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A. Hlutverk og meginmarkmið tónlistarskóla
Hlutverk og meginmarkmið tónlistarskóla er að efla hæfni, þekkingu og þroska nemenda, sem og að
stuðla að öflugu tónlistarlífi í landinu. Í skólastarfi ber að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða
nemenda, getu þeirra og þroska þannig að skólarnir þjóni öllum þeim sem sækjast eftir tónlistarnámi.
Kennsluaðferðir og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og sveigjanleg.

Einstaklingsmiðað nám - kennsla og kennsluhættir
Kennarar bera faglega ábyrgð á því að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná
markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að
taka tillit til markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni
og eðlis viðfangsefnisins.
Kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólum verða að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að hverju
sinni. Markmið tónlistarskóla eru margvísleg, allt frá markmiðum, sem varða afmarkaða þætti
kunnáttu, leikni og viðhorfa, til langtímamarkmiða.
Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður að miðast við að nemendur fái sem best
tækifæri til náms og þroska. Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og
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efla með þeim námfýsi og vinnugleði. Kennsluaðferðir mega ekki mismuna nemendum eftir kynferði,
búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum eða félagslegri stöðu.
Fagleg þekking tónlistarkennara, bæði í hljóðfæra- og tónfræðagreinum, er afar þýðingarmikil sem og
hæfni þeirra til að velja kennsluaðferðir og áhugaverð viðfangsefni til notkunar í skólanum og til
heimanáms. Þetta getur ráðið miklu um hvernig til tekst við að vekja og viðhalda áhuga nemenda á
tónlistarnámi. Vönduð kennsla, sem lagar sig að markmiðum og nemendum, eykur líkur á árangri.

Aðalnámskrá tónlistarskóla – heildarstefna um nám og kennslu
Með útgáfu aðalnámskrár tónlistarskóla árið 2000 voru mörkuð tímamót í starfsemi tónlistarskóla á
Íslandi en í aðalnámskránni er í fyrsta skipti sett fram heildarstefna um nám og kennslu í
tónlistarskólum.
Umræðu um þörf á samræmingu náms og prófa í tónlistarskólum má rekja allt til setningu laga um
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla árið 1963.
Árið 1980 var á vegum skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins hafið umfangsmikið
nefndarstarf til að móta framtíðarstefnu um málefni tónlistarfræðslunnar í landinu og undirbúa
námskrárgerð í tónlistargreinum.
Verkefni tónlistarfræðslunefndar, skipaðri af menntamálaráðherra 1. september 1980, var
m.a. að gera yfirlit yfir skipan tónlistarfræðslunnar í landinu og möguleika til náms á því sviði
og gera úttekt á þeim kerfum eða stigum sem kennt var eftir í tónlistarskólum.
Tónlistarfræðslunefnd skilaði ítarlegri álitsgerð í október 1983 og í framhaldinu var unnið að
framkvæmd þeirra tillagna sem þar voru settar fram, einkum samræmingu á námi og kennslu
í tónlistarskólum með útgáfu á námskrám í hinum ýmsu fónlistargreinum.
Í þeim námskrám sem komu út á þessum tíma var þó engin markmiðasetning sem stóð allri
samræmingu fyrir þrifum.
Árið 1992 hófst undirbúningur að Aðalnámskrá tónlistarskóla og árið 1996 hófst undirbúningur
námskrárgerðar í einstökum tónlistargreinum. Almennur hluti aðalnámskrárinnar kom út árið 2000
og greinanámskrárnar níu komu út á árunum 2000 til 2010.2
Meðal helstu áhersluatriða og breytinga sem birtust í aðalnámskránni má nefna:
- Hlutverk og markmið tónlistarskóla eru skilgreind.
- Meginmarkmiðin skiptast í þrjá flokka: uppeldisleg markmið, leikni- og skilningsmarkmið og
samfélagsleg markmið.
- Nám í tónlistarskólum skiptist í þrjá megináfanga, grunnnám, miðnám og framhaldsnám. Sett eru
fram markmið fyrir hvern áfanga allra námsgreina. Skilgreindar eru kröfur við lok námsáfanga.
Settar eru reglur og viðmið um áfangapróf. Áfangaprófum er ætlað að tryggja ákveðnar
lágmarkskröfur í námi.
- Lögð er áhersla á skapandi starf í hljóðfæra- og tónfræðanámi.
- Lögð er áhersla á sjálfstæði skóla og sveigjanlegt skólastarf, hvatt til skólanámskrárgerða og
sjálfsmats skóla.

Forsendur aðalnámskrár 2000
Í almennum hluta aðalnámskrárinnar segir um forsendur hennar að hlutverk aðalnámskrár sé að:
- samræma helstu þætti tónlistarnáms, bæði milli skóla og innan einstakra skóla,
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stuðla að víðsýni og sveigjanleika í kennsluháttum,
hvetja til faglegrar og gagnrýninnar umræðu meðal tónlistarkennara um markmið og leiðir í
kennslu,
hafa áhrif á námsframboð, kennslufyrirkomulag og námsmat í tónlistarskólum.

Þar segir einnig að það sé fyrirsjáanlegt að aðalnámskráin muni leiða til breytinga á starfsmenntun
tónlistarkennara.
Hér má minna á að tónlistarkennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík sá um menntun
tónlistarkennara frá stofnum árið 1959 var sett á fót söngkennaradeild við TR, síðar varð þessi deild
að tónmenntakennaradeild. Fyrsta hljóðfærakennaradeildin, píanókennaradeild, var svo stofnuð árið
1963, strengjakennaradeild 5 árum síðar, blásarakennaradeild árið 1970, gítarkennara- og
blokkflautukennaradeild árið 1983 og söngkennaradeild árið 1988. Með tilkomu tónlistardeildar
Listaháskóla Íslands (LHÍ) var ákveðið að allt nám á háskólastigi skyldi flytjast þangað úr TR, þar með
talið kennaranám.
Tónlistardeild Listaháskóla Íslands var stofnuð árið 2001 og frá haustinu 2015 hefur meistaranám í
söng- og hljóðfærakennslu verið í boði við skólann. LHÍ skipuleggur einnig símenntunartilboð fyrir
starfandi tónlistarkennara.

B. Framboð á símenntun/starfsþróun
Allt framangreint úr Aðalnámskrá tónlistarskóla er lýsandi fyrir þær grundvallarbreytingar sem hafa
orðið í starfsumhverfi kennara og stjórnenda tónlistarskóla frá síðustu aldamótum. Með skilgreindu
hlutverki og markmiðum þurfa skólarnir að horfa á starfsemi sína með nýjum og mun víðtækari hætti
en fyrr.
Útfærsla starfsins samkvæmt þremur megin markmiðsflokkum: uppeldisleg markmið, leikni- og
skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið, kallar á nýja hugsun og nálgun við skipulag og
framkvæmd skólastarfs, kennslu og nám, mat á á námsframvindu og á skólastarfi.
Með aðalnámskránni má segja að stórt skref hafi verið stigið inn í nýja tíma og gerir innleiðing hennar
margvíslegar kröfur til fagmennsku kennara og stjórnenda á sem aftur kalla á að nýrri hugsun,
samræðu og ígrundun, sé skapað skipulagt rými í skólastarfinu.
Þær grundvallarbreytingar sem hafa orðið í stefnu um nám og kennslu útheimta nýja hugsun sem
innleiða þarf yfir lengri tíma.
Innleiðing þeirra nýju starfshátta í starfsemi tónlistarskóla sem birtast í Aðalnámskrá tónlistarskóla
kallar á margvíslegan faglegan stuðning við bæði kennara og stjórnendur, fjölþætt tækifæri til
starfsþróunar og stoðkerfi þar við.
Samfara þeim miklu kröfum sem breytingar undangenginna ára gera til símenntunar/starfsþróunar
má greina þörf fyrir að hugtakið sjálft „starfsþróun“ sé tekið til gagngerrar umræðu.
Símenntunar-/starfsþróunarmál stéttarinnar standa veikt á sama tíma og sett er fram stefna sem
felur í sér grundvallarbreytingar á störfum tónlistarskólakennara og á starfsemi tónlistarskóla.
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Kannanir sem framkvæmdar hafa verið á síðast liðnum fimmtán árum sýna að skortur á framboði er
stórt vandamál en tæplega 90% skólastjórnenda segja framboð vera frekar eða mjög lítið.
Þá undirstrika svör skólastjórnenda við spurningunni um hversu góðan eða slæman undirbúning
tónlistarskólakennarar fá í sínu kennaranámi til kennslu að þeirra dómi enn frekar hversu brýnt
verkefnið er. Um 31% skólastjórnenda segja undirbúning kennara mjög eða frekar slæman og
einungis 3% telja hann mjög góðan.3
Skólaárið 2008-2009 var gerð umfangsmikil úttekt á umfangi og gæðum list og menningarfræðslu á
Íslandi. Í skýrslu rannsakanda með niðurstöðum úttektarinnar eru settar fram tillögur til úrbóta í
fimm meginþáttum. Í tillögu sem tekur til menntunar kennara segir:
Ljóst er að fjölga þarf viðurkenndum námsleiðum fyrir starfandi listamenn (í öllum
listgreinum) og kennara (á öllum skólastigum) svo þeir eigi betri möguleika á að bæta hæfni
sína sem skapandi kennarar í listum og menningu.4

C. Mat á skólastarfi
Menntamálaráðuneytið hefur með höndum faglega umsjón og eftirlit með tónlistarkennslu. Í þessu
felst meðal annars faglegt mat og öflun upplýsinga um starfsemi tónlistarskóla, t.d. með sérstökum
úttektum.
Hvatt er til þess að í tónlistarskólum fari fram innra mat á skólastarfi með sambærilegum hætti og í
almennum skólum.
Mikilvægt er að meta fleiri þætti skólastarfs en framfarir og árangur nemenda. Kennarar þurfa að
meta störf sín og endurskoða í samræmi við niðurstöðurnar. Einnig er nauðsynlegt að meta reglulega
aðstöðu, gögn, skólanámskrá og starfshætti innan skólans. Jafnt og þétt þarf að meta samskipti og
tengsl við foreldra/forráðamenn, stofnanir og aðra aðila, ekki síður en innan starfsliðs skólans.
Síðast en ekki síst er mikilvægt að reglulega sé metið hvernig tekist hefur að ná samfélagslegum
markmiðum aðalnámskrár sem og staðbundnum markmiðum.5
Kannanir sýna að á þessu sviði er þörf fyrir stuðning og ráðgjöf svo matstæki tónlistarskóla nái að
þjóna tilgangi sínum.
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D. Gögn um kennara og stjórnendur í tónlistarskólum
Úr könnun FT 2009 / Greining á kerfi tónlistarskóla
MAT Á SKÓLASTARFI
Samkvæmt lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 á mennta- og
menningarmálaráðuneytið að hafa faglegt eftirlit með starfsemi tónlistarskóla6. Í Aðalnámskrá
tónlistarskóla kemur fram að mikilvægt er að meta fleiri þætti skólastarfs en námsframvindu
nemenda og hvatt er til þess að fram fari innra mat á skólastarfi í tónlistarskólum.
Aðalnámskrá tónlistarskóla, almennur hluti, bls. 59: „Mat á skólastarfi skiptist í innra og ytra mat.
Með innra mati er átt við sjálfsmat skóla, unnið af starfsmönnum hans. Með ytra mati er átt við
úttekt á starfsemi skóla sem unnin er af utanaðkomandi aðila.“
Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, með síðari breytingum, 12. gr:
„Menntamálaráðuneytið skal hafa með höndum faglega umsjón og eftirlit með tónlistarkennslu.“
Svör við spurningunni um hvort mat á starfsemi skólans hafi farið fram leiða í ljós að í 49%
tónlistarskóla hefur ekkert mat farið fram á starfsemi skólans. Í 27% tónlistarskóla hefur farið fram
innra mat, í 17% skóla ytra mat og einungis í 7% þeirra hefur farið fram bæði innra og ytra mat.
Skólastjórar voru spurðir hvort fyrir lægi opinber lýsing á aðferðum skólans við innra mat og reyndist
svo vera í einungis 3% tilfella.
Af niðurstöðum könnunarinnar að dæma virðist sem mat á starfsemi tónlistarskóla fari ekki fram með
sama hætti og innan hins almenna skólakerfis. Ef litið er til þess að víða í nágrannalöndunum er mikil
umræða um þróun matskerfa fyrir lista- og tónlistarskóla7 og að í faglegri umræðu á alþjóðlegum
vettvangi er rætt um nauðsyn þess að auka vægi lista og að þær verði miðlægar í menntakerfum
þjóða8 er óvarlegt að ætla að þessum þætti í skólastarfi tónlistarskóla verði gert hærra undir höfði í
framtíðinni.
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MYND 1 HEFUR FARIÐ FRAM MAT Á STARFSEMI SKÓLANS?
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Mikilvægi ólíkra markmiða í listfræðslu
Skólastjórar voru spurðir hversu mikilvæg þeim þættu tilgreind markmið á mynd 80 fyrir listfræðslu í
þeirra skóla. Eins og niðurstöðurnar sýna skilgreina skólastjórar markmið með listfræðslu í sínum
tónlistarskóla mjög víðtækt. Þegar skoðað er við hvaða markmið skólastjórar merkja hlutfallslega
oftast í svarmöguleikann „mjög mikilvægt“ lenda eftirfarandi fimm markmið efst á blaði:
1.
2.
3.
4.
5.

Efla sjálfstraust, ánægju og vellíðan
Stuðla að alhliða þroska
Gefa nemendum tækifæri til að njóta lista
Efla listræna færni nemenda
Þroska sköpunargáfu

Þau atriði sem lenda neðar á listanum eru í flestum tilvikum sértækari.
Markmiðin sem skora hæst eru að miklu leyti samhljóða markmiðum í hinu almenna skólakerfi – sem
og meginmarkmiðum aðalnámskrár tónlistarskóla – þar sem áhersla er lögð á almennan
persónuþroska einstaklingsins. Fjórða markmiðið þ.e. að „efla listræna færni nemenda“ er það
sértækasta af þeim fimm sem lenda í efstu sætunum.
MYND 2

VIÐHORF SKÓLASTJÓRA TIL MIKILVÆGI TILGREINDRA MARKMIÐA FYRIR LISTFRÆÐSLU Í SÍNUM SKÓLA
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Ef markmiðin eru skoðuð virðist hugsanleg áhrif á persónu- og félagsþroska skipta mestu máli. Þessi
viðhorf koma líka fram í svörum við spurningum sem lagðar voru fyrir skólastjórnendur allra skóla.
Mynd 1.14.2 sýnir til að mynda viðhorf tónlistarskólastjóra þar sem yfirlýst meginmarkmið
tónlistarnáms eru aukið sjálfstraust, ánægja og almenn vellíðan (72% svarenda töldu þessi markmið
mjög mikilvæg). Til samanburðar voru markmið á borð við að undirbúa börn fyrir atvinnulífið eða efla
vitund um íslenska menningu og menningararfleifð metin síður mikilvæg.

Könnun FT haust 2013
Innleiðin „skapandi þáttar“ í tónlistarkennslu – hvar stöndum við?

7

8

9

Könnun á þörfum skólastjórnenda fyrir starfsþróun og námskeið 2013
Starfshópur á vegum FSL, SÍ, FS og FT framkvæmdi könnun á þörfum skólastjórnenda fyrir starfsþróun
og námskeið í mars 2013. Spurt var „hvers konar námsframboð viltu sjá á námskeiðum til
starfsþróunar“ og svarendur beðnir að merkja við gefna svarmöguleika eftir mikilvægi. Eftirfarandi
efnisatriði skoruðu hæst (tilgreind í mikilvægisröð):
–
–
–
–
–
–
–

forysta og leiðtogafærni,
verkefnastjórnun,
innra mat (sjálfsmat og umbótaáætlanir),
fjárhagsstjórnun, fjárhags- og rekstraráætlanir,
starfsmannastefna/starfsmannastjórnun,
nýting vef- og samskiptamiðla,
fagleg leiðsögn og stuðningur við starfsfólk.

Samantekt á niðurstöðum könnunar sem HÁH sendi skólastjórum fjögurra tónlistarskóla á
höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni í mars 2017 um fyrirkomulag og umfang
starfsþróunar í viðkomandi skólum.
Spurning 1.
Var eitt eða fleiri starfsþróunarverkefni í gangi í þínum skóla á árinu 2016?
Ef svo var, þá bið ég þig um að lista þau niður og lýsa hverju fyrir sig í stuttu máli,
þar sem fram kemur bæði form verkefnisins og inntak. Sum slík verkefni gætu t.d. tengst einstökum
starfsmönnum og bið ég þig um að geta einnig þeirra verkefna.
Allir skólarnir höfðu verið með mjög áhugaverð starfsþróunarverkefni. Sum sneru að samstarfi við aðra
tónlistarskóla, aðrar skólagerðir og stofnanir, m.a. vegna kennsluskipulags
eða kennsluforms, námsmats og viðburða. Skipulagning og styrking á innra starfi og deildum og
stefnumótunarvinna var viðfangsefni í þeim flestum, sem og innleiðing nýrra námsleiða og námsefnis.
Einnig voru ýmis styttri námskeið áberandi í svörum sem og viðburðir/tónlistarflutningur.
Spurning 2.
Er eða verður þinn skóli með starfsþróunarverkefni á árinu 2017?
Ef svo er, þá bið ég þig um að lista þau niður og lýsa hverju fyrir sig í stuttu máli, þar sem fram kemur
bæði form verkefnisins og inntak.
Allir skólarnir voru með ýmislegt á prjónunum fyrir árið 2017. M.a. margskonar samstarfsverkefni,
ýmis námskeið, innleiðing innra námsmats/prófakerfis, vinnu við skólanámskrár o.fl. slíkt. Sumt var
yfirstaðið þegar ég sendi könnunina út í mars.
Spurning 3.
Er þinn skóli með starfsþróunaráætlun til lengri eða skemmri tíma?
Ef svo er, hverjar eru aðal áherslurnar og hvernig er áætluninni raðað niður á árið/árin?
Ef starfsþróunaráætlun er til og þú sendir hana sem viðhengi, þá bið ég þig samt sem áður um að
svara þessum lið í stuttu máli.
Allir skólarnir nema einn voru með einhverskonar starfsþróunaráætlun. Þó mismunandi formlegar og
ekki til lengri tíma. Þessi eini taldi ekki ástæðu til að hafa formlega áætlun, heldur sjálfsprottna og
lifandi.
10

Það var samt sammerkt með þeim öllum að skólastjórnendur sóttust eftir áliti kennara á því hvað helst
þyrfti, þ.e. hvar skóinn kreppir helst og miðuðu nálgun skólans á starfsþróun að töluverðu leyti skv. því.
Nefnt var að skólastarf væri í heild sinni þróunarferli og starfsþróun.
Spurning 4.
Hvaða fyrirkomulag starfsþróunar hefur reynst best í þínum skóla?
Þarna voru svörin nokkuð mismunandi. Einn skóli nefndi m.a. dreifingu fræðslufunda. Annar nefndi
m.a. hugarflæði kennara um þarfir og síðan sérfræðingar kallaðir til skv. niðurstöðum slíkrar vinnu.
Skírskotun til spurningar 3.
Annar nefndi mikilvægi faglegrar umræðu milli kennara sem árangursríkt fyrirkomulag starfsþróunar
um afmörkuð viðfangsefni. Sem sagt frumkvæði og skoðanir kennara og eftirfylgni við þær, var það
fyrirkomulag sem skólum þótti einna ákjósanlegast.
Spurning 5.
Hvaða nýbreytni myndir þú helst kjósa fyrir þitt samstarfsfólk ef þú réðir alfarið ferðinni?
Og hvað þyrfti til, til að koma því í verk?
Hér komu skólastjórar inná ytri þætti, t.a.m. meira samstarf við menntamálaráðuneytið og þá í formi
þess að tónlistarfræðslan hafi sérfræðing/námsstjóra í ráðuneytinu, meira aðgengi að símenntun utan
kennslutíma, t.d. hjá LHÍ, og þá bæði styttri og lengri námskeið eða kúrsar. Ekki aðalatriði að það skili
einingum eða réttindum, heldur fyrst og fremst styrkingu. En einnig formlegra háskólanám sem hægt
er að stunda utan kennslutíma.
Nefnd var sú sérstaða þessarar kennarastéttar, að flestir tónlistarskólakennarar kenna í fleiri en einum
skóla og því oft mjög erfitt eða ógerningur að ná kennurum saman. Stendur stéttinni dálítið fyrir þrifum
varðandi starfsþróun.
Hér þarf augljóslega að koma til meiri skilningur og samstarf milli skóla, því öll starfsþróun/símenntun
nýtist, sama hvar viðkomandi kennari er að starfa hverju sinni.
Auk þessa nefna skólastjórarnir alls konar þætti innan faglegs starfs kennara s.s. spuna, framfarir í
kennslu nótnalesturs o.fl. í þeim dúr.
Spurning 6.
Eru einhverjar hindranir sem gætu gert ykkur, sem heild eða einstökum starfsmönnum, erfitt fyrir
varðandi starfsþróun eða aðkomu að skipulögðum starfsþróunarverkefnum?
Nefnt er það sama og kemur fram í svörum við spurningu 5, varðandi störf kennara í fleiri en einum
skóla. Þ.e. vinna kennara dreifð á marga vinnustaði sem gerir mönnum erfitt fyrir. Ekki eingöngu störf
í tónlistarskólum, heldur starfa margir hljóðfæra- og tónfræðakennarar í Sinfóníuhljómssveit Íslands og
geta því ekki tekið þátt í neinu sem fram fer fyrr en vinnudegi þar er lokið.
Einnig er nefndur skortur á fjármagni til stærri heildarverkefna, t.a.m. fjarkennslu. Nefnd er að auki
m.a. íhaldssemi í kennsluháttum og aðstöðuleysi.
Þeirri staðreynd er varpað fram, að í tónlistarskólum er mikil sérhæfing og þarfir kennarahópsins
mismunandi. Best ef hægt væri að koma málum þannig fyrir að einstaklingar geti valið sér að einhverju
leiti starfþróunarleiðir og leiðir séu opnaðar fyrir starfsþróun í smærri faghópum.
Einn nefnir að Aðalnámskrá setji þróunarstarfi í tónlistarskólum skorður, sem m.a. tengist
stefnumótun, námsmati o.fl.
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E. Efnisþættir sem kalla á skólaþróun og starfsþróun
Skapandi starf
Meðal áhersluatriða og grundvallar breytinga sem birtast í Aðalnámskrá tónlistarskóla er áherslan á
skapandi starf í hljóðfæra- og tónfræðanámi.
–

Skapandi starf í hljóðfæranámi getur m.a. falist í eigin tónsmíðum og flutningi þeirra, spuna út frá
gefnu upphafi, svo sem laglínuhendingu, eða snarstefjun við gefið hljómferli eða lag.

–

Mikilvægt er að nemendur fái örvun og leiðbeiningar í að leika lög eftir eyra. Þessi þáttur námsins
miðar meðal annars að því að nemendur verði hæfari til sjálfstæðrar tónlistariðkunar og að þeir
geti leikið undirbúningslítið við ýmsar aðstæður.

Þeir náms- og kennsluþættir sem taldir eru að framan voru almennt ekki hluti af námi og kennslu í
tónlistarskólum og enda ekki heldur almennt hluti af kennaramenntun.
 Almenn vakning fyrir því að það þyrfti að víkka út tónlistarnámið gerði það að öllum líkindum að
verkum að skapandi starf er áhersluhluti í Aðalnámskrá tónlistarskóla.
–

Allir nemendur í hljóðfæranámi skulu fá tækifæri og örvun til ýmiss konar tónsköpunar. Sérstök
áhersla er lögð á að allir nemendur í grunnnámi tæki virkan þátt í skapandi starfi.

–

Í mið- og framhaldsnámi velja nemendur hvort og hve mikið þeir sinna þessum þætti. Til að þetta
sé hægt þarf að bjóða áhugasömum nemendum sérstakar kennslustundir og samleik þar sem á
ýmsan hátt er unnið með tónsköpun og spuna, einkum þegar áleiðis miðar í tónlistarnáminu.

–

Samþætt nám, þ.e. að flétta saman fræðilega kennslu og samleik getur einnig verið æskilegur
kostur í skapandi starfi.

–

Fjölþætt skapandi starf ætti að vera veigamikill þáttur í náminu, jafnt hljóðfæranámi og
tónfræðum.

Af könnunum að dæma kallar innleiðing þessa aukna og nýja náms- og kennsluþáttar á símenntun og
starfsþróun kennara og stjórnenda í tónlistarskólum.
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E1. Tónlistarkennarar9
1. Ný aðalnámskrá innleidd og greinanámskrár í kjölfarið. Gjörbreyttar kröfur, m.a. varðandi
námsþætti, áherslur og vægi í námsmati – og nýtt prófa-/námsmatskerfi –Áfangapróf – (GM-F).
a. Sagan.
Aðalnámskrá tónlistarskóla tók gildi árið 2000, sú fyrsta í sögunni, og á næstu árum þar á
eftir komu út greinanámskrár hennar. Fram að því var ekkert heildstætt námsfyrirkomulag
í landinu. Sumar námsgreinar höfðu þó íslenskar „heimasmíðaðar“ greinanámskrár, eins
og t.d. píanó, trompet, fiðla, þverflauta og einsöngur, en þær byggðu ekki á sama grunni.
Voru sem sé ekki “samstæðar“. Kennarar í þeim greinum sem ekki höfðu íslenskar
námskrár, studdust við erlendar fyrirmyndir eða notuðu alfarið erlendar námskrár, t.a.m.
frá Associated Board of Royal Schools of Music í Englandi, sem er frekar verkefnaskrá fyrir
próftökur en námskrá.
Þessar fáu íslensku greinanámskrár miðuðu þó við að tekin væru svokölluð „stigspróf“ og
voru stigin alls 8, en kröfurnar sem gerðar voru til próftöku í hverju stigi fyrir sig, mjög
mismunandi milli námsgreina (hljóðfæra).
Að auki voru tekin skólapróf (vorpróf) í flestum tónlistarskólum. Þeir nemendur sem tóku
þau, voru helst þeir sem ekki tóku stigspróf á skólaárinu.
Það var því búið að vera hálfgert ófremdarástand í tónlistarskólunum hvað varðar
samræmda framvindu náms og námsmats (kröfur til töku gildandi hljóðfæra- og
söngprófa).
b. Aðalnámskráin.
Við gildistöku námskrárinnar og námsmatskerfisins/prófakerfisins sem henni fylgir, var
gamla stigakerfið lagt niður, en í stað þeirra komu þrjú áfangapróf; Grunnpróf, Miðpróf og
Framhaldspróf, en það er lokapróf/burtfararpróf frá hinum almennu tónlistarskólum.
Vægi námsþátta í námsmati var endurskilgreint. Sömuleiðis (skv. námskránni) var innleitt
nýtt prófaumhverfi og andrúmsloft við próftökur með tilkomu sérhæfðra prófdómara fyrir
hvert hinna þriggja áfangaprófa.
Þessar viðamiklu kerfisbreytingar voru kærkomnar og löngu tímabærar faglegar
endurbætur á íslensku tónlistarskólakerfi, í raun og veru nýtt upphaf, og síðan þá hefur
afar jákvæð þróun í þessum málum átt sér stað í tónlistarskólunum.
c. Áhrif.
Með tilkomu aðalnámskrár tónlistarskóla, hefur tónlistarskólakennslan þróast enn frekar í
einstaklingsmiðað nám eins og það er skilgreint fræðilega. Þetta hefur kallað á aukna kröfu
um starfsþróun og það eru afar jákvæð áhrif fyrir stéttina.
Eðli málsins samkvæmt, hafði aðalnámskráin í för með sér töluvert breyttar áherslur í
kennslustarfi kennarans. Á þessum árum sem liðin eru, hafa kennarar tileinkað sér nýja
nálgun í kennslu, kennsluháttum og námsmati skv. kröfum námskrárinnar, en með henni
kom m.a. fram nýr námsþáttur, „Val“, sem inniheldur atriði sem þá komu ný inn í nám
nemenda, t.a.m. spuni og tónsmíðar. Auk þess fékk rytmísk tónlist (jazz, rokk, popp) aukið
vægi innan skólanna með tilkomu námskrár í rytmískri tónlist.
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Starfsheitið tónlistarskólakennari og kennari eru notuð hér samhliða.
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2. Annað námsmat: Skólapróf - innra mat skóla. Val skóla um það, en flestir velja að hafa
millipróf.
Meginpróf almennra tónlistarskóla eru skv. aðalnámskrá hin áðurnefndu 3 áfangapróf;
grunnpróf, miðpróf og framhaldspróf. Þau spanna allan námstíma nemenda og eðli málsins
samkvæmt, líða því nokkur ár á milli þeirra á námstíma nemenda. Það er mikilvægur
námsþáttur að læra að undirbúa og taka próf. Þess vegna eru lang flestir tónlistarskólar með
sín eigin skólapróf (vorpróf), sem nemendur taka þau ár sem líða á milli áfangaprófanna.
Þar fyrir utan kalla sértækar kennsluaðferðir eins og t.d. Suzuki-aðferðin á sérsniðið prófakerfi.
Tónlistarskólar eru því almennt með 2 og sumir með 3 prófakerfi.
Í tengslum við þetta, hafa kennarar þurft meira er áður að setja fram einstaklingsnámskrár með
formlegum hætti.
3. Önnur störf kennara tengd starfsþróun undanfarinna ára.
a. Vinnuteymi vegna nýs og breytts innra námsmats.
Gerð skólanámskráa.
Innleiðing innra námsmats (sjá lið 2) og útfærsla þeirra, hefur kallað á að skólar skilgreini betur
en áður allt starf sem snýr að innra námsmati. Það hefur kallað á gerð skólanámskráa, sem
hefur haft í för með aukið samstarf meðal kennara og stjórnenda innan skóla við skilgreiningu
á hinni faglegu sýn og væntingum til námsframvindu, sem býr í hverjum kennara. Sú vinna
hefur gert aðrar og auknar kröfur til tónlistarskólakennara, en hefur að sama skapi haft jákvæð
áhrif innan skólanna.
b. Skráningar í gagnagrunna tónlistarskóla.
Fagmennska í öllu utanumhaldi varðandi kennslustarfið hefur aukist verulega á undanförnum
árum með tilkomu sérstakra gagnagrunna, School Archive og Viska. Þessi þróun hefur haft í för
með sér góð áhrif á nemendur og kennara. Nemendur taka mætingaskyldu sína alvarlegar og
kennarar hafa meiri og betri yfirsýn, m.a. yfir mætingar nemenda og námsmat. Fjöldi nemenda
í tónlistarskólum hefur aukist verulega á síðustu árum, námsmat og –framvinda orðin
markvissari og þetta er því nauðsynleg og jákvæð þróun.
c. Hljóðfærakennarar/söngkennarar umsjónarkennarar nemenda sinna.
Auknar kröfur um yfirsýn og samskipti við forráðamenn.
Breytt samfélagsmynd og aukið framboð af ýmsu sem ungu fólki býðst að loknum skóladegi, hefur
orðið til þess að kennarar að hafa mun meiri samskipti við forráðamenn nemenda en áður.
Í sumum tónlistarskólum, a.m.k. þeim stærri, er litið svo á að hljóðfærakennari/söngkennari sé
aðalkennari/umsjónarkennari nemandans. Kennarinn þarf því að hafa góða yfirsýn yfir gengi
nemenda sinna í tónlistarnáminu. Í mörgum ef ekki lang flestum tónlistarskólum eru skipulögð
foreldrasamtöl og þá tekur umsjónarkennarinn þau og þarf þá að hafa vitneskju um gang mála.
4. Aðrar væntingar og kröfur um nýjar leiðir í kennslu.
a. Internetið.
Notkun internetsins í tónlistarkennslu er alltaf að aukast og kennarar fylgjast stöðugt með þróuninni
á þeim vettvangi. Internetið opnar ýmsar leiðir sem hjálpa kennurum að nálgast áhugasvið
nemenda og í því felast ný og mörg tækifæri.
b. Væntingar nemenda um viðfangsefni í popp-/rokk-/kvikmyndatónlist.
Auknar áskoranir fyrir kennara og aukin fjölbreytni í starfi.
Breytt samfélag og opnara aðgengi að tónlist af ýmsum toga með tilkomu Youtube og annarra
tónlistarveitna, hefur orðið til þess að nemendur gera kröfu um að fá að fást við tónlist sem er ekki
endilega á sérsviði kennarans og er jafnvel ekki til útsett fyrir viðkomandi hljóðfæri. Góður og lifandi
kennari reynir að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Það er spennandi áskorun fyrir kennara,
sem felst í því að nálgast viðfangsefnið og útfæra/útsetja það fyrir nemandann.
c. Meiri kröfur en áður um samspil af ýmsum toga.
Samvinna nemenda í formi samspils hefur aukist gríðarlega í tónlistarskólum. Kröfur um það tengjast
m.a. tilmælum um samleik í aðalnámskrá sem oftast er fært yfir í skólanámskrár. Tónlistarskólar/14

kennarar eru fullkomlega meðvitaðir um mikilvægi samleiks og samstarfs nemenda í ljósi þeirrar
faglegu vitneskju að allt samstarf og félagsskapur nemenda eykur ánægju í námi og er mikilvægur
þáttur í harðnandi samkeppni við annað framboð af „hliðarnámi“ eða iðkun fólks.
5. Samstarf.
a. Aukin vitund um mikilvægi samstarfs milli tónlistarskóla og annarra skóla í sveitarfélagi.
Auknar væntingar því samfara af hálfu samfélagsins og skólastjórnenda allra skólagerða.
Með einsetningu grunnskólanna breyttist kennslutími tónlistarskólakennara mikið í þá veru að ekki
var lengur hægt að nýta morgnana í kennslu. Áður nýttu tónlistarskólarnir sér tvískiptingu
grunnskólanna þannig að kennarar gátu kennt bæði fyrir og eftir hádegi. Frá einsetningu
grunnskólanna hafa kennarar því í auknum mæli sóst eftir að fá kennsluaðstöðu í grunnskólum til
kennslu á skólatíma, því væntingar samfélagsins eru víðast í þá veru að skóladagur nemenda verði
sem mest samfelldur. Þær væntingar eru jafnframt jákvæð þróun fyrir tónlistarskólakennara vegna
nýtingar vinnudagsins. Þetta er góð þróun og víða hefur tekist að koma slíku samstarfi á, í mismiklum mæli þó. En með auknu slíku samstarfi milli skólagerða, hefur komið í ljós mikilvægi þess
samstarfs fyrir alla aðila.
Tónlistarskólakennsla í grunnskólunum kallar hins vegar á viðunandi aðstöðu fyrir þessa kennslu
innan grunnskólanna, sem því miður er víða ábótavant.
b. Aukin vitund um mikilvægi samstarfs tónlistarskóla á svæði.
Kennarar tónlistarskóla og skólarnir sjálfir hafa áttað sig á því hversu mikilvægt það er að skólar á
sama svæði hafi með sér samstarf og það fer vaxandi. Slíkt samstarf er með ýmsum hætti. T.d. í
formi tónleikahalds, hljómsveitastarfs, kennslugreina, námskeiða fyrir nemendur og kennara,
próftökur o.fl. Þetta er jákvætt og hefur, þar sem vel hefur tekist til með þróun slíks samstarfs, fært
aukna vídd í starf kennara og styrkt starfsemi tónlistarskólanna til mikilla muna.
6. Nemendur með sérþarfir/frávik.
Menntun tónlistarskólakennara ábótavant á því sviði.
Krafa samfélagsins um menntun fyrir alla/menntun án aðgreiningar nær til tónlistarskólanna eins
og annarra menntastofnana. Það er allnokkrum vandkvæðum bundið fyrir skólana að verða við og
standa undir þessum kröfum, þar sem kennarar hafa almennt ekki menntun á þessu sviði og flestir
takmarkaðan áhuga á því að taka að sér nemendur með frávik. Sumir kennarar eru þó til í þessa
áskorun og þar með að axla það aukna álag og þær kröfur sem því fylgja og þróað hjá sér
kennsluaðferðir sem virka.
7. Ný skilgreining á vinnutíma tónlistarskólakennara.
Nýr heildar kjarasamningur tónlistarskólakennara tók gildi haustið 2001 eftir langt og strangt
verkfall. Í þeim samningi kemur fram ný skilgreining á vinnutíma kennara. Sú skilgreining hefur
haft jákvæð áhrif á allt starf kennara og þróun og umbætur á starfsemi tónlistarskólanna.

Samantekt - tónlistarkennarar:
Sú þróun sem orðið hefur í tónlistarskólum og hjá tónlistarskólakennurum undanförnum árum er afar
jákvæð. Áhrifin á alla tónlistarfræðslu í landinu og þær umbætur sem hafa átt sér stað á þeim vettvangi
vegna þessara framfara og aukinnar fagmennsku innan skólanna, dylst engum sem til þekkir.
Þessi þróun hefur haft í för með sér aukna fagvitund tónlistarskólakennara og þar með gert þá að betri
kennurum. Stéttin hefur styrkst til muna.
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E2. Stjórnendur10 í tónlistarskólum
1. Ný aðalnámskrá og greinanámskrár.
a. Innleiðing breyttra áherslna t.a.m. varðandi námsþætti.
Stjórnendur hafa unnið að umfangsmiklum breytingum og umbótum með sínu fólki í tengslum
við innleiðingu aðalnámskrár og greinanámskráa hennar. Tilkoma aðalnámskrár hefur stuðlað
að umfangsmikilli skólaþróun og umbótum í tónlistarskólum en það starf hefur eðli málsins
samkvæmt verið leitt af stjórnendum.
b. Nýtt námsmat og prófakerfi. Áfangapróf í stað stigsprófa.
Breytt innra námsmat skóla. Innleiðing.
Tilkoma nýrra námsáfanga og áfangaprófa að þeim loknum; Grunnám/Grunnpróf, Miðnám/Miðpróf,
Framhaldsnám/Framhaldspróf, hefur kallað á uppstokkun námsmats í tónlistarskólum, m.a.
samningu og innleiðingu innri prófakerfa sem millipróf milli áfangaprófanna.
Sjá nánari skýringu í lið 2 í kennarakafla hér að framan.
2. Auknar kröfur um fagleg samskipti milli stjórnenda og kennara.
Aðalnámskrá og skólanámskrár kalla á aukin fagleg samskipti, svo áherslur námskránna nái
fram að ganga með eðlilegum hætti. Það hefur haft jákvæð áhrif á samstarf kennara innan
skólanna og stundum leitt af sér frekara samstarf kennara með nemendur, m.a. samspil.
3. Aukin vitund um mikilvægi samstarfs milli skóla innan sveitarfélags og svæða. Auknar kröfur því
samfara til stjórnenda tónlistarskóla; kjarasamningar, kennarar, vettvangur.
Tónlistarskólar hafa áttað sig á því að það sé mikilvægt að skólar á sama svæði hafi með sér
samstarf. Slíkt samstarf er af hinu góða. Skapar faglegt samstarf kennarastétta og eykur sýnileika.
En um leið eykur það umfang starfs stjórnenda og í því sambandi þarf skólastjóri að taka tillit til
margra þátta sem snúa að tónlistarskólakennurum, m.a. kjarasamninga og aðstæður á vettvangi.
4. Auknar kröfur um inntöku nemenda með sérþarfir/frávik. Jafnrétti til náms.
Krafa samfélagsins um menntun fyrir alla/menntun án aðgreiningar, nær til tónlistarskólanna eins
og annarra menntastofnana. Það er vandkvæðum bundið fyrir skólana að verða við og standa undir
þessum kröfum, þar sem kennarar hafa almennt hvorki menntun á þessu sviði né þjálfun og flestir
kennarar hafa lítinn áhuga á því að taka að sér nemendur með frávik. Oft er pressa af hálfu
sveitarfélaga á skólastjóra að taka inn slíka nemendur og þá framhjá biðlista í skólanna. Við þessu
þarf skólastjóri að bregðast og leita lausna.
5. Auknar kröfur um tæknibúnað í skólum
a. Notkun netsins í kennslu.
Kennarar og nemendur gera orðið auknar kröfur um notkun tækninnar við kennslu og nám.
Allt það sem internetið hefur uppá að bjóða; smáforrit (öpp), tónlistar- og upptökuforrit,
miðlægir grunnar o.fl., kallar á þessa þróun sem er mjög jákvæð og opnar nýjar og framandi
leiðir í kennslu og námi.
b. Sveitarfélög/fjármagn vegna notkunar netsins í kennslu.
Stjórnendur þurfa að bregðast við og vinna að þróun skólanna í þessa átt, hvað varðar þjálfun
kennara, tæknibúnað og aðgang að viðkomandi efni á netinu. Það kallar hins vegar á að
stjórnendur nái að sannfæra eigendur skólanna um mikilvægi þessarar þróunar og jákvæð
áhrif hennar, svo að lagt verði til fjármagn í þessa spennandi leið að ítarefni fyrir nemendur.
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Starfsheitið skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og aðrir millistjórnendur er hér undir samheitinu stjórnendur.
Heitið skólastjóri er notað þar sem það á við. Að öðru leyti eru starfsheitin ekki skilgreind sérstaklega.
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6. Skráningar í gagnagrunna.
a. Eftirfylgni með skráningum kennara í gagnagrunn.
Þróun tónlistarskóla á undanförnum árum hefur verið með þeim hætti að þörf á nákvæmu og
skilvirku utanumhaldi kennara um starf sitt er orðið nauðsynlegt og smíðaðir hafa verið
sérstakir gagnagrunnar vegna þess, t.a.m. School Archive og Viska, eins og áður hefur komið
fram. Sú þróun hefur aukið fagvitund kennara og þ.a.l. styrkt þá í starfi. Eftirfylgni stjórnenda
þarf samt sem áður að vera til staðar.
b. Skráningar í gagnagrunna/launagrunna skóla eða sveitarfélaga.
Kröfur sveitarfélaga um skil skólastjóra á vinnuskýrslum og ýmsum öðrum gögnum varðandi
störf kennara, sem m.a. snúa að ráðningum og launamálum, hafa aukist mikið á undanförnum
árum. Aukið utanumhald og aðkoma skólastjóra á þeim vettvangi hefur styrkt rekstur
tónlistarskólanna, m.a. vegna aukinnar vitundar þeirra um þann hluta í tilvist skólanna.
7. Endurskilgreining á vinnutíma kennara og stjórnenda. Skipulag og eftirfylgni.
Vinnutími kennara var fyrst skilgreindur með formlegum hætti í nýjum kjarasamningum
haustið 2001. Sjá í kennarakaflanum. Síðan þá hefur sú skilgreining verið tekin nokkrum sinnum
til endurskoðunar og uppfærslu í tengslum við framlengingu kjarasamninga. Skólastjóra ber að
framfylgja þessari skilgreiningu. Sú eftirfylgni og skipulag sem felst í því, er annað
starfsumhverfi fyrir stjórnendur en áður var. Húsnæðislegar aðstæður margra skóla bjóða hins
vegar ekki upp á önnur störf kennara á staðnum en kennsluna, og því getur það sums staðar
verið snúið að fylgja vinnutímaskilgreiningunni eftir. En í þeim skólum þar sem þetta gengur,
hefur það sett styrkari stoðir undir alla fagmennsku og þar með skólastarfið í heild.
8. Auknar skyldur um símenntun kennara. Greining. Skipulag. Sveitarfélög/fjármagn.
Kjarasamningar frá 2001 hljóða uppá að tónlistarskólar skuli standa að símenntun kennara og
stjórnenda og setja fram áætlanir þar um. Til þess að það geti orðið af einhverju viti, þarf að
gera eftirfarandi: Greina þörfina, finna viðeigandi farveg, skipuleggja og síðan að hrinda í
framkvæmd. Þar eru stjórnendur leiðandi aðilar.
Sums staðar hefur það reynst erfitt að framfylgja þessu ákvæði. Oft vegna skorts á fjármagni
sem hlýst af skilningsleysi, sem og þeirri staðreynd að starfsemi tónlistarskóla er ekki
lögboðin þjónusta sveitarfélaga.
9. Innleiðing millistjórnunar.
a. Skipulag millistjórnunar og virkni í skólastarfi.
Með kjarasamningnum frá 2001 kom heimild til millistjórnunar í tónlistarskólum. Það var
framfaraspor og því tóku a.m.k. stærri skólarnir fagnandi. Kjósi skólastjóri að nýta þessa
heimild, þarf hann að innleiða millistjórnun og þá virkni millistjórnenda sem hann telur að virki
best fyrir sinn skóla. Vinna starfslýsingar og skipuleggja starfsemina í samræmi við þennan nýja
liðsauka. Aðkoma og virkni millistjórnenda er með mismunandi hætti í tónlistarskólunum, eftir
því hvaða „strúktúr“ skólastjóri kýs að hafa.
b. Þekking á stjórnunarstílum og –aðferðum. Nýr strúktúr.
Það er staðreynd að stjórnun tónlistarskóla hefur á undanförnum árum orðið miklu
umfangsmeiri en áður var. Má þar t.d. nefna verulega aukið umfang fjármálastjórnunar og
starfsmannahalds. Einnig eru auknar kröfur um faglega stjórnun og leiðandi hlutverk í skipulagðri
skólaþróun og innleiðingu ýmissa þátta í skólastarfi. Þetta hefur gert skólastjórnun að mun
meira „fagi“ en áður var og kallar því á menntun og þekkingu í stjórnun/skólastjórnun.
10. Auknar kröfur sveitarfélaga varðandi starfsmannamál, þekkingu á lögum, reglugerðum og innri
reglum sveitarfélaga.
Starf skólastjórans hefur þróast á þann veg, að hann hefur orðið starfsmannamál meira og minna á
sinni könnu, m.a. ráðningar sem og uppsagnir komi til slíks. Hann þarf því að kunna skil á lögum og
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regluverki þar að lútandi. Auk þess ber hann ábyrgð á að ákveðinni upplýsingaskyldu sveitarfélaga
til nýrra starfsmanna sé fullnægt, m.a. varðandi persónuverndarlög.
Ýmiskonar innri verklagsreglur sveitarfélaga þarf stjórnandinn að þekkja og fylgja, og skil á ýmsum
skýrslum, áætlunum o.fl. slíku er í verkahring stjórnandans f.h. sinnar stofnunar.
11. Auknar kröfur varðandi fjárhagsáætlanagerð og fjármálastjórn.
Verulega aukin ábyrgð.
Á undanförnum árum hafa skólastjórar axlað mjög svo aukna ábyrgð á gerð fjárhagsáætlana og
rekstri skólanna en áður, og víðast eru þessir þættir orðið alfarið á þeirra ábyrgð. Þekkingu
skólastjóra á þessu sviði er mjög víða ábótavant.

Samantekt – stjórnendur:
Starf stjórnenda tónlistarskóla hefur þróast á þann veg að gerðar eru mun meiri kröfur til þeirra sem
fagmanna í stjórnun en áður var. Starf millistjórnenda er þó að lang mestu leiti faglegs eðlis, nema þá helst
aðstoðarskólastjóra, sem koma meira að stjórnun en deildastjórar. En starf skólastjóranna sjálfra er aftur á
móti orðið mun meira stjórnunarstarf en var. Það er jákvætt að því leiti að þeir eru orðnir mun meira
meðvitaðir um umgjörðina og hvað þarf á þeim vettvangi til að halda skólunum gangandi. Þeir eru meira
og betur tengdir við sveitastjórnir og geta í krafti þess haft meiri áhrif á fjárveitingar og tilvist skólanna en
var hér áður. En það er samt hætta á ferð, því það þarf að gæta þess að hinn beini stjórnendahluti starfs
þeirra verði ekki það umfangsmikill að þeir nái ekki að sinna faglegu leiðtogastarfi innan skólanna. Þetta á
sérstaklega við um stærri skólana.
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