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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal I: Kynning á rannsókn. 

 

Ég undirrituð Hjördís Eva Ólafsdóttir er í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á 

Akureyri. Ég er að hefjast handa við gerð meistaraprófsritgerðar. Meistaraprófsritgerðin sem 

ég er að vinna í krefst þess að ég beiti eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rannsóknin gengur 

út á að fá innsýn inn í þekkingarheim fólk sem hefur reynslu af viðfangsefninu, fá fram 

viðhorf og reynslu einstaklinga af því viðfangsefni sem er verið að rannsaka sem í þessu 

tilfelli er hlutverk og skipulag forskólakennslu í tónlistaruppeldi barna á yngsta stigi 

grunnskóla.. 

Mig langar að biðja þig sem þátttakanda að deila með mér þinni reynslu, upplifun og 

viðhorfi af því sem ég er að rannsaka. Þátttaka þín er mér mjög mikils virði. Ég mun gæta 

fyllsta trúnaðar við þig í öllu sem þú munt segja við mig á meðan samtal okkar stendur yfir. 

Þú getur treyst því að nafnið þitt eða skóli mun hvergi birtast í rannsókninni né þá staðir/nöfn 

sem þú nefnir óvart á meðan samtali okkar stendur yfir. Ef þú vilt hætta í verkefninu máttu 

það hvenær sem er og þú þarft heldur ekki að svara öllum spurningunum sem ég legg fyrir 

þig. 

Viðtalið er áætlað um 20-40 mínútur á lengd. Ég mun notast við lítið upptökutæki og 

rita síðan viðtalið í heild sinni frá orði til orðs. Ef þú vilt sjá viðtalið á blaði þá er það sjálfsagt 

mál. 

Heiti ritgerðarinnar er: Hlutverk og skipulag forskólakennslu í tónlistaruppeldi barna 

á yngsta stigi grunnskóla.  

 Rannsóknarspurningar mínar eru tvær: Hvert er inntak og skipulag samstarfs 

Tónlistarskólans á Akureyri og grunnskóla á Akureyri um forskólakennslu barna á yngsta 

stigi grunnskóla? og Hvernig er hægt að þróa enn frekar samstarf tónlistarskóla og 

grunnskóla um umgjörð og innihald tónlistarforskóla? 

 

____________________________________ 

Hjördís Eva Ólafsdóttir 
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Fylgiskjal II: Upplýst samþykki. 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rannsókninni. Ég samþykki jafnfram að það 

megi nota viðtalið við mig til úrlausna og greiningu í rannsókn meistaraprófsritgerðar. Ég hef 

lesið kynningu á rannsókninni og treysti því að öll gögn verði farið með sem trúnaðarmál. 

 

 

 

       _________________________________ 

        Staður og dagsetning 

 

        

_________________________________ 

        Þátttakandi 

       (má setja merki í stað nafns)  
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Fylgiskjal III: Viðtalsrammi fyrir forskólakennara í tónlist. 

 
Ég byrja á því að spyrja þátttakanda hvort hann hafi lesið kynningarbréfið sem hann fékk sent 

í tölvupósti og hann skrifar undir upplýst samþykki. Ég minni á trúnað í meðhöndlun gagna. 

• Getur þú sagt mér aðeins frá þínum bakgrunni? Hver er menntun þín, starfsreynsla í 

tónlist og hversu lengi þú hefur starfað við tónlistarforskólakennslu barna? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá forskólakennslunni eins og hún er skipulögð? 

• Finnst þér forskólakennslan virka sem liður í tónlistaruppeldi barna ? –Jákvæð / 

neikvæð áhrif? – Eða á þann hátt sem þú vildir? 

• Er forskólakennslan sýnileg í skólanum? 

• Hvar finnst þér áherslan liggja með tónlistarforskólakennslu í grunnskólum? Er verið 

að undirbúa nemendur undir frekara tónlistarnám í tónlistarskólum eða er um að ræða 

almenna kynningu á því sem tónlist og frekara tónlistarnám hefur upp á að bjóða?  

• Ertu sátt(ur) við þessa áherslu – hver finnst þér vera tilgangur tónlistarforskólans?  

• Hvernig finnst þér samstarfið vera milli grunnskólans og tónlistarskólans varðandi 

tónlistarforskólann?  

• Geturðu þú sagt mér hvernig samskiptin eru milli tónlistarskólans og grunnskólans? Er 

mikið / lítið samstarf um tónlistarforskólakennsluna? (s.s. fundir / markmiðalýsingar / 

vilji fyrir samstarfinu / áhugi? ) Hver hefur frumkvæði að samstarfi? 

• Hver finnst þér bera / eiga að bera ábyrgð á starfinu (bæði inntaki og skiplagi)? Hvar 

finnst þér faglega ábyrgðin liggja ? – Hvar liggur hún í raun? 

• Er eitthvað samstarf milli annarra skóla varðandi tónlistarforskólann? 

• Hver finnst þér mikilvægasti þátturinn í forskólakennslunni? 

• Getur þú sagt mér hvernig þú byggir upp dæmigerða kennslustund í forskólakennslu 

barna? – Annars vegar fyrir 1. bekk og hins vegar fyrir 2. bekk?  

• Hversu mikla áherslu leggur þú á blokkflautuleik? 

• Hvað er það sem hefur reynst þér best í þinni forskólakennslu? 

• Ferð þú eftir markmiðalýsingum tónlistarskólans eða hefur þú þín eigin markmið 

og/eða námskrá? 

• Hvernig viltu sjá forskólakennsluna þróast? Er eitthvað sem þú vildir sjá breytast? -

Hvað þá einna helst? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Fylgiskjal IV: Viðtalsrammi fyrir deildastjóra skóla. 

 

Ég byrja á því að spyrja þátttakanda hvort hann hafi lesið kynningarbréfið sem hann fékk sent 

í tölvupósti og hann skrifar undir upplýst samþykki. Ég minni á trúnað í meðhöndlun gagna. 

• Getur þú sagt mér aðeins frá þínum bakgrunni? Hver er menntun þín, starfsreynsla við 

kennslu (hvaða kennslu) og stjórnun? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá forskólakennslunni eins og hún er skipulögð? 

• Hver finnst þér vera tilgangur forskólakennslunnar? 

• Finnst þér forskólakennslan virka sem liður í tónlistaruppeldi barna ? –Jákvæð / 

neikvæð áhrif? – Eða á þann hátt sem þú vildir 

• Er forskólakennslan sýnileg í skólanum? 

• Hvar finnst þér áherslan liggja með tónlistarforskólakennslu í grunnskólum? Er verið 

að undirbúa nemendur undir frekara tónlistarnám í tónlistarskólanum eða er um að 

ræða almenna kynningu á því sem tónlist og frekara tónlistarnám hefur upp á að 

bjóða?  

• Ertu sátt(ur) við þessa áherslu – hver finnst þér vera tilgangur tónlistarforskólans ? 

• Hver finnst þér mikilvægasti þátturinn í forskólakennslunni ? – Hversu mikla áherslu 

finnst þér eigi að leggja í blokkflautuleik? 

• Geturðu þú sagt mér hvernig samskiptin eru milli tónlistarskólans og grunnskólans? Er 

mikið / lítið samstarf um tónlistarforskólakennsluna? (s.s. fundir / markmiðalýsingar / 

vilji fyrir samstarfinu / áhugi? ) Hver hefur frumkvæði að samstarfi? 

• Hvernig eru samskiptin milli þín / skólans og forskólakennarans? Hefurðu (eða 

einhver annar) frumkvæði að því að fylgjast með – færðu að fylgjast með gangi mála?  

• (Geturðu sagt mér eitthvað í sambandi við þetta samstarf og hvernig þér finnist það 

virka fyrir ykkur?) 

• Hvar finnst þér faglega ábyrgðin liggja ? – Hvar liggur hún í raun (bæði inntaki og 

skipulagi)? 

• Hvernig viltu sjá forskólakennsluna þróast? Er eitthvað sem þú vildir sjá breytast? -

Hvað þá einna helst? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Fylgiskjal V: Viðtalsrammi fyrir stjórnanda í tónlistarskóla. 

Ég byrja á því að spyrja þátttakanda hvort hann hafi lesið kynningarbréfið sem hann fékk sent 

í tölvupósti og hann skrifar undir upplýst samþykki. Ég minni á trúnað í meðhöndlun gagna.  

• Getur þú sagt mér aðeins frá þínum bakgrunni? Hver er menntun þín, starfsreynsla við 

kennslu og stjórnun? 

• Getur þú sagt mér aðeins frá forskólakennslunni eins og hún er skipulögð? 

• Finnst þér forskólakennslan virka sem liður í tónlistaruppeldi barna ? –Jákvæð / 

neikvæð áhrif? – Eða á þann hátt sem þú vildir? 

• Er forskólakennslan sýnileg í skólanum? 

• Geturðu þú sagt mér hvernig samskiptin eru milli tónlistarskólans og grunnskólanna? 

Er mikið / lítið samstarf um tónlistarforskólakennsluna? (s.s. fundir / 

markmiðalýsingar / vilji fyrir samstarfinu / áhugi? ) Hver hefur frumkvæði að 

samstarfi? 

• Hvernig hefur samstarfið verið milli tónlistarskólanna og grunnskólanna ef litið er á 

þróunina frá því samstarfið byrjaði? Hefur samstarfið blómstrað eða hefur það dalað? 

Hefur verið gerð einhver úttekt á því? 

• Hvernig finnst þér samstarfið vera núna milli grunnskólanna og tónlistarskólans 

varðandi tónlistarforskólann? – Er það eins og þú vilt að það sé?  

• Hvar finnst þér áherslan liggja með tónlistarforskólakennslu í grunnskólum? Er verið 

að undirbúa nemendur undir frekara tónlistarnám í tónlistarskólanum eða er um að 

ræða almenna kynningu á því sem tónlist og frekara tónlistarnám hefur upp á að 

bjóða?  

• Ertu sátt/ur við þessa áherslu – hver finnst þér vera tilgangur tónlistarforskólans? 

• Hver finnst þér mikilvægasti þátturinn í forskólakennslunni ? – Hversu mikla áherslu 

finnst þér eigi að leggja í blokkflautuleik? 

• Finnst þér grunnskólarnir vera jákvæðir fyrir samstarfinu? En skóladeildin í 

sveitarfélaginu? 

• Hvar finnst þér faglega ábyrgðin liggja ? – Hvar liggur hún í raun (bæði inntaki og 

skipulagi)? 

• Hvernig viltu sjá forskólakennsluna þróast? Er eitthvað sem þú vildir sjá breytast? -

Hvað þá einna helst? Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Fylgiskjal VI: Markmiðalýsing tónlistarforskólans á Akureyri. 

Drög að markmiðum unnin haust 2005 af starfandi forskólakennurum á Akureyri. 
 

Meginmarkmiðin með tónlistarforskóla Tónlistarskóla Akureyrar eru: 

• að vekja áhuga á tónlist almennt, 
• að veita nemendum grunnþjálfun í tónlistariðkun, 
• að búa þá sem áhuga hafa undir hljóðfæranám. 

 
Undirmarkmið: 
Að loknu tveggja ára námi í tónlistarforskóla skulu nemendur hafa náð eftirfarandi 
markmiðum: (Miðað er við að hálfur bekkur í senn fái 40 mín. kennslustund á viku).  
 
Viðhorfa markmið:  

• Nemendur hafi jákvætt viðhorf til tónlistar, geri sér grein fyrir gildi hennar í daglegu 
lífi og geti nýtt hana sér til ánægju og yndisauka. 

 
Þekkingarmarkmið:  

• Nemendur þekki eftirfarandi tóna, nótnagildi og þagnir: 
• d´- d´´ á nótnastreng í G-dúr, heil-, hálf-, fjórðaparts- og áttundapartsnótur ásamt 

samsvarandi þögnum. (Nema áttundapartsþögn). Kunni að nota taktmál. (Ta, títí 
o.s.frv.) 

• Þekki hugtökin bjart, (hátt) dimmt, (djúpt) hratt, hægt, sterkt, veikt, minnkandi styrkur, 
vaxandi styrkur og helstu blæbrigði eins og glaðlegt og dapurlegt. 

• Þekki táknin G-lykil, taktstrik, lokastrik, endurtekningarmerki, taktvísi, f, p og táknin 
fyrir cres. og dim. 

• Geti greint einföld form t.d. ABA og AABA á nótnablaði og eftir heyrn. 
• Nemendur þekki helstu hljóðfæraflokka af myndum og eftir heyrn. 
• Nemendur geri sér grein fyrir ólíkum blæbrigðum tónlistar frá mismunandi 

heimshlutum. 
 
Leiknimarkmið: 
Söngur: 

• Nemendur geti sungið lög á takmörkuðu tónsviði hreint og með eðlilegri raddbeitingu. 
 
Skólahljóðfæri og aðrir hljóðgjafar: 

• Nemendur geti spilað púls, hryn og einföld þrástef og geti ennfremur beitt mismunandi 
hraða, styrkleika og blæbrigðum. 

 
Blokkflauta: 

• Nemendur haldi rétt á hljóðfærinu og blási rétt. (Noti tunguhreyfingu). 
• Nemendur geti spilað einföld lög í G-dúr á tónsviðinu d´- d´´ 

 
Hreyfing: 

• Nemendur geti túlkað mismunandi hraða, styrk, tónhæð og blæbrigði. 
• Geti gengið púls og klappað hryn.  
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Fylgiskjal VII: Leyfisbréf 

 

Leyfisbréf frá Skóladeild Akureyrar. 
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Leyfisbréf frá skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri. 

 

 

 

 
 
 


