægi mannlegra samskipta, hæfni í samskiptum var þáttur 

sem viðmælendum varð oft tíðrætt um. Þannig sagði Bragi: „Hæfni í mannlegum 

samskiptum. Það náttúrulega gefur auga leið. Nánd við nemendur og kennara, sú hæfni, 

ég set hana eiginlega svona efst sko. Þessi mannlegu samskipti“. 

Um helstu áherslur sínar sagði Kjartan: „Mér finnst eiginlega skipta gífurlega 

miklu máli fyrir skólastarf að það ríki hérna góður starfsandi, að fólki líði vel. 

[…] að það séu svona eðlileg samskipti stjórnanda og kennara“. Kjartan talaði í 

framhaldi um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir störfum kennara og að gleyma því 

ekki að við erum öll kennarar og að allir séu í þessu saman: 

 

Það er eitt sem að ég hef alltaf reynt að halda í  heiðri og það er að gleyma því ekki 

hvernig það er að vera kennari. Ég hef eiginlega aldrei þolað skólastjórnendur sem 

að tala um kennara sem, eins og við og þið […] Þá finnst mér þetta eiginlega alltaf 

skipta miklu máli, að gleyma ekki því að ég er kennari. Þannig ég bara, ég reyni 

bara svolítið að sýna kennurum ákveðna virðingu fyrir þeirra störfum. Ég mæti á 

sem flesta tónleika. Ekki bara af því að ég hef gaman að því að sjá tónleika, líka 
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af því að ég vil svona sýna kennurum að ég kann að meta þeirra störf. Að bera 

virðingu fyrir störfum kennara (Kjartan). 

 

Þarna benti Kjartan á mikilvægi þess að skólastjóri leggi sig fram um að sýna að hann 

kunni að meta störf kennara og beri virðingu fyrir þeim. 

Ingvar talaði á sömu nótum, að mikilvægt væri að skólastjóri og kennarar væru á 

sama plani, hann ætti að vera aðgengilegur og bera virðingu fyrir störfum kennara: 

 

Skólastjórinn má ekki láta rigna upp í nefið á sér. Hann á að vera á gólfinu með 

fólkinu og það á vera opið inn til hans. Hann á að vera aðgengilegur og hann á að 

hlusta. […] Skólastjórinn þarf bara að átta sig á því að hann er bara ekkert 

merkilegri pappír en allir hinir, bara ekki neitt. Þannig að ef skólastjórinn nær að 

tækla það þá finna kennarar það og finnst ekki óþægilegt að nálgast skólastjórann 

(Ingvar). 

 

Jóhann talaði um mikilvægi góðra samskipta og að koma fram af virðingu við alla sem 

að starfinu koma: „Það er afar mikilvægt að koma fram af virðingu við foreldra, 

nemendur og kennara, alla sem koma að starfinu“. 

Þegar Ragnar ræddi um sínar áherslur og hvað honum fyndist mikilvægast í 

starfinu talaði hann um mikilvægi þess að fá kennarana með sér í lið, að maður gerði 

ekkert einn: 

 

Það er náttúrulega, þú sko, gerir ekkert einn. Þú gerir ekkert einn. Þú ert kannski 

með 30, 40, 50, 60 kennara í skólanum og ef þú hefur þá ekki með þér þá gerir þú 

ekki neitt. Ég held að það sé bara númer 1, 2 og 3 og það er að hafa kennarana 

með þér (Ragnar). 

 

Í þessu samhengi töluðu margir viðmælendur um mikilvægi þess að geta dreift 

ábyrgðinni og treysta öðrum fyrir verkefnum. „Það er afskaplega mikilvægt í stjórnun 

að dreifa ábyrgðinni“, sagði Ingvar. Bragi tók undir þetta og sagði: 

 

Það er góður kostur að geta dreift ábyrgðinni og sýnt það að, næsti maður sé 

verðugur að sinna verkefninu. Að maður sé ekki einráður eða haldi að enginn 

annar geti sinnt hlutunum. Það er, mér finnst að maður verði að passa sig á því að 

sína þá hæfni sko (Bragi). 
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Mikill samhljómur var með viðmælendum í þessum efnum, Margrét bætti við að 

mikilvægt væri að skapa umhverfi sem einkenndist af samstöðu og samheldni þar sem 

allir væru virkir þátttakendur í starfinu: 

 

Það sem mér finnst einkenna góðan stjórnanda er það sem kallað er þjónandi 

forysta. Mér finnst mikilvægt að búa til teymi. Mér finnst mikilvægt að línur séu 

lagðar með kennurum eða með starfsmannahópnum. Mér finnst líka mikilvægt að 

stjórnandi feli starfsmönnum sínum verkefni, en hann verður að hafa yfirsýn. Mér 

finnst mikilvægt að stjórnandi sýni starfsmönnum sínum traust (Margrét). 

 

Jafnframt því að dreifa ábyrgðinni töluðu viðmælendur um mikilvægi þess að 

skólastjórnandi yrði samt sem áður að veita skólanum forystu, hafa frumkvæði og 

„draga vagninn“, það væri mikilvægt að búa yfir leiðtogahæfni í starfinu. Ásdís sagði: 

„Stjórnandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og fá fólk til að vinna með sér að verkefnum 

sem stuðla að framþróun og vellíðan innan skólans, að skapa liðsheild“. 

Jóhann talaði á sömu nótum um mikilvæga eiginleika í fari stjórnanda. Þar talaði 

hann um mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd og sýna gott fordæmi í starfinu: 

 

Ég held að það sé að vera góð fyrirmynd. Ef þú sýnir að þú sért að vinna mikið 

meira en til dæmis kennarinn, þá er hann mikið frekar til í að elta þig heldur en að 

hann sé að draga vagninn. Ég dreg vagninn og svo koma þau og draga hann með 

mér (Jóhann). 

 

Jóhann sagði einnig að í þessu samhengi þá væri einnig áríðandi að þora að taka erfiðar 

ákvarðanir. Það væri hlutverk skólastjóra að hugsa um hag heildarinnar og horfa á 

langtímahagsmuni skólans, slíkt gæti verið erfitt á köflum og skólastjóri þyrfti því að 

þora að standa einn: 

 

Svo er það líka eitt. Að það er kalt á toppnum og þú þarft oft að taka óvinsælar 

ákvarðanir eða gera eitthvað sem þú veist að verður til hins betra til lengri tíma og 

kemur ekki í ljós fyrr en seinna. Þú þarft að þora að taka af skarið með það og 

standa með því, þú getur því þurft að standa einn (Jóhann). 
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Kjartan kom með áhugaverða myndlíkingu um starf skólastjórans og notaði þar 

dæmisöguna um að draga vagninn. Sagan veitir góða innsýn í starfið og fær því að halda 

sér í fullri lengd: 

 

Það er sem sagt að draga vagn upp brekku og upp á brekkunni eru nokkrir 

einstaklingar og meirihlutinn er í vagninum í miðri brekkunni. Stjórnandinn heldur 

í spottann. Svo eru kannski, einn eða tveir sem eru í mýrinni fyrir neðan. Þetta er 

kennarahópurinn. Þeir sem eru þarna uppi á. Þetta eru þeir kennarar eða starfsmenn 

sem eru sko alveg til í allt, það er gaman að tala við þá, þeir eru jákvæðir. En niðri 

í mýrinni eru þeir sem sjá alltaf þetta neikvæða, og svo er kennarahópurinn í 

miðjunni, í brekkunni. Markmiðið er að koma kennarahópnum upp brekkuna. Og 

þá er spurningin. Eru það þessir sem eru í mýrinni? Maður er alltaf að reyna að 

toga þá upp en nær ekkert að toga þá upp. Eða á að tala við þá sem eru uppi í 

brekkunni? Það er svo gaman að tala við þá af því þeir eru svo skemmtilegir, þeir 

,,peppa“ mann upp. En svo sko, gleymir maður alltaf að tala við kennarahópinn 

sem er í miðjunni, stóra hópinn. […] Ég er búinn að gera öll mistökin í bókinni. 

Ég var alltaf að reyna að hjálpa þessum í mýrinni, alltaf að djöflast í þeim kennara 

en gleymdi þá hinum hópnum. Svo fór ég líka hina leiðina, alltaf aðallega að 

spjalla við þennan sem var uppi í brekkunni, alltaf jákvæður. Núna er ég svona 

meira að reyna að huga að stóra hópnum, að reyna að hjálpa þeim að draga vagninn 

upp (Kjartan). 

 

Kjartan talar þarna um mikilvægi þess að huga að heildinni, að á þann hátt sé 

hagsmunum kennara og skólans best borgið.  

Rauði þráðurinn í máli viðmælenda sneri að mikilvægi góðra samskipta þar sem 

traust og virðing væri í fyrirrúmi. Þá ræddu viðmælendur um að stjórnendur þyrftu að 

dreifa ábyrgðinni og mikilvægi liðsheildarinnar, að allir starfsmenn skólans væru að 

vinna að sama markmiðinu. Ásamt því að dreifa ábyrgðinni kom fram að mikilvægt 

væri að skólastjórnendur væru leiðtogar, sem hugsuðu um hag heildarinnar. Þeir ættu 

að vera ófeimnir við að taka af skarið og fara fram með góðu fordæmi. 

 

4.3.2 Áherslur og markmið í starfi 

Í framhaldi af þessu lítum við á þær áherslur sem komu fram varðandi markmið í 

starfinu. Allir viðmælendur voru sammála um að skólastjórinn væri andlit skólans, 
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hlutverk hans væri að þjóna skólanum, starfsfólki og nemendum. Ásdís rammaði þetta 

vel inn með svari sínu: 

 

Fyrir mér er tónlistarskólastjórinn andlit skólans bæði út á við og inn á við. Mín 

skoðun er sú að skólastjórinn eigi að vera sýnilegur, faglegur leiðtogi  og styðjandi 

við starfið sem unnið er í skólanum. […] Ég hef alltaf lagt áherslu á að 

tónlistarskólinn sé lifandi og þjónandi skólastofnun sem taki mið af umhverfi sínu 

og þjónustuþegum í samfélaginu og lagi sig að því. Það er jú samfélagið okkar í 

bænum sem á og rekur þessa stofnun (Ásdís). 

 

Ingvar sagði: „Skólinn ætti að auðga samfélagið. Hann ætti að vera nauðsynlegur 

þátttakandi í öllu því sem gert er í samfélaginu. Tónlistarskólinn ætti að vera 

ómissandi“. Þarna kom hann inn á mikilvægi þess að tryggja sess skólans í samfélaginu 

en slíkt var samkvæmt honum, afar áríðandi þar sem rekstur tónlistarskólans væri ekki 

lögbundinn. „Við lifum bara á hefðinni og samfélagslegum styrk“, sagði Ingvar. 

Ásdís sagði að leiðarljós sitt í starfinu væri þetta: „Ef barn getur ekki lært á þann 

hátt sem við kennum, þá verðum við að kenna á þann hátt að barnið geti lært“. Þá benti 

hún á vegginn á skrifstofu sinni þar sem þessi setning var innrömmuð. Þar sem áherslan 

var á að skólinn væri þjónandi stofnun sem bæri hag nemenda ávallt fyrir brjósti. 

Um þessa áherslu á nemendur og það grunnhlutverk tónlistarskólanna að veita 

vandaða og faglega tónlistarmenntun sagði Jóhann: 

 

Ef ég þarf að velja á milli kennara og nemanda þá vel ég alltaf nemandann. Nema 

ef það eru foreldrar að ásaka kennara þá stend ég að sjálfsögðu með kennaranum 

því maður veit hvernig fólk getur misskilið. En yfirleitt setur maður nemandann í 

öndvegi, því að þegar öllu er á botninn hvolft þá snýst þetta bara um hann (Jóhann). 

 

Ingvar tók í sama streng þegar hann fjallaði um meginhlutverk skólanna og sagði að 

aðaláherslan væri þjónusta við nemendur, að opna heim tónlistarinnar fyrir þeim og 

gefa þeim verkfærin til að njóta hennar í lífi og starfi: 

 

Við erum ekki að búa til atvinnumenn, innan við 1% nemenda klára 

námskrárpakkann. Atvinnumaðurinn er aukaafurð sem kemur út úr þessu. Það er 

þessi almenna þekking á tónlist, að spila og syngja, að hlusta og kynnast músík. 

Að verða betri hlustandi og njótandi tónlistar. Það er stóra hlutverkið (Ingvar). 
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Til að taka saman umræðu í þessum kafla, vitnar rannsakandi til orða sem Bragi lét falla 

í samtali okkar um starfið. Ummælin eru lýsandi fyrir það viðmót sem rannsakandi varð 

var við í samtölum sínum við viðmælendur rannsóknarinnar. Fórnfýsi og vinnusemi, 

ástríða fyrir starfinu, tónlistarkennslu og þeim gildum sem tónlistin og tónlistarmenntun 

stendur fyrir. „Þetta er göfugt starf“: 

 

Mér finnst nú bara, þetta starf, eða bara störf innan tónlistarskólans. Ég myndi ekki 

vilja skipta á því. Þrátt fyrir kröpp kjör stundum þá myndi ég ekki vilja skipta á 

þessu starfi. Já. Þetta er göfugt starf. Þetta er göfugt starf (Bragi). 

 

4.3.3 Framtíðarsýn 

Í þessum síðasta þætti niðurstöðukaflans verður sýn viðmælenda á starfið til framtíðar 

til umfjöllunar, hvaða breytingar og þróun þeir myndu vilja sjá á komandi árum. 

„Ég myndi vilja sjá aukinn skilning á umfangi starfsins“, sagði Ásdís. Þá ræddi 

hún um að hún myndi vilja sjá starfið uppbyggt á svipaðan hátt og starf tónlistarkennara 

og átti þar við að meira svigrúm væri gefið til undirbúnings og skrifstofustarfa án þess 

að fórna faglegu leiðtogastarfi innan skólans. Til þess að því gæti orðið þyrfti að koma 

til aukinn skilningur á starfið og á þeim fjölmörgu verkefnum sem væru á borði 

skólastjóra:  

 

Til þess að skólarnir hafi tækifæri til að eflast og dafna þyrfti tilhögun starfsins að 

vera líkari tilhögun tónlistarkennslu. Þá á ég við meira svigrúm til undirbúnings 

utan hefðbundinnar viðveru […] Þann undirbúningstíma gæti skólastjóri nýtt í 

skrifræði, stjórnsýslu og fjármálahlið skólans án þess að gefinn sé afsláttur á 

sýnileika hans og faglegu leiðtogastarfi og skipulagningu í innra starfi skólans 

(Ásdís). 

 

Svör Kjartans voru á svipuðum nótum og Ásdísar þegar hann talaði um að það skorti 

skilning á eðli starfsins. Hægja þyrfti á skriffinnsku í kringum starfið sem aukist hefði 

mikið undanfarin ár. „Annað sem ég myndi vilja sjá breytast er að það mætti alveg fara 

að hægja aðeins á allri þessari ,,bjúrókratísku“ skráningu. Ef það myndi aðeins minnka 

þá hefði maður aukið svigrúm til að sinna öllu faglega starfinu“, sagði Kjartan. 

Þegar fjallað var um þróun starfsins undanfarin ár kom Ingvar inn á að breytt 

umhverfi, aukin ábyrgð og kröfur til tónlistarskólastjóra kölluðu á að skólastjórar hefðu 
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aukna þekkingu á stjórnun, stjórnsýslu og rekstri, ekki væri lengur nóg að hafa eingöngu 

tónlistarmenntun til að gegna starfinu. Ingvar sagði: „Þeir sem veljast í þessa stétt eru 

listamenn að upplagi. Margir tónlistarskólastjórar eru ekkert menntaðir í stjórnun […] 

það verður sífellt mikilvægara að það sé gerð krafa til annarrar þekkingar en bara 

tónlistarþekkingar við ráðningu skólastjóra við tónlistarskóla“. 

Þegar kom að framtíðarsýn kom Ingvar með áhugaverðan punkt: „Mér finnst 

gaman að gera fjárhagsáætlunina því að hún er framtíðarsýnin“. Hann hélt áfram og 

útskýrði þetta nánar: 

 

Ef þú hefur einhverja framtíðarsýn fyrir skólann þá þarftu fyrst að sjá fyrir 

kostnaðinn, ef þú ert með frábæran kennara sem þú vilt virkja eða fá til að leiða 

hljómsveitarstarf þá þarftu fyrst að gera ráð fyrir kostnaðinum. Þannig þarftu alltaf 

að vera að hugsa fram í tímann, að sjá eitt ár á undan. Fyrst er það hvað, svo 

peningurinn og svo mannskapurinn. Ef maður hefur framtíðarsýn þá er gaman að 

gera fjárhagsáætlun (Ingvar). 

 

 Ingvar nefndi að fjárhagsáætlunin væri framtíðarsýnin því þar þyrfti skólastjóri að sjá 

fyrir sér framtíðaráherslur og markmið í starfinu og þá þyrfti að gera ráð fyrir tíma og 

kostnaði í fjárhagsáætluninni. 

Í þessu samhengi hélt hann áfram og talaði um mikilvægi þess að stjórnendur væru 

ábyrgir í fjármálastjórnun skólanna, að reksturinn væri góður og að þeir legðu sig fram 

um að láta fjárhagsáætlunina standast. Slíkt væri mikilvægt fyrir stöðu skólans gagnvart 

rekstraraðilum: 

 

Síðan setur skólastjórinn metnað í að standast áætlunina. Að vera réttu megin við 

strikið eftir árið. Því að ef maður sýnir trausta fjárhagsstjórn þá öðlast maður traust 

sem stjórnandi frá peningayfirvöldum, því það er fyrst og fremst það sem 

bæjaryfirvöld hugsa um. […] Það er mikilvægt að stjórnandi stofnunar sem ekki 

er lögboðin sýni ábyrga fjármálastjórn. Til að treysta stöðu skólans hjá 

bæjaryfirvöldum. Þannig að skólastjórinn þarf að hafa metnað fyrir því að gera 

það (Ingvar). 

 

Ragnar talaði einnig um að ábyrg fjármálastjórnun efldi stöðu skólans: 
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Ég segi ekki að ég hafi verið sparsamur en ég reyndi að halda vel á spilunum í 

sambandi við fjármál skólans. Þú veist. Ég reyndi alveg í hvívetna að halda 

fjárhagsáætlun. […] ég held að maður hafi fengið svona good will fyrir það 

(Ragnar). 

 

Áherslur á að standa vel að rekstri skólans komu fram hjá fleiri viðmælendum. Þegar 

kom að umræðu um fjármál og rekstur skólans kom skýrt fram hjá viðmælendum að öll 

vinna tengd þeim málum hefði aukist undanfarin ár og að stundum væri sú vinna á 

kostnað þess tíma sem skólastjórnendur hefðu til að sinna faglegu leiðtogastarfi. Sumir 

viðmælendur sáu fyrir sér að útvista mætti hluta þeirrar vinnu er sneri að launa- og 

bókhaldsvinnu. Kjartan nefndi þetta sem vænlegan kost þar sem skólastjóri hefði þá 

meiri tíma til að sinna faglegu leiðtogastarfi innan skólans: 

 

Ég sé alveg fyrir mér að það sé svona fjármálasérfræðingur sem sjái um fjármál 

skólans og að skólastjórinn geti verið meira í innra starfi. Mér finnst skemmtilegra 

að vinna að einhverri hugmyndavinnu og pælingum um skólastarfið heldur en að 

vera í því að samþykkja einhverja reikninga og vinna einhverja svona Excel-vinnu 

(Kjartan). 

 

Ragnar tók undir þetta og sagði: „ […] svona annar rekstur, ég hefði næstum því getað 

séð fyrir mér einhvern aðila sem hefði séð um svona rekstrarþátt skólans. Og 

skólastjórinn hefði getað snúið sér meira að hinni listrænu útfærslu starfsins“. Ragnar 

hélt áfram þegar hann sagðist vilja sjá aukið svigrúm til að sinna faglegum þáttum 

starfsins: 

 

[…] það er kannski einna helst það að maður hefði viljað hafa meiri tíma í svona, 

eins og maður segir, listræna stjórnun í skólanum. Af því að stundum fara dagarnir 

bara alveg í skriffinnsku sko. Sérstaklega í byrjun, þá náttúrulega koma oft dálítið 

miklir svona launaútreikningar. Maður sér alveg um það og alltaf koma nýir 

samningar (Ragnar). 

 

Þá var einnig bent á mikilvægi þess að hlustað væri á skólastjórnendur þegar kæmi að 

því að taka ákvarðanir sem sneru að tónlistarskólunum. Að þeir væru hafðir með í 

ákvarðanatöku, enda væru þeir sérfræðingar á sínu sviði með reynslu og innsæi um starf 

skólanna sem fæstir sveitarstjórnarmenn hefðu:  
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„ […] þannig vil ég hafa starfið. Að það sé litið á okkur skólastjórnendur 

sveitarfélaganna, að við séum sérfræðingarnir og að það sé hlustað á okkur þegar það á 

að fara gera einhverjar breytingar“, sagði Kjartan. 

Ragnar talaði um að hann myndi vilja sjá aukið samstarf milli skóla og virkara 

samtal, gott væri að bera saman bækur sínar og slíkt væri hluti af öflugra skólastarfi: 

 

Ég myndi vilja sjá virkara samstarf milli skólanna. Það er haldið skólastjóraþing 

einu sinni á ári og ég hef nokkrum sinnum rætt við skólastjóra, að það þarf að vera 

miklu meiri tími á þessum þingum þar sem við getum setið og spjallað saman […] 

Hvernig bregðist þið við þegar það kemur svona og svona mál, skilurðu. Já við 

höfum alltaf gert það svona og svona. Þannig að samtalið er svo mikilvægt í 

stjórnuninni (Ragnar). 

 

Þá kom fram hjá öllum viðmælendum að áríðandi væri að skólinn treysti stöðu sína í 

samfélaginu á hverjum stað og tíma. Skólarnir ættu að leggja metnað í framþróun og að 

vera virkir þátttakendur í mannlífinu.  

Því til stuðnings sagði Ingvar: „Síðan er náttúrulega eitt sem er algjört lykilatriði 

skólanna og okkar allra sem vinna í þeim. Þetta er ekki lögboðin starfsemi […] Við 

lifum bara á hefðinni og samfélagslegum styrk“. 

Ásdís talaði um að hún myndi vilja að tónlistarskólarnir sýndu metnað í þróun 

skóla og í námsframboði og þá ítrekaði hún mikilvægi þess að þeir festu sig í sessi í 

samfélaginu á hverjum stað: 

 

Ég myndi vilja sjá að tónlistarskólar almennt sýndu metnað í að þróa sig áfram og 

efla frekari stuðning við nám, nýta tæknina nemandanum til framdráttar og skapa 

fleiri leiðir til náms fyrir alla. Einnig tel ég mikilvægt að tónlistarskólarnir festi sig 

í sessi sem órjúfanlegur þáttur í hverju samfélagi (Ásdís). 

  

Aukin samvinna og samþætting tónlistarskóla og annarra skólagerða var líka 

framarlega í umræðunni:  

„ […] en mér finnst einhvern veginn vera svo augljóst að tónlistin ætti að vera 

miklu stærri partur af bara menntakerfi grunnskólans og framhaldsskólans, en það þarf 

alltaf einhvern veginn að vera að berjast fyrir tilvist tónlistarskólans af því hann er ekki 

lögbundinn“, sagði Margrét.  
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Margrét hélt áfram á þessari braut og kom með fallega framtíðarsýn á stöðu 

tónlistarskólans í menntakerfinu og aðgengi að skólunum: „Framtíðarsýn mín á 

tónlistarskólann er að þeir fái stöðugan sess í menntakerfinu og að hvert einasta 

mannsbarn fái tónlistarkennslu. Helst myndi ég vilja hafa það ókeypis“. 

Framtíðarsýn viðmælenda á skólana sjálfa var því fólgin í stöðugri framþróun, 

mikilvægi þess að festa skólann í sessi og að hann væri virkur þátttakandi í samfélaginu. 

Tónlistarskólinn og tónlistarmenntun ættu að fá aukið vægi í menntakerfinu og 

samvinna og samstarf milli tónlistarskólanna sjálfra sem og annarra skólagerða ætti að 

efla. 

Framtíðarsýn á starfið sjálft sneri að þeirri áherslu að auka svigrúm til að sinna 

faglegum þáttum starfsins. Þörf væri á auknum skilningi um eðli og umfang starfsins, 

sem vaxið hefði að umfangi undanfarin ár. Skólastjórar tónlistarskóla væru 

sérfræðingar á sviðinu og því væri æskilegt að þeir kæmu meira að borðinu þegar kæmi 

að ákvörðunum er varða tónlistarskólana. Þá komu fram hugmyndir um að útvista mætti 

hluta þeirra starfa er sneru að launa-, rekstrar- og bókhaldsvinnu. Sú vinna væri orðin 

íþyngjandi á köflum. 

Hér lýkur umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar. Í næsta kafla verður farið í 

umræður og ályktanir um niðurstöður og þær settar í samhengi við þau fræði og þá 

þekkingu sem liggur fyrir á sviðinu. 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður, þær settar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun. Þá verða ályktanir dregnar út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningu verður svarað. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að starf skólastjóra í tónlistarskólum 

væri afar fjölbreytt þar sem mikið reyndi á mannlega þáttinn. Þá kom fram að 

skólastjórar þyrftu að búa yfir mikilli hæfni á sviði stjórnunar, rekstrar- og 

mannauðsmála ásamt því að vera faglegir leiðtogar með ítarlega þekkingu á sviði 

tónlistar. 

Niðurstöður bentu til þess að á síðustu árum hefði starfið tekið miklum 

breytingum, umfang og ábyrgð í starfinu hefðu aukist til muna Þá hefðu kröfur til 

skólastjórnenda aukist umtalsvert, sérstaklega á sviði stjórnunar, stjórnsýslu- og 

rekstrarmála ásamt ýmiss konar skrifstofuvinnu. Jafnframt kom fram að auknar kröfur 

og ábyrgð kæmu oft á tíðum á kostnað þess tíma sem skólastjórar hefðu til að sinna 

faglegri og listrænni stjórnun skólanna. Með innleiðingu millistjórnenda við skólana 

hefði skólastjórnendum gefist færi á að stækka stjórnunarteymið og dreifa ábyrgðinni, 

það hefði verið jákvætt skref í starfsemi skólanna. Viðmælendur voru sammála um að 

skólarnir hefðu vaxið í samfélaginu og að þeir nytu almennt meiri hylli og virðingar 

sem faglegar mennta- og menningarstofnanir.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá yfirsýn yfir hvað fælist í starfi skólastjóra og 

gera grein fyrir helstu breytingum sem orðið hefðu á starfinu síðastliðin ár. Ljóst er að 

skólarnir eru mismunandi eftir svæði, stærð og stöðu og þar af leiðandi er hlutverk og 

verksvið hvers skólastjóra breytilegt. Þar sem vandamál og verkefni á hverjum stað eru 

mismunandi. Það er hins vegar ekki tilgangur þessarar rannsóknar að bera saman þessa 

mismunandi þætti heldur er markmiðið að skoða stöðuna og líta yfir sviðið í heild sinni. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var tvíþætt. Annars vegar var leitast 

eftir því að skoða hvað fælist í starfi skólastjóra og í öðru lagi hvaða breytingar hefðu 

orðið á starfinu undanfarin ár.  

 

5.1 HVAÐ FELST Í STARFINU 

Starfið er afar fjölbreytt og verkefnin af ýmsum toga, skólastjórnendur þurfa að hafa 

mikla yfirsýn og ástunda skipulögð vinnubrögð. Niðurstöður úr viðtalsrannsókn, 

samanburður á starfslýsingum, helstu verkefnum, reglum og lögum ásamt ítarlegri 
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skoðun á aðalnámskrá leiðir í ljós að starfið er afar umfangsmikið og krefst hæfni á 

mörgum sviðum.  

Skólastjórnendur þurfa að hafa sértæka hæfni á sviði rekstrar- og fjármála ásamt 

þekkingu á opinberri stjórnsýslu. Þá þurfa þeir að hafa ítarlega þekkingu á 

kjarasamningum tónlistarkennara, starfsmannahaldi, þeim lögum og reglum sem gilda 

um starfsemi tónlistarskóla ásamt faglegu umhverfi skólanna. Sá þáttur sem 

viðmælendur rannsóknarinnar lögðu hvað mesta áherslu á var mannlegi þátturinn, 

ásamt hæfni og liðlegheitum í mannlegum samskiptum. Þennan þátt var hins vegar 

erfiðara að mæla, en niðurstöður gáfu til kynna að þessi þáttur væri einn sá veigamesti 

í starfinu. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að skólastjórar voru sammála um 

að starfslýsingar endurspegluðu starfið nokkuð vel, enda hefðu þeir nánast í öllum 

tilfellum skrifað starfslýsinguna sjálfir. Þó kom fram að erfitt væri að skilgreina 

nákvæmlega þau fjölmörgu verkefni sem rötuðu á borð skólastjóra vegna þess að starfið 

væri afar fjölbreytt. Helstu verkefni sem viðmælendur tiltóku voru í takt við niðurstöður 

starfshóps um kortlagningu starfslýsingu kennara og stjórnenda við tónlistarskóla 

(Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2021).  

Niðurstöður sýndu fram á að skólastjórnendur hafa fjölmörg hlutverk og 

ábyrgðarsvið þeirra spannar vítt svið. Kenning Mintzberg (1973) um tíu helstu hlutverk 

stjórnenda nær vel utan um helstu þætti er þar komu fram. Hlutverk skólastjóra snéru 

meðal annars að virkum samskiptum, upplýsingagjöf og miðlun upplýsinga, þeir voru 

enn fremur leiðtogar og forsvarsmenn skólanna út á við sem og innanhúss. Þeir bera 

ábyrgð á starfinu í heild sinni og þá kom fram að þeir voru oft í forsvari fyrir starfsþróun 

eða endurmenntun kennara innan skólans og sáu þeir einnig um úthlutun gæða og 

ábyrgðarhlutverka innan skólans, ásamt ýmsu fleiru. 

Þá kom fram að starfið krefðist mikils tíma, raunar kom fram hjá öllum 

viðmælendum að þeir ynnu töluvert meira en samningar segðu til um, starfið krefðist 

þess að viðkomandi væri alltaf „í vinnunni“. 

Viðmælendur rannsóknarinnar áttu það sameiginlegt að þeir helguðu sig allir 

starfinu. Það er, þeir voru tilbúnir að leggja á sig aukna vinnu, meira en kjarasamningar 

segðu til um og oftast nær utan hefðbundins vinnutíma. Á dagvinnutíma var áherslan á 

að vera til staðar fyrir kennara og að sinna þeim málum sem kæmu upp hverju sinni. 

Niðurstöður viðtalsrannsóknar voru á þann veg að skólastjórar lögðu sig fram um að 

vera stöðugt aðgengilegir, þeir báru mikla virðingu fyrir störfum kennara og leituðust 
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eftir að skapa þeim gott starfsumhverfi og greiddu veg þeirra til uppbyggingar á öflugri 

tónlistarkennslu. Þá kom einnig skýrt fram að hugur þeirra var við skólastarfið á öllum 

tímum sólarhringsins, árið um kring. Y-kenning McGregors (1960) á vel við þessa 

nálgun skólastjórnenda í starfi, þar sem markmiðið er að starfið auðgi manneskjuna, 

veita henni hvatningu og skapi ánægju. Með því að skapa jákvætt og gott umhverfi 

verði starfið vandaðra og skili betri árangri en ella. Þannig hafi starfsfólk tækifæri til að 

uppfylla efri lög pýramída Maslows (1943) sem snýr að því að ná árangri í starfi, auka 

virðingu og uppfylla möguleika sína. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að 

skólastjórar líti persónulegum augum á starfið, starfið er þannig hluti af þeirra auðkenni 

og persónu. Áhersla þeirra var á góð samskipti, jafnrétti og virðingu fyrir störfum 

kennara og að með því móti mætti byggja upp öflugri skóla. 

Mikill metnaður skólastjórnenda fyrir öflugu skólastarfi, dugnaður og ósérhlífni í 

starfi, þrátt fyrir auknar kröfur, er í samræmi við niðurstöður Steinunnar Helgu 

Lárusdóttur (2014) í rannsókn hennar  um breytingar á íslensku skólakerfi. Kenning 

Mintzberg (1973) um tíu mismunandi hlutverk stjórnenda nær einnig vel utan um 

ábyrgðarsvið og hlutverk skólastjórnenda í tónlistarskólum. 

 

5.2 BREYTINGAR 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur starf skólastjóra tónlistarskóla tekið 

umtalsverðum breytingum hin síðari ár. Fjöldi verkefna hefur aukist, ábyrgðarsvið 

þeirra víkkað og þá hefur álag í starfi aukist nokkuð. 

 

5.2.1 Auknar kröfur og meira álag 

Ein helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að kröfur til skólastjóra hafa aukist 

verulega. Allir viðmælendur voru sammála um að starfið hefði vaxið umtalsvert að 

umfangi. Ábyrgð og kröfur um hæfni til stjórnunar, rekstrar- og fjármála, 

starfsmannahalds og faglegrar leiðtogahæfni hefðu aukist verulega. Þessar niðurstöður 

eru í takt við það sem fram kom í skýrslu samstarfsráðs um starfsþróun kennara og 

skólastjórnenda (2018). 

Fram kom að stór hluti af tíma skólastjóra færi í að sinna verkefnum tengdum 

þessum þáttum og að oft væri það á kostnað þess tíma sem skólastjórar hefðu til að 

sinna öðrum mikilvægum störfum innan skólanna. Þá benda niðurstöður til þess að 

starfið sé orðið mun formfastara en áður var.  



 

 
99 

Þessi þróun á starfi skólastjóra í tónlistarskólum er í takt við þá þróun sem kom 

fram í rannsóknum á starfi skólastjóra grunnskóla hér á landi. En staða þeirra hefur 

verið rannsökuð ítarlega. Rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannessonar og 

Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2002) sýndi fram á að dagleg umsýsla og störf varðandi 

rekstur skólanna hefðu aukist og kom fram að sú aukning væri á kostnað þess tíma sem 

skólastjórnendur hefðu til að sinna faglegu forystuhlutverki sínu. Í rannsókn sömu 

höfunda frá árinu 2008 þar sem breytingar á starfinu voru skoðaðar í kjölfar setningar 

grunnskólalaga (nr. 66/1995) kom fram að afar jákvætt hefði verið fyrir skólastjóra að 

fá inn stjórnunarkvóta fyrir deildarstjórum í skólana. Þá hefði skólastjórum gefist kostur 

á aukinni vald- og verkefnadreifingu innan skólanna. Með tilkomu deildarstjóranna 

hefði svigrúm skólastjóra til að fást við daglega stjórnun og rekstur skólanna aukist. Í 

því sambandi er einnig vert að benda á rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar 

Hansen (2014). Niðurstöður hennar sýndu að þeir þættir sem sneru að rekstri, skipulagi 

og umsýslu skólanna tækju mikinn tíma skólastjóra sem hefði leitt til þess að margir 

skólastjórar brugðu á það ráð að eftirláta millistjórnendum eða aðstoðarskólastjóra 

fagleg og kennslufræðileg málefni skólans. 

Helstu breytingar í starfi skólastjóra tónlistarskóla virðast því að einhverju leiti 

haldast í hendur við breytingar á starfi skólastjóra í grunnskólum. Því virðist sem 

tónlistarskólarnir endurómi breytingar grunnskólanna að nokkru leiti. En þessar 

breytingar komu seinna fram í tónlistarskólunum, sem tilheyra jafnan sama sviði og 

grunnskólarnir innan sveitarfélaga og falla yfirleitt undir skóla- og frístundasvið. Velta 

má fyrir sér hvort þessi líkindi séu tilkomin vegna þess að stjórnun þeirra, regluverk og 

umgjörð sé sett í sama, eða svipað mót, af hálfu rekstraraðila. Þó ákveðin líkindi séu 

með starfsemi og stjórnun þessara tveggja skólagerða, þá eru þær ekki að öllu leyti eins 

og því hæpið að yfirfæra alla stjórnunarþætti grunnskóla yfir á tónlistarskóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að álag í starfinu hafi aukist umtalsvert 

hin síðari ár. Allir viðmælendur rannsóknarinnar sögðust vinna meira en gert væri ráð 

fyrir í samningum, þeir voru til taks á öllum tímum sólarhringsins og þá kom fram að 

vinnan væri gjarnan tekin með heim. Viðmælendur voru sammála um að verkefnum á 

borði skólastjóra hefði fjölgað og ábyrgð í starfi aukist ásamt auknum kröfum sem til 

þeirra væru gerðar. Gera má ráð fyrir að töluverð ábyrgð og álag hafi ávallt fylgt 

starfinu, en svo virðist sem aukning hafi orðið á þessum þáttum með breyttum áherslum 

í rekstri, stjórnun og stjórnsýslu ásamt framþróun tækninnar og samfélagsbreytingum. 

Þá var einnig bent á að ábyrgð og álag skólastjórnenda í starfi hefðu aukist sem er í takt 
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við það sem fram kemur í rannsóknum á skólastjórum grunnskóla hér heima og erlendis 

(Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002; Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2020; Pollock, Wang og Hauseman, 2015; 

Grissom, Loeb og Mitani 2015, Klocko og Wells, 2015).  

Þessar niðurstöður í takt við það sem Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) komst að 

í rannsókn sinni á skólastjórum grunnskóla. Áherslur tengdar aðferðafræði nýskipunar 

í rekstri hafa rutt sér til rúms innan stjórnsýslunnar allt frá síðasta áratug síðustu aldar 

og virðist sem hlekkur sé á milli þessara áherslna og þeirra breytinga sem orðið hafa á 

starfi skólastjóra tónlistarskóla undanfarin ár. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram 

að skólastjórnendur fundu fyrir mikilli aukningu á þeim þáttum er snúa að ýmiskonar 

frammistöðu- og framleiðnimælingum, auk þess var töluverð aukning á allri 

skráningarvinnu, skipulags- og skýrslugerð. Fram kom í niðurstöðum að slíkar áherslur 

hentuðu tónlistarskólunum afar illa þar sem erfitt, eða ógerlegt, væri að mæla gæði 

starfsins með slíkum aðferðum. Svo virðist sem þessar áherslur í stjórnun og stjórnsýslu 

opinberra stofnana séu runnar úr ranni nýskipunar í rekstri. Rannsókn Munro (2004) 

sýndi fram á hvernig kerfi sem byggð eru á aðferðum tengdum nýskipun í rekstri hafa 

ekki alltaf yfirfærslugildi á hin ýmsu svið og þjónustu sem ríki og sveitarfélög veita. Í 

einhverjum tilfellum geta þau haft slæm eða öfug áhrif. Dunleavy (2005) benti auk þess 

á að kröfur um þjónustu eru aðrar en þær voru á 8. og 9. áratug síðustu aldar. 

Samfélagsáherslur hafa breyst og þá er tækniþekking og gagnasöfnun með allt öðru 

móti í dag. 

 Breytingar þessar eru í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa á starfi 

skólastjóra grunnskóla. Við þetta er að bæta að kröfur um faglega stjórnunarmenntun 

og hæfni skólastjóra eru sífellt að aukast. En eins og kom fram í rannsókninni var slík 

hæfni álitin nauðsynleg í starfinu í dag og er það einnig til merkis um auknar áherslur 

á stjórnunarhliðinni í starfinu. 

 

5.2.2 Samskipti og samstarf 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa kröfur um samskipti og upplýsingaflæði 

aukist. Þá kom fram að þær kröfur hefðu stigmagnast samhliða tækniframþróun.  

Skólastjórar eru gjarnan í beinu sambandi við aðila hvers máls. Eflaust hafa þau 

mál er snúa að samskiptum við nemendur, foreldra og starfsmannamál alltaf verið á 

borði skólastjóra og breytast því í grunninn lítið. En tilkoma nútímatækni og þróun 
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samskipta á samskiptamiðlum og í tölvupósti virðist hins vegar hafa ýtt undir og aukið 

kröfur til skólastjóra þegar kemur að samskiptum og upplýsingaflæði. 

Auknar kröfur eru um virkari samskipti og upplýsingagjöf við ýmsa 

hagsmunaaðila og stofnanir. Tæknibreytingar og þróun hafa ýtt undir þessa þætti. 

Skólastjórnendur þurfa sífellt að fylgjast með og uppfæra starfsemi skólanna að kröfum 

á hverjum tíma. Í kjölfar COVID-19 hafa áherslur á tækni, þekkingu og tæknibúnað 

skólanna aukist. Þá kom einnig fram í þessu samhengi að tilkoma og innleiðing 

persónuverndarlaga hefði verið stór og flókin aðgerð fyrir skólana að takast á við og 

væri að einhverju leyti hamlandi fyrir sýnileika starfseminnar.  

Skólastjórnendur upplifðu sig á köflum sem eins konar stuðpúða milli mismunandi 

hagsmunaaðila og skólans í kjölfar þessara breytinga og var það í takt við það sem fram 

kom í rannsókn Tuma og Spillane (2019). Að erfitt gæti verið að mæta kröfum allra 

hagsmunaaðila í skólastarfi. En eins og Dewey (1934) bendir á er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að hafa hagsmuni nemenda, starfsfólks og skóla ávallt að leiðarljósi í 

skólastarfinu. Auknar kröfur til skólastjórnenda, um að auka samráð og samstarf við 

ýmsa hagsmunaaðila innan og utan skólanna komu einnig fram í rannsóknum á starfi 

skólastjóra grunnskóla (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008). 

Þegar kom að samstarfi tónlistarskólans og annarra skólagerða er í aðalnámskrá 

kveðið á um samstarf þvert á skólastig, þar er sérstaklega horft til grunnskólans 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). Samstarf við grunnskólana virðist af viðtölum að 

dæma vera afar mismunandi eftir áherslum og venjum á hverjum stað. Í sumum 

sveitarfélögum var mikið og öflugt tónlistarstarf í grunnskólum og samstarf milli skóla 

gott, í öðrum hafði ekki tekist að koma á slíku samstarfi eða það gengið brösuglega. 

Vandinn í slíkum tilfellum gat verið margþættur samkvæmt viðmælendum. 

Grunnskólinn væri í fyrsta lagi bundinn af því að sinna kennslu eftir aðalnámskrá 

grunnskóla. Fjöldi nemenda við skóla, stærð húsnæðis og fjöldi lausra kennslurýma 

væri oft vandamál og erfitt að finna hentugar stofur á hentugum tíma. Oft væri ekki gert 

ráð fyrir stofum til tónlistarkennslu í skipulagi og hönnun skólanna. Þá er ótalinn vilji 

skólastjóra og kennara og foreldra til að halda úti tónlistarkennslu á skólatíma, sem 

getur ráðið miklu um framhaldið samkvæmt viðmælendum rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknar eru á þann veg að það er aukin vilji og eftirspurn frá 

foreldrum um að nemendur hafi kost á að stunda hljóðfæra- og tónlistarnám á 

skólatíma, í grunnskólanum. Erfitt getur verið að verða við þessum óskum að ofantöldu 
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að dæma, en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er mikilvægt fyrir skólastjóra að fá 

foreldra í lið með sér til að liðka fyrir þessu samstarfi. 

 

5.2.3 Sterkari staða tónlistarskólanna 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar virðist sem tónlistarskólinn og málefni hans séu 

tekin meira með í reikninginn en áður hefur verið og þá hefur staða skólanna styrkst í 

samfélaginu. Þá kom fram að meira væri leitað til skólanna með samstarf og samráð og 

verður það að teljast jákvæð þróun. Þeirri þróun fylgja einnig ákveðnar kröfur sem 

bætast við störf skólastjórnenda. Þessi þróun var í takt við það sem Anne Bamford 

(2011) benti á í skýrslu sinni, þar sem hún taldi að tækifæri væru til virkara samstarfs 

við stofnanir og skóla í samfélaginu.  

Ef til vill er þessi þróun einnig merki um nýja tíma og breyttar áherslur í 

samfélaginu. Þá má velta því fyrir sér hvort tilkoma samfélagsmiðla og aukinna 

samskipta með snjallsímum og tækni hafi ýtt undir þróun í þessa átt. Í öllu falli er ljóst 

að viðmælendur voru á því að þetta væri breyting sem tónlistarskólinn þyrfti að 

einhverju leyti að taka þátt í til þess að vekja athygli á starfi skólanna og gera sig 

gildandi í samfélaginu. Þessar niðurstöður koma heim og saman við það sem Kristín 

Valsdóttir (2018) sagði um mikilvægi þess að tónlistarstarf aðlagaði sig að kröfum 

samfélagsins á hverjum tíma. Áhugavert væri að skoða nánar hvernig 

tónlistarskólunum hefur tekist að aðlaga sig að breyttum kröfum og örum breytingum í 

samfélaginu. Svo virðist sem skólarnir eigi að einhverju leyti erfitt með að bregðast 

hratt við þar sem kerfið er nokkuð svifaseint og má í því samhengi benda á að 

aðalnámskrá hefur ekki verið uppfærð frá útgáfu hennar fyrir rúmum tuttugu árum. Þó 

er ljóst að vilji er fyrir hendi meðal skólastjórnenda til að halda uppi öflugu og 

framsæknu skólastarfi sem endurspeglast í fjölbreytileika skóla og skólanámskráa. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að tónlistarskólarnir væru teknir 

meira með í reikninginn, þeir njóta vaxandi virðingar sem faglegar og öflugar 

menningar- og menntastofnanir í samfélaginu. Það má álykta sem svo að þetta sé að 

einhverju leyti aukinni vitund um gagnsemi og mikilvægi tónlistarnáms að þakka, en 

auk þess virðist þessi þróun haldast sterklega í hendur við útgáfu aðalnámskrár í 

kringum aldamótin (Menntamálaráðuneytið, 2000). Í aðalnámskrá er kveðið á um ýmsa 

þætti er lúta að verkefna- og ábyrgðarsviði skólastjóra tónlistarskóla. Með tilkomu 

aðalnámskrár og greinanámskráa, sem gefnar voru út af menntamálaráðuneyti virðist 
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starfsemi skólanna hafa öðlast styrkari sess innan stjórnsýslunnar og í skólakerfinu í 

heild sinni.  

Þá hafa ýmsar lagabreytingar á borð við lög um fjármögnun tónlistarskóla (nr. 

75/1985) og nú nýverið lög um hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 95/2019) styrkt grunn tónlistarskólanna í 

stjórnsýslukerfinu. Þá er ótalin sá aukni fjöldi skóla og sú mikla aðsókn í tónlistarskóla 

sem er fyrir hendi, eins og rakið var í kafla um tónlistarskólana og þróun þeirra (Félag 

kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 2009). 

Þrátt fyrir þetta kom einnig fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að skólastjórar 

þyrftu stundum að vera reiðubúnir að berjast fyrir tilverurétti skólanna og á einhvern 

hátt „sanna“ mikilvægi þeirra. Þetta átti helst við þegar standa þurfti skil á rekstri 

skólanna og tilvist þeirra fyrir rekstraraðilum. En eins og Ágúst Einarsson (2014) hefur 

sýnt fram á, má mæla virði tónlistar og tónlistarmenntunar út frá hagrænum hvötum um 

verðleikavörur og þá hafa rannsóknir hans ennfremur sýnt fram á þær tekjur sem 

skapast af tónlist og tengdum geirum. Í mörgum sveitarfélögum er tónlistarskólinn 

miðpunktur menningarstarfsemi og virkur þátttakandi í helstu uppákomum í 

bæjarfélaginu. Þess utan eru skólarnir ekki einungis öflugar mennta- og 

menningarstofnanir, heldur ýta þeir undir þroska og bæta hæfni nemenda til að takast á 

við lífið í víðara samhengi.  

 

5.3 FREKARI RANNSÓKNIR 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til frekari rannsókna. Áhugavert væri að skoða 

nánar þá þætti er snúa að stjórnun skólanna, stjórnsýslu, millistjórnendum, auknu álagi, 

stöðu skólanna og skólastjóra.  

Kanna mætti betur vægi og hlutverk deildarstjóra í stjórnendahóp tónlistarskóla 

sem og, eftir atvikum, aðstoðarskólastjóra í stefnumótun skólanna og þá sérstaklega þá 

þætti er snúa að faglegum og listrænum þáttum í starfseminni. Samkvæmt niðurstöðum 

hafði tilkoma millistjórnenda afar jákvæð áhrif á starfsemi skólanna og vert væri að 

kanna hlutverk þeirra nánar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikil aukning hefur orðið í þeim þáttum er 

snúa að rekstri, skriffinnsku og ýmiskonar umsýslu í starfinu. Áhugavert væri að athuga 

hvort kröfur um aukið utanumhald séu í raun að skila jákvæðum niðurstöðum og þá 

hverjar þær eru. Er tíma skólastjórnenda best varið í þessi störf eða væri mögulega hægt 
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að einfalda verkferla eða útvista hluta verkefna sem eru nú á borði skólastjóra? Hverju 

eru allar þessar mælingar raunverulega að skila? 

Áhugavert væri að skoða hvernig tónlistarskólunum hefur tekist að aðlaga sig að 

breyttum kröfum og örum breytingum í samfélaginu. Þá gefa niðurstöður vísbendingu 

um stöðu skólanna innan stjórnkerfisins sem áhugavert væri að skoða nánar. Samkvæmt 

niðurstöðum eru skólarnir teknir meira með í reikninginn en áður, en virðast þó að 

einhverju leyti vera olnbogabörn innan kerfisins. Þeir eru flokkaðir með grunnskólum 

að nokkru leyti en vilja samt gleymast sem raunstærð þegar fjallað er um skólastarf. 

Sem nýlegt dæmi í þessu samhengi má nefna sóttvarnarreglur og tilkynningar vegna 

COVID-19 faraldursins, en þar hefur síendurtekið gleymst að nefna tónlistarskóla í 

upptalningu á reglum um skólastarf og virðast skólarnir þar falla milli skips og bryggju. 

Skýrt kom fram að álag í starfinu hefði aukist til muna. Niðurstöður gefa til kynna 

að vegna þessa séu mörk milli vinnu og einkalífs óljós á köflum. Áhugavert væri að 

skoða þessa þróun nánar. 
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6 LOKAORÐ 

Nýmæli rannsóknar þessarar felast helst í því að ekki hefur áður verið gerð sértæk 

skoðun á störfum skólastjóra tónlistarskóla og á þeim breytingum sem starfið hefur 

tekið hin síðari ár. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á starfið og draga upp 

raunhæfa mynd af því hvað felst í starfinu. Niðurstöður opna á ýmsar spurningar um 

nánari samanburð og skoðun á starfi skólastjóra tónlistarskóla. Viðtalsrannsókn leiddi 

af sér afar áhugaverðar niðurstöður og hefði rannsóknin hæglega getað orðið mun lengri 

en raun bar vitni.  

Rannsakandi var mjög meðvitaður um stöðu sína sem kennari og deildarstjóri í 

tónlistarskóla og reyndi í hvívetna að gæta hlutleysis og reyndi frekar að nýta þekkingu 

sína innan tónlistarskólakerfisins til að styrkja rannsóknina. Við gerð rannsóknarinnar 

kom rannsakanda mjög á óvart hversu lítið er til af útgefnum tölulegum upplýsingum 

um tónlistarskólana, stöðu þeirra og þróun. Nýlegustu heimildir um þróun skólanna 

koma úr könnun Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum frá árinu 2009. Þá 

virðist ekki vera haldið sérstaklega utan um tölulegar upplýsingar tengdar 

tónlistarskólunum á vef menntamálaráðuneytis og Hagstofu Íslands. Samantekt á 

slíkum upplýsingum og betra aðgengi að þeim gæfi öllum þeim sem koma að starfsemi 

og rekstri tónlistarskólanna betri yfirsýn yfir stöðu þeirra og þróun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starf skólastjóra í tónlistarskólum 

hafi tekið töluverðum breytingum hin síðari ár. Jafnframt kom fram að þær breytingar 

hefðu að einhverju leyti komið til í kjölfar sams konar breytinga sem orðið hafa á 

umhverfi og starfi skólastjóra grunnskóla. Er þetta meðal annars rakið til útgáfu 

aðalnámskrár, breytinga á lögum og í stjórnsýslukerfinu, en einnig vegna áherslu- og 

tæknibreytinga í samfélaginu.  

Meginniðurstöður leiddu í ljós að starf skólastjóra er afar umfangsmikið og hefur 

vaxið mikið að umfangi. Það eru í sjálfu sér engin nýmæli að starfið sé yfirgripsmikið, 

en hins vegar virðist umfang þess og ábyrgð hafa aukist töluvert hin síðari ár. Þá 

sérstaklega þeir þættir sem snúa að rekstri, umsýslu og skipulagi skólanna. Þessir þættir 

virðast jafnframt taka töluverðan tíma í starfi skólastjóra og hefur það í einhverjum 

tilfellum orðið til þess að þeir eftirláta millistjórnendum eða aðstoðarskólastjóra forystu 

í faglegum málum. Þrátt fyrir aukið álag og ábyrgð í starfinu virðist sem skólastjórar 

séu á heildina litið nokkuð ánægðir með þær breytingar sem orðið hafa með tilkomu 

millistjórnenda þar sem tækifæri gafst til að stækka stjórnendahópinn og dreifa 
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verkefnum. Megináherslur og markmið skólastjóra eru samt sem áður fagleg forysta, 

velgengni og velferð nemenda og kennara. 

 Skólastjórar virðast því brenna fyrir starfi sínu og á heildina litið telur rannsakandi 

að hægt sé að fullyrða að þeir sem veljist til starfans séu mikið hugsjónafólk sem beri 

hagsmuni nemenda, starfsfólks og framtíð tónlistarmenntunar fyrir brjósti. Mikilvægt 

er að skapa skólastjórum nægt rými til að vinna að þeim málum sem snúa að forystu í 

skólaþróun og faglegum málefnum skólanna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að skólastjórar hafi almennt ekki nægan tíma til að sinna þessum afar mikilvægu 

málefnum innan skólanna. Gæta þarf að jafnvægi milli þeirra þátta sem snúa að rekstri 

og skriffinnsku annars vegar og þeirra starfa er snúa að skólaþróun og faglegri forystu 

hins vegar. Það væri farsæl leið í átt að betri tónlistarskólum, ánægðari nemendum, 

starfsfólki og öflugra skólasamfélagi til framtíðar. 
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