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Útdráttur 

Á undangengnum árum hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á starfsumhverfi 

tónmenntakennara og ber þær hæst sem fjalla um mönnun stéttarinnar, aðstöðu til 

kennslu og loks hvað það er sem einkennir farsæla tónmenntakennara.Eftir situr 

spurningin um hvað gæti orðið til þess að skólar manni ekki stöðurnar og að 

tónmenntakennarar verði ekki farsælir í starfi.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þær hliðar tónmenntakennslu 

sem geta orðið til þess að tónmenntakennarar ákveði að taka pokann sinn og hvað 

stjórnendur grunnskóla geta gert til að sporna gegn því. Tekin voru viðtöl við fjóra 

starfandi tónmenntakennara og þeir spurðir út í það sem hvetur þá og letur í starfi. 

Af svörum þeirra má ráða að skilningur á faginu sé nauðsynlegur þeim 

stjórnendum sem vilja halda í sína tónmenntakennara. Tónmenntakennarar hafa 

ekki alltaf sömu þarfir og aðrir kennarar hvað snýr að námsmati, vinnuramma og 

aðstöðu og þurfa því að geta reitt sig á skilning stjórnenda til að skapa grunn fyrir 

farsæla og gefandi tónmenntakennslu svo þeir haldist frekar í starfi. 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 
Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á starfi tónmenntakennara, sér 

í lagi ef miðað er við nágrannalönd okkar. Á íslenskum og erlendum skrifum má 

vel merkja að handan hafsins eiga tónmenntakennarar margt sameiginlegt með 

íslenskum kollegum þegar kemur að viðfangsefnum og viðhorfum til starfsins. 

Kennarar í öllum fögum – ekki bara tónmennt – standa frammi fyrir sömu 

spurningum er varða kulnun í starfi, starfsmannaveltu, aðstöðu og úrræði. Staða 

tónmenntakennslu á Íslandi virðist góð, a.m.k. ef litið er til mönnunar skóla á því 

sviði (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008), en því er ósvarað hvernig 

starfsmannavelta tónmenntakennara er milli skóla og frá þeim á annan vettvang. 

Með þessari rannsókn verður rýnt í hvað hvetur tónmenntakennara og hvað letur 

þá og umfram allt hvernig stjórnendur grunnskóla geta spornað gegn brotthvarfi 

tónmenntakennara. 

1.1 Mikilvægi tónmenntakennslu í grunnskólum 

Þegar rætt er um mikilvægi tónmenntakennslu skiptast rökin í tvennt. Annars 

vegar þar sem fjallað er um mikilvægi tónmenntakennslu vegna þeirra áhrifa sem 

hún hefur á námsárangur í öðrum fögum og hins vegar þar sem fjallað er um 

mikilvægi tónmenntakennslu fyrir sakir sjálfrar tónlistarinnar og persónulegs 

þroska einstaklingsins (Hetland og Winner, 2000). Vinsælt er að halda fram 

tengslum tónlistarnáms og góðs gengis í stærðfræði, en séu rannsóknir í þeim 

efnum skoðaðar ofan í kjölinn eru niðurstöður þeirra ekki nógu afgerandi til að 

hægt sé að byggja málstað á þeim (Vaughn, 2000; Winner og Cooper, 2000). Það 

er helst að þær rannsóknir á tengslum tónlistar og mælanlegs þroska sem halda 

vatni sýni fram á tengsl tónlistariðkunar og bættrar rýmisskynjunar (Hetland og 

Winner, 2000).  

Dr. Janet Mills starfaði um árabil við eftirlit og ráðgjöf um tónlistarkennslu í 

grunnskólum í Bretlandi og auk þess að rita bækur um tónlist í grunnskólum hélt 

hún fjölmarga fyrirlestra um málefnið, bæði innan Bretlands og utan. Á einum 

slíkum fyrirlestri sagði hún: 
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Við kennum tónlist í grunnskólum fyrst og fremst því við viljum að 

börn – öll börn – vaxi sem tónlistarmenn. En tónlist auðgar einnig 

hugann. Enda þótt erfitt sé að greina það í vísindalegri tilraun, eða 

að skipuleggja kennslu þannig að þetta gerist endilega, þá getur 

enginn sem hefur notið þeirra forréttinda að fylgjast með sérlega 

góðri tónlistarkennslu, eða hefur séð börn vaxa vitsmunalega fyrir 

augum þeirra, efast um að þessi er raunin. Það getur verið efling 

sjálfsöryggis barna gegnum vel heppnaða tónlistarsköpun sem 

hjálpar þeim að ná árangri á almennum sviðum. Það getur verið 

að efnafræðilegar breytingar í heilanum fyrir sakir tónlistar liðki 

fyrir námi almennt. Eða kannski verður hugarleikfimin sem 

tónlistarmenn beita til að bæta flutning sinn og tónsmíðar til þess 

að víkka hugsun þeirra almennt. Ég skeyti ekki miklu um 

ástæðurnar, en ég er viss um að þetta gerist.  

(Mills, 2005, 5-6) 

Eins og Janet Mills bendir þarna réttilega á er vöxtur sálarlífsins illmælanleg stærð 

og þess vegna hafa þeir sem tala máli tónmenntakennslu í grunnskólum jafnan 

gripið til þess að benda á hvernig hún getur bætt við aðrar greinar grunnskólans 

eða aukið árangur nemenda í öðrum fögum.  

En hvers vegna ættum við heldur að vilja það? Stærðfræði og lestur eiga sér fastan 

sess í grunnskólum landsins og engin þörf er á að réttlæta tilvist þeirra með vísun í 

aðrar námsgreinar. Á sama hátt er réttlætingu tónmenntakennslu í grunnskólum að 

finna í faginu sjálfu. Í tónmennt læra nemendur hluti sem þeir læra ekki í öðrum 

fögum og þar af leiðandi ætti tónmennt að vera sjálfsagður hluti af fjölbreyttu 

námsframboði grunnskóla, enda stendur í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almenn menntun á að skapa tækifæri til listnáms. Auk þess að vera 

þáttur í að stuðla að alhliða þroska nemenda er með listnámi 

lagður grunnur að skapandi þætti lista og að rækta hæfileika til 

þess að njóta menningar og lista. 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2007, bls. 8-9) 
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1.1.1 Samfélagið  

Enn hefur ekki uppgötvast það menningarsamfélag í veraldarsögunni sem ekki 

hefur átt tónlist. Hljóðfæri eru auk þess meðal elstu manngerðra hluta sem fundist 

hafa (Levitin, 2008). Tónlist er hluti af öllu okkar daglega lífi. Í lyftum styttir 

niðursoðin tónlist stundirnar í ferðum milli hæða og í verslunarklösum sér þægileg 

tónlistin til þess að öllum líði vel með eyðsluna. Útvarp, sjónvarp og Internetið 

eru botnlausar uppsprettur tónlistar og aðgengilegar öllum. Í útilegum syngjum 

við og á meiriháttar mannfögnuðum fáum við aðra til að skemmta með 

tónlistarflutningi. Frá því að mjúk móðurröddin svæfir okkur með söng á fyrsta 

degi ævinnar er allt okkar líf samofið tónlist á einn eða annan hátt.  

Bara af þessari ástæðu einni væri mikill harmleikur ef tónlist hyrfi úr 

grunnskólum landsins. Með tónmenntanámi öðlast börn tækifæri og getu til að 

skapa tónlist og þroskann til að njóta hennar og gera sér grein fyrir gildi hennar 

fyrir samfélagið (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007). 

Samfélagið þarf tónlistarfólk rétt eins og smiði og stærðfræðinga. Tónlist er 

mikilvæg atvinnugrein fyrir land og þjóð og hennar öflugasti ræktarjarðvegur gæti 

einmitt verið í tónmenntastofum grunnskólanna. Tónmennt í grunnskólum gerir 

meira en að framleiða tónlistarfólk fyrir samfélagið. Tónmenntakennsla, eins og 

önnur listkennsla, þroskar í nemendum eiginleika sem eru dýrmætir fyrir 

samfélagið eins og samhygð, áræðni og sterka sjálfsmynd og kennir þeim nálgun 

á viðfangsefni sem þeim er ekki innrætt í fögum sem byggja á bókviti og verklegri 

þekkingu (Kagan, 2009).  

Ken Robinson, prófessor í listum og veigamikill talsmaður nýsköpunar og 

mannauðsþróunar, sagði eitt sinn í fyrirlestri að skólar dræpu sköpunargáfu barna 

með áherslu á útkomu frekar en verkferlið og að þeirra helsta markmið virtist vera 

að búa til háskólaprófessora. Hann talaði um hvernig börn óttast ekki að hafa 

rangt fyrir sér og sagði: 

Nú á ég ekki við að það að hafa rangt fyrir sér sé það sama og að 

vera skapandi. Það sem við vitum þó er að ef þú ert ekki reiðubúinn 

að hafa rangt fyrir þér muntu aldrei finna upp á neinu frumlegu. 

Og þegar þau ná fullorðinsárunum hafa þau glatað þessum 

hæfileika. Þau óttast að hafa rangt fyrir sér. Við rekum fyrirtækin 
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okkar á sama hátt. Við lítum á mistök sem smán. Og nú rekum við 

menntakerfi þar sem mistök eru það versta sem þú getur gert. Fyrir 

vikið menntum við sköpunargáfuna úr fólki. Pablo Picasso sagði 

eitt sinn: „Öll börn fæðast listamenn. Vandinn er að vera það 

áfram þegar við vöxum úr grasi.“ Ég trúi því staðfastlega að við 

þroskum ekki með okkur sköpunargáfu, heldur þroskumst frá henni. 

Öllu heldur menntumst við frá henni.  

(Robinson, 2006) 

1.1.2 Einstaklingurinn 

Eitt af meginhlutverkum grunnskóla er að skapa heilsteypta einstaklinga sem færir 

eru um þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og félagslífi (Aðalnámskrá grunnskóla 

- almennur hluti, 2007). Tónlistariðkun í grunnskóla brýtur niður mörk kynþátta, 

aldurs og félagslegs bakgrunns sem hefur þannig jákvæð áhrif á félagsþroska 

nemenda (Cambell o.fl., 2007). Í árangursmiðuðu samfélagi sem leggur ríka 

áherslu á gildi þekkingar og mátt hins ritaða orðs er rétt að staldra við og velta 

fyrir sér fleiri hliðum mannlegrar tilveru og hvernig best er að leggja rækt við þær.  

Með kenningunni um fjölgreindir mannsins benti Howard Gardner á að í 

manninum býr meira en aðeins það sem mælanlegt er á kvarða tungumáls og 

talna. Ein þeirra greinda sem hann tiltekur er tónlistargreind, sem gæti þá verið 

sterkasta greind einhvers sem jafnvel er veikur á svelli þegar kemur að málgreind 

eða rök- og stærðfræðigreind (Armstrong, 2000). Ef nemanda gengur illa í þeim 

bóklegu greinum sem oft virðast vera upphaf og endir alls í skólastarfi, svo sem 

íslensku og stærðfræði, þá er mikilvægt að skólinn leggi rækt við hann á þeim 

sviðum þar sem árangurs er að vænta og nemandinn getur öðlast sjálfstraust 

grundvallað á eigin getu í einhverju fagi innan skólans. Í tónmennt fá þessir 

nemendur tækifæri til að skapa eitthvað skemmtilegt og fallegt frá eigin hjarta og 

á eigin forsendum og þannig uppfyllist enn eitt af meginhlutverkum grunnskóla, 

sem er að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og sérstöðu nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2007). 

Í fyrirlestri um mikilvægi listgreina í skólum talaði Jerome Kagan (2009), 

prófessor í sálfræði við Harvard-háskóla, um áherslur á nákvæmni og réttleika í 
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skólastarfi og þörfina fyrir að leiða einnig hugann að því hvað er „rétt“ án þess að 

rökfræði komi þar nálægt.  

Listir og tónlist gefa tækifæri til að sannfæra nemendur um að sú 

viðleitni að skapa eitthvað fallegt sé allra góðra gjalda verð. Að 

skapa fegurð hefur þá sérstöðu umfram toppeinkunnir að aðrir 

geta notið fegurðarinnar; aðeins einstaklingurinn sjálfur nýtur 

hárra einkunna.  

(Kagan, 2009) 

1.1.3 Skólinn 

Að síðustu er rétt að skoða málið frá því sjónarhorni sem ekki var nefnt í upphafi 

þessa kafla, en það eru þau áhrif sem vera tónmenntakennara í grunnskóla hefur á 

allt starf skólans. Vinna tónmenntakennara snýst ekki aðeins um að sinna kennslu 

í faginu, heldur koma þeir líka að undirbúningi og utanumhaldi hinna ýmsu 

viðburða innan skólans og spila jafnan stórt hlutverk í menningarstarfi skólans. Sú 

vinna skilar sér í bættri skólamenningu auk þess sem virkt menningarstarf skóla 

laðar þá frekar til þátttöku í skólalífinu (Kristín Valsdóttir, 2006). Gott 

menningarlíf auðgar skólaandann og lykilatriði í því hlýtur að vera aðkoma 

fagmanns á sviði menningar og lista. 

1.2 Tónmennt og tónmenntakennarar 

Námsgreinin tónmennt hefur verið í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1976 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008) en áður en hún kom til sögunnar var 

tónlistarkennsla í grunnskólum kölluð „söngur“ og „söngkennsla“. Með nýju nafni 

komu nýjar áherslur og fagið teygði sig yfir breiðara svið en áður. Í dag kveður 

Aðalnámskrá grunnskóla á um að tónmenntakennsla skuli snúast um lestur og 

ritun, hljóðfæranotkun, hreyfingu, hlustun og sköpun, félagslegt og sögulegt 

samhengi tónlistar og tónlistarlegt innsæi auk hins áðurnefnda söngs. 

Í núgildandi lögum um grunnskóla heyrir námsgreinin tónmennt undir yfirheitið 

„Listgreinar“ og deilir þar sessi með dansi, leiklist, myndlist og textílmennt (Lög 

um grunnskóla, nr. 66/1995). Í lögum er listgreinunum úthlutað fjórum 

kennslustundum á viku (160 stundum alls) í 1.-8. bekk. Ekki er að öðru leyti 
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fjallað um skiptingu listgreinanna á þessar fjórar kennslustundir en samkvæmt 

lögum skal aðalnámskrá fjalla nánar um útfærslu þeirra. 

Námsgreinin tónmennt hefur þá sérstöðu í Aðalnámskrá grunnskóla að vera eina 

listgreinin þar sem tiltekinn er fjöldi kennslustunda, en gengið er út frá því að 

nemendur í 1.-8. bekk fái tvær kennslustundir á viku. Engin viðlíka fyrirmæli eru 

gefin um aðrar listgreinar sem skapar togstreitu í umræðu um listgreinarnar og 

gerir skólastjórnendum erfitt fyrir þegar kemur að því að skipuleggja hlutfall 

listgreina í sínum skóla. Með fjórar aðrar listgreinar, sem ættu samkvæmt 

Aðalnámskrá að deila með sér hinum tveim kennslustundunum, lendir það á 

skólastjóra að finna á þessu flöt sem allir geta unað við.  

Betur er farið í mótunarferli tónmenntar sem námsgreinar og togstreitu varðandi 

tímafjölda listgreina í inngangi að rannsókn Helgu Rutar Guðmundsdóttur á 

útbreiðslu tónmenntakennslu, aðstæðum og viðhorfum (2008). 

Starfsheitið „tónmenntakennari“ er yfirleitt notað um þá sem kenna tónmennt í 

grunnskólum en starfsheitið „tónlistarkennari“ um þá sem kenna í tónlistarskólum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Listgreinar, 2007; Aðalnámskrá tónlistarskóla - 

Almennur hluti, 2000) og sá háttur verður hafður á í þessari rannsókn. Í 

Bandaríkjunum er eðli tónlistarkennslu í grunnskólum lítið eitt öðruvísi en á 

Íslandi að því leyti að það er hljóðfæramiðaðra á eldri stigum þó það sé líkara því 

íslenska á yngri stigum, en hér verður vísað til kennara þess fags sem 

tónlistarkennara.  

Þegar rannsóknir sem hafa verið gerðar á starfi list- og verkgreinakennara eru 

skoðaðar kemur í ljós að fagvitund og sjálfsmynd listgreinakennara er sterklega 

mótuð af starfi þeirra (Kristín Valsdóttir, 2007). Margir hafa mótast af umhverfi 

sínu og valið sér starfsvettvang því tengdan eða eiga að baki langt nám í sinni 

grein auk þess sem þeir hafa svo lært í kennslufræðináminu (Guðrún Helgadóttir, 

1977; Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir, 2000). 

Tónmenntakennarar og aðrir sérgreinakennarar hafa þá sérstöðu innan 

grunnskólanna að þeir sinna stórum hluta nemenda skólans eða jafnvel öllum, og 

fá stuttan tíma með hverjum hópi. Tengslin við nemendur verða þannig minni en 

hjá bekkjarkennurum eða faggreinakennurum með afmarkaðri hópa. (Guðrún 
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Helgadóttir, 1997; Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir, 2000). Íslenskir skólar starfa 

samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum um jöfn réttindi allra til náms og undir þaki 

„opinna skóla“ sameinast nú fjölbreyttir nemendur með ólíkar þarfir. Kennarar 

þurfa að kunna skil á hvers kyns skilgreiningum á námsörðugleikum, 

hegðunarvanda og kennsluaðferðum sem hæfa hverjum einstaklingi. Með þeim 

mikla fjölda nemenda sem tónmenntakennarar koma að í starfi sínu fylgir því 

óhjákvæmilega nokkuð álag í þeim efnum. 

1.3 Fækkun tónmenntakennara og viðhorf til tónmenntar 

Í Bandaríkjunum hafa menn áhyggjur af síminnkandi fjölda tónlistarkennara þar í 

landi. Árlega hætta um 11 þúsund tónlistarkennarar á grunnskólastigi störfum á 

hverju ári vegna aldurs eða kulnunar meðan aðeins um 5-6000 hefja störf. Allt að 

helmingur þeirra sem hætta að kenna tónmennt gera það eftir aðeins 1-3 ár í starfi  

(Lindeman, 2004; Hill, 2003).  

Ástæður þess að tónmenntakennari hættir á fyrstu árum ferilsins geta verið 

margvíslegar, en helst er að nefna skort á stuðningi yfirmanna, álag vegna 

hópastærðar og agastjórnunar, aðstöðuleysi og lítið sjálfsforræði (Luekens o.fl., 

2004; Roulston o.fl., 2005).  

Kristín Valsdóttir (2006) gerði rannsókn á viðhorfum og starfsumhverfi farsælla 

tónmenntakennara. Í niðurstöðum Kristínar kemur bersýnilega í ljós að viðhorf 

stjórnenda til fagsins skiptir miklu máli. Tilhögun á fjölda kennslustunda í 

listgreinum er sveigjanleg í aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999) og það er á ábyrgð skólastjóra að úthluta tímafjölda til listgreina eftir þeim 

hætti sem hann telur réttast. Að sama skapi ræður skólastjóri úthlutun á fjármagni 

skólans til listgreina og hefur þannig áhrif á starf þeirra og aðstöðu. 

Í rannsókn Kristínar ræddu margir kennarar þá réttlætingarkröfu sem þeim finnst 

hvíla á þeim vegna fagsins. Viðmælendur hennar töldu þess vegna mikilvægt að 

eiga vísan stuðning stjórnenda sinna jafnt sem samstarfsmanna. Peningar til kaupa 

á hljóðfærum og öðrum búnaði til tónmenntakennslu eru ekki dregnir upp úr hatti 

og þess vegna þurfa kennararnir að sýna það og sanna að þeir séu þess verðugir að 

ráðist sé í innkaup fyrir þá. Margir tónmenntakennarar þurfa þá að byrja smátt og 
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sanna sig með því sem þeir hafa til að geta beðið um meira (Kristín Valsdóttir, 

2005). 

Því má velta fyrir sér hvort nýir tónmenntakennarar upplifi mikla pressu á sér við 

að réttlæta tilvist sína og greinarinnar innan skólans og hreinlega kikni undan 

álaginu. Í óformlegri könnun sem Kristín Valsdóttir gerði árið 2003 kom fram að 

af þeim kennurum sem útskrifuðust með tónmenntakennararéttindi á árunum 

1988-2002 voru aðeins 37% starfandi við fagið (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 

2003).  

1.4 Staða tónmenntakennslu á Íslandi 

Grunnskólar á Íslandi eru nokkuð vel mannaðir til tónmenntakennslu, samkvæmt 

rannsókn sem Helga Rut Guðmundsdóttir (2008) gerði á útbreiðslu og aðstæðum 

tónmenntakennslu í íslenskum grunnskólum. Í rannsókn hennar kom fram að 

tónmennt hefur verið vaxandi þáttur í íslenskum skólum undanfarna áratugi og að 

skólaárið 2004-2005 voru 79% grunnskóla á Íslandi með tónmenntakennslu.  

Í niðurstöðum Helgu Rutar kom fram að þeir þættir sem starfandi 

tónmenntakennarar vildu helst bæta í sínum skóla voru tækjakosturinn, 

kennsluaðstaðan og kennslustundafjöldi greinarinnar. Einnig kom fram að þeir 

tónmenntakennarar sem höfðu meiri en tíu ára starfsreynslu voru ánægðari með 

aðstöðu og fyrirkomulag tónmenntakennslunnar í sínum skóla en þeir sem minni 

reynslu höfðu að baki (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Ástæða er til að velta 

því fyrir sér hvort ánægja með starfsaðstöðuna sé áhrifavaldur í þaulsetu 

tónmenntakennaranna eða hvort hærri starfsaldri fylgi meiri sátt með aðstöðuna, 

jafnvel vegna þeirra áhrifa sem tónmenntakennararnir hafa sjálfir haft á hana. 

Þó íslenskir grunnskólar bjóði flestir upp á tónmenntakennslu vitum við ekki 

hvort þeir tónmenntakennarar sem eru nú á vettvangi skipti oftar um vinnustað en 

aðrir kennarar. Þegar grunnskóli missir tónmenntakennara eða ræður til sín nýjan 

verður óhjákvæmilega rask á tónmenntakennslu skólans, sér í lagi hvað snýr að 

samfellu í kennslunni. Nýju fólki fylgja breyttar áherslur og tónmenntakennsla er 

svo vítt skilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla að aðferðir og efnistök milli kennara 

geta verið gjörólík (Kristín Valsdóttir, 2006). Sú spilagleði og samvinnufýsi sem 

13 
 



er rauði þráðurinn í farsælli tónmenntakennslu getur verið afrakstur margra ára 

vinnu og með tilkomu nýs tónmenntakennara, getur brugðið til beggja vona í þeim 

efnum, að ekki sé talað um ef mannekla veldur því að eitt eða fleiri skólaár líða 

milli þess sem einn fer og annar kemur. 

Ekki eru til neinar tölur á Íslandi um tónmenntakennara sem hverfa frá kennslu 

eða skipta um starfsstað þannig að í þessari rannsókn er verið að skoða leiðir til að 

sporna við vandamáli sem ekki er gefið að sé til staðar. Rétt er þó að nefna tvennt 

sem gefur tilefni til að ætla að ærin ástæða sé fyrir skólastjórnendur að huga að 

því hvernig þeir geta haldið í sína tónmenntakennara. Annars vegar að þrír af 

nítján viðmælendum Helgu Rutar í hópi tónmenntakennara hugðu ekki á 

áframhaldandi kennslu skólaárið eftir, þar af tveir með eins árs kennslu að baki 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Rétt að velta því fyrir sér hvað olli þessum 

sinnaskiptum og hvernig hefði mátt koma í veg fyrir þau. Hitt, sem ber að nefna, 

er að viðmælendur Kristínar Valsdóttur í rannsókn hennar á viðhorfum og 

starfsumhverfi farsælla tónmenntakennara (2006) hafa verið lengi í starfi og byggt 

upp mikið og öflugt tónlistarstarf í sínum skóla. En hvað gerist þegar þeir hætta 

störfum? Maður kemur vonandi í manns stað en ef til stendur að viðhalda 

tónlistarlífi þessara skóla þarf að svara sömu spurningu og skólastjórarnir í 

rannsókn Helgu Rutar stóðu frammi fyrir. Spurningu sem hver einasti 

skólastjórnandi sem lætur sig varða alhliða menntun allra nemenda og tónlistarlíf 

síns skóla ætti að spyrja sig og er viðfangsefni þessarar rannsóknar: Hvernig geta 

stjórnendur grunnskóla spornað við brotthvarfi tónmenntakennara? 
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2 Aðferð 

Í þessum kafla er þátttakendum í rannsókninni gerð skil, sagt frá 

rannsóknarsniðinu og framkvæmd rannsóknarinnar. 

2.1 Þátttakendur 

Rætt var við fjóra tónmenntakennara sem allir starfa á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðmælendur voru tveir karlar og tvær konur með starfsreynslu frá 3 árum og upp 

í 25. Hér er notast er við önnur nöfn en þeirra eigin til að gæta nafnleyndar. 

Starfsreynsla þeirra er eftirfarandi: 

• Sindri: 3 ár 

• Eygló: 9 ár 

• Grétar: 11 ár 

• Júlía: 25 ár 

Þátttakendur voru valdir samkvæmt samtali við leiðsögukennara sem benti á 

tónmenntakennara sem höfðu starfað sem slíkir um nokkurn tíma. Samband var 

haft við væntanlega viðmælendur með netpósti þar sem rannsóknin var útskýrð og 

þeir beðnir að taka þátt. Sökum tímaskorts sem stafaði af fullri vinnu rannsakanda 

meðfram námi og búsetu utan höfuðborgarinnar gafst ekki tími til að hitta alla 

viðmælendur sem tóku jákvætt í erindið en rætt var við þá fjóra sem gátu hitt 

rannsakanda á hentugum tíma. Svo heppilega vildi til að starfsreynsla þeirra, 

aðstæður og áherslur í starfi voru mjög fjölbreytt og því náðist ákveðin breidd þó 

viðmælendur væru fáir. 

2.2 Rannsóknarsnið, mælitæki og framkvæmd 

Við rannsóknina var notast við spurningalista sem hafði verið saminn með 

rannsóknarspurninguna í huga. Til að prófa spurningalistann var haft samband 

símleiðis við einn tónmenntakennara og í kjölfarið á því voru nokkrar spurningar 

umorðaðar og einhverjum bætt við.  

Eins og áður kemur fram var samband haft við væntanlega viðmælendur með 

netpósti. Í bréfinu var tekið fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu 
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gagnanna og nefndur sá möguleiki að viðmælendur gætu þekkst þrátt fyrir 

nafnleynd sökum smæðar samfélagsins. Enginn gerði athugasemd við það. 

Viðmælendur kusu allir að taka viðtölin á vinnustað sínum, ýmist í 

tónmenntastofunni, kaffistofu eða fundaraðstöðu. Viðtölin voru tekin upp á 

stafrænt upptökutæki og tóku á bilinu 20 til 30 mínútur. Auk þess að taka upp 

viðtölin skráði rannsakandi athugasemdir eftir atvikum í spássíur spurningalistans. 

Viðtölin voru tekin 19. og 22. nóvember 2009, tvö hvorn dag. Þegar viðtölunum 

lauk voru þau skrifuð upp í tölvu og prentuð út. Svo las rannsakandi allan textann 

yfir og dró út þau atriði sem tengdust beint rannsóknarspurningunni. Við næsta 

lestur voru þessi atriði dregin saman til að finna það sem viðmælendur áttu 

sameiginlegt og hvar þeir voru á öndverðum meiði. Loks var farið yfir 

viðtalsútprentanirnar og dregin fram atriði sem tengdust rannsóknarspurningunni 

ekki en þóttu áhugaverð engu að síður.  

Með þessari aðferð fundust nokkur þemu í svörum viðmælendanna sem verða 

notuð sem leiðarljós við að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær flokkaðar út frá 

helstu þemum sem birtust í svörum viðmælenda. Þessi þemu eru: 

• Stjórnendur 

• Endurmenntun 

• Aðstaða 

• Hópastærðir og vinnurammi 

• Álagsvaldar 

• Annað sem kom fram 

Til að gæta nafnleyndar viðmælenda er vísað til þeirra með öðrum nöfnum en 

þeirra eigin. 

3.1 Stjórnendur 

„Maður hefur alveg heyrt af skólastjórnendum sem halda að 

tónmennt sé bara söngur. Sem er jafn fáránlegt og að halda að 

smíði sé bara að negla.“ 

Aðspurður hvað skólastjóri þurfi að gera til að halda tónmenntakennaranum segir 

Grétar hann fyrst og fremst þurfa að hafa skilning á faginu og fjölbreytni þess. 

Hann segir jafnframt að stjórnendur þurfi að hafa skilning á því að aðstaða til 

tónmenntakennslu þarf að vera fjölbreytt og í takt við tímann: 

„Alveg eins og smíðastofan þarf fullt af dýrum tækjum, þá þarf 

tónmenntastofan fullt af hljóðfærum og græjum og tækjum til þess 

að geta unnið með tónlist í takt við tímann.“ 

Sindri er á sama máli og segir að skólastjóri sem vilji halda 

tónmenntakennaranum eigi að reyna eftir fremsta megni að koma til móts við 

þarfir og óskir hans, rétt eins og annarra starfsmanna. Hann bætir því við að 

tónmenntakennarar geti lent í meiri barningi við að fá sitt í gegn ef þeir mæta ekki 

skilningi hjá stjórnendum og að það geti verið „bæði frústrerandi og lýjandi“. 
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Skilningur skólastjórnenda á eðli starfs tónmenntakennarans er ekki síður 

mikilvægur að mati Eyglóar. Hún bendir á að tónmennt sé skapandi starf og því 

henti henni ekki alltaf að vinna eftir þeim vinnuramma sem almennt er gefinn. 

Hún er ánægð með að vera treyst til að vinna sína vinnu þó hún geri það ekki 

endilega á þeim tíma sem henni er ætlaður og útskýrir þetta svona: 

„Þetta er svo skapandi starf, og ég þarf alltaf að vera að finna 

eitthvað nýtt og koma með hugmyndir og eftir svona vinnudag þá 

bara langar mig heim að lesa blaðið, og hvíla mig. Og svo kannski 

fer ég að vinna.“ 

Eygló stendur fyrir öflugu tónlistarstarfi í sínum skóla og nefnir hversu skammt er 

á milli þess að tónmenntakennari gefur af sér í sífellu og þar til samstarfsfólk fer 

að taka hans framlagi sem sjálfsögðum hlut. Þá sé mikilvægt að finna fyrir því að 

vera vel metinn og að hrós stjórnenda geti skipt sköpum þar um. Einnig að 

stjórnendur sýni starfinu raunverulegan áhuga, til dæmis með heimsóknum í 

tónmenntatíma sem eru ekki bara í þeim tilgangi að smala þangað gestum til að 

monta sig, heldur frekar til að fylgjast með og njóta.  

Þar sem tónlistin er ríkur þáttur í menningu skólans sem Eygló kennir við bregður 

oft svo við að hennar framlag fellur utan vinnurammans. Með góðu samkomulagi 

við stjórnendur skólans og skilningi þeirra á störfum hennar er henni gert þetta 

kleift, meðal annars með því að koma til móts við hana með sveigjanlegu 

fyrirkomulagi undirbúningstímans.  

Traust er líka mikilvægt í samskiptum stjórnenda og tónmenntakennara að mati 

Eyglóar. Hún bendir á það frelsi sem tónmenntakennarar hafa til að starfa innan 

ramma Aðalnámskrár grunnskóla. 

Júlía tekur í sama streng og Eygló varðandi virkan áhuga stjórnenda: 

„Hann þarf bara að mæta á tónleika og samsöng og sýna þessu 

áhuga. Og vera uppörvandi.“ 
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3.2 Endurmenntun 

„Það er stærðfræðinámskeið og það er lestrarnámskeið en það er 

ekkert fyrir þennan eina tónmenntakennara í skólanum.“ 

Allir viðmælendur voru sáttir með það hvernig þeirra skóli lítur endurmenntun 

þeirra og þá möguleika sem þeim eru gefnir af hálfu skólans til að sækja sér 

endurmenntun utan hans. En hvað varðar framboð af endurmenntun fyrir þá innan 

skólans var lítið í boði og sagði Júlía á að hún gæti varla farið fram á það, verandi 

svo lítill hluti af starfsliði skólans.  

Sindra þykir endurmenntun skipta miklu máli til að tónmenntakennarar geti 

viðhaldið sér faglega og þykir framboð utan skólans vera af skornum skammti: 

„Það strandar ekki á stjórnendum. Það strandar miklu frekar á 

smæðinni í samfélaginu. Það eru svo fáir tónmenntakennarar.“ 

Júlía tiltekur eitt námskeið sem hún sækir á hverju hausti í tengslum við 

tónmenntina og hefur fengið að vera fjarverandi á starfsdögum vegna þess. 

Sindri ítrekar mikilvægi þess að komast á þau námskeið sem séu í boði til að 

endurnýja sig faglega. Honum finnst þau það fá að nóg sé að hann komist ekki á 

eitt þeirra til að missirinn sé mikill. 

Eygló hefur komið að undirbúningi námskeiða fyrir tónmenntakennara og segist 

leggja ríka áherslu á að stílað sé inn á starfsdaga við upphaf og lok hvers skólaárs. 

Þannig sé komið til móts við tónmenntakennara sem lendi oft út úr á starfsdögum 

við upphaf og lok skólaárs ásamt öðrum sérgreinakennurum. Þá séu starfsmenn og 

bekkjarkennarar á fundum meðan sérgreinakennarar séu „bara að hengslast“ og 

bætir við: 

 „Auðvitað eigum við þá að vera á námskeiðum með okkar 

kollegum að undirbúa okkur. Enda hefur það sýnt sig að það 

margborgar sig. Fólk kemur í alveg biluðu stuði til baka.“ 
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3.3 Aðstaða 

„Það eina sem þarf til er bara stofa og tómt gólf.“ 

Í rannsókninni var spurt hvernig viðmælendur færu að ef þeir hefðu frjálsar 

hendur til að móta tónmenntaaðstöðuna í sínum skóla. Sumir viðmælenda voru 

svo heppnir að geta bent á sinn skóla varðandi mörg þeirra atriða sem þeir vildu 

helst sjá í sínum draumaskóla. Sindra og Grétari fannst mikilvægt að hafa aðstöðu 

til að vinna með hópa í aðskildum rýmum. Þeir tveir og Júlía leggja áherslu á að í 

skólanum sé aðstaða fyrir hljómsveitastarf eldri nemenda sem væri vel búið 

rafmagnshljóðfærum og allir viðmælendur vildu gjarnan hafa yfir upptökutækjum 

að ráða.  

Júlía, Sindri og Grétar nefndu öll að skólinn þyrfti að vera vel búinn tölvum sem 

nemendur geta notað við hljóðvinnslu eða tónlistargerð auk þess sem Júlía nefndi 

hin hefðbundnu skólahljóðfæri, svo sem tréspil. 

Eygló fór inn á aðrar brautir en hinir viðmælendurnir þegar hún stóð frammi fyrir 

áðurnefndri spurningu. Hún vildi helst hafa gólfpláss, góðar geymslur fyrir 

hljóðfærin og að hlutirnir ættu allir sinn samastað í rótgrónu umhverfi þar sem 

ekki þyrfti að færa hluti á milli staða í húsinu til að halda úti tónlistarstarfi. 

Hvað varðar núverandi aðstöðu viðmælendanna voru þeir allir mjög ánægðir með 

sína aðstöðu en fjármálakreppan kom misjafnlega við þá. Júlía og Eygló sögðu 

báðar að það væri af og frá að þær gætu keypt nokkuð nýtt en Júlía hafði það þó 

betra en Eygló því hún má gera við það sem bilar á meðan Eygló þurfti að sætta 

sig við missinn eða treysta á ölmusur foreldra og samstarfsfólks. 

Upplifun þeirra allra á breyttu efnahagsástandi er best lýst með ummælum 

Grétars: 

„Þetta er ekki alveg eins og 2007, en viðleitnin er til staðar þó 

peningarnir séu farnir.“ 

3.4 Hópastærðir og vinnurammi 

„Því stærri hópa sem þú ert með, því takmarkaðri möguleika 

hefurðu til að starfa.“ 
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Allir viðmælendurnir nefna að of stórir hópar hafi óæskileg áhrif á starf 

tónmenntakennarans, bæði hvað snýr að nemendum og honum sjálfum. Grétar 

upplifir það á þessu skólaári að fá stærri hópa en áður og segir að möguleikar hans 

takmarkist um leið: 

„Þegar þú ert kominn upp í ákveðna hópstærð, þá ertu farinn að 

vera með minna af fjölbreyttu starfi þar sem þú ert að bjóða 

nemendum upp á verkefni þar sem þau eru að vinna svolítið á eigin 

forsendum. Því þá missirðu yfirsýnina. Það má segja að það séu 

þau verkefni sem gefa manni mest í starfi. 

Júlía leggur áherslu á að í tónmenntatímum sé allur hópurinn í einhverskonar 

upplifun sem minna er gert úr þegar hópurinn stækkar. Áherslan hjá henni hefur 

hingað til verið mikil á rafmagnað samspil en þegar hóparnir verða of stórir til að 

slíkt gangi þarf hún að leita í önnur hljóðfæri sem henni þykir hvorki henta sér né 

nemendunum. 

Sindri hefur ekki miklar áhyggjur af hópastærð í sínum skóla vegna þess að þegar 

hóparnir ná yfir ákveðinn nemendafjölda fær hann annan tónmenntakennara með 

sér. 

Eygló segir að með stærri hópum aukist hávaðinn og fyrirferðin í tímum sem hafi 

lýjandi áhrif á hana: 

„Mér er illt í eyrunum. Og röddinni. Ég er þreytt, eins og þú bara 

heyrir, eftir daginn.“ 

3.5 Álagsvaldar 

Of stórir hópar valda Eygló líkamlegu álagi þar sem umsýslan verður erfiðari og 

hávaðinn meiri. Sindri og Júlía nefndu einnig of stóra hópa sem álagsvald og í 

framhaldi af því sagði Júlía frá því hvernig breytt fyrirkomulag í tímafjölda eins 

árgangsins veldur henni álagi í kennslu. Þá var tekin einhliða ákvörðun stjórnenda 

um breytingu sem olli því að hún þurfti að breyta um áherslur í kennslunni vegna 

stærri hópa og styttri kennslustunda. Um það segir hún: 
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„Þetta form hentar mér ekki, og kannski er það bara einhver 

þrjóska, en mér finnst bara hitt virka. Hafa aðeins minni hóp, vera 

með önnur hljóðfæri. Ég er bara komin inn á aðrar brautir.“ 

Júlía hefur starfað við sinn skóla í fjöldamörg ár en einhverra hluta vegna var gerð 

grundvallarbreyting á kennslufyrirkomulagi hennar án nokkurs samráðs við hana. 

Aðspurð skildi hún ekkert hvers vegna þessi breyting var gerð og auðheyrt var að 

auk faglega álagsins sem fylgdi breytingunni olli það henni andlegu álagi að vera 

sniðgengin á þennan hátt.  

Eygló nefnir álagið sem fylgir því að halda uppi líflegu tónlistarstarfi í skólanum. 

Hún hefur verið dugleg að koma tónlistinni að í öllum viðburðum skólans og 

hefur skapað mörg ný tilefni til tónlistarsköpunar og -flutnings nemenda. Þegar 

hún telur upp allt það sem hún kemur að innan skólans og álagið sem því fylgir er 

ekki að heyra á henni að henni þyki það slæmt: 

„Auðvitað er það álag. En ógeðslega gaman, samt.“ 

Júlía telur tónmenntakennara eiga erfitt með að taka á móti hverjum hópnum á 

fætur öðrum yfir daginn, en bendir á að slíkt fyrirkomulag vinni hún reyndar ekki 

lengur við og tali því út frá gamalli reynslu. Grétar kemur líka inn á þetta 

sjónarmið og segir: 

„Ég er að bera saman við umsjónarkennsluna þar sem þú ert að 

vinna með þína 20 nemendur. Þú þekkir þá mjög vel, þeirra sterku 

hliðar og veiku, en þegar þú ert að fá kannski hátt í 100 nemendur 

á dag, og ætlar að mæta þeim út frá þeirra sterku og veiku hliðum, 

þá er það stór álagspunktur.“ 

Námsmat nefnir Grétar sem einn af stærri álagspunktunum. Þar vísar hann til 

álagsins sem fylgir því að kenna mörgum nemendum á sama tímabilinu og meta 

nám þeirra á skilvirkan hátt: 

„[...]þetta með að meta nokkur hundruð nemendur tvisvar á ári, 

sem er algjör geðveiki.“ 
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Í hans skóla er verið að vinna að uppstokkun í námsmatskerfi sérgreinakennara til 

að minnka álagið og það segir hann að muni sig miklu. Um innihald matsins hefur 

hann þetta að segja: 

„Námsmat er svolítill höfuðverkur í tónmennt, því það þarf að vera 

svo fjölbreytt til þess að þú náir í alvörunni að meta. Það er ekkert 

mál að meta framkomu, áhuga, virkni, þú veist. En þá ertu ekki að 

meta nám.“ 

3.6 Annað sem kom fram 

Sitthvað kom fram í viðtölunum sem tengist ekki beinlínis 

rannsóknarspurningunni en vert er að nefna engu að síður. 

3.6.1 Ímynd skólans 

Eygló fer ekki í grafgötur með hversu mikilvæg henni þykir tónlist fyrir skólann í 

heild. Skólinn hennar hefur unnið til verðlauna fyrir tónlistarstarf og þátttaka 

foreldra í skólastarfinu er mikil fyrir tilstilli tónlistarinnar. Auk þess segir hún 

áhrifin teygja sig út fyrir skólann: 

„Við erum að spila út um allan bæ og þetta hefur gefið skólanum 

aukið vægi og virðingu. Maður verður bara að vera hreinskilinn 

með það. [Stjórnendurnir] vita það alveg.“ 

3.6.2 Nemendur með sérþarfir 

Varðandi tónmenntakennslu nemenda með sérþarfir segir Grétar alla geta nálgast 

tónlist á eigin forsendum. Eygló tekur í sama streng og segir nemendur með 

sérþarfir finna sig í tónmennt því þar geti þeir byggt á einhverju sem þeir kunni 

þegar, eins og tungumáli, daglegum hreyfingum eða hverju sem er og bætir við: 

„En þessi tegund af fagi, þetta skapandi ferli, þessi nálgun, 

aðlögun, sem er ekki á einn veginn heldur á marga, marga vegu, 

hún virkar. Algjörlega.“ 

Eygló, Júlía og Grétar voru þó öll sammála um að með stækkandi hópum í 

tónmennt gengi þeim verr að koma til móts við nemendur með sérþarfir.  
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3.6.3 Hvers vegna tónmennt? 

Ekki var hægt að ræða við tónmenntakennara án þess að spyrja þá hvers vegna 

þeim þætti mikilvægt að kenna tónmennt. Grétar og Eygló lögðu áherslu á 

sköpunina sem á sér stað í tónmennt og þau jákvæðu áhrif sem hún hefur á þroska 

barna. Sindri sagði tónlistina jafn sjálfsagða tjáningaraðferð og að teikna myndir 

og þess vegna væri mikilvægt fyrir þau að ná tökum á þeim tjáningarmiðli. Grétar 

talaði um tengslin við samfélagið; hvernig tónlistin væri allt um kring og að 

hlutverk tónmenntakennslu væri að búa til virka hlustendur og iðkendur. 

Viðmælendurnir töluðu allir út frá sínum persónulegu skoðunum á tónlist og 

tónmenntakennslu þannig að svörin urðu misjöfn en öll höfðu þau það 

sameiginlega inntak að tónmenntakennsla í grunnskólum auðgaði líf og sál 

nemenda og væri öllum holl. Júlía lauk sínu máli á þennan hátt: 

„Þetta er gott fyrir sálina. Það er bara svo einfalt.“ 
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4 Umræða 

Hér á undan varð gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en nú 

verður gerð tilraun til að ræða um niðurstöðurnar í víðara samhengi. 

Svarið við spurningunni um hvað skólastjórnendur þurfi að gera til að halda 

tónmenntakennaranum má líklega hnoða saman í örfá orð: „Að hlúa vel að 

honum.“ Hér á eftir verður reynt að útskýra hvað í því felst. 

4.1 Álag, væntingar og starfsánægja 

Stjórnandi sem vill sporna gegn brotthvarfi tónmenntakennara þarf að vera 

meðvitaður um hvað veldur þeim álagi í starfi og bregðast við á viðeigandi hátt. 

Lykilatriði hér er náttúrlega að tónmenntakennari tjái sig við stjórnendur um 

væntingar sínar til starfsins og starfsumhverfisins en að sama skapi þarf hann að 

mæta skilningi. Einhliða ákvarðanir stjórnenda sem helgast af hagræðingu geta 

komið illa við tónmenntakennara eins og Júlía upplifði. Tónmenntakennsla er 

skapandi starf og þannig störf vinna þeir best sem eru hamingjusamir í starfi.  

Allir viðmælendur nefndu hvernig fjármálakreppan hefur áhrif á þá varðandi 

endurnýjun og viðhald búnaðar. Í rannsókninni kom aðeins fram hvernig hún 

hefur áhrif á störf tónmenntakennara en forvitnilegt væri að skoða nánar hvort 

tónmenntakennarar verði fyrir meiri eða annarskonar niðurskurði en t.d. 

bekkjarkennarar eða aðrir list- og verkgreinakennarar.  

Grétar nefndi sérstaklega álagið sem fylgir námsmati í tónmennt. Þó hann hafi 

verið sá eini sem nefndi það eru margir tónmenntakennarar líklega í sömu stöðu 

enda kemur álagið til af bæði miklum fjölda nemenda sem tónmenntakennari 

kemur að og vandkvæðum við að aðlaga námsmatið að kröfum skóla, sem eru 

frekar bóklegs eðlis en listræns. Í tilfelli Grétars er unnið að aðlögun á 

námsmatsferlinu innan skólans með það í huga að minnka álag á listgreinakennara 

og það er væntanlega bein afleiðing af skilningi stjórnenda og virkum samskiptum 

þeirra og listgreinakennara.  

Miðað við þá áherslu sem viðmælendur lögðu á aðstöðuna þegar þeir létu sig 

dreyma um tónmenntakennslu í draumaskólanum má ætla að tónmenntakennari sé 
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hamingjusamastur þegar hann hefur til umráða búnað og aðstöðu sem hæfa hans 

styrkleikum og áhugasviði. Á sama hátt má reikna með að sé tónmenntakennara 

gert að starfa í aðstöðu sem stenst ekki hans væntingar til starfsins upplifi hann 

niðurlægingu gagnvart sjálfum sér og faginu. Að það skipti ekki öllu máli hvað sé 

gert í tónmenntinni, svo lengi sem hún sé hluti af skólastarfinu og að 

tónmenntakennarinn kenni þá tíma sem honum er úthlutað. 

4.2 Endurmenntun - endurlífgun 

Í endurmenntun felst endurlífgun að mati Eyglóar og ekki verður litið hjá 

mikilvægi hennar fyrir tónmenntakennara. Tónmenntakennarafélag Íslands hefur 

boðið tónmenntakennurum upp á námskeið auk þess sem þeir geta sótt sér 

símenntun á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Það er vart hægt að ætlast til 

þess að skólar haldi uppi endurmenntun fyrir tónmennakennara en allir 

viðmælendur gera þá lágmarkskröfu að skólinn geri þeim þá kleift að sækja þau 

námskeið sem eru í boði. Ekki einasta græðir tónmenntakennarinn á því, heldur 

líka skólinn, sem fær endurnærðan og orkumikinn tónmenntakennara inn í starfið. 

Ef tónmenntakennari hefur ekki tök á að sækja sér endurmenntun og andlega 

fyllingu í faðmi kollega sinna er hætt við að hann fari að hjakka í sama farinu, 

hugmyndasnauður og einangraður. 

4.3 Áhrifamáttur stjórnandans 

Viðmælendur í rannsókninni mátu andlegan stuðning stjórnenda mikils, en hann 

nefndu einnig margir viðmælendur í áðurnefndri rannsókn Kristínar Valsdóttur á 

starfi farsælla tónmenntakennara sem lykilatriði í starfsánægju þeirra og velgengni 

(Kristín Valsdóttir 2006). Skortur á stuðningi er auk þess ein algengasta ástæðan 

fyrir því að kennarar skipta um vinnustað (Luekens o.fl., 2004). Hann verður því 

seint vanmetinn, en stuðninginn geta stjórnendur sýnt með því að láta sjá sig á 

tónlistarviðburðum skólans, líta við í kennslu öðru hverju og vera duglegir að 

hrósa tónmenntakennaranum þegar það á við.  

Í svörum viðmælenda kom fram að skilningur stjórnenda á faginu skipti þá máli. 

Til eru þeir skólastjórnendur sem misskilja alveg inntak greinarinnar og halda 

jafnvel að tónmennt sé ekkert nema söngur. Við þá er erfitt að eiga þegar 
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tónmenntakennari með metnað fyrir hljóðfærasamspili vill kaupa hljóðfæri eða ef 

tónmenntakennari vill smærri hópa til að geta tekist á við viðameiri viðfangsefni. 

Þá verður til sá barningur sem Sindri talaði um, þegar skólastjórnendur og 

tónmenntakennari skólans eru ekki á sama máli um hvernig standa skuli að 

tónmenntakennslunni. Markmið hvers kennara hlýtur að vera að kennsla hans sé 

árangursrík og þar með gefandi fyrir hann sjálfan sem er nokkuð örugg ávísun á 

ánægju í starfi. Meðan einn kennari vill tilslakanir í vinnurammanum vill annar fá 

margskipta tónmenntastofu eða tölvuver til afnota. Vegna þess frelsis sem 

tónmenntakennarar hafa til að móta sína kennslu velja þeir sér áherslur út frá eigin 

styrkleikum og þá geta þær verið ærið mismunandi.  

Af svörum viðmælenda má skilja að það sem mestu máli skiptir sé að 

tónmenntakennari og stjórnendur skólans finni í sameiningu ákveðið jafnvægi í 

tónmenntakennslunni. Kennari sem er með stóra hópa verður að sama skapi að 

hafa bolmagn til að geta unnið vel með öllum nemendum. Það gæti falist í 

aukakennara, auknu rými, margskiptu rými eða lengri kennslustundum. 

Einhverjum kennara hentar að vinna í lotum en öðrum í vikulegum 

kennslustundum. Þarfirnar eru misjafnar en mestu máli skiptir að stjórnendur virði 

fagvitund tónmenntakennarans og persónulegar áherslur, treysti þeim til að sinna 

sínu starfi vel og geri hvað þeir geti til að koma til móts við þá.  

4.4 Eftir á að hyggja 

Þegar viðtalið við Eygló var að hefjast og henni hafði verið gerð grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar sagði hún að skynsamlegt væri að taka líka viðtöl við 

skólastjóra til að fá þeirra hlið málsins og benti í því sambandi sérstaklega á þann 

sem er við hennar skóla. Hugmyndin var alls ekki slæm og ef rannsókn á við 

þessa verður einhvern tímann gerð væri alls óvitlaust fyrir rannsakendur að taka 

þann pól í hæðina, að ræða líka við skólastjóra og/eða skólastjórnendur. 

Þegar öll viðtölin höfðu verið hljóðrituð og skrifuð upp velti rannsakandi því fyrir 

sér við yfirferð þeirra hvort spurningalistinn hefði ekki þjónað sínu hlutverki 

fullkomlega þrátt fyrir yfirferð lærðra og tilraunaviðtal sem kallaði á breytingar, 

vonandi til hins betra. Meðan viðtölin stóðu yfir hvarflaði það stundum að 

rannsakanda að hann væri ekki að ná fram öllum þeim atriðum sem hann sá fyrir 
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sér að myndu koma fram, en af ótta við að vera of leiðandi var spurningalistinn 

látinn ráða för. Þarna kom til reynsluleysi rannsakanda í rannsóknum sem þessari í 

bland við 5 ára reynslu af tónmenntakennslu sem hefur mótað sterkar skoðanir 

rannsakandans á viðfangsefninu.  

Kannski hefði stærra úrtak viðmælenda verið skynsamlegt til að fá fleiri 

sjónarmið. Hvort sem það er til vitnisburðar um góðan aðbúnað 

tónmenntakennara í landinu eða of þröngt úrtak, þá jaðraði við að viðmælendurnir 

hefðu það „of gott“, þ.e. með tilliti til þess hve litlu rannsakandi hafði úr að moða 

við úrvinnslu viðtalanna. Allavega ekki eins miklu og í upphafi var reiknað með. 

Svör viðmælenda er sneru að umkvörtunarefnum og álagspunktum takmörkuðust 

að talsverðu leyti við vangaveltur hvernig hlutirnir gætu verið væru þeir verri.  

Þegar vinnu við þessa rannsókn var í þann mund að ljúka kom starfandi 

tónmenntakennari að máli við rannsakanda og bað um eintak af verkefninu 

fullkláruðu svo hann gæti beitt því í baráttu fyrir betri aðstöðu og viðhorfi í sínum 

skóla. Þegar hann sagði frá því sem hann stóð frammi fyrir í sínum skóla kenndi 

rannsakandi til í hjartanu, annars vegar af einlægri samúð með honum, en samt 

aðallega vegna orðanna sem glumdu allan tímann í höfði undirritaðs: „Hvar 

hefurðu falið þig?“ 

Úrvinnsla rannsóknarinnar hefði án efa getið af sér mun efnismeiri niðurstöður ef 

rannsakandi hefði beinlínis leitað uppi óánægða tónmenntakennara. Fleiri heyrðu 

samtal rannsakanda og tónmenntakennarans sem nefnt eru hér á undan og í 

kjölfarið fylgdu ábendingar um tvo óánægða starfandi tónmenntakennara til 

viðbótar og einn sem hætt hafði störfum vegna óánægju með stjórnendur. Þó þær 

upplýsingar væru ekki fengnar með vísindalegum hætti minntu þær rannsakanda á 

að þó viðmælendur hans hefðu allir verið að mestu ánægðir í sínu starfi væru 

einhverjir þarna úti að berjast við skilnings- og aðstöðuleysi.  

Þó raddir þeirra heyrist ekki í þessari rannsókn verður hún vonandi til að efla 

þeirra róm svo mark sé á þeim tekið. Og þá er tilganginum náð. 
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4.5. Að lokum  

Tónmennt er veigamikill þáttur í skólastarfi og nauðsynlegt mótvægi við þær 

bóklegu áherslur sem víðast hvar ríkja svo hægt sé að bjóða öllum nemendum upp 

á nám við þeirra hæfi. Uppbygging tónlistarstarfs og tónmenntakennslu innan 

skóla verður ekki til eingöngu fyrir tilstilli tónmenntakennarans, heldur þarf að 

veita honum aðstæður og áhöld til að svo megi verða.  

Tónmenntakennarar fara ýmsar leiðir í kennslu innan þeirra víðu marka sem 

Aðalnámskrá grunnskóla setur, en allir hljóta þeir að hafa það markmið að hún sé 

í senn árangursrík og gefandi, bæði fyrir þá og nemendur. Skólastjórnendur og 

tónmenntakennarar eiga að stefna að þessu markmiði í sameiningu með 

samskiptum sem byggjast á gagnkvæmum skilningi. Skólastjórnendur þurfa að 

vera meðvitaðir um þarfir tónmenntakennarans og álagsvalda í starfi hans og 

bregðast við þeim á viðeigandi hátt.  

Skilningur og stuðningur stjórnenda eru algjör grundvallaratriði í því að halda 

tónmenntakennara í starfi. Þeir þurfa ekki að vera sérfróðir um fagið en verða að 

treysta tónmenntakennaranum til að vera það, því tónmenntakennari sem finnur að 

tekið sé tillit til faglegra þarfa hans og að starf hans sé metið að verðleikum er 

hamingjusamur framtíðarstarfsmaður. 
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