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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð, er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri 2004. Viðfangsefnið er að athuga hvort börn sem 
fengu markvissa tónlistarkennslu í leikskólanum Kópasteini og útskrifuðust þaðan 
fyrir tíu árum, hafi frekar lagt stund á einhverskonar tónlistarnám eftir 
leikskóladvölina, heldur en börn sem ekki fengu markvissa tónlistarkennslu í 
leikskóla.  

Í verkefninu er greint frá hugmyndafræði tónlistaruppeldis. Þar er fjallað um 
tónlist og tónlistarkennslu út frá ýmsum hliðum, fjallað er um markmið með 
tónlistarkennslu og áhrif tónlistar á börn, þá er fjallað um erfðir og umhverfi, en 
umhverfið skiptir miklu máli í öllu námi, það hefur sýnt sig að hægt er að byrja 
ótrúlega snemma að kenna börnum tónlist. Greint er frá rannsóknum og sagt frá 
leikskólum sem leggja áherslu á tónlistarkennslu og hvernig hún er útfærð. Auk þess 
er fjallað um Edgar Willems, en hann setti fram kenningu um tónlistarkennslu fyrir 
börn og var hans aðferð notuð með börnunum á Kópasteini sem eru þátttakendur í 
rannsókninni. Því næst er skýrt frá aðferðafræðinni bak við rannsóknina. Lítið virðist 
hafa verið rannsakað um áhrif tónlistarkennslu í leikskóla á áframhaldandi 
tónlistarnám barna, auk þess sem lítið fannst af rannsóknum sem gætu tengst efninu. 

Seinni hluti ritgerðarinnar er svo úrlausn rannsóknarinnar auk umfjöllunar um 
hana. Í rannsókninni kom fram að það er fylgni með tónlistarkennslu sem börn fengu í 
leikskóla og tónlistarnámi barna síðar á ævi þeirra. En það eru eflaust líka einhverjir 
ytri þættir, sem ég rannaskaði ekki sem geta skipt máli fyrir niðurstöðuna. Draga má 
þá ályktun að frekari rannsókna á áhrifum tónlistarnámi barna sé þörf. Engu að síður 
vekur rannsóknin spurningar um tónlistarkennslu í leikskólum sem vert er að skoða 
betur í framtíðinni. 
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Summary 
The following essay is written as a final project towards the degree of B.Ed. at the 
education department of the University of Akureyri in the Spring term of 2003. The 
essay considers whether pupils who received purposeful music education at 
Kópasteini playschool and graduated from the play-school some 10 years ago, have 
subsequently been more involved in some kind of music education than children who 
did not receive purposeful music education at their play-schools. The essay examines 
music education theories: It discusses music and music teaching from various 
perspectives, considers the aims of music education, the effects of music on children 
and discusses factors of nature and nuture – environmental factors are widely seen as 
influencing all learning. It has been shown that young children can be taught music 
from a remarkably early age. Relevant research is reviewed and the essay considers 
several playschools which have all placed special emphasis on music education 
provision. In particular the essay considers Edgar Willems's theories about music 
education for children. His methods were used in the teaching of children at 
Kópasteini who are participants in this investigation. There appears to be little 
research aimed at examining the impact of early years music education on subsequent 
music learning and little research directly connected with the theme of this particular 
project. 
The final part of this essay reports on data from the research study and discusses its 
findings. The investigation indicates a positive correlation between the provision of 
music education in early years and pupil’s later music study. There are clearly other 
outside factors, not controllable for the purposes of this research, which might 
compound this study’s findings. Nevertheless the study raises interesting questions 
about the provision of music in the play-school which deserve further consideration. 


	1 Inngangur
	2 Hugmyndafræði
	2.1 Markmið með tónlistarnámi
	2.2 Áhrif tónlistarnáms á börn
	2.2.1  Áhrif erfða og umhverfis
	2.3 Rannsóknir á tónlist og námi
	2.4 Að vinna með tónlist
	2.4.1.  Tónlistarnám í leikskóla
	2.5  Edgar Willems
	2.5.1.  Kennsluaðferðir Edgar Willems

	3  Aðferðafræði
	4 Niðurstöður
	5 Umfjöllun
	6 Lokaorð
	Heimildaskrá
	Fylgiskjöl
	Fylgiskjal nr.1
	Fylgiskjal nr:2
	Fyldiskjal nr:3
	Fylgiskjal nr:4


