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Útdráttur 

Núverandi aðalnámskrá tónlistarskóla er 22 ára gömul, elsta núgildandi námskráin í 

skólakerfinu á Íslandi, og hefur aldrei verið endurskoðuð. Aðalmarkmið þessarar 

rannsóknar er að safna saman upplýsingum um hin ýmsu gildi, áherslur og sjónarmið sem 

hafa þarf í huga við þróun nýrrar námskrár í tónlist á Íslandi. Almenn grunngildi náms eru 

skoðuð og sett í samhengi við gildi og áherslur í tónlistarnámi. Hugtakið gæðanám, 

sjónarmið um jöfn tækifæri til náms og skóla án aðgreiningar eru skoðuð, auk þess sem 

menntastefna Íslands til ársins 2030 er skoðuð. Einnig er umfjöllun um nýja finnska 

námskrá í tónlist auk þess sem rannsakandi fjallar um námsmat í tónlistarskólum frá 

ýmsum hliðum og setur í samhengi við umfjöllun um námsmat í menntavísindum almennt. 

Fyrirbærin áhugahvöt og áhugi eru skoðuð og sett í samhengi við áherslur í tónlistarnámi, 

auk þess sem nýjar leiðir til framhaldsnáms í tónlist eru skoðaðar og settar í samhengi við 

umræðu um stíla og stefnur tónlistar innan tónlistarskólanna. Við upplýsingaöflun fyrir 

þessa rannsókn notaðist rannsakandi við aðferðafræði eigindlegra rannsókna þar sem 

hálfopin viðtöl og spurningalistar með opnum spurningum voru notuð til að ná fram 

sjónarmiðum víðs hóps. Tekin voru 20 viðtöl, auk þess sem svör við spurningalistum 

fengust frá á fimmta tug tónlistarnemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að víkka 

þurfi þau gildi sem liggi til grundvallar í tónlistarnámi, auk þess sem næsta námskrá þurfi 

að innihalda fleiri og fjölbreyttari markmið. Einnig kemur fram að þörf sé á fjölbreyttara 

námsmati í tónlistarnámi og að samræming í tónlistarnámi sé ekki alltaf góður kostur. 

Tónlistarnám þurfi að miða meira að því að nemendur geti spilað sér til gagns og gamans, 

auk þess að meiri áherslu þurfi að leggja á einstaklingsmiðað nám sem sé opnara hvað 

áherslur og mismunandi stíla tónlistar varðar. Fram kemur að þörf sé á breyttum áherslum í 

tónfræðikennslu barna og unglinga og bent er á mikilvægi þess að næsta námskrá verði 

lifandi plagg sem sé opin fyrir breytingum og þróun. Einnig kemur fram að núverandi kerfi 

passi ekki lengur inn í skólakerfið á Íslandi. Þannig telur rannsakandi að fjölmargar 

ástæður fyrir gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla hafi komið fram og vonast til að þessi 

rannsókn muni koma að góðum notum við gerð hennar. 

 

 

 

 



 

Abstract 

The current National Curriculum Guide for Music Schools is 22 years old, the oldest 

current curriculum in the school system in Iceland, and has never been modified. The main 

aim of this study is to gather information on the various values, emphases and points of 

view that need to be kept in mind when developing a new curriculum in music in Iceland. 

The general basic values of study are examined and placed in the context of the values and 

emphases in music studies. The concepts of quality education, perspectives on equal 

opportunities for learning and inclusive schools are examined in addition to which 

Iceland's educational policy until the year 2030 is examined. There is also a discussion of a 

new Finnish curriculum in music in addition to a discussion on assessment in music 

schools from various angles and it put in the context of assessment in educational sciences 

in general. Motivation and interest are examined and placed in the context of emphases in 

music studies. In addition new ways of graduate studies in music are examined and placed 

in the context of discussions about the styles of music that are studied in music schools. In 

gathering information for this study the researcher used the methodology of qualitative 

research where semi-structured interviews and questionnaires with open-ended questions 

were used to obtain the views of a wide group. 20 interviews were conducted, and answers 

to questionnaires were received from about 50 music students. The results of the study 

show that the values that underlie music studies need to be expanded and the next 

curriculum needs to contain more diverse goals. It is also stated that there is a need for 

more diverse assessment in music studies and that coordination in music studies is not 

always a good option. Music studies need to focus more on students being able to 

understand basic music making and use music for their enjoyment. More emphasis needs 

to be placed on individual-oriented learning that is more open in terms of emphasis and 

different styles of music. It is stated that there is a need for a change of emphasis in music 

theory teaching for children and adolescents and it is also pointed out that it is important 

that the next curriculum will be interactive and open to the possibility of changes and 

development. It is also stated that the current system does not fit into the school system in 

Iceland anymore. Therefore the researcher believes that numerous reasons for the creation 

of a new curriculum for music education in Iceland have emerged and hopes that this study 

will be useful in its preparation. 
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Inngangur  

Aðalnámskrá tónlistarskóla var gefin út árið 2000 og í kjölfar hennar komu út 

undirnámskrár eða greinanámskrár fyrir einstök hljóðfæri, söng og tónfræði. Sjálf 

aðalnámskráin, eða almennur hluti hennar, er því orðin 22 ára gömul og jafnframt er hún 

elsta núgildandi námskrá landsins. Auk þess að vera elsta námskrá landsins hefur 

aðalnámskrá tónlistarskóla aldrei verið endurskoðuð og það sama má segja um þær 

greinanámskrár sem undir hana heyra. Síðustu ár hefur mikið borið á þeirri umræðu innan 

hinna fjölmörgu tónlistarskóla landsins að endurskoða þurfi þá námskrá sem kerfi 

tónlistarmenntunar á Íslandi byggir á. Fyrir því eru ýmsar ástæður sem farið verður yfir hér 

á eftir en ein af þeim er einfaldlega hversu langt er liðið frá útgáfu núverandi námskrár.  

22 ár eru langur tími í samhengi við námskrár í skólakerfum heimsins og skólaþróun 

almennt og þannig má segja að forsendur fyrir nýrri námskrá séu nú þegar komnar. Það eru 

hins vegar fjölmörg atriði sem þarf að hafa í huga þegar byggja á upp námskrá fyrir 

tónlistarskólakerfi sem þjóna á þörfum víðs hóps í nútímasamfélagi. Rannsakandi gefur sér 

að það hljóti að líða að gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla og aðalmarkmið þessarar 

rannsóknar er þannig að safna saman upplýsingum um hin ýmsu gildi, áherslur og 

sjónarmið sem hafa þarf í huga við þróun nýrrar námskrár fyrir tónlistarnám á Íslandi.  

Til þess að fá góða mynd af núverandi kerfi leitaði rannsakandi eftir sjónarmiðum víðs 

hóps í tengslum við kosti og galla núverandi kerfis, auk þess að leita eftir skoðunum fólks 

á því hvert skildi stefna til framtíðar. Þannig voru tekin viðtöl við kennara og stjórnendur í 

tónlistarskólum landsins, auk þess sem rætt var við nokkra aðila sem hafa víðtæka reynslu 

af kerfinu frá ýmsum hliðum þess. Einnig voru sendir spurningalistar á núverandi og 

fyrrverandi tónlistarnemendur á ýmsum stigum námsins en rannsakanda barst á fimmta tug 

svara frá nemendum. Auk þess var upplýsingum hvað gildi, áherslur, stefnur og markmið 

tónlistarnáms varðar safnað úr ýmsum áttum í þeim tilgangi að hægt væri að horfa á 

viðfangsefnið tónlistarnám út frá sem flestum hliðum og þannig skapa ákveðna 

heildarmynd utan um þau áhersluatriði sem þarf að hafa í huga við gerð nýrrar námskrár í 

tónlist.  

Eitt af þeim atriðum sem rannsakanda þótti mikilvægt að hafa í huga í samhengi við gerð 

nýrrar námskrár í tónlist var að skoða gildi náms frá ýmsum hliðum. Ástæða þess er sú að 

tónlistarkennarar eru almennt frekar uppteknir af tæknilegum áherslum sinna hljóðfæra og 
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því kemst umræða um almenn grunngildi námsins sjaldan á dagskrá innan 

tónlistarskólanna. Þó tæknileg atriði hvers hljóðfæris séu vissulega mikilvæg í þessu 

samhengi telur rannsakandi mjög mikilvægt að almenn gildi og áherslur náms séu skoðuð 

frá ýmsum hliðum og mátuð við það sem gengur og gerist í tónlistarnámi.  

Ný finnsk námskrá í tónlist var skoðuð en sú námskrá hefur talsvert áhugaverðar áherslur 

og þar sem Finnland er af mörgum talið vera fyrirmynd annarra þjóða þegar kemur að 

menntavísindum og skólaþróun verður að teljast líklegt að horft verði til þessarar nýju 

námskrár þegar kemur að gerð nýrrar námskrár í tónlist á Íslandi. Stílar og stefnur tónlistar 

hafa lengi verið til umræðu innan tónlistarskólanna og þá sérstaklega vegna þess að það ber 

ekki öllum saman um hvaða tónlist ætti að vera á dagskrá innan tónlistarskólanna. Því var 

saga ákveðinna stíla og stefna tónlistar innan tónlistarskólanna skoðuð, auk þess sem nýr 

raunveruleiki hvað aukna möguleika tónlistarnemenda til framhaldsnáms varðar var settur í 

samhengi við áherslur á vissar tegundir tónlistar í almennu tónlistarnámi. Auk þess rýndi 

rannsakandi í ýmsar upplýsingar sem bentu á kosti og galla núverandi kerfis í þeim tilgangi 

að ná góðri yfirsýn yfir málefnið og setja þau atriði í samhengi við sjónarmið sem komu 

fram í niðurstöðum rannsóknarinnar.    

Það er einlæg von rannsakanda að þessi rannsókn nýtist í verðandi námskrárvinnu, auk 

þess að verða ákveðin hvatning til frekara samtals innan stéttar tónlistarkennara og frekari 

rannsóknarvinnu í tengslum við tónlistarnám á Íslandi. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur  

Tónlistarnám virðist við fyrstu sýn vera nokkuð línulaga ferli. Nemandi velur sér það 

hljóðfæri sem viðkomandi langar að læra á og með því að fylgja ákveðnu skipulagi og æfa 

sig jafnt og þétt og aðeins meira með hverju árinu næst ákveðinn árangur. Þannig þróast 

þessi ákveðni nemandi í fyllingu tímans frá því að kunna lítið sem ekkert á sitt hljóðfæri 

yfir í það að vera fær hljóðfæraleikari. Þetta ætti þannig í rauninni ekki að vera svo flókið. 

Þannig birtist tónlistarnám rannsakanda á vissan hátt áður sem einhverskonar 

fyrirframgefinn farvegur sem væri þarna til þess að fylgja og ef maður fylgdi honum eftir 

þá myndu markmið námsins nást. Með áralangri reynslu sem tónlistarnemandi, 

tónlistarkennari og tónlistarmaður í víðum skilningi hefur rannsakanda orðið ljóst að þetta 

er kannski ekki alveg svona einfalt. 

Það eru mörg atriði sem koma inn í þessa mynd. Eitt atriði tengist breyttum viðhorfum í 

nútíma samfélagi til einstaklingsins og þess að við eigum ekki lengur endilega öll að setjast 

í fyrirframgefna farvegi í lífinu. Annað atriði er að við sem einstaklingar komum að 

tónlistarnámi, líkt og öllu öðru, með mismunandi bakgrunn og þannig mismunandi 

forsendur og þarfir. Margt fleira má tiltaka í þessu samhengi en í grunninn má segja að hin 

mörgu flækjustig þegar kemur að grunngildum tónlistarnáms þýði að við sem störfum 

innan þessa fags á einhvern hátt þurfum að spyrja okkur ákveðinna spurninga. Þessar 

spurningar eru margar en mögulega mætti byrja á að velta eftirfarandi grunnspurningum 

fyrir sér. Hvað erum við að gera? Hvernig erum við að gera það og hvers vegna erum við 

að því? (Nanna Kristín Christiansen, 2021). 

Hér á eftir verða grunngildi og áherslur í tónlistarnámi skoðuð út frá ýmsum sjónarmiðum 

með það að markmiði að varpa ljósi á það hvaða áherslur þarf að taka inn í myndina við 

gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla.  

1.1 Gildi náms 

Þegar skoða skal hvaða gildum tónlistarnám ætti að byggja á er gott að byrja á að skoða 

gildi náms almennt. Hér verður sjónum beint að hugmyndum þriggja lykileinstaklinga í 

sögu menntavísinda, þeirra John Dewey, Elliot Eisner og Paulo Freire. 

John Dewey (1859-1952) var heimspekingur, kennari og prófessor við Columbia 

háskólann í Bandaríkjunum. Hann hafði gríðarleg áhrif á þróun kennsluhátta á 20. öldinni 

og er af mörgum talinn einn helsti hugsuður menntavísindanna. Hann taldi mikilvægt að 
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borgaralegt hlutverk menntunar væri haft í huga í þeim tilgangi að skapa fjölbreytt og 

lýðræðislegt samfélag (Kaplan og Owings, 2015). Dewey taldi þrjá þætti menntunar vera 

mjög mikilvæga. Í fyrsta lagi taldi hann mikilvægt að kennarar þekktu nemendur sína vel 

og þekktu áhugasvið, vandamál og þroskastig hvers og eins nemanda. Í öðru lagi taldi hann 

kennara þurfa að setja viðfangsefnin fram á viðeigandi hátt og á þann máta að það sé 

rökrétt og að nemandinn tengi við efnið á persónulegan máta. Að lokum taldi Dewey að 

starfið innan skólastofunnar ætti að endurspegla lýðræðisleg gildi eins og umburðarlyndi, 

samvinnu, gagnrýna vitund og pólitíska meðvitund (Kaplan og Owings, 2015). Að mati 

Dewey ætti grunnmarkmið menntunar að vera það að hjálpa nemendum og virkja þá til 

þess að verða ábyrgir, jafnir, vel metnir, rökhugsandi og sjálfstæðir meðlimir síns 

samfélags. Markmiðið sé að nemendur geti gefið upplifun sinni aukna merkingu og geti 

með frumkvæði sínu og aðlögunarhæfni haft áhrif á umhverfi sitt í stað þess að aðlagast 

umhverfi sínu á óvirkan hátt. Þannig geti einstaklingurinn haldið áfram að læra allt sitt líf 

(Kaplan og Owings, 2015). 

Elliot Eisner (1933-2014) var prófessor í listum og menntavísindum við Stanford 

háskólann en hann hvatti til þess að menntun væri hugsuð á víðan hátt, sem reynsla sem 

ætti að hjálpa nemendum að lifa persónulega fullnægjandi og félagslega virku lífi með því 

að fullþroska huga sinn. Að hans mati á nám ekki að snúast um að hjálpa nemendum að 

ganga vel í skóla heldur að ganga vel í lífinu. Eisner talaði um að sú námskrá sem kennt sé 

eftir og sá tími sem mismunandi viðfangsefni fái innan stundaskrár skóla segi nemendum 

að miklu leyti til um hvað fullorðnu fólki finnist mikilvægt að sé lært og þessi viðfangsefni 

hafi þannig mikil áhrif á það hvaða andlegu færni nemendur öðlist (Kaplan og Owings, 

2015). Eisner taldi að margskonar vitræn og áhrifarík námsreynsla myndi hjálpa 

nemendum að þroska sína skynjun á umhverfi sínu og aðlagast flóknum og síbreytilegum 

heimi utan skólans. Hann taldi raunveruleg vandamál út í hinum harða heimi að mörgu 

leyti líkjast þeim vandamálum sem komi oft upp í listum og listnámi og að það væru sterk 

rök fyrir mikilvægi listnáms í menntun almennt. Að mati Eisner gera áhrifaríkir kennarar 

skóla að vitsmunalegum stofnunum en ekki bara að akademískum stofnunum. Hann taldi 

þannig kennara geta skapað námsumhverfi fyrir nemendur sem hjálpi þeim að upplifa 

heiminn að fullu og á merkingarbæran hátt. Eisner var umhugað um hvernig kennarar gætu 

best boðið börnum námsumhverfi sem gæfi þeim meiri vitund, gerði þau upplýstari og 

hæfari einstaklinga sem gætu fundið sér farveg í flóknum og síbreytilegum heimi nútímans 

(Kaplan og Owings, 2015). 
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Paulo Freire (1921-1997) var brasilískur heimspekingur og kennari. Hann hvatti til þess að 

hugsað væri um menntun sem eðlileg mannréttindi og um nám sem hluta af menningu og 

mannfrelsi. Hann talaði um að góð menntun gæti kennt börnum að vera gagnrýnin á 

viðhorf og vinnubrögð sem ýti undir ósanngirni og óréttlæti. Freire var gagnrýninn á 

hefðbundnar áfyllingar aðferðir menntunar sem horfa á nám sem gjöf sem fáfróðum 

nemendum er gefin í gegnum fróða kennara en í slíkri áfyllingar hugmyndafræði felst það 

að litið er á nemendur eins og tómt ílát sem kennararnir fylla svo smátt og smátt af 

upplýsingum. Freire talaði um að í þannig námi hafi nemendur þær upplýsingar sem þeir 

öðlist eftir kennurum sínum, á samræmdan hátt, án þess að öðlast raunverulegan skilning á 

viðfangsefnum sínum. Hann talaði um að galli slíks náms væri sá að í kjölfar þess 

samþykki nemendur samfélagið eins og það sé og hafi í raun ekki getu til gagnrýninnar 

hugsunar. Freire talaði um að ef nemendur verði ekki virkir þátttakendur í sínu námi læri 

þeir í raun ekkert og verði ekki skapandi eða virkir þátttakendur í samfélaginu. Hann var 

mikill fylgjandi lausnamiðaðs náms þar sem kennarar hjálpa nemendum að þróa með sér 

gagnrýna hugsun svo þeir geti horft gagnrýnum augum á það hvernig hlutirnir séu og haft 

þannig áhrif á jákvæðar breytingar í heiminum. Freire sagði að til þess að skapa þannig 

námsumhverfi þurfi kennarar að þekkja og skilja félagslegan bakgrunn nemenda sinna og 

nota þeirra skilning á heiminum til að skapa raunverulegar umræður sem skipti nemendur 

máli í þeirra veruleika. Í gegnum slíkar umræður taldi hann að til gæti orðið námsumhverfi 

þar sem bæði nemendur og kennarar myndu læra og vaxa sem einstaklingar (Kaplan og 

Owings, 2015).  

Ef sjónarmið Dewey, Eisner og Freire eru tekin saman þá kemur í ljós að þeir eru sammála 

um þrjú grunnatriði í heimspeki menntunar. Í fyrsta lagi telja þeir að samfélög mennti börn 

sín í þeim tilgangi að þau myndi í kjölfarið það samfélag sem vilji er fyrir. Þeir tala allir 

um að áhrifa- og valdafólk í samfélaginu ákveði í raun hvað börnum sé kennt og hvernig 

það skuli vera kennt. Þannig sé, með því að mennta ungt fólk, annars vegar hægt að styrkja 

þá samfélagsgerð sem sé nú þegar til staðar eða hins vegar að hafa áhrif á 

samfélagsbreytingar. Í öðru lagi telja Dewey, Eisner og Freire að menntun sé borgaralegt, 

efnahagslegt og persónulegt viðfangsefni og að góð menntun geti leitt til borgaralegrar 

ábyrgðar, uppfyllingar persónulegra markmiða einstaklinga og sanngjarnari menningar. Í 

þriðja lagi hafa þeir allir trú á því að áhrifarík kennsla skipti miklu máli og að nemendur 

eigi ekki að vera hugsaðir sem tóm ílát sem kennarar fylli á með þekkingu sinni. Nám eigi 

að leiða nemendur að því marki að vera íhugulir og rökhugsandi einstaklingar sem séu 
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meðvitaðir um sitt samfélag og geti þannig bætt sitt líf og veröldina í kring um sig með 

ásetning og viturleik. Samkvæmt þremenningunum eiga kennarar að hvetja nemendur til að 

vera gagnrýnir á það sem þeir læra bæði innan kennslustofunnar sem utan hennar.  

1.1.1 Gildi og áherslur í tónlistarnámi 

Ætla má að eitt af grunnmarkmiðum allra skólastofnana sé að geta veitt gæðanám. 

Gæðanám er hins vegar flókið fyrirbæri sem þarf að líta á út frá ýmsum hliðum.  

Hugtakið gæðanám er skilgreint sem nám þar sem afrakstur náms og kennslu er góður en í 

slíku námi er þó ekki hugmyndin að allir læri það sama. Markmiðið er mun frekar að hver 

og einn nemandi eða nemendahópur geti sýnt fram á bestu mögulegu afurð eða árangur 

náms og ákveðnar framfarir, en þó hver út frá sínum eigin forsendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Í rannsókn frá árinu 2019, þar sem fjallað er um það 

hvernig tónlistarskólar geti brugðist við félagslegum áskorunum á 21. öldinni, eru gildi 

tónlistarnáms skoðuð. Þar segir að gildi tónlistarskóla hvað gæðanám varðar séu að mörgu 

leyti undir sterkum áhrifum frá gildum og viðhorfum atvinnutónlistar, í sögulegu samhengi 

vestrænnar klassískrar tónlistarhefðar, og að mikilvægi þess að ná háum standard hvað 

flutning tónlistar varðar virðist oft á tíðum vega sterkar heldur en önnur viðmið gæðanáms. 

Þar segir enn fremur að þó að gæði tónlistarflutnings séu vissulega mikilvæg bæði fyrir 

ímynd tónlistarskóla og fyrir nemendur sjálfa þá hafi á síðustu árum verið ákveðið ákall til 

stofnana eins og tónlistarskóla um að horfa til víðari sjónarmiða þegar kemur að því að 

bjóða upp á gæðanám. Fram kemur að ákall hafi verið um að horfa í meira mæli til 

jafnræðis og jafnréttis til náms en bent er á að sem dæmi um breytt sjónarmið hvað 

gæðaviðmið í tónlistarskólum varðar hafi til dæmis verið lögð aukin áhersla á það í 

Finnlandi síðustu ár að meta og skoða tónlistarskóla út frá sjónarmiðum um aðgengi, 

fjölbreytileika og skóla án aðgreiningar (Westerlund, Väkevä, Ilmola-Sheppard, 2019). Í 

sömu rannsókn frá árinu 2019 er bent á að það þurfi að endurhugsa vægi þessara gilda og 

sjónarmiða atvinnutónlistar sem hafi vegið hvað þyngst í tónlistarskólum og í 

tónlistarkennslu almennt. Ástæðan er sögð vera sú að þó það sé vissulega mikilvægt að 

viðhalda faglegri þekkingu innan tónlistarskólanna þá sé ekki síður mikilvægt að skoða það 

félagslega starf sem sé unnið í tólistarkennslu með vaxandi þarfir nútíma samfélags í huga. 

Einnig kemur fram í þessari rannsókn að stétt tónlistarkennara þurfi að endurhugsa fagleg 

sjónarmið sín í tónlistarkennslu og þróa með sér aukna ábyrgðartilfinningu gagnvart 

samfélögum sem séu að ganga í gegnum breytingar svo að tónlistarkennarar geti betur 

réttlætt sitt fagsvið á 21. öldinni. (Westerlund o.fl., 2019).  
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1.1.2 Gildi tónlistarnáms í víðara samhengi 

Í rannsókn Björk og Heimonen, frá árinu 2019, um menntastefnur og tónlistarskóla segir 

að tónlistarkennsla sé einn af þeim félagslegu starfsvettvöngum sem leggi sitt af mörkum 

til mannlegrar velmegunar og að tónlistarnám gæti hjálpað fólki að þekkja hina sönnu 

hamingju í lífinu (Björk og Heimonen 2019 og Suzuki, 1983). Í rannsókninni kemur einnig 

fram að eitt af lykilatriðum almennrar velmegunar sé jafnrétti en þar segir enn fremur að á 

norðurlöndunum sé ætlast til þess að stjórnvöld taki virkan þátt í að skapa kjöraðstæður 

fyrir velmegun og gott líf þegna sinna, auk þess að skapa kjör aðstæður fyrir jafnrétti til 

náms (Björk og Heimonen, 2019).  

Þegar viðmið um jöfn tækifæri til náms ber á góma vekur það ákveðna umhugsun um 

jafnrétti almennt en jafnrétti er skilgreint í orðabók sem jafnræði, jöfnuður eða jafngildi. Í 

samantekt á lögum og fræðilegu efni um skóla án aðgreiningar frá árinu 2014 kemur fram 

að í samhengi við menntun sé hugtakið jafnrétti notað í merkingunni jafngildi frekar en 

hugtak sem taki til magns ákveðinna gæða. Einnig er þar talað um að nemendur komi 

ójafnir að menntastofnunum, til dæmis vegna mismunar í þroska, atgervi, kyns, félags- og 

efnahagslegrar stöðu, menningar, tungumáls og trúarbragða en menntastofnunum eins og 

tónlistarskólum sé ætlað að draga úr þessum mismun og jafna aðstæður nemenda eins og 

hægt sé vegna þess að allir nemendur séu jafn verðmætir sem manneskjur í samfélaginu 

(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). 

Það er mikilvægt að velta fyrir sér hvort allir hafi jöfn tækifæri til tónlistarnáms á Íslandi 

en samkvæmt skýrslu starfshóps um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar frá 

árinu 2015 eru jöfn tækifæri til náms skilgreind sem jafngild eða jafn verðmæt tækifæri til 

góðrar menntunar sem telst við hæfi. Með jöfnum tækifærum er þó ekki átt við sömu 

tækifæri í sama magni eða að allir nái sömu útkomu. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Í samantekt menntavísindastofnunar um skóla án aðgreiningar frá árinu 2014 segir að 

hugtakið fjölmenning eða menningarlegur margbreytileiki í víðasta skilningi eigi við um 

alls konar margbreytileika. Það geti til dæmis átt við um menningu, tungumál, félaglega 

stöðu, fötlun, trúarbrögð, kynhneigð, húðlit og heyrnar- eða málleysi svo nokkuð sé nefnt 

(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). Með aukinni meðvitund innan 

skólasamfélaga um þær áskoranir sem fylgja skólastarfi í fjölmenningarsamfélagi hafa 

áherslur á gildi sem halda utan um þessi viðfangsefni fengið meira vægi en eins og segir í 

þessari samantekt frá 2014 þá þarf fjölmenningarlegt skólastarf að eiga sér stað innan 
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ramma þar sem unnið er gegn hvers konar fordómum og mismunun (Menntavísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2014). 

Í skýrslu starfshóps um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar frá árinu 2015 

segir að skóli án aðgreiningar sé skilgreindur sem skóli í nærumhverfi nemenda þar sem 

reynt sé að mæta bæði náms- og félagslegum þörfum nemenda í almennu skólastarfi með 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Það er ekki mikil hefð fyrir því að talað sé um almenn 

grunngildi náms í tengslum við tónlistarnám og þar af leiðandi stendur ekki margt um þessi 

gildi í aðalnámskrá tónlistarskóla. Hugtakið skóli án aðgreiningar kom til dæmis fyrst inn í 

íslenskt tungumál árið 1996 en það er aðeins fjórum árum áður en aðalnámskrá 

tónlistarskóla var gefin út og því skiljanlegt að lítið sé tekið á þessu málefni í þeirri 

námskrá. Mögulega er skýrari stefna varðandi þetta málefni eitt af því sem þarf að bæta í 

næstu námskrá.  

Björk og Heimonen segja í rannsókn sinni frá 2019 að stefna um skóla án aðgreiningar í 

tónlistarskólum þyrfti að taka til greina mismunandi þarfir ólíkra einstaklinga, svosem 

nemenda með mismunandi námsþarfir, fólks með ólíkan menningarbakgrunn auk þess sem 

íhuga þurfi breytta aldurssamsetningu samfélaga. Þær segja að slík nálgun myndi krefjast 

sveigjanlegrar námskrár sem hafi mörg mismunandi markmið og að einstaklingsmiðað 

nám sem byggi á þörfum hvers nemanda sé nauðsynlegt í þessu samhengi (Björk og 

Heimonen, 2019). 

Í nýrri finnskri námskrá í tónlist (2017) er lagt fram grunngildi sem tengist því að eiga 

„gott samband við tónlist“ (e. Good relationship with music). Í rannsókn sinni segja Björk 

og Heimonen  að heimspekilega megi líta á „gott samband við tónlist“ sem hugtak sem sé 

viljandi haft opið og það bjóði upp á mikið frelsi fyrir bæði nemendur og kennara til að 

meta hvað það þýði í raun og veru. Í finnsku námskránni í tónlist er talað um að verkefnið 

snúist um að skapa aðstæður sem byggi undir góð samskipti nemandans við tónlist. Björk 

og Heimonen segja að stefna Finna varðandi faglegt starf kennara lýsi sér í miklu trausti til 

kennara og þeirra faglegu getu. Það lýsi sér vel í því að faglegar ákvarðanir séu ekki 

samræmdar og að kennarar njóti mikils sjálfræðis í þeirra daglegu vinnu (Björk og 

Heimonen, 2019). Lögð er áhersla á að tólistarskólar bæti getu sína til að mæta nemendum 

á einstaklingsbundnari hátt og sjá nemendur sem einstaklinga sem stundi tónlistarnám til 

þess að bæta líf sitt. Þannig séu tónlistarskólar sem þrói með sér víða, flókna og 

margbreytilega sýn á tónlistarmenntun líklegri til að geta veitt mikilvægt framlag til 
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aukinna lífsgæða nemenda sinna (Björk og Heimonen, 2019). Mikið af umræðum og 

rannsóknum í tengslum við tónlistarnám í dag virðist snúast að einhverju leyti um aukið 

vægi á einstaklingsmiðað nám. Einstaklingsmiðað nám hefur einmitt mikið verið á dagskrá 

í menntavísindum síðustu ár og áratugi en hugtakið er skilgreint á þann hátt að slíkt nám sé 

hluti af skipulagi náms sem taki mið af stöðu hvers og eins en ekki stöðu ákveðins hóps 

nemenda eða heils bekkjar í skóla. Nemendur séu ekki að læra sama efnið á sama tíma 

heldur geti þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í hópum. Í 

einstaklingsbundnu námi bera nemendur sjálfir ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins 

byggir á einstaklingsáætlun (Leikskólasvið og Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2007). 

Til þess að einstaklingsmiðað tónlistarnám gangi upp verða tónlistarskólar að leggja 

áherslu á umburðarlyndi og víðsýnt viðhorf gagnvart ólíkum nemendum en í samanburði 

við aðra kennara eru tónlistarkennarar sagðir eiga erfiðara með að veita nemendum sínum 

einstaklingsmiðað nám. Bent er á að til þess að það geti orðið þurfi þeir frekari þekkingu 

og þjálfun á þessu sviði, auk skýrari fyrirmynda um slíkt nám innan síns fags (Hannenberg, 

Knuuttila og Vetoniem, 2019).  

1.2 Menntastefna og námskrár 

1.2.1 Áherslusvið og megináherslur menntastefnu til ársins 2030 

Í tengslum við skoðun á grunngildum og áherslum menntunar liggur talsvert beint við að 

skoða þá menntastefnu sem liggur til grundvallar í landinu. Árið 2020 kom út íslensk 

þýðing á skýrslu OECD um innleiðingu á menntastefnu Íslands til ársins 2030. Hér á eftir 

verður farið yfir nokkur atriði sem koma fram í þeirri skýrslu. Í skýrslunni segir meðal 

annars að í góðu menntakerfi með trausta framtíðarsýn gefist öllum nemendum, óháð 

félagslegri og efnahagslegri stöðu, færi á að þroska hæfileika sína til fulls og undirbúa sig 

þannig fyrir framtíðina. Einkunnarorð menntastefnu til ársins 2030 eru framúrskarandi 

menntun alla ævi og helstu gildi hennar eru þrautseigja, hugrekki, þekking og hamingja. 

Stefnan byggir á fimm stoðum sem eru settar fram sem stoðir A, B, C, D og E í skýrslunni. 

Undir hverja af þessum fimm stoðum falla nokkur áherslusvið með tilteknum fjölda 

megináherslna en í skýrslunni kemur fram að álit OECD sé að stoðirnar og áherslusvið 

þeirra byggi upp stefnumörkun sem alþjóðlegar rannsóknir sýni að stuðli að vönduðum 

menntakerfum með jöfnum tækifærum fyrir alla að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020). Hér á eftir verður farið yfir þær fimm stoðir sem 

menntastefna á Íslandi til 2030 byggir á og áherslusvið þeirra skoðuð.  
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Stoð A snýst um jöfn tækifæri fyrir alla en innan hennar er lögð áhersla á að allir fái jöfn 

tækifæri til menntunar og tiltekið er að unnið hafi verið að því markmiði með því að huga 

að fjölbreytni í menntakerfinu, vellíðan nemenda, jöfnun aðstöðumunar á milli þéttbýlis og 

dreifbýlis og eflingu leikskólastigsins, auk iðn- og verknáms. 

Stoð B snýst um kennslu í fremstu röð en lögð er áhersla á að bæta kennslu, meðal annars 

með því að efla kennarastéttina og fjölga fólki með kennaramenntun til að forðast 

kennaraskort, en jafnframt með því að vinna að aukinni fagmennsku meðal kennara. 

Kennaramenntun er sögð eiga að taka mið af þörfum samfélagsins, vinna að því að auka 

viðurkenningu á störfum kennara og efla faglegt sjálfstæði innan kennarastéttarinnar. Lögð 

verður áhersla á þekkingu og hugrekki með það að leiðarljósi að gera nemendum kleift að 

afla sér nýrrar þekkingar og hæfni ásamt því að geta hagnýtt þekkingu sína. Einnig á að 

stuðla að aukinni vitund um mikilvægi skapandi hugsunar. Í skýrslunni segir enn fremur að 

hæfni- og þekkingarþróun verði skilgreind sem hluti af starfi kennara og skólastjórnenda 

og að styrkja eigi tengsl á milli grunnmenntunar, starfsnáms og hæfniþróunar fagstétta í 

skólum. Einnig á að stuðla að aukinni samvinnu og aðkomu fólks með fjölbreytta 

sérþekkingu innan menntastofnana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020).  

Stoð C snýst um hæfni fyrir framtíðina og þar er hugtakið læsi efst á blaði en gera á 

ráðstafanir til að auka málskilning, lesskilning, tjáningu, ritun og hlustun til að mæta þeim 

einstaklingum sem glíma við lestrarörðugleika. Talað er um að virkja eigi allt samfélagið 

til að bæta læsi. Einnig á að stuðla að notkun íslensks táknmáls á öllum sviðum 

samfélagsins og vinna að því að íslenskukennsla verði efld á öllum skólastigum, auk þess 

sem mikilvægt er talið að unnið verði að því að framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi 

verði tryggð. Auka á vægi vísinda og rannsókna með því að stuðla að öflugri miðlun 

vísindalegrar þekkingar. Einnig á að efla starfs-, iðn- og tækninám með það að leiðarljósi 

að færni á þeim sviðum þróist í takt við þarfir samfélagsins og áskoranir fjórðu 

iðnbyltingarinnar. Um list- og verknám segir að þáttur list- og verkgreina í því að þroska 

huga og hönd við lausnamiðað starf og nýsköpun skuli verða metinn að verðleikum. Lögð 

verði áhersla á mikilvægi skapandi og gagnrýninnar hugsunar í því að þroska gildismat 

nemenda og styrkja þannig hæfni þeirra til þátttöku í samfélagslegri umræðu. Fram kemur 

að búa eigi nemendum námsumhverfi þar sem hvatt sé til frumkvæðis, sjálfstæðis og 

skapandi hugsunar á öllum sviðum. Menntun fyrir alla er eitt af áhersluatriðum þessarar 

menntastefnu en samkvæmt henni á fólki á öllum æviskeiðum að vera tryggður aðgangur 
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að menntun og þannig á að tryggja að samfélagið geti brugðist við breyttum atvinnuháttum 

á komandi árum og áratugum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020). 

Stoð D snýst um vellíðan og að hafa vellíðan í öndvegi. Á meðal áherslusviða þar er 

andleg og líkamleg heilsuefling en þar segir að stuðla skuli að aukinni heilsueflingu á 

öllum skólastigum. Um geðrækt segir að áhersla verði lögð á að hlúa að geðheilsu fólks allt 

frá æskuárum. Einnig er talað um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og að slík ráðgjöf 

eigi að vera aðgengileg á öllum skólastigum, óháð aldri og búsetu fólks. Í nýrri 

menntastefnu er lögð áhersla á að rödd nemenda fái að heyrast og að þess verði gætt að 

nemendur geti óháð aldri látið í ljós skoðanir sínar og að tekið sé tillit til þeirra. Nemendur 

eigi þannig að fá tækifæri til að móta jákvæðan skólabrag og samskiptareglur innan 

skólans. Talið er mikilvægt að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi, venji sig á gott 

vinnulag, þrói með sér vaxtarhugarfar og setji sér sín eigin markmið. Að lokum er talað um 

mikilvægi þess að öllum líði vel í skóla-, íþrótta- og æskulýðsstarfi og að unnið verði að 

eflingu umburðarlyndis, mannréttinda- og lýðræðisvitundar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020). 

Stoð E snýst um að gæði séu höfð í forgrunni en áherslusviðin í því samhengi eru ábyrgð 

og samhæfing þjónustukerfa. Fram kemur að gera eigi nýjar aðalnámskrár á öllum 

skólastigum og að þær eigi að styðja við nýja menntastefnu og að þær verði endurmetnar 

jafnt og þétt í samræmi við samþykkta menntastefnu og alþjóðlegar skuldbindingar. Þegar 

kemur að námsmati í nýrri menntastefnu til ársins 2030 er talað um að tilgangur námsmats 

verði skilgreindur og skýrður og tekið verði tillit til ólíkra þarfa nemenda og tryggt verði 

að veittar verði reglulega skýrar og heilstæðar upplýsingar um framvindu náms hjá 

nemendum. Í skýrslunni segir að nú sé unnið að sameiginlegum skilningi þeirra sem komi 

að mótun menntastefnu á áherslum námsmats og að þær samræmist áherslum 

aðalnámskráa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020). 

Þannig hljómar ný menntastefna til ársins 2030 á Íslandi. Það er margt innan hennar sem 

gefur til kynna heildræna hugsun um grunngildi náms. Það er að vissu leyti áhugavert að 

margt sem kemur þar fram er ekki svo langt frá hugmyndum Dewey, Eisner og Freire þó 

þeir hafi byggt sína hugmyndafræði á öðrum tíma og miklar samfélagslegar breytingar hafi 

orðið síðan. Einnig má segja að þau gildi sem eru til skoðunar í þeim rannsóknum sem 

vitnað er í hér að framan samræmist að mörgu leyti þeim gildum og áherslum sem settar 

eru fram í nýrri menntastefnu. 
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1.2.2 Aðalnámskrár í íslensku skólakerfi 

Síðustu ár hafa samfélagslegar breytingar í heiminum verið miklar. Til þess að fylgja 

þessum miklu breytingum eftir hefur verið talsverð endurnýjun og endurskoðun á 

námskrám á flestum skólastigum í menntakerfum víðs vegar um heiminn. Í þessum kafla 

verður fjallað um aðalnámskrá tónlistarskóla, þær greinanámskrár sem heyra undir hana, 

og stöðu þess kerfis sem notast er við í tónlistarskólum á Íslandi.  

Þegar meta skal stöðu aðalnámskrár tónlistarskóla í íslensku skólakerfi er gott að bera hana 

saman við aðalnámskrár hvers skólastigs í landinu. Í íslenska skólakerfinu eru fjórir 

flokkar aðalnámskráa en þeir eru aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla, framhalsdsskóla og 

listaskóla (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Almennur hluti aðalnámskrár leikskóla var gefinn út 

árið 2011 og hefur ekki verið endurskoðaður (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla eru einnig frá árinu 2011 en greinasvið á 

grunn- og framhaldsskólastigi hafa verið endurskoðuð með reglulegu millibili frá útgáfu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Aðalnámskrá tónlistarskóla fellur undir 

aðalnámskrá listaskóla en þar undir er einnig Aðalnámskrá listdansskóla sem gefin var út 

árið 2006 (Menntamálaráðuneytið, 2006). Almennur hluti aðalnámskrár tónlistarskóla kom 

út árið 2000 en á þeim tíma hafði samræmd námskrá fyrir tónlistarskóla aldrei verið gefin 

út af menntamálaráðuneytinu og markaði hún þannig ákveðin tímamót. Næstu ár komu svo 

út greinanámskrár fyrir hljóðfærafjölskyldur, auk rytmískrar námskrár og 

tónfræðinámskrár. Hvorki almennur hluti aðalnámskrár né greinanámskrár hennar hafa 

verið endurskoðaðar eftir útgáfu þeirra. 

1.2.3 Aðalnámskrá tónlistarskóla 

Tónlistarskólakerfið á Íslandi byggir á aðalnámskrá tónlistarskóla sem kom, eins og áður 

sagði, út árið 2000 og undirnámskrám eða greinanámskrám fyrir einstök hljóðfæri, söng og 

tónfræði en síðasta greinanámskráin sem kom út var námskrá fyrir rytmíska tónlist en hún 

kom út árið 2010. Þegar aðalnámskráin var gerð var samræming þvert á skólastig mjög 

áberandi í öllu skipulagi tengdu skólastarfi. Í almennum hluta aðalnámskrár er fjallað um 

hlutverk aðalnámskrár og er þar sérstaklega talað um að samræma helstu þætti 

tónlistarnáms, bæði á milli skóla og innan einstakra skóla. Það er þó kveðið á um sjálfstæði 

skóla og mælt með því að hver skóli geri sína skólanámskrá (Menntamálaráðuneytið, 

2000). Í kafla um hlutverk aðalnámskrár er þess getið að við gerð skólanámskráa skuli taka 

mið af stefnumörkun aðalnámskrár tónlistarskóla ásamt því að setja fram sérhæfð og 

staðbundin markmið einstakra skóla (Menntamálaráðuneytið, 2000). 
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Í aðalnámskránni stendur að hlutverk tónlistarskóla sé að stuðla að aukinni hæfni nemenda 

til að flytja, greina og skapa tónlist og til að hlusta á tónlist og njóta hennar. Einnig að búa 

nemendur undir að geta iðkað tónlist upp á eigin spýtur, búa nemendur undir nám í tónlist 

og skyldum greinum á háskólastigi og stuðla þannig að auknu tónlistarlífi í landinu 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Í aðalnámskránni eru meginmarkmið tónlistarskóla sett fram og þeim skipt í þrjá flokka. 

Þeir flokkar eru uppeldisleg markmið, leikni- og skilningsmarkmið og að lokum 

samfélagsleg markmið. Uppeldislegum markmiðum er ætlað að stuðla að auknum 

tilfinningaþroska nemenda, listrænum þroska, mótun viðhorfa, samvinnu og ögun. Leikni- 

og skilningsmarkmið eru sögð vera þau að stuðla einkum að aukinni færni og þekkingu 

nemenda og að samfélagsleg markmið séu þau að stuðla að þátttöku í fjölbreyttri mennta- 

og menningarstarfsemi (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Í aðalnámskrá tónlistarskóla segir meðal annars að í skólastarfi tónlistarskóla skuli taka 

tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda, getu þeirra og þroska þannig að skólarnir 

þjóni öllum þeim sem sækist eftir tónlistarnámi. Kennsluaðferðir og viðfangsefni skuli vera 

fjölbreytt og sveigjanleg. Einnig segir að tónlistarkennsla skuli beinast að því að hjálpa 

nemendum að öðlast þekkingu og skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og að ná leikni 

á tilteknum sviðum. Miða skuli kennsluna að því að nemendur nái þeim markmiðum sem 

að er stefnt. Einnig segir í aðalnámskránni að vönduð kennsla, sem lagi sig að markmiðum 

og nemendum, auki líkur á árangri. Í aðalnámskránni segir enn fremur að kennslan verði að 

taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og miða að því að efla með þeim 

námfýsi og vinnugleði. Þá skuli í hljóðfærakennslu lögð áhersla á fjölbreytni þar sem tekið 

sé tillit til væntinga og þarfa nemenda. Nauðsynlegt sé að nemendur fái tækifæri til að tjá 

sig á margvíslegan hátt (Menntamálaráðuneytið, 2000). Öll þessi tilmæli úr 

aðalnámskránni gefa til kynna að nálgun á tónlistarnám ætti að vera nokkuð opin og 

sveigjanleg.  

Árið 2009 kom út skýrsla eftir Dr. Anne Bamford sem fjallar um listkennslu á Íslandi. Í 

henni er kafli um tónlistarkennslu á Íslandi og það kerfi sem við notumst við en í þeim 

kafla kemur margt áhugavert fram sem vert er að skoða. Í skýrslu sinni segir Bamford að 

tónlistarskólarnir vinni yfirleitt í kringum námskrá og notist við aðferðafræði 

hljóðfærakennslu vestrænnar klassískrar tónlistar. Hún segir einnig að þó kannanir gefi til 

kynna að tónlistarkennurum finnist mikilvægt að virða óskir nemenda um tónlistarstefnu í 

náminu virðist margt benda til annars eins og að skólar setji upp lagalista sem henti 
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getustigi nemenda. Bamford segir ennfremur að á meðan tónlistarskólarnir leggi 

aðaláherslu á að kenna vestræna klassíska tónlist sé athyglisvert að sú tegund tónlistar hafi 

aðeins verið 4,4% af útgefnu efni árið 2007, þegar hún var að skoða þessi mál, á meðan 

82,4% útgefnins efnis hafi verið popp- og rokktónlist. Einnig er mjög athyglisvert að í 

skýrslunni kemur fram að hönnuðir aðalnámskrár tónlistarskóla segi að ekkert sé skylda, 

enginn þurfi að fara í próf, og að það eigi að vera pláss fyrir alla innan kerfisins (Bamford, 

2009).  

Í meistararitgerð Elínar Önnu Ísaksdóttur er greint frá tillögum að námskrá í tónlist frá 

árinu 1993 þar sem fram komi að strangt kerfisbundið tónlistarnám henti ekki öllum og að 

mikilvægt sé að leggja áherslu á tónlistarmenntun fyrir alla í aðalnámskrá tónlistarskóla og 

að skólunum sé veitt frelsi til að móta það starf (Elín Anna Ísaksdóttir, 2012). Prófessor 

Elliot Eisner benti einmitt á að það væri erfitt að hanna námskrá sem henti öllum og þess 

vegna þyrfti að huga að því að námskrá bjóði upp á sveigjanleika. Um málið sagði hann 

eftirfarandi: „Engin námskrá er svo hugvitsamlega gerð að vera í stærð sem hentar öllum 

en vel unnin námskrá tekur það með í reikninginn og býður upp á sveigjanleika“ (Eisner, 

2002). 

1.2.4 Greinanámskrár  

Þær greinanámskrár sem heyra undir aðalnámskrá tónlistarskólanna eru sjö talsins og eru 

flokkaðar eftir hljóðfærafjölskyldum, auk þess sem sértækar námskrár eru fyrir rytmíska 

tónlist og tónfræðigreinar. Í aðalnámskrá tónlistarskóla segir að greinanámskrár 

tónlistarskóla eigi að vera vegvísar fyrir nemendur og kennara og að námskránum sé ætlað 

að tryggja fjölbreytileika en stuðla á sama tíma að samræmingu þeirra námsþátta sem 

aðalnámskrá taki til, bæði innan einstakra skóla og á milli skóla. Í þessum greinanámskrám 

er gerð grein fyrir helstu markmiðum og námskröfum í hverjum námsáfanga og listar með 

viðfangsefnum í grunn-, mið- og framhaldsnámi settir fram. Tekið er fram að þessum 

listum sé hvorki ætlað að vera tæmandi né bindandi heldur eigi þeir að vera til viðmiðunar 

fyrir nemendur og kennara. Talað er um að notkun slíkra námsefnislista stuðli að 

samræmingu náms en geti einnig nýst vel við að auka fjölbreytni í skólastarfi. 

(Menntamálaráðuneytið, 2001).  

1.2.5 Ný finnsk námskrá í tónlist  

Þegar litið er til menntavísinda og skólaþróunar hefur Finnland verið í fararbroddi í 

heiminum síðustu ár og margar þjóðir líta til þess sem Finnar gera þegar kemur að 
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námskrárgerð og skólastarfi almennt. Árið 2017 lauk gerð nýrrar námskrár fyrir listir í 

Finnlandi og ári seinna eða í ágúst 2018 var þessi nýja námskrá innleidd í skólakerfið. 

Innan þessarar nýju námskrár fyrir listir er ný námskrá tónlistar en margt athyglisvert 

kemur þar fram. Miðað við þá stöðu sem Finnland hefur sem fyrirmynd í heiminum, hvað 

menntun og menntastefnur varðar, verður að teljast líklegt að þessi námskrá muni hafa 

talsverð áhrif þegar kemur að gerð nýrrar námskrár fyrir tónlist á Íslandi. Í þessari nýju 

námskrá koma fram talsverðar breytingar hvað grunnhugmyndafræði í tónlistarmenntun 

varðar en eitt dæmi þess er að hin hefðbundnu hljóðfærapróf, sem hafa í sögulegu 

samhengi verið aðal námsmatsaðferð tónlistarmenntunar, hafa að mestu verið lögð niður 

og annarskonar námsmat verið tekið inn. Þannig má segja að gerð sé tilraun til að hugsa 

námsmat í tónlistarkennslu upp á nýtt í Finnlandi og það eitt og sér er áhugaverð tilraun og 

fróðlegt verður að sjá hvaða áhrif þær breytingar munu hafa til framtíðar. Hér á eftir verða 

rakin nokkur dæmi úr nýju finnsku námskránni í tónlist sem sýna fram á nýja grunnhugsun 

þegar kemur að tónlistarnámi þar sem stigið er að einhverju leyti frá hefðum í vestrænni 

klassískri tónlistarkennslu og að einhverju leyti farið í átt að opnara og nemendamiðaðra 

námi (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Um grunnmarkmið tónlistarnáms í nýju finnsku námskránni segir að grunnmarkmiðið sé 

að skapa aðstæður fyrir nemendur sem byggi undir góð samskipti og góða upplifun þeirra í 

tónlistariðkun. Markmiðið sé að nemendur þrói með sér tónlistarhæfni en njóti þess þó 

fyrst og fremst að læra tónlist. Eitt af megin markmiðum nemenda er sagt vera að finna 

sína styrkleika og leiðir til að tjá sig í gegnum tónlist eftir því sem þeir þróist áfram í sínu 

tónlistarnámi. Talað er um að tónlistarnámið skuli miða að því að bæta sjálfsmynd 

nemenda, auka sjálfstraust þeirra og félagslega getu. Nemendur eru auk þess hvattir til að 

íhuga tilgang tónlistar sem menningarlegs fyrirbæris en þannig verði áhugasvið nemandans 

í tónlist að lifandi fyrirbæri í menningarlegu samhengi. Í kafla um grunnnám í tónlist í nýju 

finnsku námskránni kemur fram að tilgangur grunnnáms í tónlist sé að hvetja nemendur til 

markmiðatengds náms og að efla með sér þrautseigju í þróun sinni sem tónlistarnemendur. 

Styrkleikar og áhugasvið nemenda eru sagðir vera grunnur og upphafspunktur námsins. 

Einnig kemur fram að einstaklingsmiðuð námsleið geti innhaldið ólík verkefni úr 

mismunandi stílum innan aðalnámskrárinnar og að í grunnnámi geti verið ólíkar námsleiðir 

fyrir hvern nemanda (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Í kafla um framkomu og tjáningu nemenda í tónlist segir í nýju finnsku námskránni að 

markmiðin séu þau að hvetja nemendur til að uppgötva sína eigin styrkleika og eigin 
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tjáningu í tónlist, nota tónlistartjáningu í sínu lífi, byggja upp sjálfstraust fyrir framkomu í 

mismunandi tónlistaraðstæðum og hvetja nemendur til að kynna sér tjáningarform annara 

listforma og hvernig blöndun á milli listforma getur átt sér stað. Um tónsmíðar og spuna 

segir að markmiðin séu þau að hjálpa nemendum við að koma með sínar eigin hugmyndir 

og lausnir og hvetja nemendur til að þjálfa grunnfærniatriði í spuna, útsetningum og 

tónsmíðum (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Í nýju finnsku námskránni er talað um að fjölbreytt kynning á tónlistarstílum, tækni og 

tjáningarformi þess hljóðfæris eða þeirra hljóðfæra sem nemandinn lærir á sé lykilatriði í 

grunnnámi í tónlist. Mikilvægt þykir að kynna nemendur fyrir fjölbreyttum möguleikum og 

eiginleikum þess hljóðfæris sem viðkomandi læri á í tónlistarnámi sínu á sama tíma og 

þeirra eigin markmið séu tekin til greina (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Petri Aarnio skólastjóri Central Helsinki Music Institute hélt kynningu á nýju finnsku 

námskránni fyrir Félag tónlistarkennara á haustönn 2021 en þar gaf hann sem dæmi um 

fjölbreytilega möguleika nemandans að gert sé ráð fyrir að sami nemandi geti lært á fleiri 

en eitt hljóðfæri í einu og að nemandi geti verið að læra fleiri en einn stíl tónlistar í einu. 

Nemandinn geti til dæmis lært þjóðlagatónlist og djasstónlist á sama tíma í sínu námi, auk 

þess sem viðkomandi geti lagt sérstaka áherslu á sín eigin áhugasvið í sínu námi. Petri 

talaði einnig um að nemandi gæti lagt áherslu á það í sínu námi að læra að vera alhliða eða 

heildrænn tónlistarmaður.  

Þróun í samspilsgetu, tónheyrnar- og formskinsgetu er talin vera mikilvægur hluti námsins, 

auk grunn meðvitundar um sögu tónlistar. Innleiðing ólíkra tónlistarstíla í námið er talin 

styrkja heildrænan skilning nemandans á tónlist og kennarinn er sagður geta útvíkkað 

verkefni námsins eftir markmiðum þess og eftir staðbundnum, samfélagslegum þörfum. 

Tilgangur námsmats er sagður vera að styðja við þróun nemandans í sínu tónlistarnámi. 

Jákvæð endurgjöf er talin vera mikilvægur hluti þess ferlis að læra tónlist og kenna tónlist. 

Tilgangur endurgjafar er sagður sá að hjálpa nemendum við að setja sér sín eigin markmið 

og vinna svo að því að ná þeim markmiðum. Þróun góðrar sjálfsmyndar og góðs 

sjálfstrausts hjá nemendum eigi að vera tekin inn í myndina þegar námsmat sé framkvæmt 

og endurgjöf sé gefin (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Það virðist vera mun meiri áhersla á símat í finnsku námskránni en áður var en í henni 

kemur fram að fjölbreytt símat innihaldi mismunandi tegundir námsmats eins og 

leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat og áhersla sé lögð á notkun allra þessara 
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námsmatsleiða. Námsmat í tónlistarnámi á að horfa til ákveðinna aðalmarkmiða sem eru 

sögð vera framkoma og tjáning nemenda í sínu tónlistarnámi, að nemendur læri að læra og 

að æfa sig, að nemendur bæti hlustunarhæfni sína, hæfni í leik eftir eyra og bæti formskyn 

sitt. Einnig er talið mikilvægt að nemendur hlusti meira og á dýpri hátt og dýpki þannig 

skynjun sína á tónlist. Að lokum er talið mikilvægt að nemendur leitist við að bæta getu 

sína í tónsmíðum og spuna (Finnish Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Í grunnnámi í tónlist er áhersla námsmatsins á símat sem stuðlar að því að settum 

markmiðum námsins sé náð. Mikilvægt þykir að hjálpa nemendum við að ígrunda nám sitt 

og þróa þannig sitt eigið sjálfsmat áfram. Í sérhæfðu námi nemenda er áhersla lögð á að 

námsmatið ýti undir dýpkun á skilning og getu nemandans á því sviði sem lokaverkefni 

hans byggir á. Lokaverkefni eru sögð geta verið fjölbreytt og mjög persónuleg (Finnish 

Core Curriculum of the Arts, 2017). 

Þessi markmið í nýju finnsku námskránni í tónlist eru mjög áhugaverð og margt sem 

varðar markmiðasetningu og námsmat virðist vera komið mun nær nútímamarkmiðum í 

kennslufræði. Sett er áhersla á atriði eins og góða upplifun og gleði, bætta sjálfsmynd og 

sjálfstraust, að nemendur fái góða yfirsýn yfir möguleika sína innan tónlistarheimsins og 

að þeir ígrundi nám sitt og finni sínar leiðir til að tjá sig í gegnum tónlist. Mikið af þessum 

áhersluatriðum byggja undir sjálfsprottinn áhuga nemenda og það að vera virkur 

þátttakandi í sínu námi sem eru vissulega góð og gild markmið. Þar sem Finnland er 

menntaþjóð sem margar þjóðir horfa til í leit að fyrirmyndum verður að teljast líklegt að 

þessi námskrá verði eitt af þeim atriðum sem horft verði til í þróun tónlistarnáms hérlendis. 

1.3 Námsmat og áhugahvöt 

1.3.1 Námsmat í tónlistarskólum 

Í aðalnámskrá tónlistarskóla er skipan tónlistarnáms sett þannig upp að nám í 

tónlistarskólum skiptist í þrjá megináfanga, grunn-, mið- og framhaldsnám en einnig er 

tekið fram að hverjum megináfanga ljúki með samræmdum áfangaprófum, þ.e. grunn-, 

mið- og framhaldsprófi í hljóðfæraleik annars vegar og í tónfræðagreinum hins vegar 

(Menntamálaráðuneytið, 2000). Áður en aðalnámskrá tónlistarskóla kom út höfðu margir 

tónlistarskólar notast við átta stiga prófakerfi og oftast stuðst við hið breska kerfi 

Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM, 2020). 

Árið 2002 var Prófanefnd tónlistarskólanna stofnuð en hennar verksvið er að sjá um 

framkvæmd samræmdra áfangaprófa í tónlistarskólum landsins og þjálfa prófdómara sem 
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fara á milli skóla og sjá um prófdæmingu í öllum tónlistarskólum landsins sem vinna 

samkvæmt aðalnámskrá. Byrjað var að prófa eftir þessu nýja samræmda prófakerfi árið 

2004. Þessi kerfisbreyting var umtalsverð og hafði þónokkur áhrif á starfsumhverfi 

tónlistarskólanna og námsumhverfi tónlistarnemenda á Íslandi. Í rannsókn Elínar Önnu 

Ísaksdóttur frá árinu 2012 er fjallað um reynslu tónlistarkennara af samræmdu prófakerfi í 

tónlistarnámi og kemst hún þar að þeirri niðurstöðu að endurskoða þurfi prófakerfið 

algjörlega (Elín Anna Ísaksdóttir, 2012). Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Elínar Önnu og 

talsverða óánægju með ýmislegt sem varðar áfangaprófin og framkvæmd þeirra hefur 

prófakerfinu ekkert verið breytt.  

1.3.2 Um námsmat almennt 

Námsmat og námsmatsleiðir eru sífellt til umræðu á flestum skólastigum í menntakerfum 

heimsins og námsmatsleiðir í tónlistarnámi hafa verið talsvert til umræðu í tónlistarskólum 

landsins síðustu ár. Námsmat er yfirgripsmikið hugtak sem felur í sér mismunandi aðferðir 

til að afla upplýsinga og meta námsframvindu eða námsárangur nemenda (Linn og Miller, 

2005). Námsmat hefur tekið talsvert miklum breytingum síðustu ár og áratugi og í dag er 

almennt lögð meiri áhersla á að skólar komi til móts við mismunandi þarfir nemenda og 

samfélaga (Dysthe, 2008). Námsmat getur annars vegar verið formlegt mat sem notað er til 

að safna upplýsingum um námsárangur eða hins vegar ferli til að safna upplýsingum um 

námsárangur og námsframvindu sem eru svo notaðar til að leiðbeina nemendum og greina 

stöðu þeirra í námi sínu (Stiggins og Chappuis, 2006).  

Námsmat er, eins og áður var sagt, yfirgripsmikið hugtak en kennurum og ýmsum öðrum 

hættir hins vegar til að tengja hugmyndir um námsmat einvörðungu við próf (Linn og 

Miller, 2005). Fræðimaðurinn og kennarinn Derek Rowntree segir hins vegar að námsmat 

snúist ekki einungis um niðurstöður ákveðinna prófa heldur geti kennari farið margar 

mismunandi leiðir til að leggja mat á kunnáttu og frammistöðu nemenda (Rowntree, 1983).  

Leiðsagnarmat er námsmatsaðferð sem margir telja vera náttúrulegan hluta af sambandi 

nemanda og kennara í tónlistarnámi. Leiðsagnarmat fer fram í samstarfi kennara og 

nemanda, með umræðum þeirra á milli og við endurgjöf kennarans. Kennarinn nýtir þær 

upplýsingar sem hann fær í gegnum samskipti sín við nemandann til að þróa kennslu sína 

og nám nemandans og stuðlar þannig að bættum árangri. Leiðsagnarmat krefst virkrar 

þátttöku nemandans í gegnum aðferðir eins og sjálfsmat og jafningjamat (Guðrún 

Gunnarsdóttir 2007). 
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Samkvæmt Elliot Eisner þarf einstaklingsbundið námsmat að taka tillit til margra þátta sem 

tengjast námi barna, eins og hvernig skilningur nemanda sé á námsefninu, hvernig 

nemandinn vinnur með námsefnið og hvort nemandinn sé að nota þá þekkingu sem hann 

öðlast í skólastofunni til þess að þróa sig áfram. Hann talar um að þessir þættir séu ekki 

allir mælanlegir með stöðluðu prófi heldur sé hér greinilega þörf fyrir huglægt námsmat 

sem taki tillit til vinnu nemenda og gæða kennslunnar. Eisner talar um að námsmat sé 

annað hvort eigindlegt eða megindlegt mat á verki eða ferli nemenda. Megindlegt mat sé 

þegar um próf og einkunnir sé að ræða og eigindlegt mat sé þegar kennari leiðbeini 

nemanda í „rétta“ átt með athugasemdum og leiðsagnarmati. Eisner talar einnig um að próf 

sýni oftast fram á þekkingu eða hæfni nemenda til að taka próf en það geti verið erfitt að 

mæla þætti eins og áhuga, námsframvindu eða rökhugsun nemandans í tengslum við 

ákveðna þekkingu með prófum. Hann talar einnig um að próf mæli oftast einungis hæfni 

nemandans til að framkvæma þekkingu á tiltekinn hátt (Eisner, 2002). Ken Robinson talar 

um að námsmat eigi að hjálpa nemendum við námsferli sitt með því að aðstoða þá við að 

velta eigin hugsun fyrir sér í rauntíma og hvernig þeir hafi þróast sem einstaklingar á þeirri 

vegferð sem þeir séu á (Robinson, 2016). 

Í grein sinni í bókinni Framtíðarmúsík talar Elín Anna Ísaksdóttir um að námskrárnar hafi 

verið yfir 20 ár í smíðum og að margt þróist og breytist á skemmri tíma en það. Hún talar 

einnig um að mikil umræða hafi átt sér stað innan skólakerfisins um þær leiðir sem henti 

best til námsmats í tónlistarkennslu. Hún segir að skilgreina þurfi hvaða leiðir henti best og 

hvort ein leið henti öllum. Hún bendir einnig á að prófessor Anne Bamford komist í sinni 

rannsókn að þeirri niðurstöðu að aðferðir við námsmat í list- og menningarfræðslu á Íslandi 

séu afar takmarkaðar og að auka þurfi rannsóknir og þróun á því sviði. Að lokum talar Elín 

Anna um að endurskoðun á aðalnámskrá tónlistarskóla bjóði upp á kærkomið tækifæri til 

þess (Elín Anna Ísaksdóttir, 2018). Í þessari grein er Elín Anna að fjalla um niðurstöður 

rannsóknar sinnar frá árinu 2012 en í dag, tíu árum síðar hefur formlegt námsmat í 

tónlistarskólum lítið sem ekkert þróast og engar frekari rannsóknir hafa farið fram á þessu 

mikilvæga málefni.  

Elliot Eisner vildi meina að það væri ákveðin tilhneiging í listnámi að samræma áherslur í 

prófum en það væri hins vegar ekki endilega listmenntun í hag. Um málið sagði hann 

eftirfarandi: „Þegar listgreinar eru teknar alvarlega sem formlegt nám eykst hættan á kröfu 

um samræmd próf. Það er ekki það sem listmenntun þarf á að halda heldur ferskur og skýr 

skilningur á því um hvað menntun snýst“ (Eisner, 2002).  
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1.3.3 Áhugahvöt og áhugi í tónlistarnámi 

Í beinu framhaldi af umfjöllun um námsmat í tónlistarskólum er vert að huga að 

mikilvægum viðfangsefnum í námi og starfi fólks sem eru áhugi og áhugahvöt. Með 

hugtakinu áhugahvöt er átt við nokkurskonar afl eða drifkraft sem býr innra með hverjum 

og einum. Þetta afl dregur, ýtir eða færir einstakling úr stað svo hann nái þeim markmiðum 

sem sett hafa verið (Schunk, Pintrich og Meece, 2010). Margir tala um að áhugahvöt sé í 

sinni einföldustu mynd vilji hvers og eins til að verja tíma og orku í að ná árangri og 

settum markmiðum (Snowman, McCown og Biehler, 2009). Ýmsir fræðimenn vilja meina 

að áhugahvöt sé ferli fremur en afurð en með ferli er hér átt við eitthvað sem gerist yfir 

ákveðinn tíma. Þannig sjáum við hvorki né tökum beint eftir áhugahvöt heldur drögum 

ályktun um hana út frá hegðun fólks. Hafa ber í huga að áhugahvöt þarfnast alltaf einhvers 

viðfangsefnis, hvort sem það er líkamlegt eða huglægt og að flest þau viðfangsefni sem 

fólk tekst á við tengjast á einhvern hátt markmiðum þeirra og hvernig þeim skuli náð 

(Schunk o.fl., 2010).  

Áhugahvöt er skipt í innri áhugahvöt annars vegar og ytri áhugahvöt hins vegar. Innri 

áhugahvöt er sú hvatning sem á sér stað innra með einstaklingi eða einhvers konar áhugi 

sem togar einstakling áfram og fær hann til að vinna sig í átt að settu markmiði, hver sem 

ytri styrkingin er. Þannig má segja að innri áhugahvöt sé einskonar sjálfshvatning þar sem 

einstaklingur hvetur sjálfan sig áfram með því að sinna því sem hann hefur áhuga á. Því 

fylgir ánægja og vellíðan sem er ekki bundin við það hvort eða hver verðlaunin séu. 

Fræðimenn eru ekki sammála um hver rót innri áhugahvatar sé. Sumir telja innri áhugahvöt 

stafa af því sem einstaklingi þyki áhugavert á meðan aðrir vilja meina að innri áhugahvöt 

stafi af þeirri ánægju sem einstaklingur ávinnur sér við að fást við sín verkefni (Deci og 

Ryan, 2000). Ytri áhugahvöt er sú hvatning sem kemur úr umhverfi einstaklings og fær 

hann til að takast á við þau verkefni sem eru á dagskrá, hvernig sem umbunin er (Snowman 

o.fl., 2009). Einstaklingur sem hefur orðið fyrir áhrifum af ytri áhugahvöt trúir því að 

þátttaka í viðkomandi verkefni skili af sér eftirsóknarverði útkomu eins og til dæmis 

verðlaunum, hrósi frá kennara og foreldrum eða því að komast undan refsingum (Deci og 

Ryan, 2002; Schunk o.fl., 2010). Þegar kemur að því að vekja ytri áhugahvöt nemenda 

skiptir miklu máli hvernig það er gert. Verkefnin þurfa að vera áhugaverð og höfða til 

nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Það sem höfðar til eins nemanda þarf hins vegar 

ekki endilega að höfða til næsta nemanda. Almennt er talið að nemendur nýti sér bæði innri 

og ytri áhugahvöt þegar þeir takast á við verkefni sín en þó er talið að þegar einstaklingar 
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verði fyrir áhrifum af innri áhugahvötum hafi þeir meiri ánægju af sínu námi eða starfi 

(Schunk o.fl., 2010). 

Vert er að gera greinarmun á milli áhuga og áhugahvatar. Hugtökin eru skyld hvort öðru og 

tengjast en taka þó á mismunandi atriðum. Áhugi er ekki hluti af áhugahvöt heldur einn af 

mörgum áhrifavöldum áhugahvatar. Áhugasamir einstaklingar vilja almennt bæta færni 

sína á ákveðnu sviði að sýna þannig hegðun sem knúin er áfram af hvatningu. Dæmi um 

þetta eru fyrirhöfn, þrautseigja og ákveðin afrek í námi eða starfi. Hugtakið áhugi er 

almennt greint í tvennt. Annars vegar er talað um persónubundinn áhuga og hins vegar 

aðstæðubundinn áhuga. Persónubundinn áhugi er stöðugur og nokkuð varanlegur. Hann 

beinist að tilteknum sviðum eins og til dæmis áhugamálum einstaklinga. Aðstæðubundinn 

áhugi beinist hins vegar að áhuga sem er til staðar tímabundið á meðan einstaklingur 

vinnur að vissu verkefni. Þessar tegundir áhuga tengjast á ákveðinn hátt þar sem 

einstaklingur getur kveikt persónubundinn áhuga fyrir einhverju sem byrjaði sem 

aðstæðubundinn áhugi (Shunk o.fl., 2010; Stipek, 2002).  

Kennsla getur vakið áhuga nemenda eða fallið í grýttan jarðveg með þeim afleiðingum að 

áhugi kviknar ekki. Þær aðferðir sem kennari nýtir geta sem sagt annaðhvort vakið áhuga 

eða svæft hann. Þannig er nauðsynlegt að taka mið af nemendahópum og einstaklingum 

við val á kennsluaðferðum með hliðsjón af því hvernig nemendur nema best (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Þegar áhugahvöt, árangur í námi og tenging þessara viðfangsefna eru 

skoðuð má sjá að atriði eins og skólaumhverfi, kennarar, kennsluaðferðir og trú 

einstaklingsins á viðfangsefnum, ásamt félagslegum aðstæðum og bakgrunni hafa mikil 

áhrif á innri og ytri áhugahvöt. Það eru ýmsar ástæður fyrir áhuga og áhugahvöt hjá 

nemendum en víst er að samspil nemanda, kennara og áhugahvata skiptir hér miklu máli 

(Shunk o.fl., 2010). 

Margt getur haft áhrif á áhugahvöt einstaklings og kennari getur farið hinar ýmsu leiðir við 

að kveikja áhuga nemenda. Atriði sem eru hvað mikilvægust í þessu samhengi eru jákvætt 

námsumhverfi, viðfangsefni við hæfi og markmið sem hafa raunverulega þýðingu fyrir 

nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Að lokinni þessari umfjöllun um áhugahvöt og áhuga verður sjónum beint að þróun hvað 

nýjar leiðir til framhaldsnáms í tónlist varðar. 
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1.4. Þróun náms  

Áhugaverður vinkill sem dreginn er fram í aðalnámskrá tónlistarskóla er að eitt af 

hlutverkum tónlistarskóla sé að undirbúa nemendur fyrir nám í tónlist og tengdum greinum 

á háskólastigi (Menntamálaráðuneytið, 2000). Þessi vinkill hefði áður verið ástæða til að 

beina nemendum snemma á braut klassískrar tónlistar eða djasstónlistar vegna þess að þá 

voru það einu viðfangsefnin sem boðið var upp á í framhaldsnámi í tónlistarskólum og í 

háskólanámi í tónlist. Í dag er staðan hins vegar talsvert breytt. 

Á síðustu árum hafa orðið þónokkrar breytingar hvað varðar aukna möguleika til 

framhaldsnáms og háskólanáms í tónlist á Íslandi. Í kringum aldamótin byrjuðu 

tónlistarháskólar um víða veröld fyrir alvöru að skoða nýjar leiðir til háskólanáms í tónlist 

en undir hefðbundið háskólanám í tónlist mætti setja flytjendanám í klassískri tónlist 

annars vegar og djass tónlist hins vegar að viðbættu klassísku tónsmíðanámi. Í dag eru 

fjölmargar leiðir til háskólanáms í tónlist og flestar tegundir tónlistar í raun á dagskrá. Sem 

dæmi um það má nefna að Listaháskóli Íslands býður upp á fjölmargar leiðir til náms á 

B.A. eða B.Mus. stigi. Þar er hægt að fara í klassískt söng- eða hljóðfæranám, klassískt og 

rytmískt söng- og hljóðfærkennaranám, nám í kirkjutónlist, tónsmíðanám með áherslu á 

hljóðfæratónsmíðar eða með áherslu á nýmiðla. Innan þessarar nýmiðlabrautar getur 

nemandi til dæmis lagt áherslu á sönglagasmíðar. Einnig er boðið upp á nám í skapandi 

tónlistarmiðlun en á þeirri braut eru nýjar leiðir til að miðla tónlist skoðaðar. Allt saman 

eru þetta brautir á B.A. eða B.Mus. stigi (Listaháskóli Íslands, 1999). 

Víða erlendis eru aðrir möguleikar til tónlistarnáms eins og nám í hljóðvinnslu, alþýðu- og 

þjóðlagatónlist, heimstónlist, popp- og rokktónlist, spuna, tónlistarfræði og tónlistarþerapíu 

svo nokkur dæmi séu tekin. Þessar breytingar á háskólastigi, auk annarra samfélagslegra 

breytinga, hafa haft talsverð áhrif á tónlistarmenntun í framhaldsdeildum í nokkrum 

tónlistarskólum á Íslandi síðustu ár. 

1.4.1 Nýjar framhaldsbrautir í tónlist á Íslandi 

Talsverð breyting hefur orðið á námsframboði í framhaldsnámi í tónlistarskólum á Íslandi. 

Dæmi um það eru nýjar og nýlegar framhaldsbrautir í nokkrum tónlistarskólum á landinu. Í 

Menntaskóla í tónlist er hægt að fara á klassíska braut, djassbraut og svo er einnig komin 

poppbraut sem nýtur þar mikilla vinsælda (Menntaskóli í tónlist, 2017). Tónlistarskóli 

Akureyrar býður einnig upp á klassíska braut, rytmíska braut og svo er þar einnig braut 

sem ber nafnið Skapandi tónlist sem leggur mikla áherslu á að nemendur séu að vinna með 
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sín áhugasvið innan tónlistar en þannig er þessi braut að vissu leyti hugsuð fyrir nemendur 

sem finna sig ekki á hefðbundnum brautum (Tónlistarskólinn á Akureyri, 1946). 

Tónlistarskóli Kópavogs býður svo auk hefðbundinna brauta upp á framhaldsbraut í 

raftónlist (Tónlistarskóli Kópavogs, 1963). 

Miðað við vinsældir þessara nýju framhaldsbrauta í tónlist verður að teljast líklegt að aðrir 

tónlistarskólar á Íslandi muni koma fram með nýjar og metnaðarfullar lausnir fyrir sína 

nemendur og auka þannig ennþá frekar val tónlistarnemenda á framhaldsstigi. Þetta nýja 

umhverfi á framhaldsstigi gefur svo aftur á móti tilefni til að skoða fjölbreyttari lausnir 

fyrir nemendur sem eru styttra komnir í sínu námi vegna þess að hefðbundnar leiðir í 

tónlistarnámi eru hugsanlega ekki bestu undirbúningsleiðirnar fyrir nám á slíkum 

framhaldsbrautum. 

1.4.2 Stílar og stefnur tónlistar innan og utan aðalnámskrár tónlistarskóla 

Þegar aðalnámskrá tónlistarskóla kom út árið 2000 var einungis lögð áhersla á vestræna 

klassíska tónlist. Árið 2010 kom svo út greinanámskrá um rytmíska tónlist sem hafði mikil 

áhrif á umhverfi tónlistarskóla. Í tónlistarkennslu í heiminum eru hins vegar fjórir flokkar 

tónlistar frekar áberandi ef litið er á námsframboð í tónlistarskólum og háskólum. Þessir 

flokkar eru vestræn klassísk tónlist, rytmísk tónlist, heimstónlist (World Music) og 

þjóðlagatónlist (Folk Music). Það er því vert að skoða hvað felst í þessum flokkum 

tónlistar og hvernig þeir birtast í íslensku tónlistarmenntunarkerfi. 

Klassísk tónlist 

Hugtakið klassísk tónlist veldur oft ákveðnum misskilningi hjá tónlistarnemendum, enda 

læra nemendur til dæmis í tónfræðitímum að í sögulegu samhengi sé tónlist sem samin er á 

árunum 1750-1830 eða þar um bil, tónlist af klassíska tímabilinu í tónlistarsögunni. Þannig 

fær sú tónlist oft nafnið klassík en tónlist frá öðrum tímabilum fær önnur nöfn eins og 

endurreisnartónlist eða barokktónlist fyrir klassíska tímabilið og rómantísk tónlist eftir 

klassíska tímabilið. Hugtakið klassísk tónlist er hins vegar í daglegu tali notað um vestræna 

tónlist sem samin er frá því um árið 1100 og til dagsins í dag. Yfirleitt er í þessu samhengi 

átt við einhverskonar „listræna tónlist“ til aðgreiningar frá öðrum tónlistarstílum eins og 

þjóðlagatónlist, djasstónlist, blús-, popp- eða rokktónlist. Þessi skilgreining er þó nokkuð 

óljós, bæði vegna þess að mörk á milli tónlistarstefna eru oft ónákvæm en einnig er það 

vissulega misjafnt hvað fólki finnst almennt vera „listrænt“ (Tónmenntavefurinn, 2020). 

Fyrsti tónlistarskólinn sem var stofnaður á Íslandi var á Ísafirði en hann var stofnaður árið 
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1911 og starfaði í nokkur ár. Elsti tónlistarskólinn á Íslandi sem hefur starfað samfellt frá 

stofnun sinni er Tónlistarskólinn í Reykjavík sem var stofnaður árið 1930 (Bamford, 2009). 

Þessir tónlistarskólar lögðu áherslu á kennsluhefð vestrænnar klassískrar tónlistar og 

þannig má segja að upphaf skipulagðs klassísks tónlistarnáms megi rekja til þessara 

stofnana. Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð árið 1950 og hefur hennar starf verið 

ákaflega metnaðarfullt allt frá stofnun og oft á tíðum hefur sveitin vakið athygli út fyrir 

landsteinana fyrir sinn leik. Það sama má segja um marga klassíska einleikara og 

tónlistarhópa sem hafa vakið verðskuldaða athygli. Klassísk tónlist og klassísk 

tónlistarkennsla á sér því nokkuð langa og ríka hefð á Íslandi og hefur haft mikil og jákvæð 

áhrif á menningu landsins. Síðustu ár hefur verið nokkuð mikil áhersla á að blanda öðrum 

stílum tónlistar við klassíska tónlist og það verður spennandi að sjá hvernig sú þróun 

kemur til með að verða á Íslandi næstu árin og hvort áhrifa þessa megi gæta í tónlistarnámi 

á landinu og í nýrri námskrá. 

Rytmísk tónlist 

Uppruna rytmísks tónlistarnáms má rekja til upphafs djasstónlistar kennslu í 

Bandaríkjunum. Kennsla djasstónlistar er almennt orðin samþykkt sem hluti af „alvarlegu“ 

tónlistarnámi en það var alls ekki alltaf þannig. Á árunum 1930-1950 var djasstónlist oft 

gagnrýnd harðlega í tímaritum um tónlistarkennslu í Bandaríkjunum vegna þess að hún var 

talin hafa minnkandi áhrif á skólatónlist. North Texas State University (endurnefndur 

University of North Texas árið 1988) var fyrsti háskólinn í heiminum til að bjóða 

opinberlega upp á djassnám. Eftir seinni heimsstyrjöldina jókst eftirspurn eftir 

djasstónlistarnámi á háskólastigi í Bandaríkjunum og auk North Texas State University 

voru það Berklee College of Music og University of Miami sem buðu upp á slíkt nám en 

þessir skólar hafa allir náð gríðarlega góðum árangri á þessu sviði (The Herbie Hancock 

Institute of Jazz, 2019). 

Meirihluta tónlistarkennara í Bansdaríkjunum fannst óviðeigandi að djasstónlist væri hluti 

af þeirra námskrá. Margir kennarar „alvarlegrar“ klassískrar tónlistar gengu svo langt að 

banna að djass væri leikinn í æfingaherbergjum í framhaldsskólum, háskólum og 

tónlistarskólum. Á sjöunda og áttunda áratugnum tóku viðhorf til djasstónlistar hins vegar 

að breytast og smám saman var þessi tónlistarstefna almennt viðurkennd af samfélagi 

tónlistarkennara. Tvær megin ástæður eru taldar vera fyrir því. Annars vegar var farið að 

líta á djass sem listræna tónlist en ekki eingöngu skemmtitónlist og hins vegar hafði 

kennsla djasstónlistar utan skóla á háskólasvæðum gengið mjög vel. Um miðjan áttunda 
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áratug 20. aldar og á fyrri hluta þess níunda fóru tónlistarkennarar og menntastofnanir 

almennt að taka djassinn í sátt og þar með var þessi stefna í auknum mæli tekin inn sem 

hluti af kerfi tónlistarmenntunar. Á 21. öldinni á djassmenntun sér enn sína gagnrýnendur 

en er þó almennt talin mikilvægur hluti af kerfi tónlistarmenntunar í Bandaríkjunum og um 

allan heim (The Herbie Hancock Institute of Jazz, 2019). 

Tónlistarskóli FÍH var fyrstur íslenskra tónlistarskóla til að hefja kennslu djasstónlistar en 

það var árið 1980. Síðustu 40 ár hefur skólinn verið mikilvæg uppeldisstofnun fyrir 

íslenska djasstónlistarmenn og nokkurskonar samkomustaður fyrir tónlistarnemendur sem 

hafa áhuga á rytmísku tónlistarnámi. Það má því segja að sú uppsetning náms sem 

Tónlistarskóli FÍH hafði þróað hafi haft mikil áhrif á þá rytmísku greinanámskrá sem 

bættist við aðalnámskrá tónlistarskóla árið 2010. Í greinanámskrá fyrir rytmíska tónlist 

segir að hugtakið rytmísk tónlist sé safnheiti yfir djass, rokk og skyldar tónlistartegundir 

sem ekki teljist til klassískrar tónlistar í almennri merkingu þess hugtaks. Einnig segir að 

miðað sé við að nám í rytmískri tónlist sé eins upp byggt og lúti sömu lögmálum og annað 

tónlistarnám sem skilgreint sé í aðalnámskrá tónlistarskóla en viðfangsefnin séu að miklu 

leyti önnur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Í rytmísku námskránni segir að viðfangsefni nemenda í rytmísku námi geti verið 

margvísleg og að allar gerðir rytmískrar tónlistar, þar með taldar djass, popp, rokk og 

ólíkar gerðir heimstónlistar, ættu að geta rúmast innan námsins eftir óskum nemenda, 

áherslum og aðstæðum á hverjum stað. Einnig er talað um að æskilegt þyki að nemendur í 

grunnnámi kynnist eins fjölbreyttri rytmískri tónlist og kostur sé en í mið- og 

framhaldsnámi sé aftur á móti aukin áhersla lögð á djasstónlist sem nokkurs konar 

þungamiðju námsins þó að áfram sé rúm fyrir aðrar gerðir rytmískrar tónlistar. Ástæður 

þessa eru sagðar vera mun lengri kennsluhefð og meira námsefnisframboð í djasstónlist en 

í öðrum gerðum rytmískrar tónlistar og að við lok framhaldsnáms sé gert ráð fyrir að 

nemendur séu undir það búnir að takast á við háskólanám í rytmískri tónlist en víðast hvar 

sé slíkt nám mjög djassmiðað (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Það er vert að hrósa þeim aðilum sem komu rytmískri tónlist að í aðalnámskrá 

tónlistarskóla og í tónlistarskólum landsins, enda hefur það eflaust verið svipað erfið 

barátta og í Bandaríkjunum á sínum tíma. Sá möguleiki fyrir nemendur að geta stundað 

rytmískt tónlistarnám um allt land hefur stóraukið fjölbreytni tónlistarnáms á Íslandi sem 

verður að teljast gott.  
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Heimstónlist (World Music)  

Talað er um að hugtakið heimstónlist hafi fyrst komið fram árið 1987 hjá litlu 

plötuútgáfufyrirtæki í London á Englandi. Þessum tilteknu plötuútgefendum fannst tónlist 

og tónlistarfólk frá svæðum eins og Afríku og Suður- Ameríku og í rauninni flest tónlist frá 

öðrum löndum en þeim vestrænu týnast innan um popp- og rokktónlist í hljómplötuhillum í 

verslunum (Broughton, 1994). Heimstónlist er sem sagt sú tónlist sem flokkast ekki undir 

hefðbundna vestræna, klassíska eða rytmíska stíla og er oft tónlist sem tengja má við 

ákveðin svæði eða þjóðir en hún er oft frábrugðin klassískri og rytmískri tónlist hvað 

tónmál, tóntegundir og rytma varðar. Í tónlistarháskólum heimsins eru víða komnar öflugar 

heimstónlistarbrautir og má þar sem dæmi nefna brautir í Berklee College of music 

(Berklee College of Music, 2022) Sibelius Academy (Uniarts, 2022) og Konunglega 

tónlistarháskólanum í Stokkhólmi (KMH, 2022).  

Í rytmískum hluta aðalnámskrár er minnst á heimstónlist en oft á tíðum eru skilin á mili 

rytmískrar tónlistar og heimstónlistar frekar óskýr en það sama má segja um nútímatónlist 

sem oft á tíðum hefur tengingar inn í bæði klassíska og rytmíska tónlist auk heimstónlistar. 

Heimstónlist hefur ekki verið mjög áberandi í tónlistarskólum landsins en með tímanum 

munu áherslur úr ólíkum stílum heimstónlistar eflaust verða stærri hluti af 

tónlistarmenntun á Íslandi. 

Þjóðlagatónlist (Folk Music) 

Samkvæmt skilgreiningu Britannica á þjóðlagatónlist er það einhverskonar hefðbundin 

tónlist sem er oft tengd ákveðnum svæðum í heiminum og gengur sögulega á milli 

kynslóða innan fjölskyldna eða lítilla þjóðfélagshópa. Venjan er sú að þjóðlagatónlist lifi í 

gegnum munnlega geymd líkt og þjóðbókmenntir hafa gert í gegnum tíðina. Hugtakið 

þjóðlagatónlist spannar mismunandi tónlistarstíla eftir svæðum en er þó oft notað yfir 

ákveðnar tegundir tónlistar frá vissum svæðum í Evrópu og Ameríku (Brittanica, e.d.). Á 

síðustu árum hefur þessi skilgreining þó útvíkkast og er oftast talað um þjóðlagatónlist frá 

flestum svæðum heimsins í dag. Dæmi um tónlistarstíla sem falla undir þjóðlagatónlist eru 

Keltnesk þjóðlagatónlist, Amerísk þjóðlagatónlist og þar undir eru talsvert ólíkir stílar eins 

og Bluegrass tónlist og Gospel tónlist til dæmis, Gypsy tónlist frá Frakklandi, Flamenco 

tónlist frá Spáni, og Kletzmer tónlist frá Balkanskaganum auk ýmissa stíla frá Afríku, Asíu 

og Miðausturlöndum. Einnig er vert að minnast á að Norðurlöndin eiga sér mikla 
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þjóðlagahefð og síðustu ár og áratugi hefur skapast rík hefð fyrir kennslu þjóðlagatónlistar 

víða á norðurlöndum.  

Þjóðlagatónlist lærist, sögulega, almennt eftir eyra en ekki eftir auga eða með nótnalestri 

og þannig er oft talað um að notaðar séu óformlegar aðferðir við að læra slíkar tegundir 

tónlistar. Þessi tegund tónlistar tengist því sögulega frekar litlum félagslegum netum 

ættingja eða samfélagshópa frekar en stofnunum eins og skólum. Á 20. öld fór fólk hins 

vegar í auknum mæli að læra þessar tegundir tónlistar í gegnum upptökur og þannig hefur 

sá hópur sem leikur þjóðlagatónlist stækkað talsvert (Brittanica, e.d.). Á 21. öld hafa verið 

myndaðar sterkar þjóðlagatónlistardeildir í mörgum tónlistarháskólum víða um heim og 

vert er að minnast á nokkur dæmi. Einn virtasti tónlistarháskóli Evrópu, The Sibelius 

Academy í Helsinki er með gríðarlega fjölbreytt námsúrval en meðal annars er í skólanum 

þjóðlagatónlistarbraut sem hefur notið mikilla vinsælda síðustu ár (Uniarts, 2022). 

Konunglegi tónlistarháskólinn í Stokkhólmi í Svíþjóð er einnig með vinsælar 

þjóðlagatónlistarbrautir (KMH, 2022) og sama má segja um The Danish Academy of 

music í Odense (SDMK, 2022). Í The Royal Conservatory of Scotland er vinsæl 

þjóðlagatónlistarbraut (The Royal Conservatory of Scotland, 2022) og í Berklee College of 

Music í Boston í Bandaríkjunum er vinsæl deild sem leggur áherslu á Ameríska 

þjóðlagatónlist (Berklee College of Music, 2022). 

1.4.3 Yfirlit forseta tónlistardeildar LHÍ yfir tónlistarstíla í íslensku menntakerfi  

Í yfirliti sem Tryggvi M. Baldvinsson, forseti tónlistardeildar Listaháskóla Íslands, skrifar 

árið 2018 fyrir The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et 

Musikhochschulen gefur hann ágætis yfirlit yfir stöðuna hvað tónlistarstíla innan 

tónlistarmenntunar á Íslandi varðar. Þar segir hann að aðal áhersla sé lögð á vestræna 

klassíska tónlist í tónlistarfræðslu á Íslandi en að Tónlistarskóli FÍH hafi verið leiðandi í 

kennslu rytmískrar tónlistar með sínum djass og rokk deildum. Hann talar um að síðustu ár 

hafi aðrir tónlistarskólar einnig boðið upp á rytmískt tónlistarnám fyrir nemendur. Tryggvi 

segir að í Listaháskólanum sé aðal áhersla lögð á vestræna klassíska tónlist, bæði gamla og 

nýja, en nemendur geti einnig stundað nám í lagasmíðum (Singer/Songwriting) og tekið 

þátt í rytmískum samspilum. Hann talar um að frá haustinu 2018 verði rytmísk 

kennarabraut í boði fyrir nemendur innan skólans. Tryggvi segir að það séu engar 

sérhæfðar brautir fyrir þjóðlagatónlist (Folk Music) eða Heimstónlist (World Music) í 

Listaháskólanum en einstakir kúrsar í þessum stílum tónlistar séu hins vegar í áfangaskrá 

skólans (Tryggvi M. Baldvinsson, 2018).  
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Þannig birtist rannsakanda sú mynd af Íslensku tónlistarmenntunarkerfi, hvað stíla tónlistar 

varðar, að rytmísk tónlist, eða djasshluti hennar í það minnsta, sé smátt og smátt að öðlast 

jafnt vægi á við vestræna klassíska tónlist í tónlistarmenntun á Íslandi en heimstónlist og 

þjóðlagatónlist hafi ekki enn fengið mikið vægi innan kerfisins. Mögulega er það eitthvað 

sem þarf að líta til við gerð næstu aðalnámskrár tónlistarskóla. 

1.5 Könnun Félags tónlistarkennara á starfi tónlistarskóla á Íslandi 

Í óútgefinni könnun Félags tónlistarkennara frá árinu 2009, á starfi tónlistarskóla á Íslandi, 

sem náði til 88 tónlistarskóla yfir allt landið, kemur ýmislegt áhugavert fram.  

Í kafla um skiptingu í námsáfanga kemur fram að 82,6% nemenda í tónlistarskólum á 

landinu hafi verið í grunnnámi á þessum tíma, 9,6% í miðnámi og 4,1% í framhaldsnámi. 

Að loknu framhaldsnámi í tónlist taki svo við nám á háskólastigi en samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar hafi 0,3% nemenda í þessum 88 tónlistarskólum lokið 

framhaldsnámi. Vert er að taka fram að 3,4% nemenda féllu undir flokkinn óskilgreint sem 

innihélt að miklu leyti nemendur sem stunduðu nám á hljóðfæri sem tengdust rytmískri 

tónlist en á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd var rytmíska námskráin ekki enn 

komin út.  

Í aðalnámskrá tónlistarskóla er það viðmið sett fram að flestir nemendur ljúki grunnnámi á 

þremur árum miðað við að tónlistarnám hefjist við 8-9 ára aldur (Menntamálaráðuneytið, 

2000). Það sem vekur sérstaka eftirtekt í þessari rannsókn frá 2009 er að þegar hlutföll 

nemenda í grunnnámi og í flokknum óskilgreint voru lögð saman taldi sá hópur 86% af 

nemendum í tónlistarskólum. Þannig var sett fram sú niðurstaða að aðeins 14% 

tónlistarnemenda í þeim 88 tónlistarskólum sem tóku þátt í rannsókninni hafi tekið 

áfangapróf á vegum Prófanefndar tónlistarskóla.  

Einnig er tilgreint í kafla um nemendaveltu í tónlistarskólunum að fram komi vísbending 

um að nemendur séu að meðaltali 3,9 ár í tónlistarnámi. Þegar sú vísbending sé skoðuð með 

hliðsjón af viðmiðum aðalnámskrár um námsframvindu í grunnnámi og þeim niðurstöðum 

að 86% tónlistarnemenda hafi ekki lokið grunnprófi kvikni ýmsar spurningar. Fram kemur 

að það liggi þannig nokkuð beint við að draga þá ályktun að viðmið um námsframvindu í 

aðalnámskrá tónlistarskóla þarfnist endurskoðunar en einnig væri áhugavert að taka til 

skoðunar hvaða skýringarþættir aðrir geti legið að baki háu hlutfalli nemenda í 

tónlistarskólum sem ekki hafi lokið neinu áfangaprófi.  
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Leiða má líkur að því að rytmíska námskráin, sem kom út árið 2010, hafi haft töluverð áhrif 

til bóta á þær tölur sem komu fram í þessari rannsókn frá árinu áður. Eftir útkomu hennar 

hafa fjöldi rytmískra deilda verið starfræktar í tónlistarskólum um landið, auk þess sem 

fjöldi rytmískra tónlistarkennara starfar í minni tónlistarskólum á landsbyggðinni. Þannig 

má telja líklegt að fjöldi nemenda sem ljúki grunn- og miðprófi í rytmískri tónlist sé 

þónokkur og að þær tölur sem komu fram árið 2009 líti að minnsta kosti ögn betur út en 

þær gerðu þá.  

1.6 Hugrenningar úr meistararitgerð atvinnu tónlistarkonu 

Hér að ofan hefur verið fjallað um tónlistarstíla sem eru mikið á dagskrá í 

tónlistarháskólum heimsins en stílar tónlistar geta ráðið talsvert miklu um hvernig nemandi 

lærir tónlist og tónlistariðkun. Gott dæmi um það er að þegar horft er til tónlistarnáms í 

bæði klassísku og rytmísku tónlistarnámi á Íslandi er tiltölulega áberandi hversu skýr og 

afmörkuð markmið hverrar greinanámskrár eru hvað stíla og stefnur varðar allt frá byrjun 

náms. Þessi skýra stefna getur vissulega haft kosti en það fylgja þessu líka gallar en það er 

áhugavert, nothæft og að vissu leyti nauðsynlegt að skoða þessa kosti og galla í samhengi 

við gerð nýrrar aðalnámskrár. 

Í lokaritgerð Grétu Salóme Stefánsdóttur, fiðluleika, í meistaranámi við Listaháskóla 

Íslands segir hún sögu af eigin tónlistarnámi sem margir tónlistarnemendur ættu að geta 

tengt við. Hún segist hafa haft áhuga á alls kyns tónlistarstílum og að hún hafi jafnvel eytt 

heilu dögunum í að spila lög ýmissa tónlistarmanna sem hún hafi haft dálæti á. Hún segist 

hafa haft mikinn áhuga á þjóðlagatónlist og að hún hafi spilað eftir eyra og lært utan af alls 

konar lög. Hún segir hins vegar athyglisvert að hún hafi aldrei rætt þessa hluti við sína 

kennara og að hún hafi aldrei fengið ráðleggingar um það hvernig ætti að spinna eða leika 

eftir eyra hjá sínum kennurum. Það er vert að taka fram að á sama tíma talar hún um að 

allir hennar kennarar hafi verið frábærir. Hún segir hins vegar að ástæðan fyrir því að 

þessir hlutir hafi ekki verið teknir fyrir í tímum sé einföld. Þeir hafi ekki verið hluti af 

þeirri námskrá sem kennarar hennar fylgdu (Gréta Salóme Stefánsdóttir, 2012). 

Gréta Salóme segir í ritgerð sinni að hún starfi í mjög fjölbreyttum verkefnum og verkefnin 

geti verið eins misjöfn og þau séu mörg. Hún tekur þó fram að flest verkefnanna krefjist 

þess að hún geti leikið eftir eyra. Í framhaldi spyr hún sig áhugaverðrar spurningar: 

„Hvernig getur það verið að það sem er mér hvað mest atvinnuskapandi í dag, sem 

fiðluleikara, var mér ekki kennt sérstaklega á neinu stigi tónlistarnáms míns?“ (Gréta 

Salóme Stefánsdóttir, 2012). 
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Áfram heldur Gréta Salóme að velta námsáherslum í sínu námi fyrir sér en hún segir að 

strengjanemendur læri að verða eins tæknilega færir á hljóðfærið og mögulegt sé, það sé sá 

grunnur sem geri þeim kleift að spila tæknilega krefjandi verk. Aftur spyr hún sig þó 

áhugaverðrar spurningar: „Hvernig og hvað eigum við að byggja ofan á þennan grunn til 

þess að hann geti nýst í öðrum aðstæðum en á klassískum tónleikum og hvernig komum 

við í veg fyrir að hann takmarkist aðeins við eitt svið?“ (Gréta Salóme Stefánsdóttir, 2012). 

Aftur er mikilvægt að það komi fram að með þessum spurningum er Gréta Salóme ekki að 

tala um að hún vilji endilega hagga grunninum. Henni virðist einmitt vera umhugað um að 

þessir þættir sem hún er að nefna komi ekki niður á hæfni einstaklingsins sem klassískum 

tónlistarmanni heldur einmitt að þessi klassíska færni sem skapast í slíku námi nýtist á 

fleiri en einu sviði tónlistar. Það má segja að Gréta Salóme hafi nokkuð til síns máls í 

þessum hugrenningum sínum. Það er vissulega leitt ef svo miklar æfingar og mikil geta 

nýtast einstaklingum aðeins á takmarkaðan hátt á afmörkuðu sviði tónlistar. Mögulega er 

þetta eitthvað sem líta ætti til við gerð næstu aðalnámskrár. Tónlist er fjölbreytt 

menningarfyrirbæri og einn af mikilvægum eiginleikum tónlistarfólks til framtíðar litið 

mun líklega vera sá að geta fótað sig á breiðum grundvelli á ýmsum sviðum tónlistar. 

2. Aðferðafræði rannsóknar 

Þessi kafli er helgaður aðferðafræði rannsóknarinnar en hér verða kynntar þær 

rannsóknaraðferðir og þau rannsóknargögn sem notuð voru ásamt þeim þátttakendum sem 

tóku þátt í rannsókninni. Útskýrðar eru þær leiðir sem notaðar voru í rannsókninni til að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvaða grunngildi og áherslur ættu að liggja til grundvallar í 

næstu aðalnámskrá tónlistarskóla? Rannsóknin var tvíþætt en notast var við tvær tegundir 

eigindlegra rannsóknaraðferða. 

2.1 Eigindleg aðferðafræði 

Rannsókn þessi byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð en sú aðferð leitar fyrst og fremst 

eftir viðhorfum og upplifun ólíkra aðila á sama viðfangsefni (Berg og Lune, 2012). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á heimspeki hugsmíðahyggjunnar sem telur að 

raunveruleikinn sé fjölbreyttur og byggist á samskiptum og sameiginlegri félagslegri 

reynslu sem hver einstaklingur túlkar á sinn hátt og mótast þannig af umhverfinu. Við gerð 

eigindlegrar rannsóknar er leitast eftir því að fá sjónarhorn viðmælenda og öðlast skilning á 

upplifun og reynslu þeirra (Bryman, 2012). Þannig lýsa einstaklingar og hópar merkingu 



 

35 

 

atburða, ferils, hluta eða persóna hver á sinn hátt (McMillan og Schumacher, 2006). Með 

þessari aðferð nálgast rannsakandinn viðfangsefnið á hlutlægan hátt til að lýsa lífsreynslu 

viðmælenda og sjá hvernig fólk túlkar umhverfi sitt (Getz, 2008) en grundvallaratriði er að 

engin ein upplifun telst rétt heldur skilur, skynjar og upplifir hver einstaklingur 

raunveruleika sinn á ólíkan hátt (Berg og Lune, 2012). Í eigindlegum rannsóknum er 

gengið út frá þeirri hugmynd að allar raddir séu jafn mikilvægar og allt fólk hafi 

mikilvægar sögur að segja sem vert sé að rannsaka (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar 

rannsóknir hafa þannig reynst vel við að skapa rými fyrir raddir fólks og sjónarmið 

(Atkinson, 2004) auk þess sem þær þykja oft henta vel þegar rannsakandi vill öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefni sem töluleg gögn ná ekki vel utan um (Long, 2007). Í eigindlegum 

rannsóknum safnar rannsakandinn fjölbreyttum gögnum og er þannig virkur túlkandi 

veruleikans, en þó ber að taka tillit til þess að rannsakandinn er hvorki skoðanalaus né 

reynslulaus á því sviði sem rannsakað er og skal því gera ráð fyrir slíkum áhrifum við 

úrvinnslu og túlkun gagnanna (Flick, 2002).   

Kostir eigindlegra rannsókna eru fyrst og fremst að þær bjóða upp á að hlutirnir séu 

skoðaðir ofan í kjölinn og að farið sé verulega djúpt ofan í saumana á því sem verið er að 

rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Einn helsti galli eigindlegra rannsókna er aftur á 

móti sá að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þeirra. Þær hafa því ekki sama 

yfirfærslugildi og megindlegar rannsóknir og niðurstöður lýsa aðeins afstöðu viðmælenda 

en endurspegla ekki endilega heildarhópinn. Niðurstöður eigindlegra rannsókna gefa þó 

ákveðna vísbendingu um stöðu mála (Helga Jónsdóttir, 2013). Þær eru ekki tölulegur 

samanburður heldur hugtök og kenningar sem lýsa reynslu eða upplifun mismunandi hópa 

og einstaklinga. Með slíkum rannsóknum er ekki leitað að hinum fullkomna sannleik 

heldur eru þær tilraun til þess að skynja betur og leggja dýpri skilning í viðfangsefnið og 

veröldina sem við búum í (Beck, 1979). Það er svo að lokum undir lesandanum komið 

hvernig hann metur og túlkar einstaka þætti rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). 

2.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið rannsóknarinnar er tilviksrannsókn (e. case study) en slíkar rannsóknir eru 

taldar henta vel þegar skoða á ákveðin flókin tilvik og kryfja þau til mergjar til þess að 

dýpka vitneskju á þeim. Einn af meginkostum tilviksrannsókna er sá að hægt er að nota 

margar aðferðir við gagnasöfnun (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). 
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2.3 Viðtöl 

Viðtöl eru ein mikilvægasta leiðin við gagnaöflun í tilviksrannsóknum (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Þau eru notuð til að lýsa og veita ákveðinn 

skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og lýsa félagslegum ferlum í nútíma samfélagi (Kvale 

og Brinkmann, 2015). Rannsakandi taldi eigindlega viðtalsrannsókn vera vel til þess fallna 

að svara rannsóknarspurningunni og voru viðtölin hálfopin (e. semi-structured interviews). 

Slík viðtöl eru ákveðin félagsleg athöfn þar sem mikilvæg samskipti rannsakanda og 

viðmælenda fara fram. Mikilvægt er að gæta þess að viðmælendur gefi leyfi fyrir notkun á 

þeirri umræðu sem fram fer í viðkomandi viðtali (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Í viðtölum í eigindlegri rannsókn er leitast við að skoða viðfangsefnið frá mörgum hliðum 

og sjónarhornum og fá á sama tíma eins mörg blæbrigði og eins mikla dýpt í viðfangsefnið 

og hægt er. Tilgangur rannsóknarinnar skal þó alltaf vera efstur í huga rannsakanda (Kvale 

og Brinkmann, 2015). Þegar vel tekst til eru eigindleg viðtöl ekki aðeins góð leið til 

gagnaöflunar heldur eru viðtölin sjálf mikilvægur vettvangur þekkingarsköpunar (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem stuðst er við 

grundaða kenningu (e. grounded theory) en grunduð kenning þykir eiga vel við þegar litlar 

sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á umfjöllunarefninu (Creswell, 2007). Barnley 

Glaser og Anselm Strauss settu grundaða kenningu fram árið 1967 en hún byggist á því að 

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

greind (Glacer og Strauss, 2009). Úr viðtölunum er leitað eftir þemum sem eru svo greind í 

undirþemu og ígrunduð (Berg o.fl., 2012). Gagnagreining á sér stað í nokkrum skrefum, 

sem byrjar um leið og viðtöl hefjast. Rannsakandi nýtir alla sína athygli í viðtölum en þau 

bjóða upp á opið samtal þar sem gott andrúmsloft myndast þar sem bæði þátttakendur og 

rannsakandi geta átt frjálsa orðræðu. Eftir það er upptakan endurrituð orð fyrir orð þar sem 

öll hljóð, þagnir og orð eru rituð ásamt athugasemdum rannsakanda, svo hann geti rýnt 

betur í viðtölin í næsta stigi þegar þemagreining á sér stað. Þemagreining á sér stað þar sem 

hvert viðtal er greint fyrir sig út frá því sem finnst sameiginlegt í mörgum eða öllum 

viðtölum og birtist þannig í niðurstöðum rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rætt 

var við mismunandi aðila sem allir tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Þátttakendur 

voru fengnir með tilgangsúrtaki en í tilgangsúrtaki hafa þátttakendur persónulega reynslu 

og þekkingu á rannsóknarefninu. Þannig getur rannsakandi rýnt betur í upplifun 

þátttakenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin fóru fram á 

tímabilinu desember 2021 til febrúar 2022. 
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2.4 Spurningalistar 

Spurningarlistar eru gjarnan notaðir í rannsóknum og eru þá lagðir fyrir þann hóp sem 

rannsakandi vill afla upplýsinga hjá. Með því að leggja fyrir spurningalista safnar 

rannsakandi upplýsingum og greinir þá með tilliti til rannsóknarspurninga eða 

rannsóknarviðfangsefnis (McMillan og Schumacher, 2006). Spurningalistar eru venjulega 

hannaðir til að safna magngögnum en hins vegar er til eigindleg útgáfa þar sem opnar 

spurningar eru notaðar. Opnum spurningalistum í eigindlegri rannsókn er ætlað að safna 

gögnum sem sýna fram á upplifun, tilfinningar og reynslu einstaklinga. Opnir 

spurningalistar sem nýttir eru í eigindlegri rannsókn eru hannaðir með það í huga að gera 

svarendum kleift að tjá sig á frjálsan hátt um viðfangsefnið og án áhrifa rannsakanda. 

Spurningarnar þurfa að vera opnar þannig að svarendur svari á sinn hátt en ekki útfrá því 

sem þeir haldi að rannsakandi leiti eftir (Long, 2007). Spurningalistar voru sendir út í 

febrúar 2022 og líkt og í viðtölunum, var leitað eftir þemum sem svo voru greind í 

undirþemu og ígrunduð (Berg o.fl., 2012). 

3. Rannsóknin 

3.1 Hálfopin viðtöl og spurningalistar með opnum spurningum 

Tekin voru viðtöl við tónlistarkennara og stjórnendur í tónlistarskólum auk annarra aðila 

sem hafa að einhverju leyti haft aðkomu að tónlistarnámi, sem nemendur, foreldrar eða 

kennarar. Auk þessarra viðtala var sendur út spurningarlisti á núverandi og fyrrverandi 

tónlistarnemendur með það að markmiði að fá sem besta yfirsýn yfir málefnið. 

Spurningalistinn var fyrst og fremst hugsaður til að fá fram upplifun nemenda af því kerfi 

sem þeir annaðhvort eru eða voru þátttakendur í innan tónlistarskólanna. 

3.2 Úrvinnsla og greining gagna 

Viðtöl voru hljóðrituð og síðan afrituð nákvæmlega. Niðurstöður spurningalista voru 

skráðar nákvæmlega niður. Hver rannsóknarþáttur var skoðaður sérstaklega og teknar voru 

saman niðurstöður með tilliti til rannsóknarspurninga. Síðan voru niðurstöður bornar 

saman og litið til fræðilegs bakgrunns sem var rakinn hér í köflunum á undan. 

3.3 Réttmæti og áræðanleiki rannsóknar 

Erfitt getur reynst að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og alhæfa út frá niðurstöðum 

þeirra en niðurstöður gefa þó ákveðna mynd af stöðu mála (Sigríður Halldórsdóttir og 



 

38 

 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Niðurstöður rannsóknar byggja á þeim gögnum sem fengust 

úr viðtölum og spurningalistum en úrtakið og val þess hefur vissulega mikil áhrif á gæði 

rannsóknarinnar (Morse, 1991; Coyne, 1997). Þegar hugað er að réttmæti slíkrar 

rannsóknar er mikilvægt að gæta þess að viðmælendur gefi leyfi fyrir notkun á þeirri 

umræðu sem fram fer í viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2003) og þeim upplýsingum sem fást í 

gegnum spurningalista. Mikilvægt er að rannsakandi gæti þess að vera hlutlægur í 

eigindlegum rannsóknum og gæti þess að sýna heiðarleika gagnvart einstaklingnum og 

málefninu. Sýna þarf varkárni og virðingu fyrir þátttakendum í rannsókn og úrvinnslu 

(Guðmundur Sæmundsson, 2010). 

3.4 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurning rannsóknarinnar var: „Hvaða grunngildi og áherslur ættu að liggja til 

grundvallar í næstu aðalnámskrá tónlistarskóla?“. Til þess að komast að þessu þarf að huga 

að því hvaða atriði skipta höfuð máli í samhengi við viðfangsefnið. Í huga rannsakanda var 

viðfangsefnið aðalnámskrá tónlistarskóla, kostir hennar og gallar auk þess kerfis sem 

notast er við í íslenskum tónlistarskólum. 

Eftir nokkra umhugsun valdi rannsakandi ákveðin grunnatriði til að byggja viðtöl og 

spurningalista rannsóknarinnar á og út frá þeim voru búnar til afleiddar spurningar. 

Viðtölin voru mis opin og þar af leiðandi voru sumar af þessum spurningum ræddar mjög 

beinskeitt í sumum viðtölum en öðrum ekki. Þó má segja að á heildina litið hafi umræðan í 

viðtölum snúist um þessi atriði þó ýmislegt annað hafi einnig komið fram. 

3.4.1 Afleiddar spurningar í viðtölum 

1) Ef þú ættir að nefna nokkur atriði sem þér finnst vera mikilvægustu grunngildin í 

almennu tónlistarnámi barna og unglinga, hver væru þau? 

2) Hvaða hlutverk sérð þú fyrir þér að tónlist geti haft í lífi tónlistarnemenda í kjölfar 

almenns tónlistarnáms? 

3) Hvaða fagþáttum eða almennu grunngetu í tónlist finnst þér mikilvægt að almennt 

tónlistarskólakerfi skili af sér til nemenda? 

4) Hvaða hluktverki þjónar námsmat í almennu tónlistarnámi að þínu mati og fyrir hvern 

telur þú það helst vera? 

5) Hvaða tegundir námsmats myndir þú vilja sjá og sérð þú einhverjar nýjar leiðir til 

framkvæmdar á námsmati í tónlistarskólum? 
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6) Í dag eru mun fjölbreyttari leiðir til framhaldsnáms í tónlist en áður var og margir 

virðast geta fundið sér farveg þegar þangað er komið. Í ljósi þess: 

Sérð þú ástæðu til að almennir tónlistarskólar og ný námskrá bregðist við þessu? 

7) Við gerð síðustu námskrár var mikil áhersla lögð á samræmingu. Finnst þér æskilegt 

lögð sé áhersla á samræmingu í námstilhögun, viðfangsefnum og útfærlum milli 

tónlistarskóla? 

8) Nú líður að gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt 

koma á framfæri inn í þá umræðu og vinnu? 

3.4.2 Spurningalisti til núverandi og fyrrverandi nemenda 

1) Hverjar voru þínar væntingar til þess að fara í tónlistarskóla? 

2) Kom eitthvað þér á óvart við það hvernig námið er sett upp? 

3) Hvað myndir þú segja að væru jákvæðar og neikvæðar hliðar þess kerfis sem þú 

upplifir í  tónlistarskólunum? 

4) Hefur þú einhverja reynslu af prófakerfi tónlistarskólanna?  

5) Ef svo, hvað upplifðir þú jákvætt og hvað neikvætt? 

6) Sérð þú einhverjar aðrar leiðir til námsmats í tónlistarnámi heldur en hefðbundu 

hljóðfæraprófin? 

7) Nú líður að gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla. 

8) Hvaða áherslur myndir þú vilja sjá í nýrri námskrá og þar af leiðandi í 

tónlistarskólunum? 

9) Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

3.5 Þátttakendur í viðtalshluta rannsóknar 

Þegar rannsaka skal viðamikið kerfi sem nær yfir svo stóran hóp samfélagsins, eins og 

tónlistarnám á Íslandi og sú aðalnámskrá sem það byggir á gerir, er nauðsynlegt að leita 

sjónarmiða sem flestra aðila sem koma á einhvern hátt að viðfangsefninu. Kennarar og 

stjórnendur í tónlistarskólum eru auðvitað stór partur af heildarmyndinni en einnig 

núverandi og fyrrverandi tónlistarnemendur, auk þess sem sjónarmið foreldra skiptir líka 

máli í þessu samhengi. Viðmælendur í viðtölum voru 20 talsins, kennarar, stjórnendur, 

foreldrar, núverandi og fyrrverandi tónlistarnemendur. Viðmælendur voru eftirfarandi: 

Andrea Gylfadóttir, tónlistarkennari við Tónlistarskóla Akureyrar. 

Anna Hugadóttir, tónlistarkennari við Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar. 
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Arnþór Guðjónsson, tónlistarkennari við Tónlistarskólann á Akranesi og Listaskóla 

Mosfellsbæjar. 

Ásgeir Trausti Einarsson, starfandi tónlistarmaður og fyrrverandi tónlistarkennari við 

Tónlistarskóla Húnaþings vestra. 

Áslaug Einarsdóttir, framkvæmdarstýra Stelpur rokka. 

Guðni Franzson, tónlistarkennari og Tóneyjarjarl. 

Gunnar Ingi Jósepsson, BA nemi í rytmískri tónlistarkennslu. 

Gunnar Hrafnsson, formaður Félags íslenskra hljómlistarmanna. 

Gunnhildur Una Jónsdóttir, myndlistarkennari, fyrrverandi píanónemandi og foreldri 

tónlistarnemenda. 

Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. 

Haukur Pálmason, deildarstjóri rytmadeildar og skapandi tónlistarbrautar við 

Tónlistarskóla Akureyrar. 

Heiðrún Hámundadóttir, tónlistarkennari við Tónlistarskólann á Akranesi og 

tónmenntakennari við Brekkubæjarskóla. 

Helga Kvam, aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Eyjafjarðar. 

Jakob Hagedorn Olsen, tónlistarkennari við Tónlistarskóla Garðabæjar, Tónlistarskólann í 

Garði og Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar. 

Kristín Valsdóttir, deildarforseti listkennsludeildar Listaháskóla Íslands. 

Sigurður Flosason, aðjúnkt og fagstjóri rytmískrar söng- og hljóðfærakennslu við 

Listaháskóla Íslands. 

Sóley Stefánsdóttir, kennari við nýmiðlabraut Listaháskóla Íslands. 

Þráinn Árni Baldvinsson, tónlistarkennari og skólastjóri Tónholts. 

Tveir af viðmælendum rannsakanda óskuðu eftir nafnleynd og eru því kenndir við 

starfsheiti sín hér: 

Háskólakennari.  

Skólastjóri tónlistarskóla. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Grunngildi og áherslur í tónlistarnámi 

Ef byggja á upp námskrá utan um ákveðin skólastig eða viðfangsefni er mikilvægt að horfa 

til þess hvaða gildi og áherslur náms eigi að liggja til grundvallar í því kerfi sem námskráin 

byggir á. Ef gildi námsins eru ekki skýr verða áherslur námsins það í raun ekki heldur. Þess 

vegna er nauðsynlegt að allir sem koma að tónlistarnámi á Íslandi velti fyrir sér hvaða gildi 

og áherslur eigi að liggja til grundvallar þegar ný námskrá í tónlist er þróuð.  

Í samræðum rannsakanda við viðmælendur í 20 viðtölum komu fram fjölmörg sjónarmið 

um gildi tónlistarnáms og hvaða áherslur ættu að liggja til grundvallar við þróun nýrrar 

námskrár. Hér á eftir verður farið yfir þau gildi og áherslur sem viðmælendur vilja byggja 

næstu aðalnámskrá tónlistarskóla á.  

Þegar spurt var um helstu grunngildi tónlistarnáms má segja að fram hafi komið tvenns 

konar gildi. Annars vegar komu fram gildi sem mætti kalla almenn gildi tónlistarnáms og 

hins vegar ákveðin grunngildi sem snéru meira að tónlistarnáminu sjálfu. 

Það var áberandi í flestum viðtölum að tónlistarnám sem almenn mannrækt var 

viðmælendum ofarlega í huga. Gleði og lífsfylling í gegnum tónlistarnám voru nefnd sem 

mikilvæg grunngildi og að mikilvægt væri að horfa til þess að í gegnum tónlistarnám 

værum við að byggja upp sterkari einstaklinga. Margir töluðu um að góð sjálfsmynd og að 

efla sjálfstraust nemenda ættu að vera lykilmarkmið. Talað var um að fátt virki manneskjur 

jafn vel á vitrænan, tilfinningalegan og félagslegan hátt eins og tónlist. Auk þess sé tónlist 

félagslegt fyrirbæri sem kveiki tilfinningar, sé vitrænt ferli og það geti þannig eflt fólk sem 

manneskjur að læra tónlist. Því þurfi að horfa meira til þess konar markmiða tónlistarnáms.  

Um tónlistarnám barna kom fram að það væri mikilvægt að nemendur fengju að þroska 

hæfileika sína á eigin forsendum, að nemendum sé mætt þar sem þau séu stödd og að tekið 

sé tillit til ólíks bakgrunns, ólíkrar getu og ólíkrar færni nemenda. Tekið var fram að 

mikilvægt væri að börn finndu í gegnum sitt nám að þau tilheyrðu og fengju tækifæri til að 

spegla sig í jákvæðum fyrirmyndum. Fram kom að mikilvægt væri að nemendur fengju 

tækifæri til að vera í flæði og skapa á sjálfstæðan hátt með öðrum ungmennum í 

tónlistarnámi.  

Þroski og samvinna voru nefnd sem mikilvæg grunngildi og félagslegir þættir 

tónlistarnáms voru einnig nefndir sem mikilvæg atriði sem mætti horfa meira til vegna þess 

að í gegnum tónlistarnám megi læra um samstöðu og hvað það sé að vera hluti af heild og 
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þannig hluti af samfélagi. Tekið var fram að tónlist sem samskiptaháttur væri einnig 

mikilvægt atriði í þessu samhengi. Margir viðmælenda töluðu um mikilvægi þess að 

hugsað væri um tónlistarnám sem einstaklingsmiðað nám. Bent var á að nemendur eflist 

innra með sér í gegnum einstaklingsbundið, skemmtilegt og áhugavert tónlistarnám sem 

veiti nemandanum ánægju og að tónlistarnám ætti að snúast um að þroska einstaklinginn 

og hjálpa honum að blómstra á því sviði sem hann hafi áhuga á. Sérstaklega var tekið fram 

að í þessu samhengi væri það sem nemandinn hefði áhuga á að gera algjört lykilatriði. 

Einnig var bent á að tónlistarnám geti oft á tíðum verið vettvangur fyrir ungt fólk sem finni 

sig ekki annars staðar í samfélaginu og að það væri vert að leggja áherslu á þá eiginleika 

og getu námsins til að hjálpa fólki sem eigi erfitt með aðrar aðstæður í sínu lífi. Þannig 

kom gildi tónlistarnáms sem félagslegs hjálpartækis fram en tónlistarstarf hefur verið nýtt í 

slíkum tilgangi víða um heim og það mætti mögulega huga að því að styrkja það hlutverk 

tónlistarnáms hér á landi. Margir viðmælenda töluðu einnig um að sköpun og sjálfbærni 

væru mikilvæg gildi tónlistarnáms en þessi gildi komu mikið fram þegar talað var um gildi 

sem tengdust ákveðnum markmiðum og áherslum í tónlistarnáminu. 

4.1.1 Grunngildi sem snúa beint að tónlistarnámi 

Þegar kom að grunngildum sem snúa að ákveðnum markmiðum og áherslum í 

tónlistarnámi má segja að það markmið að nemendur geti nýtt sér þá getu sem þeir öðlist í 

sínu tónlistarnámi til gagns og ánægju hafi verið mjög áberandi áhersluatriði hjá flestum 

viðmælenda. Margir töluðu um mikilvægi þess að leggja meiri áherslu á að nemendum sé 

gert kleift að tjá sig í gegnum sitt nám og að setja fram sínar eigin hugmyndir í tónlist. 

Talað var um að það væri of mikið um að nemendur kæmu út úr tónlistarnámi án þess að 

geta spilað sér til gagns. Það má því segja að sjálfbærni nemenda á sitt hljóðfæri hafi 

komið fram sem mikilvægt gildi tónlistarnáms og það markmið að nemendur læri að iðka 

og njóta tónlistar sjálfir, sér til gagns og gamans. Fram kom að það sé ákveðið vandamál 

kerfisins hversu margir hætti í tónlistarnámi og hætti þá algjörlega að spila. Það snúist um 

áherslur námsins og að nemendur hafi ekki fengið verkfærin til þess að halda áfram að 

spila í kjölfar síns náms. Ástæðan fyrir þessu sé að hefðbundin klassísk kennsla byggi 

nánast öll bara á lestri og nemendur skilji í kjölfar slíks náms ekki hvernig tónlistin verði 

til. Ef þau skilji ekki samhengi tónlistarninnar gleymist sú hæfni sem hafi náðst í náminu 

fljótt. Bent var á að þetta vandamál sé ekki í rytmísku tónlistarnámi vegna þess að þá læri 

nemendur um hljóma og hljómagang og með því að læra þannig á samhengi tónlistarinnar 

hafi nemendur meiri möguleika á að halda við því sem þau hafi lært í sínu námi. Einn 
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viðmælenda sagði eftirfarandi um þetta: „Við þurfum að gera eitthvað til þess að þetta fari 

ekki frá fólki eftir námið, þannig að fólk geti sest við hljóðfærið sitt og notið þess að hafa 

lært.“ 

Áhugi var nefndur af mörgum viðmælendum sem mikilvægt grunngildi tónlistarnáms en 

bent var á að áhugi á viðfangsefninu vegi mjög þungt þegar komi að framförum og þróun 

einstaklingsins í átt að þeim markmiðum sem viðkomandi vilji stefna að. Fram kom að 

mikilvægt væri að leyfa nemendum að prófa sig áfram í sínu námi og að vinna markvisst 

með áhugasvið nemenda í tónlist. Einn viðmælenda sagði eftirfarandi um þetta: „Ég held 

að tónlistarkennarar þyrftu að hugsa meira um að virkja áhuga nemenda. Áhugahvötin þarf 

að koma á undan tækniæfingunum.“ 

Í þessu samhengi töluðu margir viðmælenda um að æskilegt væri ef grunnnám í tónlist 

væri opnara með stíla og stefnur tónlistar að gera. Því tengdu komu fram hugmyndir um 

opið grunnnám sem hefði að einhverju leyti sameiginlegar áherslur úr klassísku og 

rytmísku námi, auk þess að vera kynning á þeim stílum sem viðkomandi hljóðfæri 

nemenda væru hluti af með það að markmiði að nemendur gætu í kjölfarið valið sér leiðir 

til frekara tónlistarnáms á upplýstan hátt. Talað var um að þess konar tónlistarnám myndi 

gefa nemendum ákveðna yfirsýn yfir möguleika sína í tónlist. 

Aftur komu fram ábendingar um mikilvægi þess að huga meira að því að tónlistarnám væri 

fyrir einstaklingana og mikilvægi þess að nemendur fengju að vera virkir í ákvarðanatöku 

og markmiðasetningu í sínu námi. Einn viðmælenda benti á að tónlistarkennarar væru í 

kjöraðstöðu hvað þetta varðar og sagði eftirfarandi: „Við höfum svo góðan grundvöll til 

þess að ræða við nemendurna, bara hvað finnst þér?“ 

Bent var á að það sé einstaklingsbundið hvaða markmiðum nemendur vilji ná, fólk sé í 

tónlistarnámi af mismunandi ástæðum og mikilvægt sé að tónlistarnám gangi ekki út á að 

steypa fólki í sama farið eins og hafi verið gert áður.  

Áherslur á sköpun í tónlist voru áberandi í viðtölum og bent var á að slík vinna mætti vera 

mun meira á dagskrá. Einnig var bent á að tónlist þyrfti að fá að vera í meira flæði í 

skólastarfinu og að mikilvægt væri að nemendur hefðu fleiri tækifæri til að skapa saman.  

Einnig kom fram að mikilvægt væri að huga að því andlega álagi sem geti fylgt ýmsum 

stressvöldum í tónlistarnámi eins og prófum og tónleikum og þeirri stífu orku sem geti 

stundum verið í klassísku umhverfi. Þessi stífa orka þurfi ekki að vera til staðar og 

sérstaklega var tekið fram að starfandi klassískt tónlistarfólk af yngri kynslóðinni sé flest 
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sammála þessu. Tekið var fram að aðalatriðið væri í raun að nemendur njóti þess að læra 

og iðka tónlist og ef það markmið náist fylgi svo margt jákvætt í kjölfarið. 

Bent var á að vandinn væri í raun sá að þó hefðbundið tónlistarnám sé frábært þá virki það 

ekki fyrir alla. Þess vegna þurfi að skoða aðrar lausnir fyrir þann stóra hóp sem þetta virki 

ekki fyrir. 

Í einu viðtalinu kom fram áhugaverð hugmynd um A, B og C leið í tónlistarnámi þar sem 

A leiðin haldi utan um þá sem séu í hefðbundnu flytjendanámi í klassískri og rytmískri 

tónlist. Í B leiðinni sé fólk hins vegar meira að spila saman og njóta þess að spila en það sé 

bara upp að ákveðnu stigi og ekki eins háð stífu námsmatsferli og leið A. Viðmælandinn 

benti í þessu samhengi á að því miður sé ekki mikið net sem nái yfir 

framhaldsskólaaldurinn á Íslandi. Það væri hægt að styrkja þann þátt mjög mikið, til dæmis 

með því að hugsa slíka B leið inn í framhaldsskólana. Hann talaði í kjölfarið um að C 

leiðin snúist fyrst og fremst um almenna þátttöku og kennslan þar ætti mest að ganga út á 

að opna dyr fyrir nemendum. Hugsunin þar ætti fyrst og fremst að vera að veita fólki 

möguleika á að prófa sig áfram. Í kjölfarið sagði hann að grunngildi tónlistarnáms færu 

svolítið eftir því á hvaða svæði nemendur ætli sé að vera. Ef nemandi væri á A svæðinu 

væru grunngildin rútínuæfing og fókus á tækni og tón. Á B svæðinu væru grunngildin að 

músísera og spila saman. Þar væri meiri samspilspæling og nemendur væru meira að 

stúdera músík, kynnast ólíkum stefnum og straumum og prófa sig áfram í mismunandi 

stílum og svo framvegis. C svæðið myndi snúast aðallega um almenna þátttöku, að glamra, 

syngja og hlusta og leyfa náminu að vera svolítið stefnulaust. Í framhaldinu talaði 

viðkomandi um að ef nemandi myndi færa sig á milli svæða þyrfti viðkomandi líka svolítið 

að færa grunngildin sín. 

4.1.2 Hlutverk tónlistar í lífi tónlistarnemenda í kjölfar almenns tónlistarnáms 

Þegar umræða í viðtölunum færðist yfir á hlutverk tónlistar í lífi nemenda í kjölfar 

tónlistarnáms má segja að umræðan hafi oft á tíðum snúist um að það fari eftir því á hvaða 

stigi náms nemendur hætti formlegu námi. Þó voru ákveðin atriði nefnd sem mætti segja að 

séu sameiginleg fyrir alla tónlistarnemendur. 

Nefnt var að í kjölfar tónlistarnáms öðlist fólk öðruvísi innsýn inn í tónlist, aðeins dýpri 

skilning og hugsanlega dýpri upplifun á tónlist. Þannig séu fyrrverandi tónlistarnemendur 

oft á tíðum að einhverju leyti upplýstari tónlistarneytendur. Einhverjir töluðu um að tónlist 

væri tæki til að mynda tengsl við aðra og við sjálfan sig og að fólk geti haft tækifæri til að 
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tengjast öðrum í gegnum tónlistariðkun. Samskipti og samfélag koma þannig aftur inn sem 

sterk gildi tónlistarnáms í þessu samhengi. Sálrækt var aftur nefnd sem mikilvægt atriði og 

talað var um að flestir sem nái ákveðinni hæfni á sitt hljóðfæri geti nýtt sér tónlist sem 

ákveðna sáluhjálp. Í þessu samhengi var bent á að tónlistariðkun gæti haft nokkurs konar 

hugleiðslu áhrif og það væri ein leið fyrir fólk til að komast aðeins út úr hinu daglega 

amstri hversdagsleikans. Þannig birtist það gildi í viðtölum rannsakanda að nýta sér tónlist 

og hljóðfærið sitt sér til lífsgæða aukningar, lífsfyllingar og aukinnar gleði.  

Aftur komu fram athugasemdir um mikilvægi þess að geta gripið í hljóðfærið sitt sér til 

ánægju og yndisauka og í kjölfarið var bent á að það væri hluti af því markmiði að fólk geti 

tjáð sig og þannig ræktað sig í gegnum tónlistariðkun. Bent var á mikilvægi þess að leggja 

áherslu á að nemendur læri aðferðir sem þau geti nýtt sér til þess að iðka tónlist sjálf í 

kjölfar náms. Nemandinn þurfi að læra að nota hljóðfærið fyrir sig og læra að læra sjálfur 

og rannsaka vegna þess að aftur sé það mikilvægast að nemandinn geti spilað sér til gagns 

og ánægju.  

4.1.3 Fagþættir og almenn grunngeta í tónlist  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða fagþætti og almennu grunngetu í tónlist þeim 

finnist mikilvægt að almennt tónlistarskólakerfi skili af sér til nemenda komu í raun fram 

fjögur aðalatriði sem viðmælendur lögðu áherslu á. 

Margir viðmælenda lögðu áherslu á að tónlistarnám eigi að vera einstaklingsmiðað og það 

eigi að leggja mikla áherslu á áhugahvöt nemenda í slíku námi. Það sé mjög persónulegt 

hvaða grunngetu sé verið að stefna að vegna þess að fólk komi inn í tónlistarnám á svo 

mismunandi forsendum. Auk þess sem þær forsendur breytist oft á tíðum mikið eftir því 

sem líði á námið. Námið verði hins vegar að byggjast á einstaklingnum sjálfum.  

Einnig nefndu margir að ákveðin innsýn inn í mismunandi stíla tónlistar og ákveðin yfirsýn 

ætti að vera markmið námsins. Annars vegar víkki slíkt nám sjóndeildarhring nemenda, 

hvert svo sem markmið námsins væri, og hins vegar hafi nemendur þá mun betri forsendur 

til að taka afstöðu til þess hvert þá langi að stefna í frekara tónlistarnámi ef þeir kjósi að 

fara út í frekara nám. Bent var á að þetta væri gert á öðrum skólastigum þar sem nemendur 

fái innsýn inn í mismunandi fög og einn viðmælenda nefndi dæmi um að hún hafi farið í 

kynningaráfanga um heimspeki í sínum skóla, fengið áhuga á viðfangsefninu og í kjölfarið 

farið í heimspeki í háskólanum og klárað það nám. Hún benti í þessu samhengi á 

eftirfarandi: „Ég held það sé mikilvægt að nemendur fái innsýn inn í allskonar greinar. 
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Þannig er það líka á öðrum skólastigum. Maður fær innsýn inn í mismunandi fög og svo 

getur maður valið út frá því.“ 

Einnig var bent á að mikilvægt sé að nemendur fari út úr námi með þá reynslu að hafa 

heyrt allskonar tónlist, séð og heyrt allskonar tónlistarfólk og upplifað að spila allskonar 

tónlist með fólki. Í þessu samhengi benti einn viðmælenda á að hann væri hugsi yfir því 

hversu snemma skilji leiðir á milli klassísks og rytmísks náms miðað við hvernig 

prófakerfið væri hugsað í núverandi kerfi. Hann sagðist telja að flest hljóðfæri eigi við 

þetta vandamál um skiptingu í stíla snemma í námi að stríða þó það væri vissulega meira 

áberandi í sumum hljóðfærum. Hann benti á að það væri í raun ekki eðlilegt að nemendur 

ættu að velja sér áherslur svo ungir. Um málið sagði hann eftirfarandi: 

Þú átt að vera 13 ára þegar þú tekur þessa ákvörðun. Þú getur ekki sett þessa kröfu á 

13 ára barn. Það er enginn að fara að koma „já ég vil klassík og ætla bara að stefna 

á það“. Þetta er of kassalaga hugsun „ok nú ertu bara kominn á þessa braut og þú átt 

bara að halda þig við hana og klára hana.  

Einnig var í þessu samhengi bent á að fjölhæfni væri mikilvægur eiginleiki í tónlist í dag 

og áherslur í tónlistarnámi mættu líka horfa til þess. 

Þriðja atriðið sem margir nefndu var sköpun og að skapandi vinna væri bæði mikilvæg í 

samhengi við nemandann sem einstakling og einnig í samvinnu með öðrum. Þannig birtist 

samsköpun í raun sem félagslegt gildi í tónlistarnámi. Bent var á að það vanti meiri áherslu 

á sköpunarþáttinn sem viðvarandi hluta af tónlistarnámi og að partur af því sé áhersla á að 

nemendur séu að skapa eitthvað saman. Það sé mikilvægt að fólk fái þjálfun í að búa til sín 

eigin verk og að nota tónlist sem efnivið og að stefna eigi að því að nemendur öðlist 

sjálfstraust til að miðla sínum eigin hugmyndum á hljóðfæri og túlka hugmyndir annarra 

og verk annarra á persónulegan máta. Markmiðið sé að nemendur hafi ánægju af því að 

miðla tónlist, bæði sjálf og með öðrum, og geti notað hljóðfærin sem rödd til þess að 

miðla. Þetta snúist í raun um gildi tónlistarsköpunar í sjálfu sér. Í þessu samhengi var bent 

á eftirfarandi: 

Það væri hægt að virkja nemendur á öllum getustigum í að semja og klára að flytja 

sín eigin verk, og með öðrum, samhliða því að öðlast tæknilega færni. Þetta er ekki 

getutengt heldur meira spurning um gildi tónlistarsköpunar í sjálfu sér. 

Í þessu samhengi talaði einn viðmælenda um að hennar draumur væri að opna litla 

tónsmíðadeild fyrir krakka, annaðhvort frá grunn- eða miðstigi og uppúr, þar sem aðal 

áherslan væri á sköpun. Viðkomandi sagðist telja að slíkar áherslur myndu passa vel við 

áherslur og áhugasvið nemenda í dag. 
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Fjórða atriðið sem kom fram í þessum umræðum var aftur það atriði sem flestir 

viðmælenda minntust á að væri mikilvægt. Það að nemendur geti spilað sér til gagns og 

gamans í kjölfar tónlistarnáms. Bent var á mikilvægi þess að nemendur læri eitthvað sem 

þau geti notað þannig að þau geti leikið sér á sitt hljóðfæri. Einn viðmælenda sagði í þessu 

samhengi að það væri hægt að skila börnum frá sér á öllum stigum náms með það í 

farteskinu að þau hafi öðlast ákveðna færni til að geta leikið sér á sitt hljóðfæri. Til þess að 

geta það þurfi nemendur að geta leikið sér innan hljóms og verið í tengingu við hljóminn. Í 

kjölfarið kom viðmælandinn með áhugaverða tengingu við það hvernig börn læri að radda 

í kórstarfi og sagði eftirfarandi: „Þetta er það nákvæmlega sama og þegar þú ert að kenna 

börnum í barnakór að radda. Og hvernig röddum við? Með því að vera innan hljóms.“ 

Viðkomandi talaði í kjölfarið um að allt miði þetta að því að nemendur geti spilað sér til 

gagns og ánægju. Bent var á að þegar fram í sæki í tónlistarnáminu sé mikilvægt að 

nemendur nái færni í ákveðnum grunnatriðum eins og tækni, nótnalestri og einhverskonar 

tónfræðilegri innsýn þannig að nemendur séu í stakk búnir að skapa tónlist sjálfir á 

einhvern hátt. Mikilvægt sé að stefna á að nemendur þekki grunn uppbyggingu tónlistar 

þannig að þau geti skapað tónlist sjálf, geti spunnið, geti hljómsett og spilað undir og að 

markmiðið sé að nemendur komist á þann stað að þau séu ekki bara að endurgera eitthvað 

sem sé fyrirfram tilbúið heldur að þau geti verið virkari sjálf sem tónlistarmenn. 

Markmiðið snúist mikið um að geta skapað tónlist sjálfur og skilið innviði tónlistar og vera 

þannig ekki háður því að þurfa að læra eitthvað af nótnablaði eða af öðrum.  

Einn viðmælenda benti á að góðar „spilalegar útkomur“ náms á mismunandi stigum geti 

verið þríþættar. Í fyrsta lagi verið að nemendur geti spilað sér til ánægju. Í öðru lagi að 

nemendur geti fundið sína leið, sem sé ekki háð námi, farið og gert góða hluti í tónlist sem 

séu vissulega fjölmörg dæmi um. Í þriðja lagi að nemendur fari alla leið í hefðbundnum 

námsleiðum tónlistarnáms og fái þar menntun sem nýtist þeim á ýmsan hátt í lífi og starfi. 

Í samhengi við umræðu um hefðbundið tónlistarnám benti einn viðmælenda á að hafa 

fengið margt gott út úr hefðbundnu tónlistarnámi eins og tækni, færni, túlkun, ást á tónlist, 

innsýn inn í tónlistarsöguna og skilning á fræðilegum hlutum. Viðkomandi benti í kjölfarið 

á að það sem hafi vantað hafi fyrst og fremst verið áhersla á sköpunarþætti 

tónlistarnámsins, auk þess sem áherslur á andlega þætti tónlistarnáms hafi vantað. Það sé 

margt gott í hefðbundnu tónlistarnámi en það þurfi að uppfæra áherslur og gildi námsins og 

hugsa um að byrja á réttum enda hvað áherslur varði í samhengi við almennt tónlistarnám. 
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Einnig komu önnur áhersluatriði fram í viðtölum eins og til dæmis að í dag væru 

algengustu fræðin í upptökutækni eitthvað sem nemendur vilji gjarnan læra ákveðinn 

grunn í og það geti verið mikilvægt fyrir nemendur að kynnast þeim hluta tónlistarheimsins 

í dag.  

Einn viðmælenda er myndlistarkennari en var einnig lengi píanónemandi og það er 

áhugavert að sjá hversu ólíkar áherslur þessara tveggja listfaga virðast vera. Út frá hlið 

píanónemandans talaði hún um mikilvægi þess að að læra að lesa nótur til þess að geta 

seinna náð sér í bók og spilað ný lög án þess að vera með kennara. Út frá hlið 

myndlistarkennarans velti hún hins vegar fyrir sér hversu lítil áhersla væri lögð á sköpun í 

tónlistarnámi og kom með áhugaverða samlíkingu við nálgun á myndlistarkennlu: 

Í myndlist erum við ekki bara að láta krakka teikna eftir einhverju Picasso málverki 

í tíu ár. Við byrjum á því í leikskóla að þú færð efniviðinn og ert bara að bulla með 

hann, algjörlega. Það er fyrst og fremst sköpun barnanna sem við viljum fá fram. 

Það er mjög áhugavert að velta fyrir sér hversu ólíkar áherslur virðast hafa skapast á milli 

þessara tveggja listgreina og þetta vekur upp hugmyndir um að hugsanlega getum við í 

tónlistarskólunum lært eitthvað af því að skoða hver gildin og áherslurnar séu þegar kemur 

að menntun í öðrum listgreinum. Það væri í öllu falli lærdómsríkt að bera áherslur saman. 

4.2 Áherslur á Skapandi tónlistarbraut á Akureyri 

Rannsakandi tók viðtöl við tvo kennara við Tónlistarskólann á Akureyri og þau sögðu frá 

hinni frekar nýlegu Skapandi braut sem rekin er við skólann. Það var mjög áhugavert að 

heyra hvernig sú braut er hugsuð og það má að vissu leyti segja að á þessari braut komi 

fram ný hugmyndafræði um áherslur í tónlistarnámi. Rannsakanda finnst því viðeigandi að 

enda þennan hluta af niðurstöðum rannsóknar á umfjöllun um þá braut. 

Annar viðmælendanna talaði um að Skapandi brautin virki þannig að nemendur komi inn í 

námið með persónulegt tónlistarverkefni sem sé þeirra eigin hugmynd og þessi verkefni 

geti verið af ákaflega mismunandi toga. Sem dæmi þá hafi fólk gefið út plötur, haldið 

tónleika, samið tónlist við stuttmynd, og fólk hafi oft á tíðum stigið sín fyrstu skref í því að 

semja tónlist, taka upp, mixa og mastera og þessum áherslum sé oft blandað saman á 

mismunandi hátt. Hann sagði í kjölfarið að stóri munurinn á þessari braut og öðrum 

brautum í tónlistarnámi sé sá að á þessari braut væri engum sagt hvað aðalverkefnið sé. Í 

kjölfarið sagði hann að það færi svolítið eftir verkefni hvers og eins nemanda hvaða 

samsetningu tíma væri best að þau myndu sækja í náminu. Markmið nemenda séu aðal 

málið á þessari braut og að þetta séu þeirra eigin markmið um hvað þá langi til að gera í 
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tónlist. Hugmyndafræðin á bak við brautina byggi í raun öll á innri áhugahvöt nemenda. 

Hann orðaði þetta í kjölfarið á einfaldan máta og sagði eftirfarandi: „Hvað viltu gera og 

hvernig ætlarðu að gera það? Svo reynum við að hjálpa þér að sníða námið þannig að það 

geti gengið“. 

Hinn viðmælandinn talaði um að á Skapandi brautinni þurfir þú að þroska með þér þessa 

ákvarðanatöku, að fá hugmynd, þróa hana áfram og framkvæma hana. Hún sagði að það 

væri svolítið misjafnt hvert verkefnin þróist, nemendur séu misjafnir og þurfi því oft 

mismunandi aðstoð og ábendingar með sín verkefni. Báðir viðmælendur komu með 

áhugaverðar ábendingar um hvernig braut eins og Skapandi brautin geti haft jákvæð áhrif á 

nám nemenda sem komi af hefðbundnari brautum í tónlistarnámi í gegnum samstarf á milli 

brauta. Þau nefndu strengjanemendur sem dæmi og sögðu að með öllum þeim upptökum á 

strengjaútsetningum sem hafi verið gerðar í popptónlist í gegnum tíðina sé orðinn til 

breyttur raunveruleiki strengjanemenda þegar komi að mögulegum starfsvettvangi. Í dag 

séu komnir frábærir hópar af fagaðilum sem sérhæfi sig í upptökum og slíkri „session“ 

vinnu og það þurfi vissulega ákveðna getu til þess að vera góður á þessu sviði. Um þetta 

sagði viðmælandi eftirfarandi: 

Þú þarft að hafa ákveðinn skilning, þekkingu og næmni til þess að kunna að vera í 

svoleiðis djobbi, í stúdíói og allt þetta. Þú þarft að kunna á það, og vera klár í því, 

bara session leikari par exellence, alltaf hringt í þig. Þetta kallar líka mjög oft á 

einhverja sköpun og þú þarft að kunna það og fíla það. 

Viðmælendur á Akureyri töluðu um að á skapandi brautinni sé hvatt til samstarfs við 

nemendur af öðrum brautum og þannig fái til dæmis margir strengjaleikarar innan skólans 

svolitla innsýn inn í aðra möguleika þegar komi að áherslum í þeirra starfi að námi loknu. 

Um þetta sagði annar viðmælenda eftirfarandi: „Strengjanemendur hafa tekið þátt í popp 

verkefnum og svoleiðis vegna þess að það hefur verið svolítið um það að nemendur í 

Skapandi deildinni hafa viljað fá alvöru strengi inn í það sem þeir eru að taka upp“. 

Það er mjög áhugavert að fá mismunandi sýn fólks á fagþætti og grunngetu í tónlist og ekki 

síður áhugavert að sjá hversu mikið sjónarhorn á slíka hluti geta færst til eftir því úr hvaða 

stílum og stefnum tónlistar fólk kemur og þar af leiðandi hver markmið námsins eru. Aftur 

eru þarna komin atriði sem vert er að huga að þegar kemur að nýrri námskrá.  

4.3 Námsmat í tónlistarskólum 

Námsmat hefur verið talsvert mikið til umræðu innan kennarastéttarinnar í tónlistarskólum 

síðustu ár og það er því nánast ómögulegt að fjalla um áherslur og gildi í næstu 
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aðalnámskrá tónlistarskóla án þess að fjalla um námsmat í tónlistarskólum og hvað 

viðmælendum finnist um þetta mikilvæga viðfangsefni.  

4.3.1 Notkun fjölbreyttra námsmatsleiða í tónlistarnámi 

Í umræðum um námsmat komu mörg áhugaverð sjónarmið fram en eitt af því sem margir 

viðmælenda ræddu mikið um var þörfin á fjölbreyttara námsmati innan tónlistarskólanna. 

Vægi lokamats sé of mikið og horfa þurfi til annarra námsmatsgerða eins og gert sé á 

öðrum skólastigum á landinu.  

Það var áhugavert að heyra svör viðmælenda við spurningunni um fyrir hvern námsmat í 

tónlistarskólum væri helst. Algeng svör voru á þá leið að námsmatið ætti að vera fyrir 

nemandann, kennarann, aðstandendur og hugsanlega skólann en aftur á móti töluðu margir 

um að þau upplifðu að það námsmat sem væri í kerfinu væri helst fyrir skólana og yfirvöld 

sem hefðu fjármagnið í höndum sér og námsmatið hefði fyrst og fremst þann tilgang að 

skólarnir gætu sýnt fram á góðan árangur á sjáanlegan hátt í gegnum fjölda þreyttra prófa. 

Flestir voru þó sammála um að námsmat ætti að geta verið meira fyrir nemendur. Um 

málið sagði einn viðmælenda eftirfarandi: „Mér finnst stundum að svona námsmat sé svo 

að skólinn geti afhent sveitastjórnum, eða eitthvað svona útávið, verið að sýna, sjáiði 

hérna, þessir nemendur fóru í gegnum svo og svo mörg próf og tónfundi“. 

Bent var á að tilgangur námsmats ætti að vera leiðbeinandi og þess vegna ætti lokamat að 

skipta mun minna máli heldur en það sem fari fram í ferlinu sjálfu. Einnig var talað um að 

leiðsagnarmat eigi mjög augljóslega við í tónlistarnámi þar sem sú tegund námsmats sé í 

raun eitthvað sem sé innbyggt inn í tónlistarkennslu hvort sem er. Einn viðmælenda sagði 

eftirfarandi um málið: „Leiðsagnarmatið náttúrulega bara segir sig sjálft. Það er hvergi 

betra heldur en í one on one kennslu, eða minni hópum. Það segir sig sjálft, þetta er í 

gangi“. Bent var á að það þurfi að gefa leiðsagnarmati meira vægi innan kerfisins og koma 

því fyrir á formlegri og markvissari hátt innan kerfisins. Einn viðmælenda sagði 

eftirfarandi um málið:  

Ég er bara hlynntur sem flestum tegundum námsmats, og kannski meiri 

skilgreiningu á því fyrir okkar stétt, að þetta sem er í dag kallað leiðsagnarmat er í 

rauninni bara það sem við gerum. Það er bara nákvæmlega það. Ég held að það 

mætti valdefla leiðsagnarmatið. 

Í kjölfarið sagði sami viðmælandi að ýmislegt fleira væri mögulegt þegar komi að 

námsmati í tónlistarnámi og að hann myndi vilja sjá sem flestar tegundir námsmats í 

tónlistarskólunum. Hann benti í kjölfarið á fleiri möguleika: 
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Sjálfsmat er ágætt en það fer svolítið eftir aldri og þroska nemandans hversu 

raunhæft það er. En eftir því sem ofar dregur er það möguleiki. Jafningjamat er 

svolítið vandmeðfarið líka, aftur eftir aldri og þroska. Ég held að það þurfi að horfa 

á þetta allt saman. 

Einn viðmælenda sagði að fjölbreytt námsmat væri alltaf betra og að hann þekki það af 

eigin raun í gegnum grunnskólakennslu, hafandi verið bæði umsjónarkennari og 

tónmenntakennari í mörg ár. Annar viðmælandi talaði um að hún héldi að tónlistarkennarar 

gætu lært mikið af færum grunnskólakennurum sem noti meira símat. Margir viðmælenda 

töluðu um að vilja sjá meiri áherslu á einhverskonar símat og meira verkefnamiðað nám í 

tónlistarskólunum.  

Nokkrir viðmælenda töluðu um mikilvægi persónulegra markmiða nemenda í þeirra námi 

og að meira samtal á milli nemenda og kennara um markmið námsins væri mikilvægt. Bent 

var á að próf og tónleikar henti alls ekki öllum sem námsmat og þá þurfi að finna aðrar 

leiðir. Bent var á að mikilvægt sé að við áttum okkur á því að það séu ekki sömu markmið 

hjá öllum nemendum, við séum að vinna með einstaklingsmiðað nám og það sé mikilvægt 

að huga að því að tónlistarnám sé fyrir alla. Einn viðmælenda sagði eftirfarandi um málið: 

„Við erum að tala um einstaklingsmiðað nám og tónlistarnám á að vera fyrir alla en 

námskráin er ekki fyrir alla“. Nokkrir viðmælenda bentu á að sjálfsmat væri mjög sterkt 

verkfæri þegar nemandinn væri kominn á þann stað að geta nýtt sér það. Einnig var bent á 

að sjálfsmat væri talið mikilvægur hluti af námsmati í menntavísindum í dag. Um það 

sagði einn viðmælandi eftirfarandi: 

Ég held að sjálfsmat sé mjög mikilvægt og í allri pedagógíu, sem er relevant í dag, 

þá er það til staðar. Lífið snýst allt um sjálfs reflection þannig að það er bara mjög 

gott pedagógískt tæki sem þarf að rækta  hjá börnum. 

Nokkrir sögðust vilja sjá meira af persónulegum verkefnum í námsmati í 

tónlistarskólunum, auk þess sem bent var á að mörgum nemendum finnist valþáttur 

prófanna lang skemmtilegastur og það mætti leggja mun meiri áherslu á þann þátt hjá þeim 

sem hefðu áhuga á því. Einnig var bent á mikilvægi þess að kenna nemendum samvinnu í 

tónlistarnámi og að aukin áhersla á ýmiskonar samspil væri mikilvægur þáttur í því. 

Ein viðmælenda benti á þróun mála á öðrum skólastigum hvað námsmatsáherslur varðar og 

að tónlistarskólarnir væru í raun og veru ekki að fylgja þeirri þróun. Um það sagði hún 

eftirfarandi: „Það er búið að fella niður samræmd próf í grunnskólum á meðan að í 

tónlistarskólunum er ekkert til nema próf“.  
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Annar aðili talaði um að á meðan hann skilji að inntökupróf í sinfóníuhljómsveitina verði 

að vera mjög öflug þá verði námsmat í tónlistarskólum að vera opnara heldur en það sé í 

dag. Hann talaði um að ef nemandinn væri kominn yfir miðstig væri viðkomandi líklega 

farinn að sjá skýr markmið í náminu sjálfur og þá breyttust forsendur námsins. Hann 

sagðist í kjölfarið bæði vilja sjá fjölbreyttari leiðir til námsmats í tónlistarnámi og 

fjölbreyttari leiðir til tónlistarnáms almennt. Annar viðmælandi talaði um að hafa velt fyrir 

sér hvers vegna sumir stílar tónlistar hafi meiri aðgengi innan tónlistarskóla en aðrir og að 

hann telji prófin í kerfinu hafa þar talsverð áhrif. Hann sagði eftirfarandi um málið: „Rótin 

af þessu veseni með stefnur tónlistar kemur frá því að þurfa að hafa staðlaða ímynd um það 

hvað nemandinn þarf að ná. En ef þú myndir hafa námsmat sem er einstaklingsmiðað þá 

myndirðu losna við þessa þörf“. 

Annar viðmælandi talaði um að gallinn við hljóðfæraprófin sé að þau séu námsmat sem 

horfi afturábak en ekki fram á við og henni finnist það vera að mörgu leyti tilgangslítið 

námsmat. Hún benti í þessu samhengi á eftirfarandi:  

Það hagnast nemandanum í rauninni ekki því að prófið, það er svona lína í sandinn, 

og ef umsagnirnar eru bara einhverjir frasar, sem þær eru rosalega oft, þá veita þær 

ekki neitt til þess að fara eftir til þess að bæta sig. 

Einn viðmælenda talaði um að hún vilji að krökkum sé treyst meira fyrir sjálfsmati í 

tónlistarnámi en hún sagði eftirfarandi: „Krakkar eru klárir, þau vita mikið og þau hafa 

rosa miklar skoðanir. Mér finnst leiðinlegt hvernig samfélagslegt uppeldi getur verið, að 

þau hafi enga rödd“. Hún sagðist í kjölfarið telja að aukin umræða um tónlist gæti hjálpað 

ungum nemendum við að koma fram eða tjá sig á einhvern hátt og það eitt og sér sé 

mikilvægt atriði. Sá viðmælandi sem kom fram með hina lagskiptu A, B og C leið í 

tónlistarnámi talaði um að ef þú værir á A svæðinu væri hefðbundið námsmat mjög 

mikilvægt en á B svæðinu væri hægt að hafa opnara námsmat þó það væri alveg hægt að 

meta árangur þar. Hann sagði hins vegar að á C svæðinu væru einkunnir, pressa og að spila 

á tónleikum eða eitthvað slíkt bara eitur. Einkunnir eigi ekkert erindi þar og það væri bara 

illa gert að notast við einkunnir á því svæði í tónlistarnámi. Hann talaði í kjölfarið um að 

sem kennari í tónlistarskóla legði hann mjög litla áherslu á próf vegna þess að honum 

finnist þau truflandi.  

Velta má fyrir sér hvort þessi lagskipta sýn á tónlistarnám gefi ekki til kynna að það þurfi 

að leggja áherslu á að þjóna fleiri markmiðum og sjónarmiðum tónlistarnáms í næstu 

námskrá. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða sjónarmið eins viðmælenda sem talaði 
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um að það vanti einfaldlega ákveðnar áherslur inn í námskránna sem snúi að því að skoða á 

opnari hátt hvað fólk ætli sér að gera í tónlist og hjálpa fólki við það. Hann talaði einnig 

um að það þurfi að leggja meiri áherslu á hvað það væri að vera tónlistarmaður í dag. Hann 

sagðist í framhaldinu telja að grunnnám í tónlist þyrfti að vera miklu opnara en það væri 

núna og tók í kjölfarið dæmi um grunnnám í píanóleik: „Fyrir mér á grunnnám á píanó 

bara að vera píanó, hvorki klassískt né rytmískt, það er bara grunnnám á píanó. Svo 

geturðu valið eftir grunnprófið, hvert vil ég fara með þetta?“ 

4.3.2 Formgerð prófa í tónlistarnámi 

Í viðtölunum kom talsvert skýrt fram að það eru alls ekki allir sáttir með það samræmda 

prófaform sem er þungamiðja formlegs námsmats í tónlistarnámi á Íslandi. Fyrir því eru 

ýmsar ástæður og mun rannsakandi hér á eftir fara yfir þær ábendingar sem komu fram í 

viðtölunum. Einn viðmælenda fór ekki leynt með sínar skoðanir á því prófaformi sem 

notast er við í áfangaprófunum í tónlistarskólunum. Um málið sagði viðkomandi 

eftirfarandi: „Námsmat í tónlistarskólum, eins og það er uppbyggt í þessum áfangaprófum, 

og þessi próf, mér finnst þetta bara algjörlega úrelt hugmyndafræði ef það á að vera til þess 

að styrkja nemendur, ég veit ekki af hverju þetta er.“ Viðkomandi ítrekaði í framhaldinu að 

hin hefðbundna hljóðfæraprófs uppsetning sem enn í dag sé notuð í tónlistarskólunum sé 

bara alls ekki viðeigandi lengur og benti á að tónleikar væru mun nærtækari kostur og 

sagði eftirfarandi: „Tónleikar eru miklu eðlilegri aðstæður heldur en þessi prófauppsetning 

sem er bara torture. Það er einhver galin hugmyndafræði í þessu, um að þú herðir fólk.“ 

Einn viðmælenda talaði um að hún upplifi það nám sem hún hafi verið í á sínum tíma sem 

mjög gamaldags og að námið og námsmatið hljóti að hafa breyst mikið síðan þá. Það var 

mjög áhugavert að heyra hennar upplifun en hún sagði eftirfarandi um málið: 

Mér finnst eins og mín reynsla af hefðbundnu tónlistarnámi sé orðin svo úrelt. Það 

hlýtur að hafa breyst mjög mikið og námsmatið breyst mjög mikið, en þegar ég var 

í mínu námi þá var mjög mikið lagt upp úr áfangaprófunum, og þá varstu að æfa 

verk til þess að geta flutt þau fyrir prófdómara, fyrst og fremst. 

Vert er að taka fram að þessar gamaldags áherslur sem viðmælandinn lýsir eru að mestu 

leyti þær sömu í dag og hafa í raun ekki breyst neitt formlega frá þeim tíma sem 

viðmælandinn var í námi. Í þessu samhengi má einnig benda á að viðmælandinn var 

ákaflega hissa þegar rannsakandi benti henni á að námskráin væri frá árinu 2000 og hafi 

ekki verið endurskoðuð síðan þá.  
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Nokkrir töluðu um að vera nokkuð sáttir við prófin en að það þyrfti aftur á móti að uppfæra 

möguleika nemenda til þess að sýna sínar bestu hliðar og það ætti alveg að vera hægt að ná 

svipuðum markmiðum á mjög mismunandi hátt. Einn viðmælenda talaði í þessu samhengi 

um að það þyrfti að skoða aðrar leiðir til þess að formgera ferlið og sagði eftirfarandi: „Ég 

held að sjálft ferlið sé nauðsynlegt, bara til þess að ná ákveðnu valdi á hljóðfærinu, en þú 

getur komist þangað á rosalega mismunandi hátt, sem er ekki tilfellið núna“. Hún sagðist í 

kjölfarið vera hugsi yfir framsetningu formlega námsmatsins og telja það geta haft kosti en 

einnig galla og ekki endilega geta þjónað öllum innan kerfisins. Hún benti í þessu 

samhengi á eftirfarandi: „Framsetningin á því formlega, mér finnst það of stíft. Ég er 

ekkert viss um að prófin, eins og þau eru núna, þjóni tilgangi sínum fyrir alla nemendur“. 

Einn viðmælenda sagðist vilja sjá aðra þætti heldur en það að nemendur séu að metast í 

einhverju dómskerfi um það hvort þau séu góð eða minna góð í tónlist. Hann talaði um að 

hann myndi vilja sjá aðra mótiverandi þætti fyrir nemendur í þeirra námi heldur en prófin.  

Um það sagði viðkomandi: 

Mér finnst svo margt neikvætt við prófin. Þú ert metinn í ýmsum færniþáttum út frá 

einhverjum stöðluðum forsendum og hvernig þú passir inn í eitthvað kerfi. Svo færð 

þú alltaf einhvern dóm sem endurspeglar hvort þú ert góður eða minna góður. 

Hann talaði í kjölfarið um að við værum svo mismunandi manngerðir og hefðum svo margt 

mismunandi fram að færa og svona staðlað kerfi nái illa að sýna fram á þessa fjölbreytni. 

Annar viðmælandi sagðist vera svolítið hugsi yfir útfærslunni á þeim vörðum sem væru til 

staðar og sagði eftirfarandi: „Það má gera miklu betur með útfærsluna, þannig að við séum 

ekki að steypa öllum í svona ofboðslega skýr mörk.“ 

Bent var á að sumar leiðir til tónlistariðkunar væru metnar innan kerfisins en aðrar ekki og 

að margir krakkar séu á fullu í tónlist á einhvern hátt þó þau séu ekki endilega að taka próf 

í kerfinu en þau fái sína vinnu því miður ekkert metna.  

Annar viðmælandi sagðist vera meðvitaður um að það námsmats fyrirkomulag sem væri í 

tónlistarskólunum hentaði alls ekki öllum. Hann talaði auk þess um að við vissar aðstæður 

geti prófin virkað frekar skrýtin. Hann sagði eftirfarandi um málið: „Það er ekkert fyrir alla 

að taka einhver próf og próf í tónlist geta verið næstum því kjánaleg þegar prófdómarinn 

fer eftir reglunum.“ Hann sagði í kjölfarið að hann væri ekki hrifinn af samræmdum 

prófum almennt og honum finnist þau sérstaklega óviðeigandi í tónlist en um málið sagði 

hann þetta: „Ég er á móti samræmdum prófum yfirleitt, sama í hvaða skóla það er, og 
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kannski sérstaklega í tónlistarnámi, ég meina, við viljum ekki samræmingu tónlistar, einu 

sinni.“ 

4.3.3 Mismunandi leiðir til lokamats 

Þar sem margir viðmælendur virtust vera ósáttir með formgerð prófanna sem lokamat þá 

þótti rannsakanda vissulega áhugavert að velta fyrir sér hvort viðmælendur sæju fyrir sér 

einhverjar aðrar leiðir til lokamats í tónlistarnámi heldur en hin hefðbundnu próf. Einn 

viðmælenda velti því fyrir sér hvort þróun mála í Covid faraldrinum gæti ekki haft áhrif á 

þróun prófanna en í miðjum faraldrinum voru prófin í streymi. Hún velti því fyrir sér hvort 

eitt form af prófum gæti verið upptaka. Hún benti í kjölfarið á að upptökur væru vissulega 

hluti af starfsumhverfi tónlistarfólks og það væru fjöldamargir hlutir sem nemendur gætu 

lært af slíku upptökuferli. Annar viðmælandi talaði á sömu nótum og sagðist hafa prófað 

sig áfram með að búa til nýtt námsmat fyrir sína nemendur. Hún hafi prófað að fara í 

upptökuferli með sínum píanónemendum og notað það ferli sem námsmat. Það hafi 

heppnast mjög vel og að nemendum hennar hafi þótt þetta verkefni mjög skemmtilegt. Hún 

hafi þá áttað sig á því að nemendur gætu lært heilmikið á svona námsmati. Hún sagði í 

framhaldinu að flestir nemendur hefðu áhuga á að læra aðeins inn á upptökur og notkun 

tækninnar í tónlist og þau atriði verði í raun sífellt stærri partur af raunveruleika starfandi 

tónlistarfólks og þannig mjög viðeigandi hluti af náminu. Hún bætti einnig við að 

félagslegi þátturinn hafi verið stór partur af þessu námsmati í hennar nemendahópi og 

henni finnist mikilvægt að finna fleiri lausnir til þess að virkja þann hluta tónlistarnáms. 

Um möguleika á öðrum leiðum til námsmats benti einn viðmælenda á að sumum finnist 

betra að spila á tónleikum heldur en að spila í prófi og að það ætti að vera möguleiki fyrir 

nemendur. Hún sagði þetta allt snúast um það að nemandinn væri að setja endapunkt við 

eitthvað ferli sem hann hefði farið í gegnum til þess að öðlast meiri færni, meiri skilning og 

meiri getu. Það væri í raun og veru það sem svona lokamat gangi út á en hún teldi að það 

væri hægt að framkvæma slíkt námsmat á marga mismunandi vegu. 

Einum viðmælanda var mjög umhugað um að tekið væri tillit til kvíðavandamála hjá 

börnum og unglingum í dag. Um málið sagði hún eftirfarandi: 

Það er miklu meiri kvíði heldur en fyrir 20 árum. Það er kvíðafaraldur í gangi og 

það er rosalega mikill frammistöðukvíði og samanburðarkvíði í gangi. Við verðum 

að reyna að taka tillit til þess. 

Hún talaði í kjölfarið um að það þyrfti að leggja áherslu á andlegan stuðning í 

tónlistarnámi, taka frammistöðukvíða og miðjusetja hann sem vandamál sem þurfi að taka 
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á og tónlistarnám þurfi svolítið að miða að því. Hún sagði í framhaldinu að lausnin gæti 

legið í meiri sköpun og meiri sveigjanleika í náminu.  

Í meirihluta viðtalanna komu fram sjónarmið um að það þyrfti að opna áherslur og 

markmið námsins og byggja námsmatið meira á áhugasviðum og einstaklingsbundnum 

markmiðum nemenda. Þeir viðmælendur sem voru almennt hlynntir prófaforminu virtust 

hins vegar vera meðvitaðir um að námsmatsformið þyrfti að vera sveigjanlegra og að 

kennarar þyrftu að fá meiri sveigjanleika og meira traust innan kerfisins til að þróa 

námsmatið meira að áherslum og þörfum hvers og eins. Um þetta sagði einn viðmælenda 

eftirfarandi: „Ég myndi vilja fá aðeins meira frelsi og að fagmennsku kennara væri betur 

treyst“. 

4.4 Gagnrýni á núverandi kerfi 

4.4.1 Kröfur um efnislegar breytingar innan núverandi kerfis 

Við þróun nýrrar námskár er mikilvægt að horfa til núverandi námskrár með það fyrir 

augum að reyna að læra af því sem fólk segir um þau atriði sem betur mættu fara innan 

núverandi kerfis. Hér á eftir verður farið yfir það helsta sem viðmælendur bentu á að þyrfti 

að breyta miðað við núverandi kerfi.  

Þegar efnislegar breytingar varðandi verkefni og innihald núverandi kerfis báru á góma má 

segja að tvö viðfangsefni hafi verið mest áberandi hjá viðmælendum. Annars vegar komu 

fram skýrar ábendingar um að víða innan kerfisins væru gerðar óraunhæfar kröfur hvað 

tæknileg atriði eins og tónstiga varði og hins vegar komu fram ábendingar um að kerfið 

eins og það sé núna passi illa við önnur skólastig. Það fari of langt og það sé þannig í raun 

of erfitt að klára nám í tónlistarskóla miðað við það námsstig sem framhaldsnám í tónlist 

eigi að vera. 

Einn viðmælenda er frekar fylgjandi núverandi prófakerfi en hann talaði aftur á móti um að 

það þyrfti að skoða hvað eigi að vera á dagskrá í prófunum og hvernig eigi að meðhöndla 

prófverkefnin. Þar þurfi virkilega að endurskoða hlutina. Hann benti á að í núverandi 

greinanámskrám sé oft á tíðum skotið langt yfir markið hvað kröfur varði og það verði að 

breyta því. Hann gaf í kjölfarið nokkur dæmi um hluti sem þarf að laga: „Tónstigavalið í 

tréblásturshljóðfærunum og útfærslan á þeim er náttúrulega alger steypa. Mér finnst til 

dæmis algjör óþarfi að vera að eltast við efsta og neðsta hljómtón. Bara gleymum því“. 

Hann talaði til dæmis um að útfærslan á þessum hlutum, hvað mörg hljóðfæri varðar, geri 

það að verkum að skólar á landsbyggðinni hafi oft á tíðum ekki þann möguleika að vera 
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með það sérhæfðan kennara að hann ráði einfaldlega við þessar kröfur. Hann var mjög 

gagnrýninn á áherslur á hljómtóna í tónstigum og sagði meðal annars eftirfarandi: „Þetta er 

svakalegt, það þarf að hefla þetta út úr námskránum og hætta þessu hljómtónadóti, þetta er 

bara alveg ástæðulaust.“ Hann nefndi einnig dæmi tengt málmblásturshljóðfærunum: 

Við skulum bara taka trompetinn sem dæmi, sem er sá lúður sem að þreytir 

spilarann fyrst af öllum. Menn þreytast mjög fljótt þar. Að ætla að fara að krefja 

nemendur á þessum prófum, sérstaklega til dæmis í miðprófinu, um þessa 

skalaspilamennsku, þetta er bara mjög slítandi. 

Í kjölfarið benti hann á að það væri í raun mjög óraunhæft að gera slíkar kröfur til nemenda 

og þetta hafi bara slæm áhrif á nám nemenda. Um kröfur á miðprófi sagði hann 

eftirfarandi: 

Nemandi sem er að fara í þessi próf, miðstig, það tekur rosalegan tíma. Fyrir þennan 

venjulega meðalnemanda, ég er ekki að tala um séníin, en fyrir þennan venjulega 

hljóðfæranemanda þá tekur þetta ofboðslegan tíma af hljóðfæratímanum hans í 

hverri einustu viku. 

Hann sagði að lokum að það væru afar fáir málmblásarar sem kláruðu þetta nám og gaf í 

kjölfarið eftirfarandi ástæðu:  

Það eru ótrúlega fáir sem eru að taka þessi próf á málmblásturshljóðfæri. Þar er 

súlan í súluritinu mjög lág og miðprófið, það er varla að það sjáist sko. Það er vegna 

þess að það þarf bara einhverja stálkjafta til að gera þetta. 

Annar viðmælandi var á svipuðu máli þegar kemur að tónstigakröfum í núverandi námskrá 

og sagði að þeir skalar sem þurfi að vinna fyrir prófin séu mikil kvöð og honum finndist til 

dæmis það tónsvið sem gerðar séu kröfur um í námskránni vera allt of stórt. Hann sagðist í 

kjölfarið telja að þessar kröfur væru ekki endilega til þess fallnar að bæta færni nemenda. 

Hann sagði eftirfarandi um málið: 

Þú nærð aldrei færni með því að vera að ströggla við allt tónsviðið svona. Ég lauma 

skölunum miklu frekar inn bara á einni eða tveimur áttundum. Það er miklu betra að 

kunna bara vel skalana á takmörkuðu tónsviði, sem þú notar lang mest, þá færðu 

færni þar, en það virkar ekki fyrir prófið af því að kröfurnar í námskránni eru allt 

aðrar. 

Hann sagðist stundum eiga í smá basli með þetta vegna þess að ef markmiðið væri að fara í 

próf þýddi það að nemandinn þyrfti að vinna mikið á efra tónsviðinu sem komi aftur á móti 

bara sem nóta og nóta einstaka sinnum í verkum. Hann sagði að það væri í raun engin 

ástæða til að leggja svo mikla áherslu á allt tónsviðið í skölum og vandamálið sé að það 

hægi svo á öllu ferlinu hjá nemendum. Í þessu samhengi benti hann á eftirfarandi: 
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Það koma fingrasetningar þarna uppi sem eru óþægilegar. Allt tónsviðið líður fyrir 

það og hraðinn, sem ætti að vera orðinn talsverður, líður fyrir þessa bremsu sem 

verður þarna uppi. Það er ekki nema þau séu mjög spennt fyrir prófi að ég láti þau 

vera að æfa skala þarna uppi. 

Honum finnst skalakröfur prófanna vera ákveðin bremsa á allt námið vegna þess að 

nemendur geti ekki farið í próf nema þeir séu komnir með alla þessa skala á hreint og það 

séu ekkert allar týpur nemenda sem hafi þolinmæði til þess að fara í gegnum þetta þunga 

ferli. Hann talaði í framhaldinu um að prófin og of þung námskrá geti haft neikvæð áhrif á 

námið og því miður séu ekkert allt of margir sem komist í gegnum þetta kerfi eins og það 

sé núna. Honum þyki námskráin í raun vera of þung en hann sagði eftirfarandi um málið: 

Prófin gefa ekki alveg rétta mynd af þessu. Við erum að missa út úr kerfinu krakka 

sem við myndum annars halda inni. Námskráin má nefnilega ekki vera of þung. 

Blásaranámskráin er allt of þung fyrir þetta. Það eru einstaka krakkar sem meika 

þetta en ekki margir. 

4.4.2 Aðlögun að öðrum skólastigum 

Einn viðmælenda hefur mikla yfirsýn yfir kerfið en hann benti á að í því væri ákveðið 

vandamál sem snúi að umfangi kerfisins og því hvernig kerfið passi við önnur skólastig. 

Hann benti á að námskrárnar hafi mótast á tíma þar sem skil skólastiga hafi ekki verið 

nægjanlega skýr. Hvorki menntaskólastigið né háskólastigið hafi verið orðin formuð 

almennilega á þessum tíma og til dæmis hafi Listaháskóli Íslands ekki verið kominn til yfir 

höfuð þegar námskrárvinnan hafi hafist. Tónlistardeild skólans hafi orðið til árið 2001, ári 

eftir útkomu aðalnámskrár tónlistarskóla, og rytmísk tónlist hafi í raun ekki verið í boði í 

Listaháskólanum fyrr en árið 2018 og allri námskrárvinnu hafi þá verið lokið. Hann sagði 

að staðan í dag markaðist dálítið af þessu en núna væri staðan orðin önnur og nú sé komið 

háskólastig í tónlist á Íslandi, bæði í klassískri og rytmískri tónlist, og að árið 2017 hafi 

líka orðið til menntaskóli í tónlist. Því séu núna þrjú skólastig tónlistarnáms að fæðast og 

verða skýrari og kerfið fari talsvert lengra en það eigi að fara og nái í rauninni vel inn á 

háskólastig. Mörk háskólastigsins séu skýrari núna og framhaldsskólinn hafi styst og allt 

þetta þýði í hans huga að það sé of mikið inn í þessu tónlistarskólakerfi sem að 

námskrárnar spanni, það nái óþarflega langt og það þurfi að skera aðeins ofan af því. Hann 

sagðist halda að það lægi við að það mætti skera eitt ár af bóklegu greinunum í kerfinu og 

það mætti mögulega nálgast efnið á aðra vegu. Það ætti frekar að stefna á að nemendur 

öðlist meiri leikni í færri hlutum og eigi svo eftir að læra eitthvað nýtt þegar þeir fari inn á 

næsta skólastig. Hann sagðist í kjölfarið telja að þessar breytingar væru einnig heppilegar 

upp á að koma framhaldsnáminu fyrir á þrjú ár í menntaskóla. 
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Eftir umfjöllun um þörfina á breytingum í efri hluta námsins snéri viðmælandinn sér að 

neðri enda námskránna, sem hann sagði að skipti ekki síður miklu máli. Hann sagðist telja 

það vera stóran galla á neðri hluta kerfisins hversu ósamræmt grunnprófið væri á milli 

hljóðfæra. Námstími í grunnnámi væri afar misjafn og hann héldi að það væri allt að því 

tveggja til þriggja ára munur eftir hljóðfærum á því hvenær grunnpróf væri tekið miðað við 

getustig nemenda. Hann sagði í kjölfarið að hann héldi að það þyrfti að jafna kerfið út og 

horfa meira á tímalínuna heldur en getuviðmið. Hann haldi að það skipti meira máli á 

þessu stigi námsins. Hann sagði að það væri hins vegar annað mál þegar komið væri út í 

mið- og framhaldsnámið. Þá haldi hann að það þurfi að horfa meira á getu og 

tæknimarkmið en honum finnist mikilvægasti punkturinn neðan til í kerfinu vera að jafna 

grunnprófið út á milli hljóðfæra. Hann sagði í kjölfarið að þetta myndi þýða að það væru 

ekki sömu kröfur á milli hljóðfæra en hann teldi að tímalínan í náminu ætti frekar að vera 

forsendan í grunnnámi í tónlist. 

Eftir þessa umfjöllun um þau atriði sem þurfi að hans mati að laga í efri og neðri enda 

kerfisins talaði hann um að honum finndist almennur hluti námskrárinnar að öðru leyti vera 

býsna gott plagg sem væri ekki mikil þörf á að endurskoða. 

Þegar kom að áherslum í námsmati benti sami viðmælandi á að honum finndist mikilvægt 

að það námsmat sem væri viðhaft núna í tónlistarskólum héldist fyrir þá nemendur sem 

ætli sér að fara alla leið vegna þess að þetta námsmat væri í raun þjálfun í því að fara í 

inntökupróf og prufuspil. Um málið sagði hann eftirfarandi: 

Fyrir þá sem fara í gegnum allt kerfið, sem ég geri mér grein fyrir að er auðvitað 

mjög lág prósenta, eitt til tvö prósent, þá kemur að því að til að komast inn í skóla, 

eða til að fara í prufuspil fyrir hljómsveit, þá er þetta svona og þá er kannski eins 

gott að maður hafi vanist því og kynnst því. Af því að þetta er harður og 

íhaldssamur heimur, í rauninni. 

Hann benti einnig á að það væri í raun gert ráð fyrir því í þessu kerfi að nemendur geti 

verið í tónlistarnámi án þess að taka þátt í námsmatinu og sagði eftirfarandi: „Það er 

nefnilega þannig, og það er algengur misskilningur, að það þurfa ekkert allir nemendur að 

taka þessi próf. Þau eru valkvæð“. Hann sagði í kjölfarið að stór ástæða fyrir því hversu 

mikill fókus væri á próf í kerfinu væri hversu prófmiðaðir kennarar, nemendur og foreldrar 

væru. Hann ítrekaði í kjölfarið að það þyrfti í raun og veru ekkert að taka próf í kerfinu ef 

fólk hefði ekki áhuga á því. Hann sagði eftirfarandi um málið: 

Bæði kennarar, nemendur og foreldrar eru rosalega fókuseraðir og prófmiðaðir, og 

eins mikið og ég hef unnið að prófamálum þá er ég ekkert endilega alveg þar. Ég 
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ítreka bara aftur að kerfið sem við höfum í dag bíður upp á að taka ekki þessi próf. 

Þetta er miklu opnara en flestir sjá. 

Hann sagði í kjölfarið að honum finndist prófaformið í raun virka mjög vel og það geri það 

fyrir flesta þó það væri ekki hægt að segja að það virkaði fyrir alla. Honum finnst 

mikilvægt að horft sé á það að nemandi sem fari í gegnum allt kerfið eigi að vera á því róli 

að hann geti sótt um í háskóla annaðhvort hérlendis eða erlendis og sé líklegur til að 

komast inn einhvers staðar. Þá þurfi þetta auðvitað allt að vera komið á endanum en svo sé 

bara spurning hvar og hvernig þessir hlutir séu staðsettir niður tröppurnar. Hann sagðist 

telja erfiðleikastigið innan kerfisins vera svolítið misjafnt á milli hljóðfæra og að það mætti 

laga það. Hann tók að lokum fram að honum finndist vera þörf á endurskoðun af þeim 

ástæðum sem hann hafi nefnt en hann sagði eftirfarandi um málið: „Ég tek það fram, ég er 

á því að það sé þörf á endurskoðun fyrst og fremst upp á þetta tvennt sem ég nefni, lok 

kerfisins og samræmingu grunnnámsins“. 

4.4.3 Tónfræðikennsla barna og unglinga  

Annað atriði sem bar talsvert á góma í viðtölunum var ákveðin gagnrýni á tónfræðikennslu 

barna og unglinga. Nokkrir viðmælendur töluðu um að þörf væri á breyttum áherslum í 

tónfræðikennslu ungra nemenda, námið væri í raun hugsað á of fræðilegan hátt og í of 

litlum tengslum við hljóðfæranám nemenda. Talað var um að þessar áherslur væru í raun 

ekki viðeigandi miðað við þann aldur sem nemendur væru til dæmis almennt á í grunnnámi 

í tónfræði. Einnig kom fram að áherslur á miðprófi í tónfræði væru oft á tíðum 

óviðeigandi.  Í þessu samhengi talaði einn viðmælenda, sem er reyndur tónfræðikennari, 

um að hann hafi upplifað að kerfið væri ekki alltaf með viðeigandi áherslur þegar kæmi að 

tónfræðikennslu barna og unglinga. Um málið sagði hann eftirfarandi. 

Ég sá stundum ekki alveg tilganginn í þessu, mér fannst til dæmis námsmatið alveg 

ofboðslega illa sniðið að því sem að nýtist krökkunum. Þau voru að gera einhverjar 

greiningar á hendingum í sönglögum og svona en mér fannst þetta allt of flókið. Það 

hefði kannski meira þurft að tala um hughrif og að þekkja tónlist og vita um hvað 

hún er, eða hvað hún þýði fyrir þig? 

Hann talaði í kjölfarið um að hann væri efins um gagnsemina af þessari nálgun og sagði 

eftirfarandi: 

Að leggja fyrir miðprófið í tónfræði finnst mér stundum bara ankannalegt. Fyrir 

krakka á þessu stigi með engan, í raun og veru, þroska til þess að tengja við hvað 

þetta er. Ég er bara eitthvað efins með gagnsemina af þessu og hvort þetta sé rétt. 

Það var talsvert áberandi að margir viðmælenda virtust vera hugsi yfir tónfræðikennslu 

ungra nemenda almennt og áhrifa hennar á áhuga nemenda á tónlistarnáminu almennt. Það 
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má því segja að í viðtölum rannsakanda hafi komið fram að þörf sé á ákveðinni 

endurskoðun á áherslum í tónfræðikennslu barna og unglinga.  

4.4.4 Miðstýrt prófakerfi og traust til kennara  

Einn viðmælenda starfar, auk tónlistarskólans, á öðrum skólastigum og er meðal annars 

starfandi háskólakennari. Hann sagðist furða sig á því að kennurum í tónlistarskólum væri 

ekki treyst fyrir námsmati nemenda sinna á meðan hann hafi sem háskólakennari fullt 

traust til þess að meta sína nemendur. Hann sagðist hafa ákveðnar efasemdir þegar kæmi 

að mikilvægi miðstýrðrar prófanefndar og að hann vildi að tónlistarkennarar fengju meira 

traust innan kerfisins til að meta sína nemendur. Um málið sagði hann meðal annars þetta: 

Það er þetta miðstýrða apparat, Prófanefnd tónlistarskólanna. Ég meina, það er 

hérna 9 ára stelpa að taka grunnpróf á píanó. Að það þurfi að koma einhver frá 

Reykjavík til þess að segja hvort hún geti það er auðvitað svolítið furðulegt. Á 

meðan er ég að kenna forritun hérna upp í háskóla og ég bara bý til prófið og ég gef 

einkunn og þetta er próf sem að skiptir máli þegar fólk fer út á vinnumarkaðinn, 

sem að grunnpróf fyrir 9 ára stelpu gerir ekki. 

Það er vissulega áhugavert að velta fyrir sér þessari samlíkingu viðmælanda á upplifun 

hans sem kennara í almennum tónlistarskóla annars vegar og í háskóla hins vegar. Í 

kjölfarið benti hann á áhugavert sjónarmið sem vert er að hafa í huga þegar námsmatskerfi 

tónlistarskólanna verður endurskoðað. Hann talaði um að það mætti alveg taka fram að það 

skipti svolitlu máli í þessu samhengi að þetta íslenska námskrárkerfi sem við notumst við í 

tónlistarskólunum og þau próf sem séu þar innanborðs hafi í raun og veru ekkert gildi 

þegar komið sé út fyrir landsteinana og jafnvel innanlands. Nemendur sem ætli sér í 

framhaldsnám fari bara í inntökupróf og þurfi þá að standa sig þar og framhaldsprófið sem 

slíkt hafi í raun og veru ekkert gildi þar. Hann sagði að eina tilvikið þar sem 

framhaldsprófið skipti raunverulega máli væri ef fólk ætlaði sér út í kennslu. Þá hefði 

framhaldsprófið smá gildi gagnvart launamálum. Um málið sagði hann eftirfarandi: 

Öll þessi próf í íslenska tónlistarskólakerfinu eru í raun einskis virði, jafnvel 

innanlands. Þú ferð í Listaháskólann og þú tekur bara inntökupróf. Það hefur bara 

ekkert með það að gera hvað þú fékkst á framhaldsprófi, hér eða annars staðar. Það 

eina sem skiptir máli er að ef þú ferð í kennslu þá er smá value í framhaldsprófinu. 

Að öðru leyti er þetta ekkert nema kannski eitthvað milestone fyrir þig. 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum um að það mætti hafa það í huga að þessi próf 

hefðu í raun ekkert gildi á þann hátt að þau skili nemendum inn í framhaldsnám eða neitt 

slíkt og að það þurfi að horfa til þess þegar vægi þeirra innan kerfisins sé skoðað til 

framtíðar.  
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Margir töluðu um að miðstýrt prófakerfi tónlistarskólanna skapi of stífan ramma utan um 

tónlistarnámið, bæði hvað áherslur og efnistök námsins varði og ekki síður hvað stemningu 

í samræmdum prófum varði. Nokkrir viðmælenda töluðu um að þau myndu vilja sjá allt 

námsmat í grunnnámi færast til tónlistarskólanna sjálfra og að sú tilhögun mætti jafnvel 

vara lengur upp kerfið. Einhverjir viðmælenda töluðu um að þeir myndu vilja sjá algjöra 

uppstokkun á námsmatskerfinu og að Prófanefnd tónlistarskóla yrði hreinlega lögð af. 

Í öllu falli virðist vera nokkuð skýrt að það er eitthvað við núverandi kerfi sem er ekki að 

virka nógu vel og það verður að teljast ákveðið vandamál að það ríki ekki meiri sátt um 

núverandi námsmatskerfi. Það hlýtur þannig að vera eitt af grunnmarkmiðunum við gerð 

nýrrar námskrár að skapa námsmatskerfi sem almenn, eða í öllu falli breiðari, sátt ríki um 

innan tónlistarskólasamfélagsins. 

4.5 Horft fram á veginn 

4.5.1 Markmið og leiðir í tónlistarnámi 

Þegar viðmælendur voru spurðir um fjölbreyttari leiðir til framhaldsnáms í tónlist, og hvort 

ný námskrá þurfi að bregðast á einhvern hátt við breyttum raunveruleika hvað það varði, 

kom í ljós að flestir viðmælenda eru meðvitaðir um að það þurfi að gera ráð fyrir fleiri 

leiðum til þess að klára tónlistarnám heldur en séu í núverandi kerfi. Margir minntust á að 

þetta snúist um of lítinn sveigjanleika og þannig getu kerfisins til þess að bjóða 

einstaklingsmiðað nám sem sé tengt áhugasviðum nemenda.  

Einn viðmælandi talaði um að henni finndist að tónlistarskólar ættu að vera opnari 

gagnvart fjölbreytni. Hún talaði í þessu samhengi um að fyrir 15 árum og hafi Sibeliusar 

akademían í Finnlandi til dæmis sett upp öfluga þjóðlagatónlistar deild og þar hafi verið á 

ferðinni nýjar áherslur sem hafi í kjölfarið haft mjög jákvæð áhrif á tónlistarnám í 

Finnlandi. Hún segist í framhaldinu ekki skilja af hverju það sé ekki hægt að koma með 

svipaðar nýjungar hér. Hún sagði ennfremur að í tónlistarskólunum sé sú hugsun enn þá 

leiðandi að þú verðir að fara í gegnum ákveðinn grunn og það sé ekki fyrr en eftir að þú 

sért búinn með hann sem þú getir farið að njóta þess að spila eitthvað sem þú hafir 

raunverulegan áhuga á. Hún sagði í framhaldinu að því miður sé einn stór galli á þessari 

hugmyndafræði: „Þá eru flestir dottnir af vagninum, og að það sé eina leiðin, það er 

rosalega mikil rör hugsun og hindrandi“. 

Hún sagði þetta allt snúast um það fyrir hvern tónlistarnám sé og ítrekaði í kjölfarið 

mikilvægi áhugahvatarinnar í öllu námi og sagði eftirfarandi: „Þetta fellur allt að sömu 
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rótinni. Fyrir hvern er tónlistarnám? Er verið að hlusta á nemendur? Áhugahvötin er 

grundvöllur að öllu námi, það er alveg sama hvar er“. 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum og sagðist sjá ástæðu til þess að kerfið 

bregðist við fjölbreyttara námsframboði á háskólastigi í tónlist. Hann sagði þetta koma 

mikið inn á fyrstu spurninguna um grunngildi námsins og þá staðreynd að nemendur séu 

ekkert endilega að koma inn í þetta nám til þess að verða hefðbundnir klassískir eða 

rytmískir tónlistarmenn heldur hafi þau mögulega áhuga á öðrum leiðum. Hann virtist vera 

mjög meðvitaður um muninn á því sem nemendur sækist almennt eftir og því sem sé á 

dagskrá í námskránni en um málið sagði hann eftirfarandi: „Þetta er everlasting 

hausverkur, að vera fastur undir námskrá þar sem að þú verður að setja þau í próf í þessari 

námskrá en samt ertu að kenna þeim alls konar öðruvísi hluti sem eru ekki partur af 

námskránni“. 

Einnig var því velt upp hvort það væri ekki í takt við nútíma kennsluaðferðir að námið 

gangi meira út á að hlustað væri eftir áhugasviðum og væntingum nemenda. Samkvæmt 

nýjustu straumum í pedagógíu sé kennarinn alltaf að reyna að mæta sínum nemanda þar 

sem hann sé staddur og að reyna að finna út hvað gefi nemandanum ánægju og hverju hann 

sé spenntur fyrir varðandi hljóðfærið sitt. Einn viðmælenda sagðist halda að þessar áherslur 

hlytu að vera komnar almennt inn í tónlistarskólana en um málið sagði hún eftirfarandi: 

„Þetta hýtur nú að vera í gangi í tónlistarskólum landsins núna, þetta er bara það sem við 

erum að tala um, þessi sjálfs reflection og nemendamiðað nám. Þetta eru náttúrulega bara 

mjög basic lykilorð í pedagogíu“. 

Hún sagði í framhaldinu að námskráin ætti að endurspegla miklu meiri fjölbreytni og meira 

val. Hún benti á að það væri hægt að klára verkefni og ná markmiðum á svo ótrúlega 

fjölbreyttan hátt og það verði að endurspeglast í nýju námskránni. 

Einnig var talað um að samfélagslegar breytingar kölluðu á breytingar í tónlistarskólunum 

og að tekið yrði til í þeim stöðlum sem þar væru. Einn viðmælandi sagðist í þessu 

samhengi vilja sjá meiri fjölbreytni í tónlistarnámi og sagði eftirfarandi um málið: 

Við erum með klassíska námskrá og við erum með rytmíska námskrá. Ég myndi 

vilja sjá þau tvö fyrirbæri bara út og sjá tónlistarkennslu með miklu meiri 

möguleika á fjölbreytni, sérstaklega á grunnstigum námsins, án tillits til stíla. Ég 

myndi opna viðfangsefnin mjög mikið upp í námskránni. 

Hann sagði ennfremur að í framhaldsnámi ættu nemendur að geta haft möguleika á að 

sérhæfa sig en það kalli á að nemandinn geti valið hvaða leiðir hann vilji fara. Hann talaði 
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um að námskrá yrði að vera þannig að hún gæfi möguleika í stað þess að loka. Hann sagði 

í kjölfarið að hann héldi að skapandi þættir í tónlistarnámi væru sífellt að verða 

mikilvægari og ekki sýst upp á háskólanám í tónlist að gera. 

Annar viðmælandi talaði um að hann væri alls ekkert viss um að það væri almenn vitneskja 

um það hjá tónlistarskólunum að háskólanám í tónlist væri orðið fjölbreyttara og að 

framhaldsnám í tónlist á Íslandi hafi opnast líka. Um málið sagði hann eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi er ég ekkert viss um að tónlistarskólar um landið viti af því að þetta sé 

að opnast, bara svo það sé sagt sko, af því að það er ekki eins og maður lesi um 

þetta. Maður fær ekkert upplýsingar um að þetta sé möguleiki. 

Hann sagðist í framhaldinu vera ánægður með að leiðir til framhaldsnáms væru að opnast 

en hann sagðist hins vegar vera mjög ósáttur við þær leiðir sem væru í boði fram að þeim 

stað í náminu. Hann sagðist sjá, í gegnum þessar breytingar, ákveðna von um nýjar 

áherslur í tónlistarnámi sem hann væri sáttari við. Um málið sagði hann eftirfarandi: 

Er þetta þá kannski ljósið í endanum á göngunum? Upp á að breyta námskránni þar 

fyrir neðan, með það að leiðarljósi að geta sagt, „já en ég er að fara þangað“, fyrst 

að fólk er svona rosalega fast í því regluverki og þú ákveður bara, „ég ætla að fara á 

poppbrautina“, þá eru ákveðin element sem þú þarft að hafa þekkingu á þar, 

eðlilega. 

Bent var á að það væri rosalega mikilvægt að tónlistarnemendur hefðu tækifæri til þess að 

velja sitt áhugasvið fyrr í tónlistarnámi og jafnvel á grunnskólaaldri vegna þess að 

tónlistarnám, líkt og allt annað nám, snúist svo mikið um áhugahvöt hvers og eins og 

kerfið þurfi að taka það til greina. Einn viðmælandi talaði um að fyrst framhaldsnám væri 

orðið fjölbreyttara en það hafi verið þyrfti einhverja leið sem myndi gagnast því fólki betur 

sem ætlaði sér að fara þessar nýju leiðir sem væru aðrar heldur en nám í hljóðfæraleik í 

klassískri eða rytmískri tónlist. Hann talaði í framhaldinu um að það kæmi honum ekki á 

óvart að fólk myndi vilja fara aðrar leiðir í tónlistarnámi heldur en þær sem hafi verið í 

boði. 

Ein viðmælenda kom með athyglisvert sjónarmið um að við værum í dag með 

skólastofnanir sem væru ekki að kenna tónlist almennt heldur væru þær að kenna vissa 

tegund af tónlist. Hún talaði í þessu samhengi um að tónlistarskólar á Íslandi hafi verið 

smíðaðir út frá ákveðinni konservatory hugmynd erlendis frá en við þyrftum að hugsa 

okkar kerfi á víðari hátt en svo. Hún sagði eftirfarandi um það: 

Við erum bara að reyna að kenna svolítið eins og konservatoríin erlendis. En í 

þessum borgum erlendis ertu með allar hinar tegundirnar af tónlistarskólum. Við 

þurfum að vera þetta allt en við erum það ekki og þar af leiðandi erum við ekki að 
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þjóna kúnnanum okkar. Við þurfum að vera Kaupfélagið, við þurfum að selja skó 

og kjötfars. 

Hún sagði að lokum að tónlistarnám þyrfti að þjóna fleiri nemendum en það geri og sagði 

þetta um málið: „Tónlistarnám á Íslandi á að vera fyrir alla, en það er langt frá því að vera 

fyrir alla“. 

Annar viðmælandi kom með áhugaverðan punkt varðandi nýjan markað fyrir ungt 

tónlistarfólk sem séu samfélagsmiðlar en hún sagði að við mættum ekki horfa framhjá því 

að ungt fólk væri farið að hafa tekjur af tónlist í gegnum þessa miðla. Hún sagðist telja að 

það þyrfti að fræða ungt fólk um þennan nýja raunveruleika sem við búum við og auk þess 

sagðist hún vilja sjá skólana bjóða upp á áfanga í hljóðupptökum og tónsköpun í tölvum 

vegna þess að ungt fólk sé farið að skapa tónlist án hljóðfæra í dag. Hún sagði í 

framhaldinu að vandamálið væri að núverandi kerfi vanti utanumhald um þennan nýja 

raunveruleika, kerfið þurfi að þroskast og til þess þurfi góða endurmenntun fyrir kennara 

og stjórnendur. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að fjölbreyttara tónlistarnám væri svolítið flókið vegna 

þess að aðstæður, varðandi tækjakost og starfsfólk, væru svo misjafnar í tónlistarskólunum 

um allt land. Það væri því svolítið misjafnt hvort skólar gætu tekið fjölbreyttar stefnur að 

sér. Einnig var nefnt að það þyrfti að vera öðruvísi fagfólk í hverjum tónlistarskóla og það 

gæti verið flókið og sérstaklega á litlum stöðum á landsbyggðinni.  

Einn viðmælandi sagðist telja poppdeildina í MÍT vera svarið, í þeim skóla, við auknu 

námsvali í tónlistarnámi á háskólastigi. Hann sagði að sú braut hafi tekið út töluvert af 

hefðbundnum kröfum námsins og sett inn aðrar kröfur í staðin til að mæta þessum 

breytingum. Hann sagði í framhaldinu að það hafi mikil áhrif á hljóðfæranám í dag að 

fyrirmyndirnar hvað hljóðfæraleik varði væru ekki til staðar í bili vegna þess að 

hljóðfæratónlist væri í raun ekki í tísku í dag. Hann sagði í framhaldinu að tímarnir breytist 

einfaldlega og hann haldi að tónlistarskólarnir þurfi að hlusta eftir þessum breytingum. Um 

málið sagði hann eftirfarandi: „Tónlistarkennsla getur ekki þrifist nema hún lesi svolítið 

samfélagið og ég hugsa að þessu tónlistarskólakerfi sé ógnað ef það gerir það ekki“. 

Annar viðmælandi benti á að Skapandi brautin á Akureyri væri einmitt hugsuð á 

framhaldsstigi og þar sem það væri ný leið til framhaldsnáms hafi skólinn hugsað út í 

einhvers konar undirbúningsnám fyrir þá leið. Hann sagði að skólinn hafi boðið upp á eitt 

undirbúnings ár fyrir Skapandi brautina og það hafi einnig verið rætt innan skólans að 
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bjóða upp á einhverja áfanga fyrir yngri nemendur í notkun tölvutækni í tónlist. Hann 

sagðist halda að þessar breytingar í tónlistarnámi væru að eiga sér stað núna. 

Hann benti í kjölfarið á að einn stór galli við núverandi námskrá væri sá að nýjar leiðir í 

tónlistarnámi rúmist í raun ekki vel innan kerfisins vegna þess að það væri svo þröngur 

stakkur sniðinn utan um áherslur námsins í námskránni. Hann sagði að Skapandi brautin 

hafi ekki rúmast innan aðalnámskrár tónlistarskóla og þess vegna hafi verið brugðið á það 

ráð að koma henni fyrir innan námskrár framhaldsskóla sem sé mun opnari. Hann benti 

hins vegar á að vegna flækjustigs þegar komi að fjárhagslegum atriðum og samskiptum 

ríkis og sveitarfélaga við tónlistarskólana þá hafi í rauninni verið ákveðin lukka að 

Skapandi brautin hafi ekki rúmast innan aðalnámskrár tónlistarskóla. Um málið sagði hann 

eftrifarandi: „Það sem hefur einmitt bjargað okkur með Skapandi brautina er að koma 

þessu inn í stúdentsprófs kerfið. Þá er þetta framhaldsnám, af því þetta er nám á 

framhaldsskólastigi. Þú getur tekið stúdentspróf, og gert þetta þannig“. 

Sá viðmælandi sem kom með hugmyndina um lagskipta A, B og C kerfið í tónlistarnámi 

kom með svolítið áhugaverðan vinkil á þær nýju leiðir sem hafi verið að myndast í 

tónlistarnámi en hann sagði þetta vera viðbótarleið sem væri í rauninni ekki inn í pælingum 

hans með A, B og C leiðir vegna þess að á þessari línu gildi svolítið önnur lögmál. Hann 

sagði í kjölfarið að þetta væri eitthvað sem rúmist eiginlega ekki innan tónlistarskólanna af 

því að tónlistarskólarnir og tónmenntakerfið væri einhvers konar afrekskerfi en það væri 

ekki markaðssinnað og þarna gildi ákveðin markaðslögmál. Hann talaði þó um að hann 

héldi að Listaháskólinn væri að gera fína hluti í þessari deild og sagði eftirfarandi um það: 

„Þetta fyrir mér er bara svolítið sér deild en ég held að Listaháskólinn sé alveg á réttri leið í 

þessu og það er mikill áhugi fyrir þessu. Þarna eru til dæmis Sóley og Pétur Ben að kenna“. 

4.5.2 Samræming eða ekki í tónlistarnámi 

Þegar samræming í tónlistarnámi bar á góma má segja að skoðanir viðmælenda hafi verið 

svolítið skiptar. Mikilvægi samræmingar í tónlistarnámi virðist fara svolítið eftir 

sjónarhorni fólks á viðfangsefnið almennt og það má segja að það hafi verið niðurstaðan í 

viðtölum rannsakanda. Ef draga ætti saman þær skoðanir sem komu fram í viðtölunum þá 

skiptast þær eiginlega í þrjá flokka.  

Ákveðnum hópi viðmælenda finnst samræming í tónlistarnámi skipta miklu máli. Þeir 

aðilar bentu til dæmis á að fyrir þá nemendur sem hugsuðu sér að fara hinar hefðbundnu 

flytjendaleiðir í klassískri- og djass tónlist sé samræming mjög mikilvæg. Einnig var bent á 
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að samræming geti hugsanlega verið mikilvæg upp á jöfn tækifæri til náms yfir allt landið 

að gera. Einn viðmælenda sagði samræmingu í tólistarnámi vera mjög mikilvæga og í raun 

lykilatriði í kerfinu. Hann benti á að fyrir þá sem ætli sér að fara alla leið í háskólanám í 

hefðbundnum flytjendaleiðum og ætli sér svo síðar að fara í prufuspil fyrir 

sinfóníuhljómsveitir sé samræming mjög mikilvæg og prófin nauðsynlegt æfingatæki sem 

þjálfi nemendur í þessu formi. Annar viðmælandi sagði að ef það ætti að keyra fólk áfram 

með námsmati að einhverjum punkti þá skipti samræming máli. Þetta snúist um gæði 

kennslunnar og að hún innihaldi þau atriði sem séu metin nauðsynleg í slíku námi. Hann 

sagði að það væri erfitt að komast fram hjá samræmingunni ef um væri að ræða 

einstaklinga sem eigi að fara lengra í hefðbundnu námi.  

Sumir viðmælenda mátu stöðuna því þannig að samræming væri mikilvægt tæki til þess að 

tryggja gæði og ákveðinn standard innan námsins. Einn viðmælenda talaði aftur á móti um 

að hún væri svolítið hugsi um hvort það hafi í raun þurft að búa til samræmt prófakerfi til 

þess að halda standard í tónlistarskólunum eða hvort það hefði verið heppilegra að taka 

betra samtal á landsvísu um þessi mál og skipuleggja kerfið út frá því samtali og þannig án 

samræmingar að ofan. Nokkrir af viðmælendum töluðu um að samræming væri fyrst og 

fremst mikilvægt tæki upp á að kerfin á milli skóla tali saman og að nemendur geti farið á 

milli skóla án vandamála en þó var bent á að sérstaða innan skóla gæti líka verið mjög 

jákvæður hlutur. Einhverjir viðmælenda veltu fyrir sér hvort það væri hægt að hugsa sér 

einhvers konar blöndu af samræmingarhugsun og ekki. Í gegnum sýn eins viðmælanda á 

lagskipt kerfi tónlistarmenntunar kemur fram áhugavert sjónarhorn á samræmingu í 

tónlistarnámi. Hann sagði að á svæði A væri samræming mjög mikilvæg og prófin og allt 

sem því námsmati tengist þurfi að vera til staðar. Hann sagði þessa nálgun hins vegar ekki 

skipta miklu máli á svæði B og bætti við að svona hugsun mætti alls ekki vera á svæði C. Í 

þessu samhengi velti rannsakandi aftur fyrir sér hvort allt tónlistarnám sem 

tónlistarskólarnir haldi utan um geti talist sem A svæði tónlistarnáms miðað við þessa 

túlkun á svæðaskiptingu tónlistarnáms. 

Ákveðnum hópi viðmælenda finnst samræming í tónlistarnámi vera mikilvæg en að innan 

þessarar samræmingar þurfi að rúmast opnari markmið. Þessir aðilar tala auk þess flestir 

um að þeim finnist samræming ekki endilega vera viðeigandi á fyrstu árum tónlistarnáms.  

Einn viðmælenda sagði í þessu samhengi að hún væri fylgjandi því að það væru einhver 

grunnviðmið um það sem væri mikilvægt í tónlistarnámi en að sama skapi verði að leyfa 

fjölbreytninni að grassera líka. Hún sagðist halda að það þyrfti að leyfa hverjum 
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tónlistarskóla að vera með sína sérstöðu. Hún velti því í kjölfarið fyrir sér hvort 

samræming í tónlistarnámi gæti komið inn aðeins seinna í ferlinu: „Kannski bara ekki 

strax. Ekki fyrr en það er orðið ljóst hvað nemandinn vill gera við hljóðfærið. Kannski er 

hægt að gefa samræmingunni minna pláss fyrstu fimm, sex árin í tónlistarnáminu, og svo 

geturðu keyrt á henni“. 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum og velti fyrir sér hvort hægt væri að hugsa sér 

kerfi þar sem einhvers konar samræming kæmi meira inn þegar nemendur væru búnir að 

ákveða að þá langi að taka þetta nám lengra. Þá væri nemendum boðið upp á að fara í 

eitthvað fastmótaðra ferli. Annar viðmælandi var á svipaðri línu og talaði um að honum 

finndist æskilegt að það væri lögð áhersla á samræmingu á milli skóla á einhverju stigi 

námsins en þó ekki á byrjunarstigi. Það þyrfti að samræma eitthvað þannig að 

erfiðleikastigin væru svipuð en hann benti hins vegar á að það þyrfti að finna lausnir fyrir 

þann mikla fjölda nemenda sem að hætti námi fyrir grunnpróf. Hann benti í kjölfarið á að í 

kerfinu væri í raun ekki verið að horfa á alla hæfileika sem nemendur hafi sem 

tónlistarmenn og sagði eftirfarandi: „Það er bara, geturðu lesið nótur rosalega hratt og 

geturðu spilað tíu mínútna verk? Það er svo mikið meira, það er ekki verið að horfa á 

heildarmyndina“. 

Ákveðinn hópur viðmælenda er að vissu leyti á móti samræmingu í tónlistarnámi af 

ýmsum ástæðum. Einn viðmælenda sagðist vera á móti samræmdum prófum í námi 

yfirleitt og það eigi kannski sérstaklega við í tónlistarnámi. Hann talaði um að honum 

finndist þurfa að vera pláss í kerfinu fyrir þá sem hafi sérstöðu og að samræming megi ekki 

stoppa þá einstaklinga af. Hann benti til dæmis á eftirfarandi í þessu samhengi: „Hefði 

Björk náð langt á einhverju samræmdu prófi? Eða Sigur Rós? Eða Of Monsters and Men? 

Kannski, en  þau eru góð út af því að þau eru með hluti út fyrir samræminguna“. 

Hann benti auk þess á að í framhaldsskólakerfinu væru skólarnir flestir með sín einkenni 

og hann sagðist spyrja sig af hverju tónlistarskólar mættu ekki hafa sín einkenni líka. 

Annar viðmælandi tók í sama streng varðandi tónlist og samræmingu en hún benti á að til 

þess að ná í gegn sem tónlistarmaður þyrfti maður að standa út úr og vera dálítið öðruvísi. 

Annar viðmælandi talaði um að honum finndist fjölbreytni þurfa að fá að lifa og að honum 

finnist tónlist vera menningarfyrirbæri sem væri erfitt að fanga í bása og þar með líka erfitt 

að samræma. Hann sagði að það þyrfti auðvitað að gera einhverjar gæðakröfur í 

tónlistarskólum en það væri erfitt að stjórna því með samræmingu í viðfangsefnum eða 

aðferðum vegna þess að tónlist væri opið menningarfyrirbæri sem hafi svo mörg andlit. 
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Hann sagðist vilja opna fyrir fjölbreyttar leiðir og fjölbreytt viðfangsefni innan 

tónlistarskólanna og hann sæi ekki að samræming myndi stuðla nægjanlega vel að því. 

Hann sagðist vilja meira frelsi fyrir mismunandi áherslur á milli tónlistarskóla og þannig 

líka frelsi fyrir skólana til að ráða mismunandi kennara. 

Samræming hefur verið mjög ráðandi hluti af kerfi tónlistarmenntunar á Íslandi og það má 

segja að fyrir hinar hefðbundnu flytjendaleiðir sé samræming á vissan hátt heppileg eins og 

bent hefur verið á. Það sem rannsakanda finnst umhugsunarvert er hins vegar að með 

breyttum tímum hafa skapast nýjar og fjölbreyttari leiðir í tónlistarnámi og þar af leiðandi 

nýjar ástæður fyrir því að fólk fer í tónlistarnám til að byrja með og þannig fjölbreyttari 

markmið. Til dæmis finnst rannsakanda að það megi velta fyrir sér hvort þær leiðir sem 

nemendur þurfi að fara til þess að komast í gegnum námsmat tónlistarskólanna þjóni 

þörfum allra tegunda af tónlistarfólki. Rannsakanda finnst í öllu falli vera þess virði að 

velta þessum spurningum upp þegar kemur að gerð nýrrar námskrár. 

4.5.3 Áherslur í næstu námskrá 

Í lok viðtalanna var spurt hvort það væri eitthvað sérstakt sem þau vildu koma á framfæri 

varðandi vinnu við gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla. Þar með fengu viðmælendur 

ákveðið tækifæri til að kjarna þær áherslur sem þeim finndist vera mikilvægastar þegar 

kæmi að nýrri námskrá. Eins og áður kom fjölmargt áhugavert fram og hér á eftir mun 

rannsakandi draga saman helstu áherslur viðmælenda. 

Allnokkrir viðmælenda töluðu um mikilvægi þess að ný námskrá tónlistarskóla myndi  

verða lifandi plagg og það væri hægt að gera breytingar og lagfæringar á henni og þannig 

þróa hana áfram án mikilla vandræða. Ástæður sem voru nefndar fyrir mikilvægi þessa 

atriðis voru í fyrsta lagi að sú staða sem væri núna mætti ekki koma upp aftur. Núverandi 

námskrá væri orðin allt of gömul og það væru fjölmörg atriði innan hennar sem mikið 

ósætti væri um og sem hefði ekki átt að vera svo erfitt að lagfæra en einhverra hluta vegna 

væri það ekki hægt. Núverandi námskrá væri föst í skorðum og þannig gæti kerfið utan um 

hana illa brugðist við breyttum áherslum og breyttum tíðaranda. Einn viðmælenda benti í 

þessu samhengi á að auk þess að svona námskrá þyrfti að vera lifandi plagg þá þyrftu 

kennarar að vera vakandi í sinni kennslu og sínum kennluviðhorfum gagnvart þróun og 

breytingum í samfélaginu. Um núverandi námskrá sagði hann meðal annars eftirfarandi: 

„Vandamál aðalnámskrár er að þróast ekki með tímanum og vera ekki lifandi plagg sem 

tekur breytingum og aðlögun“. 
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Annað áhersluatriði sem var mjög áberandi meðal flestra viðmælenda var krafan um opnari 

möguleika til tónlistarnáms og að næsta námskrá innihaldi fjölbreyttari markmið. Einn 

viðmælenda talaði í þessu samhengi um að hann myndi vilja sjá tónlistarnám með breiðari 

áherslur. Hann sagði það vera sorglegt að við værum ekki með meiri fjölbreytileika og 

breiðara svið í tónlist innan tónlistarskólanna. Í framhaldinu sagðist hann vilja sjá áherslur 

á meiri sköpun og meira samtal við nemendur í nýrri námskrá. Annar viðmælandi sagði að 

hún myndi vilja sjá víðara námsmat og áherslur á fjölbreyttari færni- og getumarkmið. Hún 

myndi einnig vilja sjá að lögð væri meiri áhersla á félagslega þætti í tónlistarnámi, meiri 

andlegan stuðning og skýrari sýn á hlutverk hljóðfæratíma sem styðjandi samveru. Hún 

sagðist vilja sjá meiri áherslu á valdeflingu nemenda í gegnum þeirra nám heldur en á 

tæknilega fínpússun. Tækniáherslur séu mikilvægar og eigi mikinn rétt á sér en þær mættu 

koma meira inn aðeins síðar. Annar viðmælandi talaði um að hann myndi vilja sjá opnara 

kerfi sem mæti þörfum nemenda betur og sagði hann eftirfarandi um málið: 

Það er náttúrulega þröngur stakkur sniðinn í námskránni. Við þyrftum eitthvað 

meira inn í þetta heldur en bara þessar tvær stefnur sem við höfum á Íslandi, 

rytmíska og klassíska. Það þarf eitthvað sem að sinnir þessum sem að falla úr námi 

af því að þetta sinnir þeirra þörfum engan veginn. Það þarf eitthvað fyrir þau. Ekki 

stranga rytmíska og ekki stranga klassíska, mix af öllu.  

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum um að hún myndi vilja sjá meira frelsi innan 

námskrárinnar, bæði fyrir nemendur og kennara. Hún talaði um að það væri gott ef námið 

væri aðeins minna niðurnjörvað og það væri lögð áhersla á fjölbreyttari tegundir tónlistar 

og fjölbreyttari leiðir til þess að vinna með tónlist og það væri enn meiri áhersla lögð á 

sköpunarþáttinn. Enn annar viðmælandi sagði að hann myndi reyna að leggja áherslu á að 

hafa tónlistarnám svolítið opið og benti í því samhengi á að bara með því að opna á stíla 

tónlistar og leyfa öðrum fagþáttum að vera svolítið misjöfnum á milli nemenda værum við 

strax komin með persónumiðaðra tónlistarnám. Hann talaði einnig um að tónlistarskólarnir 

þyrftu einfaldlega að fylgja þróun í tónlist betur eftir. Hann kom að lokum með 

áhugaverðan punkt þegar hann benti á að það væri mikilvægt að tónlistarskólarnir mismuni 

ekki nemendum með sínum sterku skoðunum á því hvað sé gild tónlist og hvað ekki. Hann 

nefndi mismunun sem stóra ástæðu fyrir því að tónlistarskólarnir þyrftu að opna fyrir aðrar 

stefnur tónlistar en hann sagði meðal annars þetta um málið:  „Opnun á tónlistarstefnur, 

mér finnst það bara vera mikilvægast af öllu. Um leið og þú ert búinn að setja eina 

tónlistarstefnu ofar annarri þá ertu farinn að mismuna nemendum“. 
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Eins og fram hefur komið virtust margir viðmælenda vera meðvitaðir um þörfina á því að 

tónlistarskólarnir fylgdust betur með breyttum tímum og breyttri samfélagsgerð. Einn 

viðmælenda sagði um þetta að tónlistarskólarnir þyrftu að taka meira tillit til 

samfélagslegra breytinga og koma meira til móts við áhugasvið nemenda, auk þess að 

tónlistarskólarnir þyrftu að fara að horfast í augu við það að áherslur á öðrum skólastigum 

hafi breyst og þessi skólagerð þurfi svolítið að fylgja með. Hún sagði eftirfarandi um 

málið: 

Ég held að þetta snúist um það að tónlistarskólinn þarf að passa sig á því að sitja 

ekki eftir sem risaeðla. Við þurfum að fara að horfa til þróunar skólakerfisins, og 

bara þróunar yfir höfuð, og við þurfum að fara að horfa til endurmenntunar og horfa 

til annarra skapandi þátta, sem tengjast inn á tónlist. 

Hún minnist í kjölfarið aftur á mikilvægi þess að tónlistarnám þyrfti að vera hugsað til 

gagns og gamans og að það þurfi að færa fókus námsins aðeins meira þangað. 

Einn viðmælenda talaði um að draumaskólinn hennar væri eins og tré þar sem væri viss 

grunnur sem allir þyrftu að læra en áhugahvöt nemenda væri samt sem áður þungamiðja 

námsins. Hún talaði um að þegar þessum grunni væri náð gætu nemendur valið svolítið 

sínar leiðir eða greinar í trénu og það færi þá svolítið eftir áhugasviði nemandans hvaða 

leiðir viðkomandi myndi fara. Í framhaldinu talaði hún hins vegar um að þetta væri ekki 

hægt í dag vegna þess að eins og núverandi námskrá væri byggð upp væri eina leiðin fyrir 

nemendur í gegnum kerfið bara að fara í einleikarapróf í lokin. 

Annar viðmælandi talaði um að hún myndi vilja sjá áherslu á gott og skýrt námsmat sem 

skipti máli í námi nemenda. Hún benti á að það væri ákveðið ósamræmi á milli markmiða 

kerfisins og þess sem væri í raun og veru hlutverk almennra tónlistarskóla. Það sjáist vel 

þegar rýnt sé í tölur um hversu margir taki próf innan kerfisins en um málið sagði hún 

eftirfarandi: 

Ef maður skoðar bara próftökutölur fyrir landið, það eru þónokkuð margir sem taka 

grunnpróf, en samt ekki. Innan skólanna eru þetta bara alls ekki margir nemendur 

hlutfallslega miðað við nemendafjölda en svo minnkar þetta heldur betur með 

miðprófinu. Svo þegar horft er á hversu margir nemendur klára framhaldsstig, þetta 

er ekki neitt neitt, og að fara að einblína á það sem einhverja mælistiku á gæði 

skólanna er gjörsamlega út í hött. Þessi fjöldi, svart á hvítu, segir að þetta er ekki 

hlutverk tónlistarskólanna. 

Annar viðmælandi sagði að tónlistarskólar þyrftu að losa sig undan allri þeirri stöðlun sem 

væri í kringum tónlistarnám og opna fyrir meiri fjölbreytileika og þetta gildi yfir alla 

línuna, bæði hvað innihald og útfærslu námsins og námsmatið varði. Hann sagðist í 

kjölfarið halda að það væri mjög mikilvægt að skólarnir öðlist frelsi til að setja upp það 
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andlit sem passi best inn í það umhverfi sem þeir séu í og öðlist þannig sem mesta virkni í 

sínu samfélagi. Hann sagðist að lokum vilja sjá mun minni áherslu á toppstýringu innan 

kerfisins en sé nú. 

Einn viðmælenda talaði um að þó að aðalnámskráin væri til umræðu hér þá vildi hún 

einnig sjá endurskoðun deildarnámskrár fyrir sína hljóðfærafjölskyldu af því að nú væri 

komin 20 ára reynsla af þessu kerfi. Hún sagði eftirfarandi um málið: 

Við vitum hvað virkar og hvað virkar síður og við vitum hvað virkar sem er ekki í 

námskránni. Þannig að ég myndi vilja að við settumst niður og færum yfir það og 

að sjónarmið sem flestra fengju að koma að borðinu. 

Hún sagðist í framhaldinu vilja sjá fjölbreyttara námsmat en einnig skýrar útskýringar á 

mismunandi tegundum námsmats: „Ég myndi vilja sjá fjölbreyttara námsmat í 

aðalnámskránni, orðað skipulega, þannig að þeir sem eru ekki með innsýn inn í 

kennslufræði skilji þá við hvað er átt“. 

Hún sagðist einnig vilja skoða möguleika á mismunandi útfærslum á lokaprófum: „Mér 

þætti gaman að sjá fleiri útfærslur á lokaprófum. Það er allt í lagi að endurskoða formið á 

þessu, þannig að það sé hægt að gera þetta á fleiri vegu“. Hún gaf dæmi um mögulega 

útfærslu á lokaverkefni: 

Til dæmis bara að búa til project. Nemandinn leigir sjálfur sal og skipuleggur allt í 

sambandi við þetta, hann pantar sjálfur efnisskrá, hann fær með sér meðspilara og 

ákveður efnisskrána í samráði við kennarann. Það er miklu praktískara verkefni 

heldur en að senda umsókn til prófanefndar. 

Hún benti einnig á annað dæmi um útfærslu á lokaverkefni: „Til dæmis mætti búa til 

upptöku, þetta er eitthvað sem ég hefði grætt mikið á, að kunna grunnatriði í hljóðvinnslu, 

vinna smá í myndvinnslu og geta búið til myndband“. 

Hún talaði í kjölfarið um að það væri hægt að ná sömu markmiðum á svo marga 

mismunandi vegu en hún benti hins vegar á að ef nemendur ætli sér í hefðbundin 

inntökupróf og prufuspil þá sé gamla leiðin frábært æfingatæki fyrir það: 

Fyrir þá sem ætla í áheyrnarpróf, þá er þetta form frábært, af því að það þjálfar þau í 

því að takast á við óeðlilegar aðstæður. Þá ættu þau helst að fara í þrjú svona áður 

en þau fara áfram, vegna þess að því oftar sem þú gerir þetta því minna ógeðslegt 

verður það. 

Hún benti hins vegar á að fyrir þá sem væru ekki að gera þetta til þess að fara í 

áheyrnarpróf heldur kannski bara að gera þetta fyrir sjálfan sig, eða til að verða bara betri 

manneskjur, þá héldi hún að það ætti að bjóða upp á annað námsmat og bara annan 
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lokapunkt námsins. Hún talaði um að það mætti virkja nemendur miklu meira, heldur en 

væri gert í núverandi kerfi, í að hafa skoðun á verkefnavali, hafa skoðun á meðspilurum, 

hvað eigi að gera, hvernig og hvar eigi að gera það. Hún sagðist að lokum vilja sjá 

mismunandi útfærslur á námsmati og að kennurum væri treyst meira fyrir námsmati sinna 

nemenda í kerfinu: „Ég myndi vilja sjá að það væri opnað á mismunandi útfærslur og að 

fagmennsku kennarans væri treyst meira“. 

Nokkrir af viðmælendum rannsakanda virtust í sjálfu sér vera frekar hlynntir kerfinu eins 

og það er en töluðu aftur á móti um að vera ósáttir við ákveðnar áherslur eins og til dæmis 

ákveðin verkefni og kröfur og í raun erfiðleikastig kerfisins sem sé óraunhæft. 

Einn viðmælenda talaði um að það væri mjög mikilvægt að það sé námskrá til staðar sem 

nái yfir allt landið og að samræmt form væri á náminu en það verði að létta námskránna. 

Hún þarf að vera miklu þægilegri og hún þarf að vera miklu auðveldari. Hún þarf 

bara að vera mýkri, meira eins og breska námskráin, Associated board, hún er miklu 

þægilegri, í alla staði. 

Hann talaði í kjölfarið um ákveðna ókosti við núverandi námskrár: 

Námskrárnar sem við erum að vinna eftir í dag, þær eru alveg ofboðslega 

niðurnjörfaðar og andlausar fyrir vikið. Svona námskrá þarf að hafa fullt af 

hugmyndum. Hún þarf að bjóða upp á mikið af möguleikum. Hún þarf að tíunda 

möguleikana en hún þarf að vera miklu opnari. Eins og klassíska námskráin er í 

dag, þá er hún killer, af því að hún býður ekki upp á neina sköpun. Hún getur verið 

mjög góð en það eru bara einstaka nemendur sem hún virkar fyrir. Það er mjög gott 

að hafa hana þegar hún virkar en hún algjörlega virkar ekki fyrir mjög stóran hóp. 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum um ákveðnar breytingar sem þyrfti að gera á 

núverandi kerfi og sagði að það þyrfti að taka þá þrjá samræmdu áfangana sem væru í 

námskránni og færa niður um eitt eða tvö þrep, niður alla línuna. Það mætti fara styttra 

með grunnnámið og miðprófið mætti vera aðeins fyrr á ferðinni líka. Framhaldsprófið væri 

í raun að teygja sig inn á háskólastig eins og staðan væri í dag en þetta sé stúdentspróf og 

það þurfi því að breyta þessu. Um málið sagði hann meðal annars þetta: 

Framhaldsprófið er stúdentspróf. Þetta er ekki háskólapróf. En það teygir sig 

verulega inn í háskólann og það er ekki rétt að gera það. Þetta gengur of langt sem 

verður til þess að það eru fyrst og fremst séníin og hörðu naglarnir sem ná að ljúka 

hinni almennu tónlistarskóla námskrá. 

Hann sagði í framhaldinu að framhaldspróf ætti að vera sambærilegt við stúdentspróf, sem 

það væri ekki í dag og þetta yrði til þess að það væri ofboðslega lítill hópur sem næði að 

klára þetta nám með prófi og tónleikum. Hann sagðist vera svolítið hugsi yfir námsmatinu 

á framhaldsstiginu og hvort það mætti ekki breyta áherslum þegar nemendur væru komnir í 
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framhaldsnám: „Mér finnst að það mætti þess vegna hugsa það þannig að framhaldsnámi 

tónlistarnemanda ljúki með frammistöðumati“. 

Hann talaði áfram um að það þyrfti að skala námið niður til þess að fólk sem færi af stað í 

námið sæi fram á að það gæti lokið því. Um málið sagði hann meðal annars þetta: „Við 

þurfum að huga að því að fleiri tónlistarnemendur geti labbað út úr tónlistarskólanum með 

það stolt á bakinu að hafa lokið þessu“. 

Einn viðmælandi talaði um að henni finndist svo stórt menntaafl í íslensku samfélagi, sem 

tónlistarnám og tónlistarskólarnir út um allt land væru vissulega, ætti að hafa samræmda 

námskrá að einhverju leyti en það þyrfti að byggja hana upp á sambærilegan hátt og þær 

námskrár sem séu í gildi á öðrum skólastigum eins og til dæmis á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Hún spurði eftirfarandi spurninga um málið: „Af hverju er til dæmis 

ekki horft til ákveðinna lykilþátta? Til hvers er tónlistarskólinn? Er hann bara til þess að 

æfa tækni eða ertu að byggja upp fólk? Erum við að byggja upp samfélög?“ 

Hún talaði í kjölfarið um mikilvægi þess að horft væri til ákveðinna grunnþátta menntunar 

og ákveðinnar lykilhæfni við gerð nýrrar námskrár: „Ég er að tala um allskonar grunnþætti 

menntunar, eins og til dæmis lýðræði og sköpun, og þarna þarf líka að vera ákveðin 

lykilhæfni. Af hverju liggja þessir þættir ekki til grundvallar?“ 

Hún sagði í kjölfarið að í menntavísindum í dag þætti námskrá sem væri svona rosalega 

verkefna- og verkamiðuð, eins og aðalnámskrá tónlistarskóla væri, ekki góð námskrá. Hún 

sagði að það þyrfti að hugsa út í það fyrir hvern þetta kerfi væri í raun sniðið, út á hvað 

svona námskrá gangi, fyrir hvern við værum að gera svona námskrá og hvert markmið 

hennar ætti að vera. Hún talaði að lokum um að það sem vantaði núna væri víðtækt samtal 

innan tónlistarskólanna og það væri einnig gott að fá utanaðkomandi aðila inn í þetta 

samtal. Um málið sagði hún meðal annars eftirfarandi: „Þetta er rosa ferli, en ef það á að 

gera þetta þá væri gott að fá einhvern til að leiða þetta sem væri aðeins fyrir utan. En mikið 

rosalega er spennandi verkefni inn í tónlistarskóla samfélaginu, fyrir samtal“. 

Annar viðmælandi sagðist telja að það þyrfti að stíga nokkur skref til baka og sjá þessi mál 

í stærra samhengi vegna þess að við værum fyrst og fremst að gera þetta fyrir krakkana. 

Hún benti á mikilvægi þess að hugsa um ákveðinn milliveg í áherslum í tónlistarnámi: 

Við viljum halda áhuganum og bjóða upp á það sem börn vilja, í rauninni, og ef við 

náum þeim inn þá er hægt að kenna þeim ýmislegt, án þess að maður vilji eitthvað, 

krakka anarchy land, það er alls ekki það sem ég er að segja. 



 

75 

 

Einn viðmælandi talaði um að hún myndi vilja sjá aðgengilega námskrá sem væri 

víðtækari og hentaði líka því sem væri að gerast í tónlist í dag og í væntanlegri framtíð. 

Hún sagði að í dag væri svo miklu meira að gerast í tónlist heldur en áður og áherslur og 

stílar tónlistar blandist mjög mikið og það sem fólk væri að gera heiti ekkert endilega 

einhverjum nöfnum. Hún sagðist í framhaldi telja að það þyrfti að horfa til þessarar 

opnunar við gerð nýrrar námskrár. Þessu tengt benti hún meðal annars á eftirfarandi: „Fólk 

er að vinna saman í allskonar geirum og ég held að það væri gott að miða þetta svolítið út 

frá því, hvað allt er í rauninni opið í dag“. 

Margir töluðu um að vilja sjá að kerfið væri opnara og einn viðmælandi sagði að hann 

myndi vilja sjá að samræmd próf á vegum Prófanefndar tónlistarskóla væru bara möguleiki 

en ekki nauðsyn í nýrri námskrá. Hann sagði að það mætti hugsa sér að framhaldsprófið 

væri á vegum prófanefndar en honum finndist sú samræming og stöðlun sem sé núna í raun 

alveg ónauðsynleg þegar komi að grunn- og miðprófi. 

Annar viðmælandi sagðist halda að margt í núverandi námskrá væri í raun tímalaust og það 

ætti að horfa á þá hlið. Hann sagði í kjölfarið að námskrá ætti að vera safn markmiða og að 

það þyrfti að horfa til þess. Það þyrfti að skilgreina vel hvað það sé sem þurfi að laga og 

skoða það út frá nýjum forsendum sem væru til staðar í breyttu samfélagi. Einnig þyrfti að 

skoða þann nýja raunveruleika sem hafi myndast með þeim ólíku skólastigum sem hafi 

myndast eftir að núverandi námskrá hafi verið gerð. 

Einn viðmælenda talaði um að henni finndist að rannsóknir eins og þessi ættu að vera hluti 

af verðandi námskrárvinnu. Hún talaði í kjölfarið um að mikilvægt væri að hugsa út í hvað 

hafi verið rannsakað af háskólanemum í tengslum við tónlistarnám á Íslandi og hver 

útkoman úr þeim rannsóknum hafi verið. Um þetta sagði hún meðal annars eftirfarandi: 

„Reynum að læra eitthvað, nota aðeins þessa þekkingu sem er til og er að verða til, þar sem 

professional tónlistarfólk er, í gegnum sína menntun, að vinna og búa til efni“. 

Að lokinni umfjöllun um niðurstöður þeirra 20 viðtala sem tekin voru fyrir þessa rannsókn 

vill rannsakandi þakka öllum þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Allir viðmælendur voru 

áhugasamir um viðfangsefnið og tilbúnir að leggja sitt mat á þau atriði sem rannsakandi 

spurði um. Rannsakanda þykir í kjölfar þessara viðtala nokkuð ljóst að nóg sé til af 

áhugasömu fólki með mikla yfirsýn yfir viðfangsefnið sem væri til í að taka þátt í samtali 

og vinnu við gerð nýrrar námskrár. 
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5. Reynsla og viðhorf tónlistarnemenda 

Auk þeirra 20 viðtala sem tekin voru fyrir þessa rannsókn brá rannsakandi á það ráð að 

útbúa opinn spurningalista og senda á núverandi og fyrrverandi tónlistarnemendur á öllum 

stigum náms. Þátttaka var mjög góð og bárust svör frá á fimmta tug nemenda. Þannig má 

segja að skapast hafi talsvert breið sýn á skoðanir tónlistarnemenda á viðfangsefninu. 

5.1 Upplifun nemenda af kerfinu 

Það fyrsta sem rannsakandi vildi vita var hvort nemendur hafi haft einhverjar væntingar 

áður en þau hófu sitt tónlistarnám. Margir töluðu um að vegna aldurs hafi þau ekki beint 

haft skýrar væntingar til námsins en þó komu einhverjar athugasemdir fram. Nokkrir 

nemendur nefndu sem dæmi að væntingar þeirra hafi verið að hafa gaman, öðlast hagnýta 

þekkingu á ýmsum sviðum, efla sjálfstraust varðandi sviðsframkomu, auka skilning á 

tónlist, öðlast hæfni á hljóðfæri ásamt því að auka áhuga sinn og öðlast meira sjálfstraust.  

Í kjölfarið langaði rannsakanda að vita hvort eitthvað hafi komið nemendum á óvart 

varðandi uppbyggingu tónlistarnáms þeirra. Við þeirri spurningu komu talsvert fleiri svör. 

Einhverjir minntust á að hafa vænst þess að námið myndi höfða betur til þeirra, sem ungra 

krakka, en það hafi í raun gert og að meiri áhersla hefði verið lögð á þeirra áhugasvið en 

hafi verið gert. Nefnt var að það væri svolítið skrýtið hvernig náminu væri háttað fyrir ung 

börn. Lítil áhersla væri lögð á skemmtun, hlustun og upplifun í náminu en meiri áhersla á 

ákveðinn strúktúr sem snúist mest um það hvernig hefðbundinn atvinnu hljóðfæraleikari 

eigi að haga sér. Allnokkrir töluðu um að þeir hefðu viljað fá meiri leiðsögn í að spila eftir 

eyra, að læra meira um það að semja tónlist og fá tækifæri til að spila aðra stíla en þá sem 

hafi verið á dagskrá innan tónlistarskólanna. Einnig töluðu nokkrir um að of lítið hafi verið 

hugað að því að laga námið að einstaklingsbundnum þörfum nemenda. Þá var nefnt að í 

náminu hafi verið meiri áhersla á tækni en þau hafi átt von á miðað við að um tónlistarnám 

barna væri að ræða og nefnt var að mikill tími hafi farið í þjálfun á skölum og æfingum án 

þess að notkunargildi þess efnis hafi verið útskýrt mikið. Minni tími hafi farið í að læra 

verk og að vinna með það að tjá sig í gegnum tónlist.  

Nemendur sem höfðu reynslu af bæði klassísku og rytmísku námi töluðu um að ósamræmi 

í umfangi námsins hafi komið á óvart og að rytmíska námið væri mun umfangsmeira en 

það klassíska. Nokkrir rytmískir nemendur nefndu að það væri leitt hversu stíft námið geti 

verið ef farið sé eftir námskránni og að rytmíska námskráin væri of djass miðuð. Einnig var 
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nefnt að lítil tenging væri á milli tónfræðikennslu og hljóðfæranáms og það þyrfti að bæta 

úr því.  

Næst langaði rannsakanda að vita hvað nemendur myndu segja að væru jákvæðar og 

neikvæðar hliðar þess kerfis sem þau upplifðu í tónlistarskólunum. Það er greinilegt að 

nemendur hafa sterkar skoðanir á kerfinu, enda stóð ekki á svörum bæði um jákvæðar og 

neikvæðar hliðar þess. Það voru mörg jákvæð atriði sem nemendur nefndu í tengslum við 

sitt tónlistarnám en nokkrir minntust á að hafa lært öguð vinnubrögð á yngri árum og 

ákveðnar námsaðferðir sem hafi nýst vel í flestu öðru sem nemendur hafi tekið sér fyrir 

hendur. Nokkrir minntust á að það hafi verið jákvætt að fá að læra þá tónlist sem þau höfðu 

áhuga á og einhverjir töluðu um að það í bland við að fá að læra tónlist sem víkkaði 

sjóndeildarhringinn hafi verið mjög jákvæð samsetning. Nemendur sem höfðu reynslu af 

samspilum töluðu flestir um að vera þakklátir fyrir félagslega hlutann í náminu. Önnur 

jákvæð atriði sem komu fram hjá nemendum voru gott utanumhald, fjölbreytt upplifun, 

öflugt félagslegt starf, áhersla á samvinnu og samskipti, auk þess sem einhverjir töluðu um 

að námið væri fjölbreytt innan ákveðins ramma.  

Neikvæður hluti námsins er af sumum sagður hafa helst með forgangsröðun og 

kennsluhætti að gera. Margir töluðu um að hafa lært allt út frá nótum en að þau hefðu 

viljað læra meira eftir eyra, auk þess að læra um önnur skriftarkerfi eins og bókstafshljóma 

og tölusettan bassa. Nokkrir nemendur töluðu um að það væri neikvætt hversu þröngt svið 

tónlistarstíla væri notast við í tónlistarnámi og það væri mikilvægt að nemendur fengju að 

tjá sig í þeim stíl sem þeir tengdu sjálfir við en ekki endilega því sem tónlistarskólum 

finndist gott og æskilegt að nemendur myndu læra. Nefnt var að það vantaði fjölbreyttari 

áherslur í tónlistarnámi vegna þess að það henti ekki öllum að feta „einleikarabrautina“. 

Nokkrir nemendur töluðu um að vilja sjá meiri samvinnu á milli rytmísku og klassísku 

deildanna í tónlistarskólunum.  

Margir töluðu um að það mætti leggja meiri áherslu á spilagleði í tónlistarnámi auk 

hagnýtrar þekkingar sem nýtist áfram hvort sem fólk haldi áfram í tónlistarnámi í 

framtíðinni eða ekki. Talsvert margir töldu mikla áherslu á áfangapróf vera neikvæðan 

hluta af sinni upplifun því sú leið henti ekki öllum og þónokkrir nefndu að það ætti að vera 

rými fyrir þá aðila sem þetta námsmat henti ekki fyrir innan tónlistarskólanna. Allnokkrir 

töluðu um að prófin og stressið í kringum þau væri neikvæður þáttur tónlistarnámsins. Það 

ynnu ekki allir vel undir slíkri pressu og það geti verið neikvæð upplifun fyrir suma að 

neyðast til að þreyta próf og fá einkunn fyrir frammistöðu sína.  
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Lítið samtal á milli bóklegs náms og hljóðfæranáms var nefnt sem neikvæður partur af 

tónlistarnáminu. Í tengslum við það nefndu margir að tónfræði hefði oft neikvæð áhrif á 

áhuga ungra nemenda vegna þess að það væri ekki nægjanleg tenging við hljóðfæri 

nemenda og það að spila tónlist. Talað var um að nemendur sæu oft lítinn tilgang með 

faginu og upplifðu það því sem leiðinlegan hluta af náminu. Nemendur töluðu um að það 

ætti að vera hægt að tengja þessi fög betur saman og einhverjir bentu á að það mætti 

nálgast tónfræðikennslu á meira skapandi hátt. Einnig var nefnt að það vantaði meiri 

áherslu á praktískar hliðar þess að vera tónlistarmaður í seinni hluta námsins eins og til 

dæmis varðandi fjármálahlið tónlistar og einhvers konar tengingu námsins við 

atvinnutækifæri. Þá kom fram að það þyrfti að auka áherslur á andlega þætti tónlistarnáms. 

5.2 Námsmat í tónlistarskólum frá sjónarhóli nemenda 

Þar sem námsmat í tónlistarnámi er frekar áberandi í umræðunni um tónlistarkennslu þótti 

rannsakanda liggja beint við að spyrja nemendur út í þeirra reynslu af prófakerfi 

tónlistarskólanna og hvað þau hafi upplifað sem jákvætt og neikvætt við það kerfi. 

Allnokkrir minntust á að prófin geti haft jákvæð áhrif á skipulag námsins og að þau geti 

verið hvatning til þess að ná auknum árangri í náminu. Einnig var minnst á að prófunum 

fylgi skýr tröppugangur og ef þú fylgir honum sé ólíklegt að það verði gloppur í þinni 

spilamennsku. Einnig töluðu nokkrir um að prófunum fylgi stress sem geti verið jákvæður 

hluti af ferlinu því það sé nauðsynlegt að læra að vinna með stress til að ná lengra í faginu. 

Margir minntust þó á að það væri neikvæð hlið á prófakerfinu hversu stressvaldandi prófin 

séu og einhverjir minntust á að það væri neikvætt að prófin gerðu tónlistarnám 

árangursmiðað og minnkuðu áherslu á sjálfsprottinn áhuga og gleði í náminu. Einnig 

töluðu margir um að hljóðfærapróf henti alls ekki öllum nemendum, jafnvel þó um 

hæfleikaríka nemendur væri að ræða, og það þyrfti að finna lausnir fyrir þá aðila sem þetta 

henti ekki fyrir innan kerfisins. Einnig var talað um að of mikil áhersla væri lögð á ákveðið 

magn atriða í þeim prófum sem væru í kerfinu í stað þess að lögð væri áhersla á að 

nemendur tækju með sér raunverulega kunnáttu í gegnum þau atriði sem væru til prófs. 

Gagnrýnt var að í prófum væri lögð fullmikil áhersla á tæknilega færni en minna á það að 

nemandinn öðlaðist sína eigin rödd í tónlist og það væri í raun lítil hvatning til þess 

almennt í kerfinu.  

Prófaformið er afskaplega rótgróið í tónlistarnámi og við sem störfum innan kerfisins 

eigum oft á tíðum erfitt með að sjá aðrar lausnir heldur en prófin þegar kemur að 

námsmati. Það er því áhugavert að kanna hvort nemendur sjái einhverjar aðrar leiðir fyrir 
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sér þegar kemur að námsmati í tónlistarnámi. Margir minntust á að einhvers konar símat 

væri sniðug matsleið, auk þess sem einhverjir töluðu um að það mætti einnig notast að 

einhverju leyti við sjálfsmat nemenda og jafningjamat. Margir töluðu um að fjölbreyttari 

leiðir til námsmats myndi vera jákvæð þróun. Bent var á ýmsar lausnir í framkvæmd 

prófanna eins og að nemendur gætu valið sér áherslur prófunum miðað við áherslur í sínu 

námi og til dæmis væri hægt að velja á milli spuna og blaðalesturs eftir því hver áhersla 

nemandans væri. Einnig var minnst á að nemandinn gæti fengið að skipuleggja sitt lokamat 

sjálfur í samráði við kennara sinn og velja hvaða atriði væru á dagskrá í því lokamati. 

Þannig væri nemandinn líklegri til að njóta þess að undirbúa sig og fara í gegnum þetta 

ferli. Einnig minntust nokkrir á að námsmatið gæti verið meira verkefnamiðað. Þá var 

minnst á að leggja mætti stærri hluta af matinu í hendur kennaranna og margir töluðu um 

að formlegt námsmat ætti að geta farið meira fram í gegnum venjulega hljóðfæratíma. Sem 

dæmi um þetta var nefnt að hægt væri að vinna með persónulega markmiðasetningu 

nemenda í byrjun annar og meta svo jafnt og þétt hvernig gengi að ná þeim markmiðum 

sem stefnt hafi verið að. Einnig var nefnt að skalar, brotnir hljómar og slíkt ætti frekar 

heima í námsmati innan skólastofunnar hjá kennaranum heldur en á hljóðfæraprófum. 

Talað var um að tónlistarnemendur væru jafn misjafnir og þeir væru margir, hefðbundna 

leiðin henti ekki öllum og því væri nauðsynlegt að hafa kerfið þannig byggt upp að hægt 

væri að meta árangur nemenda á mismunandi máta. Bent var á að samræmdu 

hljóðfæraprófin mættu verða afslappaðri og þróast frekar í átt að símati heldur en lokamati 

ef þau myndu verða áfram innan kerfisins. 

5.3 Áherslur til framtíðar frá sjónarhóli nemenda 

Að lokum var spurt hvaða áherslur nemendur myndu vilja sjá í nýrri námskrá tónlistarskóla 

og þar af leiðandi í tónlistarnámi á Íslandi. Í svörum sínum töluðu margir um að tónlist ætti 

að vera skemmtileg, gefandi og eflandi og að áherslur í tónlistarnámi mættu taka meira mið 

af því. Einnig töluðu margir um mikilvægi þess að fleiri og fjölbreyttari stílum tónlistar 

yrði bætt inn í kerfið og þar með inn í tónlistarskólana. Einnig var nefnt í þessu samhengi 

að það væri gott ef námskráin væri aðeins opnari hvað markmið og áherslur náms varði og 

gerði fólki kleift að gera námið meira einstaklingsmiðað. Talað var um að það mætti hafa 

meiri sveigjanleika í náminu og bjóða upp á opnari kynningu á tónlistarheiminum sem 

heild. Bent var á að þannig námskrá væri opnari fyrir fleiri möguleikum í tónlist og þannig 

með minni áherslu á að ýta öllum nemendum niður sama veg. Einnig töluðu margir um að 

það mætti vera meiri áhersla á að tónlistarnám væri hagnýtt og að nemendur fengju 
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eitthvað út úr sínu námi sem myndi nýtast þeim í framtíðinni hvort sem þeir myndu halda 

áfram í námi eða ekki. Nemendur ættu í gegnum sitt nám að geta öðlast ákveðna 

grunnfærni í tónlist sem myndi gagnast sem flestum en einnig þyrfti námið að vera 

sveigjanlegt á þann hátt að hægt væri að leggja meiri áherslu á mismunandi áhugasvið 

nemenda. 

Allnokkrir nemendur töluðu um að þeir myndu vilja sjá tónlistarnám með sameiginlegan 

grunn, þ.e. bæði út frá klassískum og rytmískum áherslum og sjónarmiðum, í byrjun náms, 

auk þess sem talað var um að það væri gott að leggja aukna áherslu á skapandi þætti í 

tónlistarnámi. Einnig var talað um að það þyrfti að vera skýrari sýn hvað áherslur á bæði 

félagslega og andlega þætti tónlistarnáms varði. Bent var á að flestir sem læri tónlist geri 

það til þess að njóta og hafa gaman af henni og þess vegna þyrfti megin áhersla 

tónlistarkennslu að vera sú að vekja áhuga, byggja upp sjálfstraust, kunnáttu og þekkingu 

með það að leiðarljósi að nemendur öðlist ákveðið sjálfstæði og geti þannig fótað sig í því 

að spila þær tegundir tónlistar sem veiti viðkomandi mesta ánægju. 

Rannsakandi er ákaflega þakklátur fyrir öll þau svör sem bárust frá nemendum og vill 

benda á að margir nemendur þökkuðu sérstaklega fyrir að hafa fengið tækifæri til að taka 

afstöðu til þessara mála. Flestir höfðu sterkar skoðanir á viðfangsefninu og komu með 

áhugaverð sjónarmið. Rannsakanda finnst þessi tilraun til að virkja nemendur í umræðunni 

um gildi og áherslur í tónlistarnámi gefa til kynna að tilefni sé til þess að hafa 

tónlistarnemendur með í samtalinu í verðandi vinnu við gerð nýrrar námskrár. 

6. Umræða 

Hér á eftir verður nokkrum af þeim atriðum sem fram komu í rannsókninni velt sérstaklega 

upp og ákveðin afstaða tekin til þeirra.  

Gildi náms 

Í yfirlitskafla um gildi náms hér að ofan kom margt áhugavert fram en það er mat 

rannsakanda að staldra þurfi við þá niðurstöðu að í samanburði við aðrar skólagerðir þurfi 

að víkka þau gildi sem liggi til grundvallar í tónlistarnámi. Þannig má segja að sýnt hafi 

verið fram á ákveðna þörf á lifandi samtali innan stéttar tónlistarkennara um gildi og 

áherslur námsins. Tónlistarnám er að mörgu leyti svipað öðru námi og þannig hlýtur að 

vera þörf á að skoða almenn gildi náms og setja þau í samhengi við þau gildi sem snúa 
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beint að tónlistarnámi. Rannsakandi telur að slíkt samtal innan stéttar tónlistarkennara 

myndi í það minnsta víkka sjóndeildarhring stéttarinnar og það geti ekki annað en verið til 

góðs. 

Nýjar leiðir þýða ný og fleiri markmið 

Sá nýi raunveruleiki sem bent hefur verið á í þessari rannsókn um möguleika 

tónlistarnemenda til framhaldsnáms í tónlist gefur til kynna að það séu ekki lengur 

augljósir endapunktar náms fyrir þá nemendur sem kjósa að fara lengra í sínu 

tónlistarnámi. Það þýðir að mati rannsakanda að hugsa þurfi grunnnám í tónlist á mun 

opnari hátt heldur en gert hefur verið, auk þess sem bjóða þurfi upp á fleiri leiðir til mið- 

og framhaldsnáms í tónlist ef miðað er við núverandi lagskiptingu kerfisins á milli 

skólastiga. Eins og fram kom í máli þónokkurra viðmælenda eru margir möguleikar í 

tónlist sem tónlistarnám á 21. öldinni þarf að endurspegla. Það var mjög áhugavert að 

heyra sjónarmið viðmælenda gagnvart nýjum leiðum til tónlistarnáms og það má segja að 

grunntilfinningin sé sú að viðmælendur séu flestir meðvitaðir um að það sé ákveðin þörf á 

opnun og útvíkkun á núverandi kerfi. Markmið í námi eru mikilvæg og það er vont ef 

skólakerfi getur ekki borið kennsl á ólík markmið einstaklinga af þeirri ástæðu að 

mismunandi markmið séu einfaldlega ekki til innan kerfisins. Viðmælendur virðast 

almennt bera kennsl á að hlutirnir séu að breytast og að það þurfi að taka þennan nýja 

raunveruleika tónlistarnáms inn í myndina við gerð nýrrar námskrár. 

Þörf á fjölbreyttara námsmati í tónlistarnámi 

Í þessari rannsókn hefur komið skýrt fram að finna þurfi fjölbreyttari leiðir til námsmats í 

tónlistarskólum. Tónlistarnám er eina skólastig landsins sem situr eftir með aðaláherslu á 

lokamat sem formlegt námsmat og bent hefur verið á að færa þurfi námsmatsáherslur nær 

nútímaáherslum í menntavísindum almennt. Svör viðmælenda í viðtölum og nemenda í 

gegnum spurningalista gefa til kynna að það þurfi að efla áherslur á ýmiskonar símat, 

leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat í tónlistarskólunum, auk þess sem margir töluðu 

um að vilja sjá námsmat með praktískum og verkefnamiðuðum áherslum. Einnig var 

áhugavert hversu margir töluðu um að kennarar mættu njóta meira trausts innan kerfisins 

til að meta sína eigin nemendur. Námsmat er mikilvægt í öllu námi og í dag er mikil 

umræða um það í heimi menntavísindanna að leggja þurfi áherslu á margar gerðir 

námsmats til þess að sem allra flestir geti blómstrað og sýnt sínar bestu hliðar í sínu námi. 

Rannsakanda þykir hér vera komið stórt og áhugavert þróunarverkefni fyrir stétt 
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tónlistarkennara. Erfiði hlutinn í þessu er sá að hefðin á bakvið hin hefðbundnu 

hljóðfærapróf í tónlistarnámi er það sterk að tónlistarkennarar eiga almennt frekar erfitt 

með að sjá aðrar lausnir í námsmati. Í þessari rannsókn hafa hins vegar komið fram 

nokkrar áhugaverðar tillögur að mismunandi leiðum til námsmats, auk þess sem bent hefur 

verið á að hinar hefðbundnu leiðir þjóni ekki endilega hagsmunum allra þeirra mismunandi 

leiða sem séu að verða til í tónlistarnámi. Þetta eru allt atriði sem rannsakandi telur að stétt 

tónlistarkennara þurfi að nálgast á sem opnastan hátt í sameiningu. Verkefnið er mjög 

spennandi þó það sé vissulega flókið. 

Áhugahvöt og hefðir í tónlistarnámi 

Mikilvægi áhugahvatar í öllu námi og starfi einstaklinga hefur talsvert verið til umræðu 

innan menntavísinda síðustu ár en vert er að huga að einu atriði hvað hefðir í 

tónlistarkennslu og áhugahvöt varðar. Þegar kennsluaðferðir í kennslu vestrænnar 

klassískrar tónlistar, sem akademísk tónlistarkennsla er að stórum hluta byggð á, voru 

þróaðar voru hugmyndir um áhugahvöt og áhrif áhuga nemandans á nám ekki komnar 

mikið til sögunnar. Þannig voru byggðar upp mjög skipulagðar leiðir að fyrirframgefnum 

markmiðum sem tóku lítið sem ekkert tillit til áhuga nemenda á viðfangsefni sínu. Í þessu 

samhengi er vert að íhuga annars vegar kosti og galla fyrirfram skipulagðs náms og 

samræmingar í námstilhögun og hins vegar þess að styrkja áhugahvöt nemenda.  

Áhrif nýrrar finnskrar námskrár í tónlist 

Rannsakandi rýndi í nýja finnska námskrá í tónlist en Finnland hefur síðustu ár verið 

ákveðin fyrirmynd annarra þjóða þegar kemur að menntavísindum og skólaþróun og 

þannig hlýtur að teljast líklegt að horft verði til þróunar í tónlistarnámi þar í landi þegar 

kemur að gerð nýrrar námskrár í tónlist á Íslandi. Í þessari nýju finnsku námskrá er áhersla 

lögð á áhugahvöt og ánægju nemenda í þeirra námi, auk þess að nemendur ígrundi sitt nám 

og setji sér sín eigin markmið. Sem dæmi um stórar breytingar í þessari nýju námskrá hafa 

hin hefðbundnu hljóðfærapróf að miklu leyti verið lögð niður og aukið traust verið lagt á 

tónlistarkennara í að leggja mat á það hvernig best sé að standa að námsmati sinna 

nemenda. Rannsakanda finnst þetta vera mjög áhugaverð þróun og það verður fróðlegt að 

sjá hvort þessar áherslur muni birtast í nýrri námskrá á Íslandi.  

Stílar og stefnur tónlistar innan tónlistarskólanna 

Sjónarmið sem varða stíla og stefnur tónlistar tengjast að vissu leyti gildum tónlistarnáms 

en það má velta fyrir sér mismunandi félagslegum og menningarlegum forsendum sem 
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snúa beint að þeirri tónlist sem kennd er í tónlistarskólum almennt. Það eru sterkar hefðir 

fyrir því hvaða tónlistarstefnur eru kenndar í tónlistarskólum og hverjar eru ekki á dagskrá. 

Í þessu samhengi er gott að hafa í huga að lengi vel einskorðaðist formlegt tónlistarnám um 

allan heim við vestræna klassíska tónlist og engu öðru var í raun hleypt inn fyrir veggi 

tónlistarskólanna. Djasstónlist átti til dæmis víða mjög erfitt uppdráttar innan veggja 

tónlistarskóla á síðasta fjórðungi 20. aldar en hefur hins vegar á síðustu áratugum náð að 

sanna sig sem góð og gild tónlistarstefna sem nýtur mikilla vinsælda innan 

tónlistarskólanna. Eins og fram hefur komið hér að ofan hafa orðið miklar breytingar á 

heimsvísu hvað námsframboð í mismunandi stílum tónlistar varðar síðustu áratugi og í dag 

er víða erlendis hægt að fara í nám í ýmsum tegundum popp- og rokktónlistar auk 

ýmiskonar heims- og þjóðlagatónlistar. Mögulega eru aðrir stílar tónlistar á svipuðum stað 

innan tónlistarskólanna í dag og djassinn var áður en líklega mun tíminn opna á þær rásir 

líkt og gerðist með djassinn og gefa tónlistarnemendum fleiri kosti í sínu námi til 

framtíðar. Í samhengi við stíla og stefnur innan tónlistarskólanna vill rannsakandi hér 

einnig minnast á áhrif tækninnar en það hefur verið mikil þróun hvað notkun tölvutækni í 

tónlist varðar síðustu ár. Sem dæmi um það þá er ákveðin grunnþekking á sviði 

upptökutækni smátt og smátt að verða að grunnþörf hjá flestu tónlistarfólki. Þannig má 

segja að hluti af þeirri þróun sem þurfi að eiga sér stað innan tónlistarskólanna sé þörf á 

aukinni tæknivæðingu bæði skólanna sjálfra auk tónlistarkennara. 

Hugmyndin um hið lagskipta kerfi tónlistarmenntunar 

Rannsakanda fannst hugmynd eins viðmælenda um lagskipt A, B og C kerfi 

tónlistarmenntunar áhugaverð en það sem er umhugsunarvert í þessu samhengi er að miðað 

við þá sviðsmynd sem viðkomandi setur fram virðist aðalnámskrá tónlistarskóla aðeins 

vera formlega að þjóna þörfum þeirra sem eru á A svæði tónlistarnáms þó það megi færa 

rök fyrir því að stór hópur nemenda í tónlistarskólum landsins gæti að vissu leyti flokkast á 

því B svæði sem viðmælandinn lýsir. Það er einnig áhugavert að mikið af þeim áherslum 

sem viðmælendur hér fyrir ofan óska eftir að verði bætt inn í tónlistarnám á Íslandi virðast 

að sumu leyti passa betur við þetta tiltekna B svæði heldur en það A svæði sem hér er lýst. 

Að mati rannsakanda virðist þetta því vera ein birtingarmynd þess að næsta aðalnámskrá 

tónlistarskóla þurfi að líta til fjölbreyttari markmiða tónlistarnáms heldur en núverandi 

kerfi gerir. 
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Að nemendur geti spilað sér til gagns og gamans 

Það vekur eftirtekt rannsakanda hversu margir viðmælenda minntust á mikilvægi þess að 

nemendur nái þeirri grunnfærni að geta spilað sér til gagns og ánægju í kjölfar 

tónlistarnáms. Margir nefndu áhyggjur sínar af því hversu fáir komi út úr tónlistarnámi 

með ákveðna getu og skilning til að geta nýtt námið sér til ánægju í framhaldinu. Bent var 

á að vandamálið snúi að hugmyndafræðinni um hvers vegna við séum að kenna tónlist. 

Námið snúist of mikið um að uppfylla tæknilegar kröfur sem snúist fyrst og fremst um 

endamarkmið námsins sem snúi að því að verið sé að búa til tónlistarflytjendur í ákveðnum 

stílum tónlistar. Einnig var bent á að vandinn snúi að því að of lítil áhersla sé á að byggja 

námið á áhugahvöt nemenda og viðfangsefnum sem þau tengi við. Þannig verði námið ekki 

þeirra eigið og þannig vanti sterkari tengingu við nemandann og í raun ástæðu fyrir 

nemandann til þess að vilja sinna viðfangsefninu af ástríðu. Meirihluti viðmælenda talaði á 

einhvern hátt á þessum nótum og það hlýtur að gefa vísbendingu um að ákveðinna 

breytinga á grunnhugmyndafræði kerfisins sé þörf. Uppbygging námsins virðist vera of 

endamarksmiðuð og miðuð að því að búa til atvinnu tónlistarfólk í vissum stílum tónlistar 

og of lítil áhersla sett á að sem flestir nemendur nái almennri grunnfærni í tónlist. 

Þörf á breyttum áherslum í tónfræðikennslu barna og unglinga 

Í rannsókninni kom talsvert oft fram gagnrýni á áherslur í tónfræðikennslu barna og 

unglinga og rannsakandi telur að hér sé komið tilefni fyrir opið samtal innan stéttar 

tónlistarkennara um hvernig sé hægt að tengja tónfræðinám ungra nemenda betur við 

hljóðfæranám þeirra. Það virðist vera ákveðið ákall á auknar áherslur á verklegt 

tónfræðinám og að nemendur hafi kost á því að læra tónfræði meira í gegnum skapandi 

vinnu. Rannsakandi hefur sjálfur talsverða reynslu af tónfræðikennslu og getur því tekið 

undir margt af því sem fólk benti á. Ungir krakkar vilja almennt upplifa tónlist í gegnum 

það að framkvæma hana og rannsakandi telur að það ætti að vera hægt að auka slíkar 

áherslur í tónfræðikennslu. Auk þess er gott að hafa í huga að í öðrum listum er oft áhersla 

lögð á að veita nemendum ákveðin grunnverkfæri sem þau eiga svo að skapa eitthvað með. 

Rannsakandi telur að hér geti tónlistarnám lært margt af öðrum listum. Sköpun ungs fólks 

er mikilvægt fyrirbæri sem okkur ber að leggja meiri áherslu á og af hverju ekki í tónfræði 

eins og annars staðar? Í þessu samhengi er gott að benda á að enginn talaði um að áherslur 

í tónfræðikennslu og bóklegum fögum væru óviðeigandi þegar nemendur væru orðnir eldri 

og búnir að taka þá afstöðu að vilja taka sitt nám á næsta stig. Gagnrýnin hjá flestum 
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snérist fyrst og fremst um hversu viðeigandi eða ekki væri að nálgast tónfræðikennslu á 

svo fræðilegan máta þegar um börn og unglinga væri að ræða. 

Tónlistarnám með opnari áherslur 

Það komu ákaflega oft fram óskir um að tónlistarnám væri opnara á fyrri stigum námsins 

hvað markmið, stíla og stefnur varðar. Margir viðmælenda töluðu um að vilja sjá 

grunnnám með sterka tengingu við áhugasvið nemenda í bland við víðar áherslur og það 

markmið að gefa nemendum ákveðna yfirsýn yfir möguleika síns hljóðfæris. Þannig geti 

nemendur á upplýstari hátt valið hvaða leið þeir vilji fara í frekara tónlistarnámi ef þeir 

kjósi svo. Þarna er í raun um að ræða stóra spurningu um áherslur í tónlistarnámi. Erum við 

að búa til ákveðnar tegundir af tónlistarfólki og þannig að stefna öllum í sömu átt frá 

byrjun eða erum við að bjóða nemendum að rannsaka hinn fjölskrúðuga heim tónlistar með 

þann möguleika í huga að þau finni sína braut á þessu sviði? Þetta eru stórar spurningar og 

rannsakandi telur mikilvægt að tónlistarskólarnir játi fyrir sjálfum sér að þetta sé í raun 

viðfangsefni sem þurfi að ræða innan stéttarinnar með hag nemenda að leiðarljósi. Í þessu 

samhengi má segja að niðurstöður könnunar Félags tónlistarkennara á starfi tónlistarskóla á 

Íslandi frá árinu 2009 hafi vakið ýmsar spurningar hjá rannsakanda. Þar kemur fram að 

kerfið byggi að vissu leyti á ákvarðanatöku sem kemur ofan frá eða nokkurs konar „top 

down“ hönnun en að mati rannsakanda má til dæmis velta fyrir sér hvers vegna kerfi sem 

hefur lang stærstan hluta sinna nemenda í fyrri hluta náms, eða í grunnnámi, byggist að 

stórum hluta til á endamarkmiðum kerfisins. Þetta gefur til kynna að huga mætti betur að 

neðri hluta kerfisins þar sem langflestir nemendur eru.  

Samræming eða ekki í tónlistarnámi 

Í rannsókninni koma fram misjafnar skoðanir á samræmingu í tónlistarnámi. Fram kemur 

að samræming í tónlistarnámi sé ákjósanleg fyrir þá nemendur sem vilji fara hefðbundnar 

leiðir í klassísku eða djass flytjendanámi. Aftur á móti kemur fram að ef markmið nemenda 

séu önnur þá gæti samræming haft neikvæð og oft á tíðum truflandi áhrif á þeirra nám. 

Rannsakandi telur að skoða þurfi samræmingu í tónlistarnámi út frá mismunandi 

sjónarmiðum og bjóða jafnvel upp á að það sé mismikil áhersla á samræmingu námsins 

miðað við áherslur nemenda í þeirra námi. 

Áherslur á einstaklingsmiðað nám 

Í kjölfar umræðu um samræmingu er gott að benda á að það var mjög áberandi í 

rannsókninni að fólk vill sjá meiri áherslu á einstaklingsmiðað tónlistarnám. Margir töluðu 
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um að það væri í raun svolítið skrýtið að nám sem gangi aðallega út á einkatíma ætti svo 

erfitt með að vera einstaklingsmiðað. Að mati rannsakanda hafa þessi vandamál annars 

vegar mikið með einsleit markmið í núverandi námskrá að gera og hins vegar með hina 

miklu áherslu á samræmingu í tónlistarnámi. Ef allir eru að vinna með sömu markmið þá er 

ekki mikið pláss fyrir persónuleg markmið hvers og eins og ef allir eiga að vera að gera 

það sama undir stjórn samræmingarinnar þá er ekki heldur mikið pláss fyrir einstaklinginn 

til þess að finna sínar leiðir. Rannsakandi telur að hér sé komin skýr ástæða fyrir því að 

víkka þurfi þau markmið sem séu innan námskrár í tónlist, auk þess að huga þurfi að 

kostum og göllum samræmingar. Mikilvægt sé að huga að því að nemendur hafi 

mismunandi áhugasvið og þannig mismunandi markmið og þurfi hugsanlega ákveðið frelsi 

innan kerfisins til þess að sinna sínum persónulegu markmiðum. 

Mikilvægi þess að hægt sé að breyta og bæta kerfi 

Það var áhugavert að heyra um þau atriði í áherslum og viðfangsefnum á prófum í 

núverandi kerfi sem mikið ósætti virðist vera um. Rannsakandi hefur í gegnum samræður 

við fjöldamarga aðila innan tónlistarskólakerfisins síðustu misseri komist að því að mörg 

slík atriði séu til staðar í núverandi kerfi sem stórir hópar innan stéttar 

tónlistarskólakennara séu sammála um að þurfi að breyta. Fram hefur komið að mörg af 

þessum atriðum hafi verið umdeild allt frá því að aðalnámskrá tónlistarskóla kom út árið 

2000 eða frá því að greinanámskrár viðkomandi hljóðfærafjölskyldna komu út. Það sem er 

rannsakanda algjörlega hulin ráðgáta er hvers vegna sé ekki hægt að gera smávægilegar 

breytingar á kerfinu sem gætu haft jákvæð áhrif á upplifun nemenda og aukna sátt meðal 

kennara innan kerfisins. Utanfrá séð ætti ekki að vera mikið vandamál að sækjast eftir 

smávægilegum breytingum sem þessum. Ef það er ekki hægt er auðvitað komið augljóst 

kerfislægt vandamál sem þarf að laga, ekki síst í samhengi við það sem margir viðmælenda 

í viðtölum rannsakanda hafa minnst á sem er sú ósk að næsta aðalnámskrá tónlistarskóla 

verði lifandi plagg þar sem hægt sé að bregðast við slíkum vandamálum með einföldum 

breytingum.   

Kerfið nær of langt og fáir sjá fram á að klára námið 

Það sem virðist endanlega hafa gert útslagið með að núverandi kerfi gangi illa upp í 

samhengi við önnur skólastig landsins er það þriggja ára kerfi sem tekið var upp á 

framhaldsskólastigi landsins. Eins og nokkrir viðmælenda bentu á er mjög erfitt verkefni 

að klára framhaldsnám í tónlist á þremur árum miðað við kröfur núverandi kerfis. Bent 
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hefur verið á að of fáir klári framhaldsnám í tónlist og ein ástæða þess sé einfaldlega að 

kerfið sé of umfangsmikið. Það er mat rannsakanda að það þurfi að huga vel að því að 

aðlaga nýtt kerfi í nýrri námskrá betur að öðrum skólastigum og leggja sérstaka áherslu á 

að nemendur geti bæði notið þess að vera innan kerfisins og séð fram á að klára sitt 

almenna tónlistarnám án þess að gera stórvægilegar ráðstafanir í sínu lífi. Það er að mati 

rannsakanda mikilvægt að hafa í huga í þessu samhengi að megintilgangur almennra 

tónlistarskóla er ekki endilega að búa til atvinnutónlistarfólk þó almennt tónlistarnám geti 

vissulega gefið ákveðinn grunn fyrir þá sem kjósa að fara lengra með sitt nám.   

Ákall rannsakanda um að sem flestir taki afstöðu og myndi sér skoðanir 

Í þessum umræðukafla hefur rannsakandi tekið afstöðu til nokkurra af þeim atriðum sem 

komu fram í niðurstöðum rannsóknarinnar en vert er að ítreka að margt annað kom fram 

sem talist gæti í það minnsta jafn mikilvægt og þau atriði sem nefnd hafa verið hér. 

Rannsakandi vill því biðla til allra þeirra sem málið varðar að þeir taki sjálfir afstöðu til 

þeirra atriða sem fram hafa komið í rannsókninni. Þannig aukast líkurnar á að mismunandi 

sjónarmið komi að borðinu við gerð nýrrar námskrár og rannsakanda finnst það í raun vera 

mikilvægast af öllu. 
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Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram er aðalnámskrá tónlistarskóla 22 ára gömul í ár og þannig 

elsta námskráin í skólakerfinu á Íslandi. Eðli málsins samkvæmt hefur ýmislegt breyst á 

þessum næstum aldarfjórðungi sem liðinn er frá útgáfu hennar og margt hefur orðið þess 

valdandi að viðkomandi námskrá og hennar undirnámskrár ná ekki nægjanlega vel utan um 

hinar fjölmörgu mismunandi þarfir nemenda í fjölbreyttu nútímasamfélagi. Auk þess hefur 

verið sýnt fram á það í þessari rannsókn að skipulag skólastiga á landinu hefur breyst 

talsvert á þessum tíma sem gerir það að verkum að núverandi námskrá passar í raun ekki 

inn í skólakerfi landsins ef horft er þvert á skólastig. Þörfin á endurskoðun hefur verið til 

umræðu innan tónlistarskólanna í fjöldamörg ár, enda hefur núverandi námskrá aldrei verið 

endurskoðuð.  

Í þessari rannsókn hefur margt áhugavert komið fram en rannsakandi hefur eftir fremsta 

megni reynt að vera í hlutverki upplýsingamiðlara og þannig reynt að fjalla um þau atriði 

sem mest báru á góma í viðtölum og í svörum nemenda við spurningalistum. Þó gefur 

augaleið að hver rannsakandi beinir sjónum að því sem honum finnst hvað mikilvægast í 

hverri rannsókn. Þannig má segja að áhugavert væri að sjá hverjar megináherslurnar yrðu 

ef svipuð rannsókn yrði framkvæmd af öðrum rannsakanda. Rannsakandi vonar í raun að 

það verði af slíkum samanburði sem fyrst vegna þess að rannsóknir á sviði 

tónlistarmenntunar eru mikilvægar og ekki síst á Íslandi. Tónlist skiptir þjóðina miklu máli 

og tónlistarskólarnir hafa í gegnum tíðina verið gríðarlega mikilvægar mennta- og 

menningarstofnanir út um allt land. Við þurfum að standa vörð um stöðu tónlistarnáms sem 

mikilvægur hluti af menntakerfi landsins og þess vegna er mikilvægt að gæta að því að 

kerfið staðni ekki. Öll kerfi þurfa að þróast með samtímanum og það má segja að 

tónlistarskólarnir þurfi virkilega á því að halda núna. Tæpur aldarfjórðungur án breytinga 

og þróunar á menntakerfi er mjög langur tími og þess vegna þarf stétt tónlistarkennara að 

taka af skarið og hefja opið samtal um þessi mál.  

Megintilgangur þessarar rannsóknar er einmitt sá að skapa vettvang fyrir þetta samtal með 

því að safna saman upplýsingum um hin ýmsu gildi og sjónarmið sem hafa þarf í huga við 

þróun nýrrar námskrár í tónlist á Íslandi. Auk þess að safna saman upplýsingum í gegnum 

20 viðtöl og spurningalista sem á fimmta tug núverandi og fyrrverandi tónlistarnemenda 

svöruðu hefur rannsakandi safnað saman upplýsingum úr ýmsum áttum í þeim tilgangi að 
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hægt sé að horfa á viðfangsefnið tónlistarnám út frá sem flestum hliðum. Rannsakandi vill 

meina að með þessari vinnu hafi safnast saman mikilvægar upplýsingar um ákveðin gildi 

og ákveðnar áherslur sem hafa þurfi í huga við gerð nýrrar námskrár, auk þess sem hér hafi 

komið fram ýmis sjónarmið breiðs hóps af fólki sem hefur einhvers konar aðkomu að 

tónlistarnámi á Íslandi. Það er einlæg von rannsakanda að þessar upplýsingar megi nýta til 

frekari rannsókna á viðfangsefninu og í vinnu við gerð nýrrar námskrár í tónlist. Aldrei 

áður hefur upplýsingum um málefni tengd námskrárgerð í tónlist á Íslandi verið safnað 

saman á þann hátt sem gert hefur verið fyrir þessa rannsókn og rannsakandi vonar að hér 

með sé ákveðinn upphafstónn sleginn að myndun hefðar fyrir rannsóknarvinnu í tengslum 

við tónlistarkennslu og tónlistarnám á Íslandi.  
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