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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um mikilvægi tónlistar fyrir börn í leikskóla og rannsókn sem 

gerð var meðal stjórnenda og tónlistarkennara í sameinuðum skóla. Sameinaðir voru 

fjórir skólar; tveir grunnskólar, tónlistarskóli og leikskóli. Viðtalsrannsókn var gerð í 

mars 2011. Tvö ár eru síðan skólarnir voru sameinaðir og reynsla stjórnendanna og 

kennaranna mislöng. Leitast var við að skoða hvort það fagmenntaða tónlistarfólk sem 

vinnur í tónlistar- eða grunnskóladeildum skólans gæti nýst í leikskóladeildinni líka þar 

sem nú eru þetta allt deildir innan sama skólans.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þrátt fyrir hindranir sem gætu staðið í 

vegi fyrir framkvæmdinni, eru tónmennta- og tónlistarkennarar almennt jákvæðir 

gagnvart því að kenna líka við leikskóladeildina. Þeim þætti það spennandi verkefni, 

áhugavert og krefjandi. 
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1. Inngangur 

Nú ber mjög mikið á umræðu í samfélaginu um sameiningar skóla. Á 

höfuðborgarsvæðinu er verið að viðra þær hugmyndir að sameina leikskóla og 

grunnskóla, einnig kemur fram í tillögum að sameina frístundastarf við grunnskólana. 

Margar tillögur hafa komið fram, meðal annars að skipta hverfisskólum í yngra og eldra 

stig, sameina leik- og grunnskóla, sameina frístundastarf við grunnskóla og fleira 

(Reykjavíkurborg, 2011).  

Hér eru skoðuð áhrif sameiningar fjögurra skóla í litlu þorpi á vesturlandi. Skólarnir 

sem um ræðir eru tveir grunnskólar, einn tónlistarskóli og einn leikskóli. Þessir skólar 

voru sameinaðir undir eina yfirstjórn og eitt nafn haustið 2009. Því er forvitnilegt að 

skoða hvaða sýn skólastjórnendur og þeir kennarar sem málið varðar, hafa á því að 

tónlistarkennarar komi líka að kennslu á leikskólastiginu í sameinuðum skóla. Hér er 

fjallað um þá möguleika sem hugsanlega opnast fyrir nemendur og starfsfólk leikskóla 

þegar leikskólinn sameinast grunn- og tónlistarskóla. Hér er nýr veruleiki og vonandi ný 

tækifæri sem vert er að skoða. Þessi nýi veruleiki gæti því opnað möguleika á eflingu 

tónlistarstarfs í leikskólanum með faglegri samvinnu á milli leikskólakennara og 

tónmenntakennara/tónlistarkennara. 

Viðmælendur voru skólastjóri nýju skólastofnunarinnar, aðstoðarleikskólastjóri , 

deildarstjóri í leikskólanum , tónmenntakennari grunnskólans og tveir tónlistarkennarar 

tónlistarskólans. Í fylgiskjölum koma fram þær spurningar sem lagðar voru fyrir 

viðmælendur. 

 Það starfsfólk leikskólans sem rætt var við, var virkilega áhugasamt um þá hugmynd að 

tónlistar/tónmenntakennarar væru með í tónlistarstarfi leikskóladeildarinnar. Þeim 

fannst sá möguleiki að fá stuðning sérmenntaðs tónlistarfólks við söng- og 

tónlistarstundir í leikskólanum mjög áhugaverður. Þeim fannst að það gæti veitt þeim 

mikinn stuðning og aukið fagmennsku þeirra. 

Skólastjórinn var jákvæður og áhugasamur um samnýtingu á tónlistarkennurum. Hann 

var einnig meðvitaður um ólíka kjarasamninga og hve tónlistarkennsla er sérhæfð og 

krefjandi, sér í lagi með ungum börnum. 
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Hildur Jóhannesdóttir skoðaði í sinni meistaraprófsritgerð hversu hlynntir foreldrar 

væru því að tónlist fengi aukið vægi í grunnskólanum. Þar lagði hún fram eftirfarandi 

spurningu: „Grunnskóli barnsins vill auka vægi íþrótta, tónlistar, vísinda og stærðfræði 

eða listgreina á kostnað bóklegra greina. Hversu sammála ertu þeirri stefnu?“ Þar kom 

fram að 24.81% þeirra sem svöruðu spurningunni voru mjög sammála, og 34.21% 

svarenda voru frekar sammála. 14.66% voru frekar ósammála og eingöngu 5.26% voru 

mjög ósammála (Hildur Jóhannesdóttir, 2008, bls. 76). Það sýnir að í Reykjavík voru 

foreldrar mjög hlynntir auknu vægi tónlistar í grunnskólum og því má ætla að svipað 

eigi við í leikskólum.  

Það lék því nokkur forvitni á að vita hvernig væri hægt að efla tónlistarstarf leikskóla 

þegar hann hefur sameinast bæði grunn- og tónlistarskóla. Svarið við þeirri spurningu er 

að möguleikar nemenda í leikskóladeild sameinaðra skóla aukast með því að njóta 

fagmenntunar tónlistar/tónmenntakennara og tónlistarstarf deildarinnar ætti að eflast um 

leið. Hér verður reynt að varpa ljósi á þá möguleika sem opnast þegar um þess háttar 

sameiningu er að ræða. Þó nokkur samvinna á sér stað nú þegar á milli deildanna, en í 

boði er fyrir elstu börn leikskólans að taka þátt í skólakórnum og einnig er 

leikskólabörnunum alltaf boðið með grunnskóladeildinni þegar tónlistarviðburðir eiga 

sér stað. Má þar nefna skólatónleika sem haldnir eru reglulega þar sem leitast er við að 

bjóða upp á fjölbreytta tónlist fyrir börnin (Tónlist fyrir alla, e.d.). 

Í ritgerðinni er bæði talað um tónmenntakennara og tónlistarkennara. Það kemur til af 

því að í grunnskólum er tónmenntakennsla almennari en sú kennsla sem fer fram í 

tónlistardeildinni. Í tónlistardeildinni er um mun sérhæfðara nám að ræða og það er 

einnig valfrjálst. Þar fer fram kennsla á hljóðfæri og í söng, en fyrir þá kennslu er 

borgað sérstaklega. Þess vegna er talað um tónmenntakennara þegar fjallað er um 

kennarann sem sér um tónmenntakennsluna í skólanum og svo er talað um 

tónlistarkennara þegar fjallað er um þá kennara sem vinna í gamla tónlistarskólanum, 

sem nú er tónlistardeild skólans. Helga Rut Guðmundsdóttir (2008) skilgreinir muninn á 

tónmennta- og tónlistarkennurum og segir frá því hvers vegna orðið tónmennt var tekið 

upp í stað þess að tala um söng og söngkennslu eins og gert var áður. Hún segir: „Ljóst 

er að orðið tónmennt var tekið upp með það fyrir augum að víkka svið tónlistar í 

menntun barna á fræðsluskyldualdri þannig að það tæki til fleiri þátta en söngs. Þar kom 

einnig til þörf á aðgreiningu frá orðunum tónlistarkennsla og tónlistarkennari sem notuð 
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voru um hljóðfærakennslu og hljóðfærakennara í tónlistarskólum“ (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2008). 

Í ritgerðinni er jöfnum höndum talað um grunnskóladeild, leikskóladeild og 

tónlistardeild skólans, og grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. Það kemur til vegna 

þess að þetta eru allt deildir innan sameinaðs skóla en í daglegu tali er jafnan talað um 

deildirnar eins og þær voru fyrir sameiningu þar sem húsnæði og aðstaða er mikið til 

óbreytt. Því er oftast talað um grunnskóla þegar verið er að ræða um 

grunnskóladeildina, leikskóla þegar átt er við leikskóladeildina og tónlistarskóla þegar 

átt er við tónlistardeildina. 

Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að í upphafi er gerð grein fyrir mikilvægi tónlistar 

fyrir börn á öllum aldri. Á eftir þeirri umfjöllun koma almennar umræður um 

sameiningu skólastofnana. Útskýrt er hvernig gagnasöfnunin fór fram og hvernig 

viðmælendur voru valdir. Umræður og lokaorð koma á eftir niðurstöðum og úrvinnslu 

viðtalanna.  

2. Mikilvægi tónlistar fyrir börn 

Tónlist og söngur hefur mikið gildi fyrir börn. Þegar ung börn heyra tónlist þá fara þau 

oft að hreyfa sig í takt við tónlistina, eins þegar það er sungið fyrir þau. Mjög fljótlega 

eftir fæðingu fer barn að hafa áhuga á hljóðum sem það heyrir í umhverfinu. Barnið 

bregst við þeim hljóðum og hlustar eftir þeim (Sigríður Pálmadóttir, 2010, bls. 19). 

Fljótlega fara börn að klappa í takt, en hreyfing er eitt af því sem fylgir tónlistinni. Börn 

geta þjálfað hinar ýmsu hreyfingar í takt við tónlistina. Tónlist og söngur er tjáning. 

Börn sem eiga erfitt með að tjá sig geta oft gert það í gegnum tónlist. Söngur eykur 

orðaforða, og oft er farið með vísur í tónlistarstundunum sem viðheldur gömlum arfi 

okkar frá forfeðrunum og þar er oft að finna orð sem eru börnunum framandi og það er 

dýrmætt að geta bætt þeim við þann orðaforða sem þau þegar hafa. Því er mikil 

málörvun fólgin í því að læra þulur, söngva og ljóð, og mörg orð sem eru ekki lengur 

algeng í virkum orðaforða daglegs máls má finna í tónlistinni. Hlutverk tónlistar í lífi 

ungra barna, og barna almennt, er mjög mikilvægt.  

Tónlist gegnir mjög fjölbreyttu hlutverki í lífi okkar. Campell og Scott-Kassner lýsa 

margbreytilegum áhrifum tónlistar á börn og þar tala þær sérstaklega um tíu 
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mismunandi áhrif. Fyrst nefna þær tjáningu tilfinninga, að börn geti fundið fyrir leiða og 

gleði, allt eftir tegund tónlistarinnar. Það fer eftir hljómfalli tónlistarinnar, og fleiri 

þáttum hvaða tilfinningar eru kallaðar fram með tónlistinni. Fagurfræði gleðinnar; 

ákveðin tegund tónlistar getur kallað fram ákveðin hughrif og ánægju sem erfitt er að 

koma orðum að, eins og til dæmis þegar börn geta með hjálp tónlistar komið auga á 

fegurð lífsins. Skemmtanagildið, tónlist getur skemmt börnum (og fullorðnum) 

tímunum saman, tónlist er mikilvæg í teiknimyndum og sem bakgrunnur í bíómyndum. 

Poppstjörnur eru vinsælar og áfram mætti telja. Samskipti eru það fjórða sem nefnt er í 

grein Campell og Scott-Kassner, þar er talað um að samskipti fari fram með hughrifum 

tónlistar, tónlist ákveðinnar menningar tjáir tilfinningar og áhrif sem sú menning skilur. 

Fimmta atriðið sem nefnt er, er táknbundin túlkun tónlistar. Með því er átt við að textinn 

og lagið geta kallað fram áhrif til barna, um eitthvað sem þau skilja í textanum, og 

saman nær tónsmíðin (tónlistin og textinn), fram þessum skilningi barna sem er bundinn 

menningu þeirra, og samfélagi. Líkamleg tjáning með tónlist er margbreytileg. Tónlistin 

getur haft þau áhrif á börn að þau fara að dansa við hana, hoppa og skoppa; rugga sér í 

takt við hana, eða þá að tónlistin getur haft þau áhrif að þau syfjar og þau slaka á. Það er 

til dæmis mjög algengt að foreldrar komi börnum sínum í ró með því að syngja fyrir þau 

og þá verða oft fyrir valinu rólegar vögguvísur. Uppeldislegt gildi tónlistar; þar sem 

tónlistin er notuð til að kenna börnum hinar ýmsu reglur samfélagsins. Þegar það er 

gert, þá er textinn notaður til að koma skilaboðunum á framfæri. Við eigum mörg lög 

sem þjóna þeim tilgangi og má þá nefna stafrófslagið okkar „A, b, c, d,..“, það lag 

kennir börnum stafrófið. Lagið sem oft er sungið áður en byrjað er að borða í 

leikskólanum heitir „Allur matur á að fara“, en það segir að það eigi að setja matinn í 

munninn og svo niður í magann. Fleiri söngvar hafa kennslufræðilegt gildi og má þar 

nefna; „Daga og mánaðalagið“, það kennir börnum heiti vikudaganna og mánaðanna. Í 

sama stíl er vísan „ Ap., jún., sept., nóv., þrjátíu hver..“ Allir þessir söngvar og vísur 

hafa bæði skemmtunar- og fræðilegt gildi. Áttunda atriðið sem fjallað er um eru 

félagsleg og trúarleg gildi tónlistar, börn geta fundið félagslega og trúarlega þáttinn í 

tónlist og byggt hann inn í sinn eigin heim. Tónlist er oft mjög gildishlaðin í textum og í 

félagslegum og trúarlegum menningarheimi er tónlist oft sterkur tjáningarmáti, og má í 

því sambandi nefna sálma. Stöðugleiki í menningu er níunda atriðið sem nefnt er. Börn 

læra að tónlist hefur verið hluti heimsins í gegnum aldirnar og þau læra að bera virðingu 

fyrir henni sem þjóðfélagslegu tákni. Margar vísur, þulur og söngvar hafa lifað gegnum 
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aldirnar og eru lærðar mann fram af manni. Síðasta atriðið, það tíunda, sem talið er upp 

hjá þeim er sameiningin, börn læra að sameinast í tónlist, hópur barna finnur fyrir 

sameiningu sín á milli til dæmis með hópsöng (Campbell & Scott-Kassner, 2002, bls. 3-

4). 

Freshwater, Sherwood og Mbugua eru kennarar sem skoðuðu hvernig hægt er að nota 

tónlist til að efla tjáningu. Rannsókn sína gerðu þeir með því að hafa samband við 

kennara yngri barna í Kenýu. Þar í landi eru notaðir söngvar sem efla líkamlega tjáningu 

og snertingu, lög sem svipar til íslensku laganna „Fram, fram fylking“ eða leikurinn 

„Að hlaupa í skarðið“. Þar er líka talað um hvernig söngvar geta hjálpað börnum til að 

muna, það eru til söngvar sem segja okkur nafnið á fingrunum, vikudögunum, 

mánuðunum og lög sem kenna okkur að telja og þess háttar (Freshwater, Sherwood, & 

Mbugua, 2008). Það samræmist alveg við það uppeldislega gildi tónlistar sem þær 

stöllur Campell og Scott-Kassner töldu fram sem eitt af áhrifum tónlistar á börn og 

fjallað er um hér að framan.  

Elsebeth Kirk hefur komist að því sama, en hún segir einnig að hægt sé að kenna 

tungumál í gegnum tónlist og þá sé gott að byrja á því að hafa líkamann sem 

útgangspunkt. Það séu til margir góðir barnasöngvar sem kenna börnum og hjálpa þeim 

að muna nöfn á ákveðnum líkamshlutum og eins eru til söngvar sem kenna börnum að 

þekka muninn á hægri og vinstri (Kirk, 2007). Ef vefsíður leikskóla hér á landi eru 

skoðaðar þá sést að söngvar um líkamann og söngvar sem hafa uppeldislegt eða 

kennslufræðilegt gildi eru notaðir í bland við aðra söngva (Fagrabrekka, 2011 og 

Krílakot, 2007).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) stendur: „Leggja ber áherslu á að öll börn í leikskóla fái 

ríkuleg tækifæri til að njóta tónlistar og iðka hana“ (bls. 24). Þar segir einnig að kynna 

skuli söng, þulur, hrynjanda og margbreytileika tónlistar og söngs fyrir 

leikskólabörnum. Það á að örva börn til tónsmíða, kynna fyrir þeim ýmsa hljóðgjafa og 

samleik tóna og hreyfinga (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Mikil áhersla er lögð á að 

nota tónlist og skapandi starf við hana í leikskólum og því ættu möguleikar 

leikskólabarna til þess að njóta sérhæfðra tónlistarkennara að aukast þegar leikskólinn 

hefur verið sameinaður við skóla þar sem hægt er að njóta faglegs samstarfs á milli 

leikskólakennara, tónmenntakennara og tónlistarkennara. 
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Tónlist er einn af grunnþáttum náttúrulegrar tjáningar. Einn hluti tónlistar er söngur og 

hann er sérstaklega mikilvægur börnum. Í söng felst tjáning og hún er sterkt 

samskiptaform. Börn hafa gaman af því að syngja og þau söngla oft þegar þau eru að 

dunda sér við einhver verkefni og láta hugann reika. Leikskólakennari sem sér um 

söngstundina verður að vera vakandi yfir því að hrósa börnunum og hvetja þau áfram í 

söng. Sá sem stjórnar söngstundinni þarf líka að gæta þess að sungið sé í réttri tónhæð 

fyrir börnin, sem hafa hærra raddsvið en við (Sigríður Pálmadóttir, 2010).  

Elfa Lilja Gísladóttir segir að það hafi ekki allir nægilegt sjálfstraust til að vinna með 

tónlist í leikskóla, og það getur verið tengt bernskureynslu þeirra sjálfra gagnvart söng. 

Þeir gætu hafa upplifað að það hafi einhvern tímann verið sagt við þá að þeir gætu ekki 

sungið eða ekki fengið að vera með í barnakórnum. Sem betur fer er þetta viðhorf á 

miklu undanhaldi og vitað er að ef einhver á erfitt með söng, þá er hægt að kenna 

honum (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009). Því er svo mikilvægt að þeir sem vinna með börn 

og tónlist séu meðvitaðir um að bæði börn og fullorðnir geti haft lítið sjálfstraust til að 

byrja með.  

Misjafnt er hversu mikið er sungið á heimilum barna. Sumir foreldrar syngja mikið og 

ala börnin upp við það. Aðrir foreldrar syngja aldrei af ýmsum ástæðum og þau börn 

þekkja ekki umhverfi sem er fullt af söng. Því þarf að hafa í huga misjafnan bakgrunn 

barna, hvað viðkemur söng. Sum eru vön miklum söng að heiman, önnur ekki, og það 

verður að taka tillit til þess (Young, 2009). Þó vitað sé að börn séu sum hver mjög vön 

söng og tónlist, þá er ekki víst að þau þekki margar tegundir söngva og tónlistar. Því er 

mikilvægt að kynna mismunandi tegundir tónlistar fyrir börnum. John W. Flohr telur 

einnig mikilvægt að kynna börn fyrir tónlist frá mismunandi tímabilum, sunginni tónlist 

og eingöngu leikinni tónlist, klassískri sem og nútímalegri, og tónlist frá mismunandi 

menningarheimum. Yngri börn eiga auðveldara með að einbeita sér að einni tegund 

tónlistar í einu, en um fimm ára aldurinn hafa þau öðlast meiri reynslu og njóta 

mismunandi tónlistar (Flohr, 2005). Börn geta einnig þjálfað gróf- og fínhreyfingar 

þegar þau njóta tónlistar. Að hlusta er ekki það sama og að heyra, og börn æfast vel í að 

nota virka hlustun þegar þau hlusta eftir hljóðum og tónum.  

Barbara J.Alvarez segir að það sé mikilvægt að þekkja hugtök tónlistarinnar þegar 

maður ætlar að vinna með tónlist. Barn getur notið þess að hlusta á misjafnan tónblæ 
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með því að fylla ílát með mismunandi innihaldi, til dæmis hrísgrjónum, steinum eða 

tannstönglum og þá er hægt að gera tilraunir með mismunandi hljóð. Með tónstyrknum 

kynnast börnin því hvernig hægt er að hafa áhrif með mismunandi hljóði eða hraða. Þau 

geta fundið muninn á því hvernig þau læðast um húsið eða þegar þau leika flugvél. 

Gaman er að gera tilraunir með stöðugum takti með því að syngja, hreyfa sig, tala og 

leika á hljóðfæri. Gaman er að sjá lengd hljóðsins á mismunandi vegu, með því að bera 

saman löng og stutt hljóð, eins og þegar popp poppast eða síminn hringir (Alvarez, 

1993). Andstæður eru algeng hugtök tónlistar og börnum þykir gaman að vinna með 

þær. Hægt og hratt, veikt og sterkt, stutt og langt, djúpir tónar og bjartir tónar, allt eru 

þetta mikilvæg hugtök tónlistar. Gaman er að æfa tónstyrk þannig að þegar stjórnandinn 

teygir sig upp í loft þá syngja börnin hátt og þegar hann snertir gólfið með höndum þá 

syngja þau lágt. Hægt er að æfa bjarta tóna og djúpa með mismunandi hljóðfærum sem 

mynda misháa tóna. Börn hafa gaman af því að skipta um hraða í lögum og þá er 

mikilvægt að þau læri að syngja ekki sterkar þó þau syngi hraðar.  

Hraðanum má þó ekki rugla við taktinn. Börn læra hvað er hraður taktur og hvað er 

hægur taktur. Börnin geta farið að hraða söngnum ef textinn er þannig að þeim finnst 

þau þurfa að flýta sér, og hægja á sér ef þau eru þreytt, eða þegar þau eru að syngja 

vögguvísu (Alvarez, 1993). Vegna þess hve algengt það er að ung börn eigi erfitt með 

að átta sig á mismunandi hraða, takti og styrkleika laga er mjög mikilvægt að þjálfa 

þann hluta. Börn sem eru beðin um að syngja hraðar syngja oftast bæði hraðar og 

sterkar. Sama gerist ef þau eru beðin um að syngja sterkar, þá syngja þau líka hraðar. 

Skilningur á þessum mun á hugtökunum kemur ef börn fá tækifæri til að þjálfa þessa 

hluti verklega og því er mikilvægt að þau fái þá þjálfun á meðan þau eru ung. 

Barbara Alvarez segir að besta leiðin fyrir börn til að skoða laglínu, sé að syngja. Þau 

geta notað líkamann til hjálpar og byrjunin er oft sú, að nota hendur eða líkamann til að 

hreyfast upp eða niður í sömu átt og laglínan. Erfitt er fyrir börn að átta sig á gerð 

tónlistarinnar, en þau geta lært og æft sig með því að hlusta á muninn á einsöngvara og 

kór. Börn hafa gaman af því að rannsaka form tónlistarinnar. Þau eru að rannsaka form 

hennar þegar þau hugsa um hvernig hljóðin eru sett saman (Alvarez, 1993). Því er 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að vinna með marga ólíka hluta tónlistar í 

leikskólanum. Líkaminn er gott hljóðfæri og einnig kynnast þau því hvernig hægt er að 
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nota hann við að framleiða hljóð og takt. Röddin kemur úr barkanum og börnum finnst 

merkilegt að prófa mismunandi raddstyrk og mýkt raddarinnar.  

Tungumálaþróun og útvíkkun barna á henni getur farið fram í gegnum tónlist, og hún 

aukist ef kennari notar réttar aðferðir við tónlistina. Börn syngja söngva og læra ný orð, 

en það er ekki nóg að syngja bara, þau verða að skilja orðin og hægt er að nota tónlistina 

til þess að hjálpa börnunum að skilja og muna orðin (Kirk, 2007). Tónlist festist 

auðveldlega í langtímaminninu og flestir þekkja það að um leið og þeir heyra ákveðið 

lag þá kallar það fram ákveðna minningu. Minningin getur verið ákveðinn atburður, 

mynd af ákveðnum stað eða tíma og umhverfi. Það sama segir Thomas Armstrong í bók 

sinni Fjölgreindir í skólastofunni. Armstrong segir þar frá því að við könnumst öll við 

að tengja ákveðið lag við ákveðna vöru, lag sem við höfum heyrt þegar varan hefur 

verið auglýst. Við könnumst hins vegar fæst við að tengja ákveðið lag við ákveðið 

námsefni, en það er hægt að setja næstum hvað sem er í taktfast form, með söng, rappi 

eða öðrum leiðum (Armstrong, 2000). Armstrong fjallar um ýmsar leiðir til náms og 

meðal annars segir þar: „Í þúsundir ára hefur þekkingu verið miðlað frá einni kynslóð til 

annarrar með söng eða söngli“ (bls. 12). Í leikskólum hefur tónlist verið notuð í meira 

en hundrað ár og hún varð strax hluti af því sem fram fór í leikskólum í Evrópu (Flohr, 

2005). Tónlistin er notuð með börnum enn í dag, og mörg lögin og vísurnar berast mann 

fram af manni á milli kynslóða. Því má segja að tónlist sé mikilvægur menningararfur. 

Söng- og tónlistarstundir í leikskóla ættu að vera skemmtilegar, bæði fyrir börnin og 

leikskólakennarana. Margskonar nám getur farið fram í gegnum sönginn og textana, 

margir textar eru með góðan boðskap og börnin innbyrða þann boðskap um leið og þau 

læra lagið. Sigríður Pálmadóttir segir að mjög þurfi að vanda til tónlistar- og 

söngstunda, og ef það er gert þá verði þær innihaldsríkar og ánægjulegar öllum þeim 

sem í þeim taka þátt. Lagaval til notkunar í söngstundum verður að vanda, lögin þurfa 

að henta börnunum, hvað varðar tónhæð, orð, takt og þess háttar. Það verður að gæta 

þess að biðja ekki börn um að brýna röddina því þá fara þau að beita röddinni á annan 

hátt og söngurinn verður líkari talmáli (Sigríður Pálmadóttir, 2010). 

Af framangreindu má ráða að það er mikilvægt að sinna þessum hluta í uppeldi 

leikskólabarna. Þeir kennarar sem ráðast í það starf þurfa að hafa áhuga og metnað til að 

sjá um að faglega sé unnið að þessum þáttum. Kristín Valsdóttir skoðaði í 
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meistaraprófsritgerð sinni, hvaða þættir það væru sem mótuðu fagvitund 

tónlistarkennara. Hún komst að því að það væri metnaður þeirra í tónlist og áhugi á 

börnum, sem væri stór hluti þess sem mótaði fagvitund þeirra, auk þess að þeir hafi 

ákveðnar hugmyndir um hvaða leiðir þeim eru færar og hvernig best er að hlúa að starfi 

sínu (Kristín Valsdóttir, 2006). 

Í þessari umfjöllun um mikilvægi tónlistar kemur það fram hve nauðsynleg hún er fyrir 

börn. Tónlistin kemur inn á marga þætti sem tengjast þroska og menningu barna. 

Tónlistin getur verið mikilvægt hjálpartæki, meðal annars við kennslu tungumáls og 

hjálpað börnum að læra nýja hluti. Tónlist er gott tæki til málörvunar barna, hún hvetur 

þau til tjáningar, heldur við menningararfi og hún sameinar börn, svo eitthvað sé talið 

upp. Í drögum að nýrri aðalnámskrá leikskóla segir að börn skuli skapa tónlist, njóta 

tónlistar og söngs, og hafa tækifæri til að tjá upplifun sína með tónlist og öðru skapandi 

starfi. Þau eiga einnig að fá tækifæri til að vinna á mörgum sviðum lista og menningar 

með listafólki (Aðalnámskrá leikskóla: Lokadrög, 2010, bls 11). Sömu áherslur má 

finna í Aðalnámskrá leikskóla (1999), þar segir að tónlistaruppeldi í leikskólum eigi 

meðal annars að hjálpa börnum að þroska með sér næmi fyrir hrynjanda, hljóðum og 

hreyfingu. Áhersla er lögð á að börn læri að nota virka hlustun og þá lærir barnið að 

greina í sundur margvísleg hljóð, tónverk og fleira (bls. 24 – 25). Mikilvægt er að 

þekking á þroskaþáttum og mismunandi hugtökum og áhrifum tónlistar sé til staðar hjá 

þeim sem sér um tónlistarkennslu barna. Til að tónlistarstundir verði innihaldsríkar og 

þjóni öllum þessum mikilvægu þáttum er mikilvægt að þær fari fram með faglegum 

hætti. Því ætti það að vera mikilvægt að leita allra leiða til að tryggja að börnum sé 

tryggður sá þáttur í þeim stofnunum sem koma að uppeldi þeirra og menntun.  

3. Sameining skólastofnana 

Þann 1. júlí 2008 tóku gildi lög um grunnskóla nr. 91/2008. Þar er ákvæði um 

samrekstur skóla og þar segir „Sveitarfélögum er heimilt að reka saman grunnskóla, 

leikskóla og tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra að fenginni umsögn 

skólanefnda“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 , 45. gr.). Leik- og grunnskólar í litlum 

sveitarfélögum hafa nú þegar sameinast á nokkrum stöðum og einnig hafa 

tónlistarskólar verið sameinaðir við leik- og grunnskóla, eins og raunin er þar sem þessi 

rannsókn var gerð.  
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Nú er sú umræða hávær hvort eigi að sameina skólastig undir eina stofnun, til þess að 

spara útgjöld. Sameiningar af þessu tagi virðast ekki njóta mikils meðbyrs á meðal 

foreldra skólabarna og oft ber á áhyggjum sem varða vegalengd sem börnin þurfa þá að 

fara í skólann, sérstaklega ef verið er að breyta rekstrarforminu í leiðinni, eins og þegar 

tveir hverfisskólar eru sameinaðir og annar skólinn á að sinna yngra skólastiginu og 

hinn því eldra (Aðgerðarhópur foreldra í Hólabrekkuskóla, 2011). Það hafa líka komið 

fram umsagnir um að það geti verið hagkvæmt að skipta skólum í barna- og 

unglingaskóla. Það sé ávinningur af því, ekki síst fyrir unglingana (Gunnlaugur 

Sigurðsson og Haraldur Finnsson, 2011).  

Þó hafa einnig komið fram efasemdir um að raunverulegur sparnaður komi fram í 

þessum aðgerðum og meðal annars hefur Kennarasamband Íslands sent frá sér 

yfirlýsingu sem segir til að mynda að meintur sparnaður sé ekki mikill, auk þess að 

komið er inn á fagleg sjónarmið og fleira (Kennarasamband Íslands, 2011).  

Í því sveitarfélagi sem þessi rannsókn er gerð hafa verið sameinaðir fjórir skólar; 

tónlistarskóli, leikskóli og tveir grunnskólar. Þarna er um að ræða þrjú ólík 

kennslufræðileg stig, en í öllum skólastofnununum er þó um börn að ræða en á 

misjöfnum aldri. Ekki hefur verið farið út í miklar breytingar við sameininguna aðrar en 

þær að skólastjórum skólanna var sagt upp störfum og nú er einn skólastjóri yfir öllum 

skóladeildunum fjórum.  

Það hefur mikið að segja að aðstaða til tónlistarkennslu sé góð til þess að 

tónlistarkennsla fari fram í skólum. Á sumum stöðum á landsbyggðinni eru ekki 

eiginlegar tónmenntakennslustofur en hús tónlistarskólans eða samkomuhús notað til 

þeirrar kennslu (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Í því sveitarfélagi sem þessi 

rannsókn var gerð, kemur tónlistarkennari og tekur þau börn sem eru í hljóðfæranámi 

við tónlistardeild skólans í tónfræðitíma. Einnig kemur tónmenntakennari í 

kennslustofur yngstu bekkjanna og kennir þar á blokkflautu og þau vinna með ýmsa 

tónlistartengda þætti. Helga Rut Guðmundsdóttir telur ekki heppilegt að kennsla fari 

fram í almennri bekkjarstofu nemenda þar sem þar er yfirleitt ekki nægilegt rými til að 

vinna með alla þætti aðalnámskrár og einnig eru hljóðfæri oftast ekki við höndina í 

þeim stofum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). 
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Sameiningin var ekki átakalaus og það voru mjög skiptar skoðanir og heitar umræður í 

samfélaginu um hvort það ætti að sameina eða ekki. Einnig voru nokkrar útfærslur á því 

hvaða skólar ættu að sameinast og það var ekki sjálfgefið að allir skólarnir fjórir yrðu 

sameinaðir. Ýmsar sparnaðartillögur komu upp á borðið og að lokum varð sú tillaga 

ofan á, að öll skólastigin yrðu sameinuð. Mikil og góð samvinna var á milli 

tónlistarskólans og grunnskólans fyrir sameiningu.  

Nú eru hins vegar fleiri breytingar óhjákvæmilegar. Vegna niðurskurðar verður að 

leggja niður kennslu í minni grunnskólaeiningunni næsta haust en þeir nemendur sem 

sækja hann núna koma til með að stunda nám við stærri grunnskólaeininguna. 

3.1. Eykur sameining skólastofnana möguleika á samnýtingu kennara? 

Þegar þessi þrjú skólastig eru orðin að sér deildum innan sama skólans, sömu 

skólastofnunar, mætti gera sér í hugarlund að þá væri hægt að samnýta eitthvað 

af starfsfólki á milli deilda. Sér í lagi gæti það átt við í svona litlu sveitarfélagi 

þar sem það eru ekki nema u.þ.b. 200 metrar á milli skólanna. 

Í leikskóladeildinni, eins og í flestum leikskólum, er ekki of margt starfsfólk. 

Um leið og einn starfsmaður er frá vinnu eykst álag á hitt starfsfólkið og ekki er 

mikið um að það sé hægt að kalla í afleysingafólk þegar þarf. Það mætti því 

hugsa sér að þar sem leikskólinn er nú ein deild skólastofnunarinnar ætti að 

opnast sá möguleiki að fá fólk úr öðrum deildum skólans yfir í leikskóladeildina 

þegar þess þarf. Möguleiki gæti opnast fyrir afleysingar kennara á milli deilda, 

ef áhugi þeirra væri fyrir hendi. Það gæti aukið fjölbreytni starfsins hjá 

grunnskólakennurum yngsta stigs og leikskólakennurum.  

Reikna má með að það sem helst stæði í veginum fyrir því að þetta gengi upp 

væru ólíkir kjarasamningar grunn- tónlistar- og leikskólakennara. Eitt af því 

sem ólíkt er í kjarasamningum þessara kennara er kennsluskyldan. Þá fer 

kennsla fram ákveðnar mínútur af klukkustund og hinar eru ætlaðar í 

undirbúning. Kennslustundin hjá tónlistarkennurum er 30 mínútur (Félag 

tónlistarskólakennara, Félag íslenskra hljómlistarmanna og Launanefnd 

sveitarfélaga, 2008), 40 mínútur hjá grunnskólakennurum (Launanefnd 

sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2008) en ekki er fjallað um ákveðna 
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kennsluskyldu hjá leikskólakennurum (Félag leikskólakennara og Launanefnd 

sveitarfélaga, 2006). Allir kjarasamningarnir eru þó eins að því leyti að það eru 

40 stundir í fullri vinnuviku. Kennsluskylda minnkar með hækkuðum lífaldri 

hjá grunnskólakennurum. 

Fjarlægðir á milli deilda í sameinuðum skóla skipta miklu máli. Þar sem langt 

er á milli deildanna er möguleikinn á samnýtingu tónmennta- og/eða 

tónlistarkennara ekki sá sami og þar sem stutt er á milli þeirra. Hér í þessari 

rannsókn er gengið út frá því að stuttar vegalengdir séu á milli leik- grunn- og 

tónlistarskóla eins og raunin er þar sem hún var gerð. Því er ekki hægt að ganga 

út frá því að svipaðar niðurstöður myndu fást þar sem langt er á milli deilda. 

3.2. Aukast möguleikar leikskólabarna við sameiningu leik- og grunnskóla? 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá leikskóla (2010) stendur: „Farsæll flutningur 

barna úr leikskóla í grunnskóla felur einnig í sér undirbúning og aðlögun fyrir 

og eftir lok leikskólanáms. Leikskólabörn eiga að fá tækifæri til að kynnast 

umhverfi og starfi grunnskóla meðan þau eru enn í leikskóla“ (bls 15). Einnig 

segir í Aðalnámskrá leikskóla sem kom út árið 1999, að það sé mjög mikilvægt 

að stuðla að því að samfella myndist í uppeldi og menntun barna. Upplifun 

barnsins ætti að vera sú að grunnskólinn sé framhald af leikskólanum. Mælt er 

með því að skólastjórar beggja skólastiganna vinni saman og þekki vel til 

vinnubragða hvor annars. Þar segir einnig: „Gagnkvæmar heimsóknir nemenda 

leikskóla og grunnskóla eru heppileg leið til þess að tengja skólastigin saman í 

huga barnsins. Æskilegt er að barn í leikskóla kynnist grunnskólanum: 

byggingunni, skólalóðinni og skólastofunni. Skapa má tengsl á milli elstu barna 

leikskóla og yngstu barna grunnskóla með sameiginlegum verkefnum í 

tengslum við næsta umhverfi skólanna“ (bls. 33). 

Þegar þessi tvö skólastig hafa verið sameinuð í eina skólastofnun ætti leiðin að 

gera greiðari til að uppfylla það sem talað er um í þessum námskrám. 

Félagslega þáttinn ætti að vera auðvelt að uppfylla, því börnin, í það minnsta 

elsti árgangur leikskóladeildarinnar gætu nýtt sér ýmsar félagslegar uppákomur 

sem eiga sér stað í yngstu deild grunnskólans. Þá verða börnin „heimavön“ í 

grunnskóladeildinni og læra að þekkja umhverfið þar. Þá fyllast þau 
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öryggiskennd og það er jákvætt að börnin finni ekki til óöryggis þegar þau stíga 

sín fyrstu skref á grunnskólagöngunni. „Mikilvægt er að leikskólar og 

grunnskólar efli tengsl sín á milli og komi á sambandi og samstarfi milli 

leikskólakennara sem hafa umsjón með elstu börnunum í leikskóla og 

grunnskólakennara sem taka við þeim í fyrsta bekk grunnskóla. Það er 

augljóslega hagur barnanna að kennarar á báðum þessum skólastigum séu 

kunnugir viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi hver annars“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 6).  

Með því að börnin úr leikskólanum komi sem oftast í grunnskólann eflist 

samband þeirra við kennarana og nemendurna sem eru í yngri deild 

grunnskólans. Svokallaðar skólastundir sem fara fram í leikskólanum, og þá 

jafnvel með því að börnin í leikskólanum fara í heimsókn í grunnskólann til að 

vinna í þeim stundum eru góðar til að styrkja þessa þætti. Tónlistina er líka 

kjörið að nýta til að samtvinna þessi skólastig. Möguleikar leikskólabarna á 

fagmenntuðum tónlistarkennurum ættu að aukast þegar leikskólinn hefur verið 

sameinaður við grunn- og tónlistarskóla.  

3.3. Samantekt 

Hér hefur verið leitast við að sýna fram á hversu mikilvægt það er að efla 

samstarf grunn- og leikskóladeilda í sameinuðum skóla. Þar sem tónlistarskólar 

hafa sameinast við grunn- og leikskóla gætu opnast enn fleiri möguleikar á 

samstarfi á milli tónlistardeilda og hinna deilda skólans. Börn sem eru í 

sameinuðum fjölbreyttum skólum ættu að hafa möguleika á að þroska 

félagshæfni sína með því að kynnast fyrr mismunandi skólastigum og tegundum 

náms.  

Þrátt fyrir fremur háværa neikvæða umræðu þegar hún snýr að 

sameiningarumræðum þá er gott að reyna að líta á mögulegan ávinning sem 

getur myndast við sameiningar. Hér hefur verið minnst á möguleikann sem 

opnast á samvinnu og samnýtingu kennara á milli deilda sameinaðs skóla. Þá 

ætti faglegt starf að aukast í öllum deildum. Samstarf á milli kennara allra 

deilda ætti einnig að gefa aukinn kost á samþættingu námsþátta og tónlistin sem 

er svo mikilvægur þáttur í starfi með börnum ætti að geta fengið aukinn byr 
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með þeirri fagmennsku sem tónmennta- og tónlistarkennarar hafa upp á að 

bjóða í samstarfi með leikskólakennurum.  

Tengslin ættu að geta orðið meiri á milli barna skólans um leið og samvinnan 

verður meiri og það ætti að vera auðveldara þegar um sömu stofnun er að ræða. 

Ólíkir kjarasamningar kennara eftir deildum gætu mögulega verið hindrun, en 

það er munur á þeim meðal annars hvað varðar kennsluskyldu. Það ætti að 

vekja sveitarfélög til umhugsunar um að leita leiða til að leysa úr þess háttar 

hindrunum þar sem þær geta komið í veg fyrir faglegt samstarf kennara sem 

kenna í sömu stofnuninni en á ólíkum skólastigum. Góðir skólar eru stolt hvers 

sveitarfélags. Möguleikar samvinnu á milli sameinaðra skóla ættu að vera miklu 

meiri í litlum samfélögum þar sem stutt er á milli húsnæðis skólastofnunarinnar 

og því auðvelt að fara á milli deilda þeirra. 

4. Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með eigindlegri rannsókn. Eigindleg rannsókn (qualitative) 

byggir á veruleika hvers og eins, að hann sé byggður á skynjun hvers og eins. Í 

eigindlegri rannsókn er einblínt á skilning, og merkingin er byggð á munnlegri 

frásögn og athugun í stað talna. Eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í 

náttúrulegu umhverfi ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem aðstæðum er stjórnað 

og hagrætt. Í eigindlegum rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við 

sérstakar spurningar, aðferðir við söfnun gagna og greiningu (McMillan, 2007). 

 

Undirbúningur viðtala fór fram á þann hátt að haft var samband við viðmælendurna 

með tölvupósti eða símhringingum og óskað eftir að taka við þá viðtal. Talað var við 

skólastjóra sameinuðu stofnunarinnar, þrjá kennara sem kenna tónlist og tónmennt 

við skólann, aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra leikskólans. Kennararnir sem 

kenna tónlist starfa á misjöfnum vettvangi. Einn kennir tónmennt í grunnskólanum 

auk þess að sjá um blokkflautukennslu fyrsta bekkjar og kórstjórn skólakórsins. 

Annar er að kenna tónlist í grunnskóla í fyrsta sinn, en hann sér um að kenna söng í 

tónlistardeildinni og á hljóðfæri, ásamt því að vera með í starfi með skólakórnum. 

Sá þriðji kennir í hálfu starfi eingöngu við sérhæfða hljóðfærakennslu og hefur hann 

margra ára reynslu við kennslu í tónlistarskólanum. 
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Með því að ræða við þessa viðmælendur ætti að nást sjónarhorn flestra sem koma 

beint að börnunum og tónlistinni. Viðtölin voru afrituð og skráð í tölvu og unnið 

upp úr þeim á prentuðu formi. 

4.1. Viðtal við skólastjóra 

Skólastjórinn er karlmaður sem tók við sinni stöðu við sameiningu skólanna. Hann 

var fyrst spurður hvort sameining skólastofnananna byði upp á samnýtingu 

starfsfólks skólans á milli deilda. Hann sagði að það byggðist á sveigjanleika 

starfsfólks en vinnurammarnir væru misjafnir og einnig kjarasamningar 

starfsfólksins. En hins vegar væri visst form af afleysingu við lýði. Einu sinni í viku 

koma elstu börn leikskólans yfir í fyrsta bekk grunnskólans. Ef leikskólakennarinn 

sem sér um leikskólahópinn er ekki í vinnu þann dag, þá er ekki endilega fyllt upp í 

það skarð heldur sér grunnskólakennarinn um öll börnin þennan tíma. Eins virkar 

það á hinn veginn því fyrsti bekkur fer einnig einu sinni í viku yfir í leikskólann og 

þó grunnskólakennarinn sé ekki við þá er ekki endilega fyllt upp í það skarð og þá 

tekur leikskólakennari við grunnskólabörnunum. 

Skólastjórinn talaði um að það væri samt þannig að nú væri þetta ein stofnun og 

það væri ekkert ólíklegt að grunnskólakennari eða leikskólakennari sem eru búnir 

að vinna í mörg ár í „sinni“ deild gætu einn daginn hugsað sér að breyta til. Það 

væri öðruvísi en annarsstaðar þar sem þetta væri allt saman ein heild núna. Hann 

ætti alveg von á því að það gæti gerst. 

Skólastjórinn sagði að upprunalega var hugsað að við sameininguna gætu 

tónlistarkennararnir komið að starfi við leikskóladeildina. Það var í samvinnu við 

fyrrum skólastjóra tónlistarskólans sem þessi hugsun kom upp en því miður þá datt 

sú umræða niður vegna óvæntra og óviðráðanlegra ástæðna. Hins vegar er verið að 

vinna að því að börn sem stunda hljóðfæranám við tónlistardeild grunnskólans 

komi yfir í leikskólann einu sinni í viku og spili á hljóðfæri fyrir nemendur 

leikskólans.  

Skólastjórinn kemur einnig inn á það að tónlistarstarf í leikskóla sé sérhæft. 

Tónlistarskólar hafi almennt verið mjög sjálfstæðir. Hann segir að tónlistarkennarar 

og tónlistarskólar hafi mjög lítið skoðað það að kenna almenna kennslu við 
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grunnskóla. Tónlistarkennarar við tónlistarskóla vinna oftast við að kenna á 

hljóðfæri og leita að hæfileikaríku fólki. Það hafa oft verið efnaðri foreldrar sem 

hafa getað boðið sínum börnum upp á tónlistarnám. Hann bætir við að honum 

finnist þegar hann talar við tónlistarkennara að þeim lítist alls ekki vel á 

samþættingu á milli skólastiga, þeim finnist það riðla faglegu starfi. 

 „Það er ekkert auðvelt að vinna með ung börn í tónlist“ segir skólastjórinn „og 

tónmenntakennara grunnskólans finnst kennslan stundum erfið þar.“ Strax við 

upphaf sameiningar skólanna var ákveðið að tónlistarskólinn yrði eingöngu fyrir 

nemendur grunnskólans eftir samrunann. 

Að síðustu var hann spurður um hvað honum þætti um kórastarfið. Síðasta vetur 

var byrjað á því að bjóða elsta árgangi leikskólans að vera með í skólakórnum. 

Skólastjórinn segir að þetta gangi upp en það sé samt snúið. Hann hefur aðeins 

rekið sig á það að börnin úr leikskólanum gleymist. Sem dæmi nefnir hann að þegar 

æfingar hafa fallið niður vegna veðurs eða annars, þá hefur nemendum 

grunnskólans verið tilkynnt um það en það hafi gleymst að hafa samband við 

leikskólann. Það er enn það stutt síðan þessi sameining varð og menn eiga það enn 

til að gleyma að nú er þetta sama stofnunin. 

Að lokum tók hann fram að það er þannig að allir tónlistarviðburðir, leiksýningar 

og fleira sem fram fer í grunnskólanum er alltaf í boði líka fyrir leikskólabörnin, 

þau séu alltaf velkomin yfir í grunnskólann til að taka þátt í þeim atburðum. 

4.2. Viðtöl við tónlistarkennara 

Viðtal við tónmenntakennara grunnskóladeildarinnar: 

Tónmenntakennarinn er kona sem hefur unnið í grunnskólanum í nokkur ár. Byrjað 

var á því að inna hana eftir því hvort hún sjái fyrir sér samnýtingu kennara á milli 

leik- og grunnskóla. Hún segist vel sjá fyrir sér að nýta kennara tónlistardeildarinnar 

í leikskóladeildinni líka. Hún talar um að þannig gæti náðst tenging á milli 

deildanna og þegar leikskólabörnin koma svo í fyrsta bekk í tónmenntakennsluna 

þekkja þau sig þar. Hún segist þó alveg líka geta séð starfsfólk leikskólans sinna 

tónlistinni ef það hefur áhuga á því. 
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Tónmenntakennarinn segir líka að henni finnist að það gæti alveg gengið að 

kennarar grunnskólans færu eitthvað í leikskólann. Að grunnskólakennararnir 

kynnist því sem er verið að gera í leikskólanum og þekkja þá börnin þegar þau koma 

í grunnskólann. Hún segir að henni þyki sú hugmynd mjög spennandi og geti alveg 

séð það fyrir sér og hún myndi vilja prófa það. Hún segir jafnframt að hún hafi 

aldrei unnið í leikskóla en það hafi alltaf verið sín tilfinning að listnámi barna í 

leikskólanum sé vel sinnt. Börnin komi oft með eitthvað heim sem þau hafa búið til. 

„Það er mikilvægt að vinna markvisst með tónmenntina“ segir hún, „að vinna með 

takt og að börnin læri að vera saman í tónlist, þau verða að hafa hlutverk.“ Þá þurfi 

þau að læra að fara eftir fyrirmælum, vinna saman til þess að fá eina heild, að þau 

átti sig á því að þau verða að vinna saman svo tónlistin verði falleg. Hún segir einnig 

að það geti verið erfitt að vinna með tónlist og börn, því að þó hóparnir séu litlir þá 

eru þeir mjög breiðir. En staðreyndin sé sú að því fyrr sem þú byrjar því auðveldara 

er þetta. Ef börn fái enga örvun í tónlist þá öðlist þau ekki mikinn tónlistargrunn. 

Hún er viss um að það gæti vel gengið að tónmenntakennarar kæmu yfir í 

leikskóladeildina og að það gæti orðið mjög skemmtilegt. 

Hún var þá spurð að því hvernig hún mæti kórstarfið, hvernig henni fyndist ganga 

að nemendur elsta árgangs leikskólans mættu vera með í kórnum. Hún segir að þetta 

sé annað árið sem börnin koma yfir í grunnskóladeildina í kórstarf. Í fyrra var allur 

kórinn að æfa saman en nú sé þeim skipt í tvo hópa. Börnin sem koma úr 

leikskólanum æfa þá með börnum frá fyrsta bekk upp í þriðja bekk. Síðan sé eldri 

hluti kórsins, börn úr fjórða til sjötta bekk, æfður sér. Hún segir að sú nýbreytni að 

æfa kórana í sitt hvoru lagi og setja þá svo saman sé mjög skemmtilegt. Þá séu þau 

með mikinn fjölbreytileika vegna þess að þegar börnin eru orðin eldri þá eru þau 

farin að gera flóknari hluti. Kórarnir æfa sama lagið, allir eru að æfa það sama en 

misjafnt hvað og hvernig þau syngja og síðan er það sett saman. Hún segir að það 

komi mjög vel út. Yngri börnin gera þetta einfalda, syngja alltaf eins, en eldri börnin 

gera flóknari hluti því þau geta það. Það sé mjög skemmtilegt. En það þarf góðan 

stjórnanda til þess.  

Hún segir að þetta sé einfalt, en samt er mikill munur á getu barnanna sem hægt er 

að nýta á þennan hátt. Þetta sé byrjun á röddun þegar þau fara að syngja önnur orð 
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og stundum aðra laglínu. Það sé mjög gaman að heyra þegar þessir tveir hlutar 

kórsins eru svo settir saman. Þetta sé starf sem getur þróast mjög skemmtilega. Eldri 

börnin finna að þau eru stoð og stytta hinna yngri og hjálpa þeim. Eldri börnin læra 

að meta og bera virðingu fyrir þeim yngri og þau yngri mynda ákveðið traust til 

þeirra sem eru eldri. Hún segist vilja sjá í skólanum söng á sal einu sinni í viku og 

gera það svolítið skemmtilegt. 

 Viðtal við tónlistarkennara tónlistarskólans: 

Næst var talað við kennara tónlistardeildarinnar en hann vinnur einnig með 

tónmenntakennara grunnskólans með barnakórinn. Hann er karlmaður, menntaður 

óperusöngvari en hann er að kenna börnum í grunnskóla í fyrsta sinn. Byrjað var á 

því að spyrja hann hvert hans viðhorf væri í sambandi við samstarf á milli 

tónlistardeildarinnar og leikskóladeildarinnar.  

Hann svarar með því að segja að hann sé mjög opinn fyrir öllu. Hann ólst upp við 

það frá tveggja til þriggja ára aldri að mæta á kóræfingar með móður sinni þar sem 

hún var kórstjóri og hann söng svo með. Hann hefur alist upp við tónlist allt sitt líf 

og valdi sér þann starfsvettvang, ekkert annað kom til greina. Hann segir að ef 

hugsað er um börn og tónlist þá sé það þannig að því fyrr, því betra. Litlu börnin séu 

alveg eins og svampar og læri fljótt söngva og ljóð. Hann er mjög opinn fyrir 

samstarfi á milli tónlistarskólans og leikskólans. Nýlega voru þemadagar í 

grunnskóladeildinni og hann fór inn í grunnskólann til að vinna með börnunum í 

tónlist. Hann vann með rythma, sem hann segir vera mjög vanmetinn og röng stærð 

í íslensku. Íslendingar séu mjög taktlausir. Honum finnst mikilvægt að vinna meira 

og fyrr með rythma. „Við erum ekki alltaf alveg í takt, ef við værum meira með takt 

þá værum við Íslendingar kannski meira í takt við lífið og samfélagið“ segir hann. 

Hann segir að það sé frábært að fá elstu börnin úr leikskólanum yfir í kórinn. Hann 

er mjög jákvæður gagnvart leikskólanum og endurtekur að það sé betra að byrja sem 

fyrst að kynnast tónlistinni. Börn séu aldrei of ung til að byrja og það sé mikilvægt 

að byrja mjög snemma. 

Hann tekur fram að í sambandi við kjarasamninga þá séu þeir ólíkir. Hann sem 

meðlimur í félagi íslenskra hljómlistarmanna sé með ákveðna kennsluskyldu, og 
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hann sinni henni og rúmlega það. Kjarasamningar hans segja að kennslustundin sé 

30 mínútur en ekki 40 mínútur eins og hjá grunnskólakennurum. Það sé svolítið 

skrýtið og börnin eiga erfitt með að átta sig á því. Hann tekur nemendur út úr tíma 

til að kenna þeim tónfræði og þau eiga svolítið erfitt með að skilja að tíminn er 

búinn eftir 30 mínútur en ekki 40 mínútur. 

Tónlist er holl fyrir alla segir hann. Hann bætir við að ef nemendur halda áfram að 

læra á hljóðfæri er það oft stór plús þegar þeir eru komnir um tvítugt eða eldri og 

byrja í atvinnuleit. Atvinnurekendur geri sér margir grein fyrir því að ef 

umsækjandinn er einnig að læra á hljóðfæri og hefur gert í mörg ár þá sé þetta 

agaður einstaklingur. Það kemur til vegna þess að það eru bara ákveðið margir 

klukkutímar í sólarhringnum og það þarf að skipuleggja þá vel til þess að koma öllu 

fyrir. 

 Viðtal við tónlistarkennara tónlistarskólans 

Að lokum var tekið viðtal við tónlistarkennara í tónlistardeildinni. Það er karlmaður 

með mikla og langa reynslu af kennslu í tónlistarskólanum. Hann kennir eingöngu á 

hljóðfæri í einkakennslu í tónlistarskólanum. 

Hann segir að eins og hann sjái það, þá sé það núna skólastjóra skólans að 

skipuleggja kennslu tónlistarkennara í skólanum, þar með talið í leikskólanum ef 

það væri í myndinni. Hann segir að sameiningin reyni mikið á kennarann, því að 

það sé allt annað að hafa einn nemanda hjá sér í einkakennslu á hljóðfæri en að 

kenna hóp af börnum. Hann segir að það sé mun erfiðara að fá kennara í 

tónlistarkennslu núna eftir sameiningu því launin séu lægri. Tónlistarkennarar sem 

hafa komið hingað hafa farið fljótt þegar þeim hefur boðist eitthvað betra, hærri laun 

annars staðar. Í framhaldi af því segist hann bara sjá neikvæða hluti við 

sameininguna. Hann segir að fyrir sameiningu hafi alla tíð verið mjög gott samstarf 

á milli skólanna og að hann sjái ekki að það sparist mikið í raun. Það séu núna 

öðruvísi innkaup en áður var og margt sé öðruvísi í rekstri, en ekki endilega að 

reksturinn sé ódýrari. 

Hann segir að það sé náttúrulega mikil breyting í tónlistarskólanum því að nú sé 

ekki neinn yfirmaður þar. Það sé enginn sem sér um það sem fer fram þar, eða ber 
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ábyrgð á því. Það vinni núna bara hver í sínu. Hann vill þó taka það sérstaklega fram 

að skólastjórinn sé mjög fínn, að hann hafi ekkert út á hann að setja og bara gott um 

hann að segja. Starfsemin sé einfaldlega bara breytt. 

Tónlistarkennarinn segir að starf þeirra í tónlistarskólanum sé mjög breytt eftir 

sameininguna og starfið sé erfiðara. Það séu gerðar mun meiri kröfur á kennarana 

því að núna eru þeir með tónlistarkennslu fyrir grunnskólann og hún sé meira alhliða 

þó að einkakennsla sé enn á hljóðfærin. Hver kennari þarf að kenna á mörg 

hljóðfæri en ekki bara eina ákveðna tegund.  

Hins vegar segir hann vinnutímann hafa styst vegna þess að nú helst hann í hendur 

við vinnutíma grunnskólakennaranna. Nú sé ekki kennt í tónlistarskólanum eftir að 

skóla lýkur eins og var áður, en þá voru eingöngu sveitabörnin tekin út úr tíma til að 

fara í hljóðfærakennsluna en börnin sem bjuggu í þorpinu og þurftu þar af leiðandi 

ekki að fara í skólabíl heim, tekin í tónlistarkennslu eftir að skóla lauk á daginn. 

Núna eru allir nemendur tónlistardeildarinnar teknir út úr tíma til að fá sína kennslu. 

Þess er þó gætt að það lúti ákveðnum lögmálum, börnin séu ekki alltaf á sama tíma 

dagsins í tónlistarnáminu og því eru þau ekki alltaf tekin út úr sömu námsgreininni 

til þess að fara í tónlistartíma. 

Hann segist þó ekki sjá annað en að það sé vel hægt að nýta sér tónlistarkennara úr 

tónlistardeildinni inni í leikskólanum þar sem búið er að sameina skólana. Hann 

telur að kannski sé kominn vísir að því núna, því nýlega byrjaði hann ásamt öðrum 

tónlistarkennara að fara yfir í leikskólann með nemendur sem spila á hljóðfæri fyrir 

börnin í leikskólanum. Það byrji vel og sé mjög gaman.  

4.3.Viðtal við aðstoðarleikskólastjóra 

Aðstoðarleikskólastjórinn er kona með mikla reynslu sem bæði grunn- og 

leikskólakennari. Þegar ég spyr hana um samnýtingu starfsfólks á milli deilda í 

skólanum segist hún halda að það geti verið svolítið erfitt en það sé samt hægt að 

skoða það. Hún segir að það sé viss samnýting nú þegar því að þegar hún fer með 

elsta árganginn yfir í fyrsta bekk grunnskólans sé ekki fengin afleysing ef það vantar 

annað hvort hana eða bekkjarkennarann. Þær hafi talað um það að þær leysi þá bara 

hvor aðra af. 
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Hún segir að ef um samnýtingu væri að ræða þá gengi líklega betur upp að 

samnýtingin væri meira á þann veg að starfsfólk grunnskólans eða tónlistarskólans 

kæmi yfir í leikskóladeildina. Henni þætti þó mjög spennandi ef hún yrði kölluð út 

og beðin um að leysa af í fyrsta bekk. Hún segist vera alveg viss um að það væru 

einhverjir kennarar tilbúnir að koma og vera með okkur hér í leikskólanum. „Það er 

alveg hægt að skoða það“ segir hún. 

Henni finnst hugmyndin um að það kæmi tónlistarkennari og væri með 

tónlistarstundir í leikskólanum frábær. Það væri mjög spennandi og gerði 

tónlistarstundirnar örugglega markvissari. Hún segir að það væri óneitanlega gaman 

ef í stundaskrá tónlistarkennaranna væru festir tímar sem þeir væru í leikskólanum. 

Núna er verið að vinna í því að tónlistarkennararnir komi með nemendur úr 

tónlistarskólanum og fái þá til að spila fyrir börnin í leikskólanum.  

Talið berst að kórnum og hvernig gangi að hafa leikskólabörnin með 

grunnskólabörnunum þar. Hún segir að þeir sem eru í kórnum séu mjög áhugasamir 

og hafi gaman af þessu. Þetta samstarf gangi alveg upp en hún segist vita að sumir 

séu feimnir að syngja en þeir séu alltaf spenntir að fara á æfingar. Þetta gangi því vel 

upp og ef það er mikil mannekla í leikskólanum þá fylgja þau nemendunum bara 

yfir í grunnskólann og kórstjórinn fylgir þeim til baka. „Ef enginn kemst með börnin 

í kórinn þá kemur kórstjórinn bara yfir og sækir þau“ segir hún þegar spurt er 

hvernig það sé þegar mikið álag er í leikskólanum vegna manneklu.  

Þegar spurt er um reglulegar tónlistar- og söngstundir þá segir hún að kennslan sé 

ekki beint markviss, en samt skipulögð fyrirfram. Tónlistartímar eru hafðir á móti 

tíma í einingakubbum. Þá reynir hún að byggja tónlistartímana upp og kynna 

hljóðfæri fyrir börnunum og hlusta á tónverk. Söngstund er hins vegar á hverjum 

degi. Þá er að hluta unnið markvisst og þegar unnið er með visst þema er það tengt 

inn í söngstundina. Söngvum er skipt út eftir árstíðum og reglulega er textunum 

skipt út líka. 

Hún notar mikið úrtalningarþulur og börnin hafa gaman af þeim og þau eru fljót að 

læra þær. Söngstundirnar eru líka stundum brotnar upp og þá er farið í hringdans eða 

eitthvað svoleiðis. Fyrsti bekkur kemur alltaf á föstudögum og syngur með eldri 

deildinni. Söngstundin skiptir miklu máli segir hún, og hún verður að vera. Henni 
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finnst líka að það verði að vera svolítið skipulag í söngstundinni og það væri alveg 

frábært ef það væri hægt að hafa tónlistarkennara með sér í söngstundum og 

tónlistarstundum. Þó öll deildin sé saman í söngstund þá er bara einn hópur í einu í 

tónlistarstundum.  

4.4. Viðtal við deildarstjóra leikskóla 

Deildarstjóri yngri deildar leikskólans er kona og hún hefur unnið bæði í grunn- og 

leikskóla. Hún hefur því ágæta reynslu af báðum þessum skólastigum. Hún segir að 

sér finnist sú hugmynd að nýta kennara tónlistardeildarinnar í leikskólanum, mjög 

jákvæð og nú þegar sé kominn vísir að samvinnunni, en börnin fái nemendur úr 

tónlistarskólanum í heimsókn einu sinni í viku með tónlistaratriði. Henni þætti það 

mikill stuðningur að fá kennara tónlistardeildarinnar inn í leikskólann til að hjálpa 

starfsfólki hans að gera tónlistarstundirnar markvissari, hjálpa þeim að halda utan 

um þær. Því að þó starfsfólkið hafi áhuga á tónlist og söng, þá eru þau ekki 

tónlistarkennarar. Hún sér fyrir sér að það væri mjög gott að fá kennarana með sína 

sérfræðiþekkingu á tónlist inn í leikskólann. Þeir gætu komið með hugmyndir um 

hvernig hægt er að vinna með tónlistina. Hún telur eðlilegt að það verði meiri 

samvinna á milli deilda í sameinuðum skóla.  

Deildarstjórinn segir að hún vilji koma tónlistinni meira inn í starfið og hafa hana 

markvissari. Tónlistarnámið er í mikilli þróun í leikskólanum. Á hverjum degi er 

söngstund á yngri deildinni. Þá er sungið saman og einnig eru hreyfisöngvar mikið 

notaðir. Einnig eru tónlistarstundir en þá fer helmingurinn af barnahópnum í 

listakrók og hinn helmingurinn í tónlist. Í þeim stundum eru þau með hljóðfæri, 

bæði sem þau hafa búið til sjálf og svo þau sem til eru í leikskólanum, einnig hlusta 

þau á fjölbreytta tónlist.  

Hún segist vera að setja tónlist meira inn í daglegt amstur. Henni finnst mjög gott að 

taka geislaspilara inn í listakrók og leyfa börnunum að hlusta á tónlist á meðan þau 

eru að mála. „Þau verða mikið rólegri og líður betur, það er eins og þau séu rólegri 

þegar þau þurfa að bíða eftir aðstoð þegar það er tónlist.“ segir hún. Alls kyns tónlist 

er kynnt fyrir börnunum, til dæmis hafa þau verið að hlusta á arabíska tónlist, 

bollywood tónlist, klassíska tónlist og kvikmyndatónlist, auk hefðbundnari tónlistar. 



  

28 

 

Einnig er tónlist mikið notuð í hreyfistundum og þá dansa börnin og leika sér með 

slæður og bolta. 

Hún segir að sér finnist mjög mikilvægt að hafa tónlist inni í öllu starfinu og það sé 

alltaf að aukast. „Það er ekki langt síðan það var bara söngstund í leikskólanum“ 

segir hún, „en nú er kominn fastur tónlistartími einu sinni í viku.“ Hún er viss um að 

sá möguleiki að fá tónlistarkennara eitthvað inn í leikskólann, gæti aukið dýptina í 

tónlistarstundum og hún segir að sér sé óhætt að segja að öll börnin á deildinni hafi 

gaman af tónlist. Sum hreyfa sig og taka mikinn þátt en önnur eru rólegri, en það sé 

enginn sem vill ekki tónlistina. 

4.5. Úrvinnsla viðtala 

Viðtölin voru öll tekin í mars 2011 og var farið til viðmælendanna þegar þeim 

hentaði. Viðtölin voru tekin á vinnustöðum viðmælendanna, nema hjá öðrum 

tónlistarkennaranum og hjá tónmenntakennaranum. Tónmenntakennarinn kom 

til mín þegar honum hentaði og hinn fékk mig heim til sín því það passaði 

honum betur. Viðtölin gengu vel og þau voru tekin upp á diktafón. Eftir að hafa 

tekið þau upp voru þau afrituð beint í tölvuskjal. Síðan var unnið úr þeim. 

Viðtölin tóku mislangan tíma, sum voru mjög stutt en önnur lengri. 

Viðmælendurnir höfðu fengið spurningar sendar í tölvupósti (sjá fylgiskjöl) með 

fyrirvara ásamt beiðni um viðtal og þeir höfðu því haft tíma til þess að velta 

þeim fyrir sér.  

5. Hvert er viðhorf viðmælenda 

5.1. Viðhorf skólastjóra 

Skólastjóranum fannst spurningarnar opna umræður um ýmsa möguleika. Hann 

talaði þó um að kjarasamningar stönguðust á hjá grunnskólakennurum og 

leikskólakennurum og það flækti málið. Hins vegar væri í raun samvinna nú 

þegar á milli leik- og grunnskólakennara í litlum mæli.  

Í heildina var skólastjórinn frekar jákvæður þegar hann var spurður um 

samnýtingu starfsfólks en hann taldi að þetta gæti verið flókið í framkvæmd og 

þá aðallega vegna kjarasamninga og sérhæfingar tónlistarkennara. Hann taldi 
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einnig að þetta ylti mikið á áhuga starfsfólks. Skólastjóranum fannst ganga vel 

með nemendur úr leikskólanum sem var boðið að taka þátt í barnakórnum. Hann 

sagði að það væri erfitt stundum, en gengi samt vel. 

5.2. Viðhorf tónlistarkennara 

Tónmenntakennarinn var mjög jákvæður og áhugasamur um samvinnu á milli 

leik- og grunnskólans. Henni finnst mjög spennandi að vinna með ungum 

börnum og hún myndi endilega vilja prófa að vinna með leikskólabörnum. Hún 

hefur ágæta reynslu af því að vinna með elsta árganginum í leikskólanum því 

honum hefur verið boðið að vera með í kórnum sem hún stjórnar og það hefur 

gefist vel. Hún telur börn opin og tilbúin að vinna með tónlist og það sé gott að 

kenna þeim snemma samvinnu og að vinna með takt. 

Tónlistarkennarinn sem kemur inn í grunnskólann til að kenna tónfræði og 

aðstoða við kórstarfið var líka mjög jákvæður á vinnu tengda tónlist með 

leikskólabörnum. Hann minntist þó á að hans kennsluskylda væri kannski 

þröskuldur sem yrði að yfirstíga, en hann tók samt fram að hann væri mjög 

bóngóður og til í allt. Hann sagði að því fyrr, því betra væri orðtak sem ætti vel 

við tónlistarnám. Hann sagði að það væri mjög gott að börnin færu ung í 

taktæfingar, rythma og fleira sem fylgir tónlistarstundum.  

Tónlistarkennarinn sem sér eingöngu um einkakennslu í hljóðfæraleik í 

tónlistarskólanum sagði að hann sæi ekki annað en að það ætti alveg að ganga 

upp að tónlistarkennarar kæmu að tónlist í leikskólanum, þar sem þetta væri nú 

einn og sami skólinn. Honum fannst að skólastjórinn ætti að sjá um að koma því 

inn í stundatöflu tónlistarkennaranna. Hann hefur mikla starfsreynslu sem 

skólastjóri tónlistarskólans og þrátt fyrir að vera jákvæður á samvinnu við 

leikskólann, sagði hann að honum þætti sameining þessara skóla neikvæð. Það 

hefði verið mjög gott samstarf á milli skólanna áður og honum fannst engin 

breyting þar á, nema að það væri meira óöryggi og hver að vinna í sínu horni í 

tónlistarskólanum þar sem enginn yfirmaður er þar eftir sameiningu, nema 

skólastjórinn sem er yfir öllum skólunum. 
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Öllum kennurunum fannst að það gæti mjög vel gengið upp að samnýta 

tónlistarkennara grunn- og tónlistarskóladeildarinnar í leikskóladeildinni. Þeir 

sögðust vera tilbúnir og voru spenntir fyrir þeirri hugmynd að eiga faglegt 

samstarf við leikskólakennara og fá að taka þátt í tónlistarstundum í 

leikskólanum. 

5.3. Viðhorf aðstoðarleikskólastjóra 

Greinilega kom fram að aðstoðarleikskólastjórinn, sem einnig er deildarstjóri 

eldri deildar leikskólans er hrifinn af þeirri hugmynd að tónlistarkennarar komi 

inn til aðstoðar í leikskólann. Hún segir þó að það geti verið erfitt að samnýta 

starfsfólk í sameinuðum skóla, en þó misjafnlega eftir því um hvað er að ræða. 

Það séu meiri líkur á að fá grunnskólakennara yfir í leikskólann í afleysingar 

heldur en öfugt. Tónlistarstarf telur hún mjög mikilvægt í leikskóla og reynt er 

að hafa það vandað og gott. Hún er mjög jákvæð á samstarf og sérstaklega finnst 

henni það frábær tilhugsun að geta unnið faglega með tónlistarkennurum 

skólans. 

5.4. Viðhorf deildarstjóra leikskóla 

Deildarstjóri yngri deildar leikskólans var mjög jákvæður á allt sem viðkemur 

tónlist í leikskólanum, ekki síst þeirri hugmynd að geta notið þeirrar 

sérhæfingar sem kennarar tónlistardeildarinnar búa yfir. Hún sagðist vera mjög 

hlynnt aukinni áherslu á allt sem tengist tónlist í leikskólanum, í margbreytilegu 

formi. Henni fannst mikilvægt að fá faglegar tillögur við skipulagningu 

tónlistarstunda í leikskólanum. Hún taldi það gefa sér, og hinum sem koma að 

tónlistarstundunum aukinn styrk og stuðning við faglega kennslu í þeim 

stundum. Hún tæki því fagnandi að fá fleiri hugmyndir að vinnu við tónlist með 

börnum í leikskólanum.  

5.5. Samantekt 

Það má segja að það hafi verið ákveðinn munur á viðhorfi viðmælenda eftir því 

hvernig málið snýr að þeim. Þó voru þeir sem í leikskólanum starfa mjög jákvæðir 

fyrir þeirri hugmynd að fá stuðning og ákveðna dýpt í tónlistarstarfið í 
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leikskólanum. Þeir voru vissir um að það myndi styrkja allt starfsfólkið verulega að 

fá þann stuðning. 

Skólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri voru meðvitaðir um þær hindranir sem gætu 

staðið í veginum fyrir samnýtingu kennara á milli deildanna, og skólastjórinn sagði 

að þetta væri ekki auðvelt vegna mismunandi kjarasamninga kennara. Grunn-, leik- 

og tónlistarkennarar væru allir með ólíka kjarasamningana. 

Aðstoðarleikskólastjórinn var þó meira upptekinn af hindrunum þegar talað var um 

almenna samnýtingu kennara í báðar áttir, en jákvæðari á þann möguleika að nýta 

kennara grunn- og tónlistardeildarinnar í leikskólanum. Deildarstjóri leikskólans leit 

það mjög jákvæðum augum þegar talað var um að nýta tónmennta/tónlistarkennara í 

leikskólanum. Henni fannst að það gæti styrkt starfsfólkið og dýpkað allt 

tónlistarstarf leikskólans. 

Stjórnendur skólanna virðast vera mjög meðvitaðir um hindranirnar sem eru til 

staðar í sambandi við kjarasamninga á milli kennarastéttanna. 

Tónmennta/tónlistarkennararnir voru frekar jákvæðir á þá hugmynd að þekking 

þeirra yrði nýtt í leikskólanum með því formi að þeir kæmu eitthvað yfir í 

leikskólann. Kennararnir voru alveg tilbúnir að koma sjálfir og vera með stundir 

með leikskólabörnunum, en einn var meðvitaður um að það gætu samt orðið 

hindranir í veginum í sambandi við kjarasamninga.  

6. Niðurstöður 

Tónlist hefur mikilvægu hlutverki að gegna í lífi og þroska barna. Þegar leikskólar 

sameinast grunn- og/eða tónlistarskólum ætti að aukast möguleiki barna á að njóta 

aukins tónlistarstarfs í leikskólanum.  

Kennararnir sem sjá um tónlistarstarfið í grunn- og tónlistarskólanum voru frekar 

jákvæðir á að koma að tónlistarstarfi í leikskólanum. Þeim fannst það spennandi 

möguleiki og þeir voru sammála um að „því fyrr, því betra“ ætti mjög vel við í því 

samhengi. Tónmenntakennarinn hefur góða reynslu af því að vinna með elsta 

árgangi leikskólans og annar tónlistarkennarinn hefur tæplega árs reynslu af því, og 

báðir kennararnir voru ánægðir með hvernig til hefur tekist.  
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Skólastjórinn og annar tónlistarkennarinn viðruðu þó áhyggjur sínar af mismunandi 

kjarasamningum kennara. Tónlistarkennarinn talaði af reynslu, því hans 

kennsluskylda er minni en grunnskólakennaranna og þegar hann tekur börn úr tíma 

til að sækja tónfræði hjá sér, er hans tími búinn fyrr en kennslustundin í 

grunnskólanum.  

Aðstoðarleikskólastjórinn, sem jafnframt er deildarstjóri eldri deildarinnar í 

leikskólanum, og deildarstjóri yngri deildarinnar voru mjög jákvæðir fyrir að fá 

sérfræðiþekkinguna úr tónlistarskólanum sem viðbót við þekkingu 

leikskólakennaranna inn í leikskólann. Þær stöllur voru báðar sannfærðar um að það 

myndi veita starfsfólki leikskólans meira öryggi í skipulagningu og stjórnun 

tónlistarstunda ef það hefði stuðning frá tónlistarkennurunum, og ekki væri verra ef 

þeir væru tilbúnir að sjá um einhverjar tónlistarstundir með þeim. 

Því má ætla að þeir sem málið varðar séu allir jákvæðir á meiri samvinnu á milli 

deilda í sameinuðum skóla, enda starfa þeir allir undir sama merki og sama nafni. 

Útfærslur á þessu starfi telja allir vera í höndum skólastjóra en kennararnir í 

tónlistardeildinni voru vel tilbúnir í þess háttar samstarf og kennararnir í 

leikskólanum voru það líka. 

7. Umræður 

Tónlistarkennararnir og tónmenntakennarinn sem talað var við í þessari rannsókn 

voru allir sammála því hve mikilvægt það væri að sinna börnunum tónlistarlega, og 

að það sé mikilvægt að byrja snemma. Í meistaraprófsritgerð Hildar Jóhannesdóttur 

(2008) kom fram að foreldrar voru mjög hlynntir því að tónlist fengi aukið vægi í 

grunnskólanum og af því má ráða að svipaðar niðurstöður myndu koma fram hjá 

foreldrum leikskólabarna. Það ætti því samkvæmt þessu að vera ljóst að tónlistin og 

starf með hana er mjög mikilvægt í leikskólastarfinu. Þar geta börn haft aðgang að 

faglegu starfi sem eflir þau og styrkir í þekkingu sinni á tónlist og öllum þeim 

fjölbreyttu þáttum sem að henni koma. Tónmenntakennarinn vinnur nú þegar með 

elsta árgangi leikskólans, og vinnur jafnframt með yngri árganga 

grunnskóladeildarinnar, í kórstarfi. Hún sagðist hafa gaman af þeirri vinnu og var 

virkilega tilbúin að vinna meira með leikskólabörnunum. Tónlistarkennararnir tóku 

líka jákvætt í þá hugmynd að eiga samstarf með leikskólakennurum og að koma að 
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tónlistarstarfi í leikskólanum. Jákvæðni einkenndi umræður sem beindust að starfi 

þeirra með leikskólabörnum og leikskólakennurum og þrátt fyrir að einhverjir væru 

meðvitaðir um ólíka kjarasamninga þá virtist það ekki stoppa þá í að vilja koma í 

leikskólann og vera með stundir þar. Það samræmist því sem fram kom í rannsókn 

Kristínar Valsdóttur (2006), þar var jákvæðni kennara og að hafa gaman af starfi 

sínu og því sem upp á kemur talið einkenna farsæla tónlistarkennara.  

Einnig voru þeir stjórnendur sem talað var við jákvæðir í garð tónlistar í námi barna 

og töldu hana mikilvæga. Þeir voru vel meðvitaðir um þá þröskulda sem gætu verið 

hamlandi og töldu að þetta gæti verið flókið í framkvæmd. Samvinna var mikil á 

milli grunnskólanna og tónlistarskólans fyrir sameiningu og hún hefur aukist, ef 

eitthvað er, eftir að skólarnir voru sameinaðir. Það leiðir hugann að því hvort 

sameining ólíkra skólastiga sé eingöngu hugsuð út frá fjármálalegum ástæðum en 

faglegt starf sé lítið skoðað í því samhengi. Það ætti að auka fjölbreytni á faglegum 

grunni þegar ólík skólastig sameinast og allir aðilar sem í skólunum vinna ættu að 

geta notið ólíkrar kunnáttu á margbreytilegum grunni. Sameiningar ætti líka alltaf að 

skoða á faglegan hátt. 

 Í því sveitarfélagi sem þessi rannsókn fór fram er verið að leggja alfarið niður 

kennslu í litlum grunnskóla sem sameinaðist hinum skólunum þremur og þeir 

nemendur sem stunduðu nám þar flytjast yfir í hinn grunnskólann. Tónlistardeildin 

og leikskóladeildin starfa áfram í því húsnæði sem þessir skólar voru í áður og það 

útskýrir kannski það sem skólastjórinn minntist á í viðtalinu sem tekið var við hann, 

„og menn eiga það enn til að gleyma að nú er þetta sama stofnunin“. Það starfsfólk 

sem starfaði við skólana fyrir sameiningu er enn að vinna í sama húsnæði, það gerir 

það sama og áður og breytingin er því ekki svo áþreifanleg hjá þeim þegar þau 

ganga til sinna daglegu starfa. Allt virðist óbreytt hjá þeim, það er helst yfirstjórnin 

sem verður vör við sameininguna, auk þeirra starfsmanna sem vinna við litlu 

skólaeininguna sem verður lögð niður næsta haust. 

Það gefur kannski tilefni til þess að velta upp ákveðnum hugsunum, eins og reynt 

hefur verið að gera með þessari rannsókn. Að fá fólk til að hugsa um að nú er grunn- 

leik- og tónlistarskólinn orðinn einn sameiginlegur skóli og það ætti að gefa aukna 

möguleika á því að samnýta tónlistarkennara í fleiri deildum skólans en bara þeirri 
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sem áður var tónlistarskóli og í grunnskóladeildinni þar sem tónmenntakennarinn 

sér um tónmennt grunnskólabarna. Það ætti að vera auðvelt að nýta þá kennara 

skólans sem sjá um tónlistarþátt hans í öllum deildum skólans. Þeir ættu að geta 

fengið tíma með leikskólabörnum inn í sínar stundaskrár, alveg eins og þeir fá tíma 

með grunnskólabörnum. Þegar skólar sameinast ættu þeir að geta notið alls þess 

góða mannauðs sem starfar í þeim og nýtt sérhæfingu kennara þar sem á þarf að 

halda. 

Áhugi á tónlistarvinnu með börnum er greinilega til staðar hjá flestum sem talað var 

við. Það hlýtur að leiða hugann að þeim möguleikum, sem gefast við sameiningu 

skólastiga, og vilja til að leysa úr þeim vandamálum sem hugsanlega geta komið í 

ljós þegar farið er af stað með nýjar hugmyndir. Eins og fram kom hér áður er það 

alls ekki sjálfgefið að allt starfsfólk leikskóla hafi áhuga og þekkingu eða treysti sér 

til að sjá um þessa þætti starfsins. Einnig er algengt að starfsfólk í leikskólum hafi 

ekki grunnþekkingu á tónlistarkennslu og er því óöruggt í vinnu sinni með tónlist. 

Leikskólakennarar hafa sérþekkingu á þroska barna og geta miðlað þeirri þekkingu 

sinni til kennara tónlistar og með því geta þeir unnið saman að faglegu tónlistarstarfi 

í leikskóla.  

Kjarasamningar eru ekki eins hjá kennurunum en það ætti ekki endilega að þurfa að 

vera hindrun. Einn kennari talaði um að kennslustundin hjá honum væru 30 mínútur 

í stað þeirra 40 sem hinir kennararnir hafa. Það ætti alls ekki að vera vandamál ef 

horft er til söng- eða tónlistarstundar í leikskólanum því 30 mínútur eru meira en 

nóg fyrir þær stundir. Því er hægt að draga þær ályktanir að kennararnir myndu 

mjög gjarnan koma að starfi í leikskólanum en þeim finnst það vera 

skólastjórnandans að setja það niður í þeirra stundaskrár. 

Einn möguleiki er að tónmenntakennari grunnskólans komi einu sinni í viku og sjái 

um tónlistarstundir með börnum leikskólans. Hann getur fengið þann tíma inn í 

stundatöflu sína eins og aðra tíma. Eins og fyrr segir, er örstutt á milli húsnæðis 

grunn- og leikskólans og því er fjarlægð á milli deilda ekki fyrirstaða. 

Tónmenntakennarinn gæti skipt börnunum í ákjósanlega hópa og sinnt einum hópi í 

einu. Einnig gætu tónlistarkennarar tónlistarskólans komið einu sinni í mánuði og 

kynnt eitt ákveðið hljóðfæri fyrir börnunum í hvert sinn. 
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Það er líka möguleiki á að samvinnan fari fram með þeim hætti að kennarar tónlistar 

og tónmenntar í grunn- og tónlistarskólanum styðji og styrki starfsfólk leikskólans 

með reglulegum fundum með því. Þar er hægt að efla samstarfsverkefni á milli 

skóladeildanna, kennarar allra skóladeildanna geta verið með sameiginleg markmið 

og verkefni sem börn allra deildanna hafa möguleika á að taka þátt í.  

Hér hafa verið nefnd dæmi til úrbóta þar sem tónmennta/tónlistarkennarar koma í 

leikskóladeildina til faglegrar samvinnu eða þátttöku í tónlistarstundum þar. En það 

eru fleiri leiðir til að efla tónlistarstarf í leikskóla sem býr við það að hafa sameinast 

tónlistar- og/eða grunnskólum. Það er hægt að bjóða leikskólabörnum að vera með 

grunnskólabörnum í sameiginlegum tónlistarstundum í grunnskóladeildinni. Börnin 

í leikskólanum gætu einnig fengið að koma í reglulegar tónlistarstundir í 

tónlistardeildinni.  

Í þeim skóla sem þessi rannsókn var gerð, er þó nokkur samvinna tengd tónlist nú 

þegar. Börnum í elsta árgangi leikskólans býðst að vera með í barnakór 

grunnskólans og einnig er leikskólanum boðið með grunnskólanum þegar ákveðin 

tónlistaratriði eru í boði þar. Þar má nefna Tónlist fyrir alla, en það eru 

skólatónleikar „...þar sem boðið er upp á vandaða skólatónleika fyrir börn þar sem 

skemmtun og menntun haldast í hendur“ (Tónlist fyrir alla, e.d.), en þegar þeir 

skólatónleikar hafa verið fyrir grunnskólabörnin þá hefur leikskólabörnum verið 

boðið líka. Einnig er nýlegt dæmi að þegar kór Menntaskólans við Hamrahlíð kom 

að syngja í skólanum, var öllum nemendum skólans boðið að koma og horfa og 

hlusta á flutninginn. Það má því segja að ákveðin samvinna sé byrjuð og er það 

vonandi bara byrjunin. Öll þróun á þeim möguleikum, sem opnast geta með nýjum 

veruleika, sameinuðum skólum, byggist fyrst og fremst á samvinnu, jákvæðni og 

áhuga. Miðað við það sem fram kom í viðtölum við þá sem standa málinu næst í 

þessu ákveðna sveitarfélagi eru allir tilbúnir til að taka þátt í þróun samnýtingar 

sérhæfðra kennara tónlistar á milli deilda í sameinuðum skóla. 

8. Lokaorð 

Sameiningarferli skólastofnana er í vinnslu á ýmsum stöðum á landinu, og 

sameining er raunin á öðrum. Það hefur verið áberandi neikvæður tónn gagnvart 

þessum sameiningum, hjá flestum sem að málinu koma; foreldrum, kennurum og 
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fleirum sem telja sig málið varða. Neikvæður tónn er því alls ráðandi og því er gott 

að beina augum að því sem mögulega getur orðið til þess að hægt sé að sjá jákvæðar 

hliðar á sameiningu skóla.  

Í þessari ritgerð hefur sjónum verið beint að sameiningu ólíkra skólastofnana, og 

litið á það frá sjónarhorni leikskóla sem sameinaður var við grunn- og tónlistarskóla. 

Augum er beint að auknu samstarfi á milli leikskólakennara og 

tónmenntakennara/tónlistarkennara sem nú starfa allir við sama skólann. Því ætti 

samstarfið að vera auðvelt. 

Tónlist er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og honum ber að sinna. 

Leikskólakennarar kynnast grunnþáttum tónlistarstarfs með börnum í sínu námi og 

það er mikilvægur grunnur. Í leikskólum eru, auk leikskólakennara, starfandi 

leiðbeinendur sem hafa jafnvel ekki fengið neina grunnþjálfun í vinnu með tónlist 

eða söng og fyrir þá getur verið erfitt að þurfa allt í einu að stjórna söng- eða 

tónlistarstund. Því ætti að vera happafengur fyrir leikskóla, sem sameinast tónlistar- 

eða grunnskóla, að geta notið þeirrar sérþekkingar sem tónlistarkennarar skólans búa 

yfir. Einnig geta leikskólakennarar miðlað þekkingu til tónlistarkennara, 

leikskólakennarar hafa mikla þekkingu á því þroskastigi sem börnin eru á og vita 

hvaða aðferðir henta þeim best. Samvinna leikskólakennara og tónlistarkennara gæti 

orðið farsæl og gefandi, bæði fyrir börn og kennara, og allir gætu notið starfs sem er 

gott og faglegt.  

Það er ljóst að það stendur ekki á þeim tónlistarkennurum sem rætt var við hér að 

koma og vinna með leikskólabörnum, þeim þætti það spennandi og krefjandi 

verkefni að takast á við. Sama á við um aðra sem rætt var við, og samstarf á 

faglegum grunni á milli leikskólakennara og þeim sem koma að tónlistarstarfinu í 

hinum deildum skólans, er sterk leið til að efla tónlistarstarf í leikskóladeildinni. 

Þrátt fyrir að einhverjar hindranir gætu sett strik í reikninginn þegar kemur að 

nýungum þá ættu þær ekki að vera stórt vandamál. Það ætti að vera auðvelt að finna 

lausnir og það ætti að vera metnaður hvers sveitarfélags að finna viðeigandi lausnir 

og greiða leið til eflingar fagmennsku skólans.  
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Fylgiskjal með spurningum til skólastjóra 

 

Til skólastjóra  

1. Býður sameining skólastofnana upp á samnýtingu starfsfólks á milli deilda 

skólans (t.d. við afleysingar)? 

2. Hvert er þitt mat á því að tónmenntakennarar grunnskóladeildarinnar kenni/komi 

að starfi líka í leikskóladeildinni? 

3. Hvað finnst þér um það að elstu börn leikskóladeildarinnar taki þátt í kórstarfi 

yngri grunnskóladeildarinnar? 
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Fylgiskjal með spurningum til aðstoðarleikskólastjóra 

 

Til aðstoðarleikskólastjóra 

1. Býður sameining skólastofnana upp á samnýtingu starfsfólks á milli deilda 

skólans (t.d. við afleysingar)? 

2. Hvert er þitt mat á því að tónmenntakennarar grunnskóladeildarinnar kenni/komi 

að starfi líka í leikskóladeildinni? 

3. Hver er reynsla þín á því að hafa elstu börn leikskóladeildarinnar með í kórstarfi 

yngri deildar grunnskóladeildarinnar? 

4. Er skipulögð tónmenntakennsla og/eða söngstund á deildinni þinni? 

5. Finnst þér mikilvægt að hafa markvissa vinnu með tónlist á deildinni þinni? 
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Fylgiskjal með spurningum til tónlistarkennara og tónmenntakennara 

 

1. Hvert er þitt mat á því að tónmenntakennarar grunnskóladeildarinnar kenni/komi 

að starfi líka í leikskóladeildinni? 

2. Hver er reynsla þín af því að hafa elstu börn leikskóladeildarinnar með í 

kórstarfi yngri deildar grunnskóladeildarinnar? 
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Fylgiskjal með spurningum til deildarstjóra leikskóladeildarinnar 

 

Til deildarstjóra leikskólans 

1. Hvert er þitt mat á því að tónmenntakennarar grunnskóladeildarinnar kenni/komi 

að starfi líka í leikskóladeildinni? 

2. Er skipulögð tónmenntakennsla og/eða söngstund á deildinni þinni? 

3. Finnst þér mikilvægt að hafa markvissa vinnu með tónlist á deildinni þinni? 

 


