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Útdráttur 
Söngur er hluti af eðlilegum þroska barna og hefst strax á fósturskeiði. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um söng hjá börnum, hvernig hann þroskast og almenn atriði um 

kennslu og þjálfun barna til söngs þar til mútum er lokið. Aðalatriði þessarar ritgerðar 

eru raddþroski, söngþroski og að lokum söngkennsla og raddmein. Raddbönd eru 

óvirk en stjónast af mikilvægum vöðvum sem liggja í barkanum. Við fæðingu eru 

raddböndin aðeins sem þroskast til þess að verða liðband. Þessi þroski stendur yfir allt 

frá fæðingu barns og fram á fullorðinsár þegar mútum er lokið. Til hliðsjónar við 

þennan raddþroska er mikilvægt að horfa einnig til söngþroska. Hann hefst strax í 

móðurkviði þegar barn skynjar rödd móður sinnar samhliða hormónum í gegnum 

naflastreng. Raddsvið barna spannar mismikla vídd eftir aldri. Fram á skólaaldur eru 

skil milli tals og söngs óljós hjá börnum og er raddsviðið talsvert víðara í leik hjá 

börnum, til dæmis þegar hermt er eftir dýrum, en þegar þau eru að tala eða syngja. 

Söngþroskinn heldur svo áfram að þroskast fram á fullorðinsár. Í lok ritgerðarinnar er 

svo farið yfir undirstöðuatriði í söngkennslu sem og atriði sem vert að hafa í huga til 

að koma í veg fyrir raddmein á borð við hnúta á raddböndum. 
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Inngangur 

 
Sönglistin er sá auður, sem aldrei þverr. 

Sönglistin veitir sálinni næringu, fegurð og samræmi.  

Sönglistin sveigir mannlegan líkama og veitir honum mýkt og fegurð. 

     Forn-grískt spakmæli (Sigurður Skagfield, 1955). 

 

Söngur er okkur eðlislægur. Raddmyndun okkar hefst með gráti og nokkurs konar 

söngli og það er okkar fyrsta tjáningarform. Á fyrstu skólastigum er mikið unnið með 

söng í skólastarfi, en sú vinna dvínar þegar börnin eldast og færist að lokum yfir í 

tónmenntakennslu og kóra.  

Í Aðalnámsskrá grunnskólanna, tónlistarhluta, kemur fram að tónlist sé mikilvægur 

hluti af námi barna og að sú vinna eigi ekki aðeins að fara fram í tónmenntastofunni 

heldur að vera hluti af menningu skólans. Tónlist í grunnskóla eigi því ekki aðeins að 

vera í höndum tónmenntakennarans, því tónlistaruppeldi sé allra; foreldra og 

bekkjarkennara (Aðalnámsskrá grunnskóla: listgreinar, 2007). Þegar þetta er haft til 

hliðsjónar, skiptir máli að foreldrar og kennarar ungra barna á leik- og grunnskólaaldri 

þekki þroska raddarinnar, söngþroska og hvað beri að varast í söng með ungum 

börnum. 

Sem fyrrum söngnemandi og móðir barns á leikskólaaldri hef ég haft áhuga á að 

koma menntun minni í réttan farveg. Það er dásamlegt að fylgjast með söngþroska 

eigin barns, en jafnframt áhugavert að velta tónhæð og raddbeitingu fyrir sér. Hér 

verður því skoðað hvernig barnaraddir þroskast og hvernig á að þjálfa söng barna 

fram að kynþroska, til þess að koma í veg fyrir raddvandamál.  
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Raddþroski  
Mannsröddin þroskast mikið á lífsleiðinni og undirgengst töluverðar breytingar allt 

frá fæðingu. Við framleiðum hljóð með öndunarfærakerfi líkamans og raddsvæði hans 

er aðallega í barkanum, þ.e.a.s. frá barkakýlinu að munni. Bak við barkakýlið eru 

raddböndin staðsett. Við fæðingu er aðalhlutverk barkakýlisins að varna því að börn 

kafni þegar þau borða, og er það því staðsett ofarlega í barkanum. Það færist þó neðar 

eftir því sem börnin eldast, mest á fyrstu sex mánuðum ævinnar (Rutkowski & 

Trollinger, 2005).  

Raddböndin liggja þvert á barkann og tengjast vöðvum sem lengja þau og stytta til 

þess að gefa há og lág hljóð. Raddböndin (e. vocal bands) eru óvirk, á þann hátt að 

þau starfa aðeins ef vöðvarnir sem þau tengjast; raddbrúnirnar (e. vocal lips) teygi á 

þeim. Í hvíld liggja raddböndin saman, en þegar lungun hleypa lofti milli 

raddbandanna, titra þau og framkalla þannig hljóð. Bilið sem verður milli bandanna 

við þennan titring er nefnt glottis (Husler og Rodd-Marling, 1976). 

 

 

Barkakýlið er hreyfanlegt, vegna þess að það er ekki fast við hryggjasúluna og 

færist því upp og niður og lengir þannig eða styttir raddsvæðið. Þessu má líkja við 

Mynd 1: Raddbönd, séð ofan frá. 
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sleðaflautu; því lengra sem þú dregur sleðann út, þeim mun dýpri verður tónninn sem 

flautan gefur frá sér. Þetta má auðveldlega sjá hjá fullvaxta karlmönnum, þar sem 

barkakýli þeirra stendur oft greinilega fram úr hálsinum, oft nefnt Adamsepli 

(Rutkowski & Trollinger, 2005). 

Við fæðingu eru raddböndin aðeins slímhúð, sem þroskast á milli fyrsta og fjórða 

aldurárs og verða að vefjafellingum þegar börnin ná sex ára aldri. Þau eru einnig mjög 

stutt, 6-8 mm í ungabörnum en raddbönd fullvaxta kvenna eru á bilinu 11-17 mm og 

15-21 mm hjá körlum (Rutkowski & Trollinger, 2005). Vegna þess hve óþroskuð 

raddböndin eru hreyfist barkakýlið mikið hjá börnum og þau hafa takmarkaða stjórn á 

rödd sinni. Röddin heldur áfram að þroskast fram á kynþroskaaldur, sem tengist öllum 

þroska vöðva og liðbanda á öndunarfærasvæðinu, sérstaklega í barkanum.  

Söngþroski 
Undirstaða söngþroska fer fram á síðustu mánuðum fósturs í móðurkviði, bæði með 

heyrnarskynjun (e. auditory) og tilfinningalegri (e. affective) reynslu, þegar fóstrið 

skynjar rödd móður sinnar. Legvatnið er áhrifamikill hljóðnemi, svo barnið skynjar 

hljóðbylgjurnar frá rödd hennar (og þeim í kringum hana) ásamt tilfinningalegu 

ástandi hennar, frá hormónunum sem berast í gegnum líkamann (Welch, 2006).  

Grátur er fyrsta raddmyndun okkar. Í gráti felst söngur, hann er breytilegur hvað 

varðar tónhæð og ákefð, fraseringu og ryþma. Önnur raddmyndun fer fram á fyrsta 

ári, þegar börn apa eftir hljóðum í umhverfi sínu og er hún nokkuð þrepaskipt. 

Tveggja mánaða eru börn farin að babbla í takt við umhverfi sitt, þriggja til fjögurra 

mánaða herma þau eftir foreldrum sínum og öðrum nákomnum. Frá fjögurra til sex 

mánaða aldri leika börn sér með röddina, algengast er að þau syngi fallandi tónbil og 

láti röddina fljóta upp og niður (e. glissando). Þetta varir allt fram á annað ár. 

Raddsvið ungabarna spannar mikla vídd, allt frá g til c''' frá þriggja til níu mánaða 

aldri. Þó ber að geta þess að börn á þessum aldri hafa litla stjórn á raddböndunum og 

þetta því ekki dæmi um söng barnanna, heldur raddsviðið í heild (Rutkowski og 

Trollinger, 2005).  

Á fyrstu árunum byggist söngþroski að miklu leyti á aukinni þátttöku barnsins við 

hluti í umhverfi sínu. Þroskinn endurspeglast í mörgum mismunandi söngstílum eða 

háttalagi sem eru áberandi á aldrinum eins til fimm ára. Börn eru á þessum aldri 

gáskafull, skapandi og sanka að sér upplýsingum úr umhverfi sínu; þar með tónlist. 
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Við eigum stundum í erfiðleikum með að skilja á milli tals og söngs hjá þeim allra 

yngstu, en þó er hægt að greina útlínur milli tals og söngs, og hefur það skírskotun í 

þeirra málsamfélag.  þ.e. þau nota hljóð úr sínu umhverfi (Welch, 2006).  

Því næst tekur við tímabil sem oft er nefnt nær-söngur (e. approximation of 

singing), sem varir frá 18 mánaða aldri til þriggja ára. Eins til tveggja ára syngja börn 

stuttar endurteknar laglínur; endurtekningar af setningum í tónum sem minna á tal. 

Tveggja og hálfs árs eru þau fær um að herma eftir einföldum lögum í ryþma og 

útlínu, en ekki nákvæmum tónbilum (Phillips, 1996). 

Þriggja ára syngja þau svo flóknari lög, um þrjá frasa og sjaldgæft að þau endurtaki 

eina hendingu í sífellu eins og áður. Jafnframt tengist söngur þeirrar umhverfinu 

hverju sinni, þ.e. samhengi og því sem þau eru að gera (Welch, 2006).  

Á þessu nær-söngs tímabili þroskast tónminnið og börnin þróa með sér yfirlit yfir 

tónmynstur sem þau nota, meðal annars  í nokkurs konar spuna (e. free-flow 

vocalizing) eða söng án orða, oft þegar þau leika sér ein. Þá með söngli (e. chanting), 

oft stuttum endurteknum frösum; „endurnýtingu“ laga sem þau þekkja og fleira.  

Þegar þau verða eldri, þriggja til fjögurra ára fara þau að tala meira í leik, en að 

syngja. Fjögurra til fimm ára eru börnin fær um að láta í ljós gleði og sorg í eigin 

söng, bæði í túlkun/texta og tónhæð (Welch, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að tónsvið barna á leikskólaaldri er takmarkað, vegna þess 

hve þroski raddsvæðisins er skammt á veg kominn og er því lagt til að sungið sé með 

börnum á þessum aldri á bilinu d' til a' (Kim, 2000). Þó aðrar rannsóknir sýni að 

raddsviðið sé yfirleitt um ein áttund, jafnvel a til a' eða h til h', spanni það  ekki meiri 

vídd en frá g til e'' (Hedden, 2012). Rennir þetta stoðum undir að börn á þessum aldri 

geti auðveldlega sungið hærra og lægra í leik, þegar það er ekki bundið við að syngja 

lög, líkt og þegar hermt er eftir dýrum (Mizener, 2008). Sýnt hefur verið fram á að 

börn á aldrinum fjögurra til sex ára hefji lög á c' til d' og tónmiðja barna á aldrinum  

fjögurra til fimm ára sé es'. Þessir tónar eru einnig á raddsviði barnanna, sem gefur 

ennfremur til kynna að skil milli söngs og tals séu óljós hjá þessum aldurshópi 

(Rutkowski og Trollinger, 2005). Valerie Trollinger bendir á að vegna þess hve 

raddböndin og vöðvafestingarnar eru óþroskaðar, framkalli börn tóna með því að 

lengja og þykkja raddböndin. Þessi teygja er þó takmörkuð og háð lengd 

raddbandanna (2007). 
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Miklar breytingar verða á söng barna á skólaaldri. Ekki aðeins víkkar raddsvið 

þeirra, heldur verða þau fær um að syngja og skynja lítil tónbil (Gooding og Standley, 

2011). Þá má oft greina mikinn mun á sönghæfni og er nauðsynlegt að greina á milli 

hæfni barna til að semja eigin lög (improvisera) annars vegar og hæfni þeirra til að 

læra og flytja lærð lög hins vegar. En framfarir eru bundnar umhverfi og þó 

nákvæmni barna til að syngja rétta tóna sé bundin við líkamlegan þroska, þá benda 

rannsóknir til þess að utanaðkomandi áhrif hafi einnig mikið að segja. Jinyong Kim 

gefur dæmi í grein sinni, að barn sem elst upp við tónlistarríkt uppeldi sýni mun meiri 

hæfileika til þess að halda laglínu, heldur en barn sem alist hefur upp við 

tónlistarsnauðari aðstæður (2000). Rannsóknir benda einnig til þess að börn eigi mun 

auðveldara með að syngja laglínur sem eru tengdar með stuttum tónbilum, heldur en 

þær sem innihalda löng tónbil eða stökk (Mizener, 2008).  

Söngþroski barna nær hámarki á miðjum skólaaldri, þegar börn eru um 10 - 12 ára. 

Raddsviðið nær þá oft tveimur áttundum, frá g til g'' þar sem höfuðtónarnir eru léttir, 

brjósttónarnir hlýir og miðsviðið blanda af þessu tvennu. Líkamsstöðu, öndun, 

staðsetningu tóns (e. resonance) og fleiru í þeim dúr ætti reglulega að veita athygli til 

þess að auka raddtækni (Phillips, 1996).  

Söngur barna á skólaaldri tekur mið af aldri, kyni og verkefnum. Staðalímyndir 

virðast jafnframt hafa áhrif á söngþroska drengja á skólaaldri. Fimm ára áströlskum 

drengjum þykir söngur til dæmis stelpulegur og aðeins einum af hverjum þremur 

breskum tíu ára drengjum þykir skemmtilegt að syngja, borið saman við tvær af 

hverjum þremur stúlkum. Auk þess líta drengirnir á stúlkur sem betri söngvara 

(Welch, 2006).  

Á kynþroskaskeiði breytist barki stúlkna og drengja mjög hratt sem hefur áhrif á 

notkun á vöðvunum í barkanum og barkakýlinu, þar með töldum raddböndum og 

vöðvafestum, til þess að stjórna tali og söng. Það má segja að kynþroskaaldur hefjist 

við 11,5 ára aldur og sé lokið við 18 ára aldur (Barlow og Howard, 2002). Welch 

tekur þó fram í grein sinni að mútur stúlkna hefjist fyrr og vari frá 10 - 18 ára aldri, en 

drengir séu í mútum frá 12 - 20 ára aldri (2006). Framan af hefur þroski barna verið 

jafn óháð kyni, en þegar kynþroska er náð verða töluvert meiri breytingar á röddum 

drengja en stúlkna þar sem barki  drengjanna er bæði lengri og sverari en stúlkna. 

Lengd barkans hjá stúlkum er um 15-20% styttri en hjá drengjum, aðallega vegna 

þess að hálsinn er einnig styttri (Welch, 2006).  
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Mútum er alla jafna skipt í nokkur stig og ræðir Welch um kynþroska drengja og 

áhrif hans á röddina samkvæmt rannsóknum Cooksey í grein sinni og þar er 

raddþroskanum raðað í sex stig (2006). 

 

    

 

Í byrjun kynþroska er röddin óbreytt. Það merkir að engar mælanlegar breytingar 

hafa orðið á rödd drengja og raddsvið þeirra nær frá a til f''. Fyrsta stig kynþroska (e. 

Midvoice I) einkennist af þrengra raddsviði sem nær frá as til c'' auk þess sem meira 

loft liggur á röddinni (e. breathy / breathiness). Á næstu þremur stigum má segja að 

raddhæðin falli í þríundum, f til a' á öðru stigi kynþroskans (e. Midvoice II) sem er 

jafnframt flokkað sem miðpunktur múta; d - fís' á stigi þrjú (e. Midvoice IIa) sem 

einkennist af mestum óstöðugleika raddarinnar; og loks H til dís' á fjórða stigi 

kynþroska. Það er ekki fyrr en á lokastigi mútanna, stigi fimm (e. Settling Baritone), 

að raddsviðið verður breiðara eða frá G - d' og loftið á röddinni minnkar, auk þess 

sem hún verður skýrari og stjórn hefur komist á hana (Welch, 2006).  

Ekki hafa raddir stúlkna á kynþroskaaldri verið jafn mikið rannsakaðar, en þó 

fjallar Welch um breytingar á röddum þeirra í grein sinni og byggir þær á rannsóknum 

Gackle (2006). Hjá stúlkum er mútum skipt í fjögur stig. Fyrsta stig einkennist af 

flautu tónum (e. flute like) og engin breyting á tónhæð, en þægilegt raddsvið er 

áttundin frá d' til d''. Á næsta stigi (stig IIa) verður lítil sem engin breyting á tónsviði, 

en röddin verður loftkenndari (e. breathiness in the tone) þar sem raddböndin lokast 

ekki alveg vegna aukins vaxtar í barkanum. Stúlkum á þessu sviði gæti þótt óþægilegt 

Mynd 2: Mútur stúlkna og drengja 
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að syngja og þurfa að hafa meira fyrir því. Á þriðja stigi raddþroskans (stig IIb) er 

raddsviðið töluvert minna, frá h til c''. Enn gerir óöryggið eða óþægindin vart við sig 

og röddin er oft rám.  Á lokastigi raddþroska stúlkna (stig III) er raddsviðið mun 

stærra og nær frá a til g''. Röddin er ekki lengur loftkennd og rám, auk þess sem hún 

einkennist af meiri fimi. Á þessu stigi fer jafnvel að myndast vibrato, þar sem 

raddþroskinn er langt á veg kominn og röddin orðin þroskuð.  

Söngkennsla og raddmein 
Nær öll börn sem hafa heilbrigðar raddir og eðlilegan vitsmunaþroska geta lært að 

syngja, fái þau rétta þjálfun. Söngþroski háður umhverfi barnsins, fyrirmyndum þess í 

söng og vægi söngs í umhverfinu, ásamt hvatningu (Rutkowski & Trollinger, 2005).  

Á fyrsta ári barnsins er mikilvægt að foreldrar svari og taki þátt í babbli og leik barna 

með röddina, því þannig læra þau að setja merkingu við hljóðin sín (Phillips, 1996). Á 

nær-söngs tímabilinu þroskast tónminnið og yfirlit yfir tónmynstur sem börnin nota í 

frjálsum leik, sem er mikilvægur hluti af þroska þeirra. Á þessum aldri er mikil 

áhersla lögð á málþroska, sem getur dregið úr vægi tónlistar og söngs (Phillips, 1996). 

Á þessum aldri skilja börn, bæði líkamlega og vitsmunalega, illa muninn á tal- og 

söngrödd og eru jafnframt gjörn á að blanda þeim saman (Rutkowski og Trollinger, 

2005). Því er gott að nota þulur og vísur sem innihalda raddbreytingar eða leik með 

röddina með börnum á þessu aldursskeiði, auk þess að syngja stutt lög á hærri tónum, 

í kingum g' eða a', án þess að tengja við lægri tóna. Þannig styrkist efra raddsviðið, 

sem gerir þeim kleift að tengja við lægra raddsvið síðar meir (Phillips, 1996). 

Söngur, og önnur raddbeiting, byggir á stöðugri vöðvanotkun sem getur orðið fyrir 

meiðslum og skaðast, rétt eins og aðrir vöðvar líkamans (Rutkowski og Trollinger, 

2005). Venjur okkar má oftar en ekki rekja aftur í barnæsku, og það á einnig við um 

raddbeitingu. Rannsóknir benda til þess að raddbeiting barna þróist fram á 

fullorðinsár og það er því mikilvægt fyrir kennara og þá sem syngja með börnum að 

þekkja einkenni þess að raddbeiting sé ekki eðlileg. Algengar vísbendingar um 

raddvandamál eru til dæmis þvinguð raddbeiting, þegar nemandi stingur hökunni fram 

og hækkar hana eða þvert á móti togar hökuna niður í brjóst (Trollinger, 2007).  

Lengi býr að fyrstu gerð.  Nokkur undirstöðuatriði í söng er mikilvægt að hafa í 

huga þegar sungið er með börnum, til að koma í veg fyrir raddmein.  
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Öndun er undirstaða söngs. Öndunaræfingar eru algengar í söng- og 

tónmenntakennslu hjá eldri nemendum, en yfirleitt vanræktar hjá yngri börnum. 

Almennt hefur verið talið að öndun yngri barna sé „eðlileg“ þegar þau syngja eða 

komi eðlilega þegar þau standa rétt. Phillips tekur fram að rannsóknir hafi bent til þess 

að þetta sé rangt. Röng öndun geti hafist strax á leikskólaaldri, þegar börn anda grunnt 

ofan í brjóst og lyfta brjóstkassanum þegar þau draga andann að sér. Þessu er erfitt að 

breyta þegar komið er á (1996).  Að kenna rétta öndun er ekki auðvelt verk og gerist 

ekki af sjálfu sér, heldur krefst mikillar þolinmæði; bæði af hálfu kennara og 

nemenda. Afraksturinn er undirstaðan í öruggum söng nemendanna. Lungu barna í 

öðrum bekk eru nægilega þroskuð fyrir djúpa öndun, en Phillips bendir þó á að við 

upphaf grunnskólans eigi að kenna undirstöðu í öndun til þess að setja hana í góðan 

farveg, bæði í tali og söng (1996).  Öndun er stjórnað af þremur vöðvahópum, oft 

nefndum öndunarvöðvum. Þeir eru staðsettir í brjóstholi, þind og rifjavöðvum. 

 Utan um lungun er himna, brjósthimna eða fleiðra. Önnur slík himna þekur 

brjóstholið að innan. Milli þessara tveggja himna er vökvi sem gerir hreyfingar 

lungnanna við inn- og útöndun þjálar og auðveldar. Brjósthimna lungnanna er tengd 

vöðvum í brjóstholinu, þindinni og rifjavöðvum. Þessir vöðvar eru oft kallaðir 

öndunarvöðvar. Þegar þeir dragast saman toga þeir í lungun sem þenjast þá út og 

rúmmál lungnanna eykst. Það hefur í för með sér að loftþrýstingur í þeim fellur. Loft 

dregst þá inn í lungun úr andrúmsloftinu þar sem þrýstingurinn er meiri. Við öndum 

sem sagt inn. Það öfuga gerist þegar öndunarvöðvarnir slakna. Þá þrýsta þeir á 

lungun, rúmmál lungna minnkar og loftþrýstingur eykst. Loft streymir þá út úr 

lungunum í andrúmsloftið þar sem þrýstingur er nú minni; við öndum sem sagt út 

(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2011). 

Markmiðið með öndunaræfingum er að fá nemendur til að nota alla vöðvahópana í 

öndun. Þrjú undirstöðuatriði eru notuð til þess að ná þessu markmiði; líkamsstaða, 

innöndun og stuðningur við útöndun.  

Góð líkamsstaða er mikilvæg í söng og er henni líst í sjö atriðum: fætur á gólfi þar 

sem annar fóturinn er framar hinum, hné laus, hryggjarsúlu lift upp frá mjöðmum, 

herðum er beint aftur og niður, bringubein vísar fram, höfuðið togað upp frá hvirfli og 

hendur beinar og afslappaðar meðfram líkamanum (Phillips, 1996). Til þess að öðlast 

góða líkamsstöðu er sjálfsagt að hefja tíma á léttum æfingum til þess að vekja athygli á 

þessum líkamshópum.  

Maðurinn þarf ekki að hugsa um að anda, þar sem það er líkamanum eðlislægt. Þó 

er nauðsynlegt að kenna rétta innöndun, hvort sem um ræðir fullorðna eða börn, þar 
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sem þeim hættir til að anda of grunnt; anda að sér með því að lyfta efra brjósti og láta 

það síga við útöndun. Þegar nemendum er sagt að anda djúpt, eiga þeir til að lyfta 

öxlum og anda að sér. Rétt innöndun á sér stað þegar þindin þrýstist niður, rifbeinin 

þenjast út þar sem rúmmál þeirra eykst og ummál um mitti eykst einnig. Við útöndun 

slakar á þindinni, rifbeinin dragast inn á við þar sem rúmmálið minnkar og ummál um 

mitti minnkar sem því nemur (Phillips, 1996). Rétt innöndun er því grundvöllur fyrir 

því að hægt sé að styðja við tóninn í útöndun. Nauðsynlegt er að tengja þessa atburði 

saman, til þess að æfa stuðning. Það er til dæmis hægt að gera með því að anda djúpt 

eins og hundur með lafandi tungu; „purra“ líkt og bíll með tilheyrandi hljóðum eða 

segja „sss“ í útöndun, eins lengi og hægt er.  

Myndun málhljóðs (e. Phonation) er afskaplega stór þáttur í söng og snertir í raun 

allt sem hefur verið rætt hér á undan; svo sem tónhæð eða raddsvið, raddbeitingu og 

staðsetningu tóns (e. resonance). Samband talraddar og söngraddar er ótvírætt og því 

nauðsynlegt að fylgjast með gæðum og framköllun hljóðs hjá börnum.  

Jinyoung Kim bendir á í grein sinni að tengsl séu á milli raddsviðs barna og 

nákvæmni þeirra að syngja rétta tóna (e. pitch-matching accuracy). Í skólastarfi er 

yfirleitt sungið með börnum í hópi. Kennarinn, eða sá sem syngur með börnunum, 

þarf því að hafa raddsvið þeirra í huga, því ef hann velur of lága tónhæð eiga börnin 

erfitt með að hitta á rétta tóna (2000). Einnig virðist börnum ganga betur að halda 

laglínu þegar sungið er með fullorðinni konu, heldur en með fullorðnum manni 

(Mizener, 2008). Einstaklingsmunur getur þó verið á tónsviði barna, rétt eins og 

fullorðinna. Þó það sé frekar óalgengt að börn hafi mjög djúpa rödd, þá eru þau börn 

til og sé reynt að þvinga þessi börn upp í tónhæð getur það skapað raddvandamál hjá 

þeim í kjölfarið (Trollinger, 2007).  

Valerie Trollinger bendir á að leiki grunur um raddvandamál hjá barni, eigi að leita 

til talmeinafræðings. Í mörgum skólum er starfandi talmeinafræðingur og jafnvel þótt 

hann sé ekki sérfræðingur í söng, eru söngur og tal svo skyld að ráðlegast er að leita 

til hans fyrst (2007). Hnútar á raddböndum (e. vocal fold nodules) er dæmi um 

algengt raddmein. Í grein Heylen ofl. kemur fram að 6 - 9% barna eigi við 

raddvandamál að etja og að stærstur hluti þeirra sé vandamál vegna ofnotkunar 

raddarinnar eða einhverskonar misnotkunar á henni, meðal annars hnúta á 

raddböndum og of þykk raddbönd (1998). Hnútar á raddböndum myndast meðal 

annars vegna þess að raddböndunum er slegið saman, til dæmis þegar hóstað er. 
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Lokaorð 
Hér hefur verið stiklað á stórum um raddþroska barna, auk þess sem komið hefur 

verið inn á söngþroska þeirra og atriði sem hafa þarf í huga við söngkennslu. Okkur 

þykir sjálfsagt að kennarar þekki andlegan  og líkamlegan þroska barna vel, en  ekki 

er síður mikilvægt að kennarar (sem og uppalendur) þekki söngþroska vel, til þess að 

koma í veg fyrir raddmein hjá ungum börnum.  

Staðsetning tóna, framsögn og tjáning eru einnig mikilvæg atriði þegar kemur að 

söng. Aftur á móti er matsatriði hvort fara eigi í slík tækniatriði þegar sungið er með 

börnum. Sjálfsagt er gott að hafa þau í huga, þó gera megi ráð fyrir að nægilegt sé að 

fara yfir þau þegar meiri alvara liggur á bak við söngnámið, þ.e.a.s. þegar nemandinn 

hefur valið að æfa söng af alvöru.  

Í framhaldinu væri áhugavert að vita hvaða tónhæð kennarar velja að syngja með 

nemendum sínum og hvort hún er í samræmi við það raddsvið sem börnin ráða við. 

Mig grunar nefnilega að raunin sé sú, að kennarar velji tónhæð sem henti þeim 

sjálfum frekar en börnunum sem þeir syngja með.  

Börn sem sýna sönghæfileika, fá mun fleiri tækifæri til að rækta þá en börn sem 

þurfa ef til vill einmitt á því að halda - að taka þátt í söngleikjum, kórum og 

nemendasýningum. Þau börn sem þyrftu á hvatningu að halda og ganga mörg inn í 

kynþroskaaldurinn með það fyrir augum að þau séu ekki góðir söngvarar, og fá það 

„staðfest“ á þessum viðkvæma aldri. Við þurfum því að leita allra leiða til þess að 

styðja við þau og gefa þeim tækifæri til að rækta röddina sína. Hvert þroskastig 

raddarinnar er hægt að styðja og letja og því afar mikilvægt að gefa börnum verkefni 

við söng-hæfi, hvort sem á við raddþroska, félagsþroska eða væntingar umhverfisins.  
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