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Ágrip 

Góður undirbúningur fyrir lestrarnám er öllum nauðsynlegur og afar mikilvægt fyrir allt 

nám á seinni stigum að börn búi yfir ákveðinni lestrarfærni. Hvatning til dáða í 

lestrarhvetjandi umhverfi þar sem allt er gert til að örva áhuga barna á lestri þarf að vera 

fyrir hendi svo að vel takist til. Þegar talað er um lestrarhvetjandi umhverfi í leikskóla er 

átt við umhverfi þar sem unnið er markvisst með málörvun, áhugi barna er vakinn á 

lestri bóka og þau gerð meðvituð um ritað mál. Í grunnskólanum eru það fjölbreyttar 

leiðir í lestrarkennslu sem henta hverjum og einum, gott aðgengi nemenda að fjölbreyttu 

lesefni og góð samvinna við foreldra.  

Í þessari rannsókn var rætt við átta leikskóla-, grunnskóla- og tónmenntakennara í 

þeim tilgangi að varpa ljósi á afstöðu þeirra og reynslu varðandi lestrarhvetjandi 

skólaumhverfi, notkun tónlistar í lestrarhvetjandi skólaumhverfi og hvernig nýta megi 

tónlist til að örva lestraráhuga barna á aldrinum fjögurra til sjö ára. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að meðrannsakendur mínir telja 

fjölbreytta kennsluhætti, tónlist, ritun og samstarf kennara vera afgerandi þætti í góðu 

lestrarhvetjandi umhverfi. Áhrifavaldar þ.e. væntingar frá nemendum, foreldrum, 

kennurunum sjálfum og samfélaginu almennt og lykilþættir sem taka verður mið af þ.e. 

aðalnámskrár, lestrarkennsla og málörvun eru þættir sem hafa líka mótandi áhrif á hið 

lestrarhvetjandi umhverfi. Auk þess leiddu niðurstöður í ljós að allir meðrannsakenda 

minna nota tónlist í starfi sínu með börnunum, sumir markvisst í þeim tilgangi að 

undirbúa þau undir lestrarnám en aðrir nota hana meira til að fanga athygli, brjóta upp 

aðstæður eða einfaldlega til skemmtunar. 
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Abstract 

Good preparation before learning to read is necessary for every child as it is essential 

for children’s further studies that they possess a certain ability to read. To successfully 

motivate children, an encouraging reading environment where all possible is done to 

stimulate interest in reading is fundamental. In kindergarten, an encouraging reading 

environment refers to a language stimulating setting with systematical training towards 

reading, children’s interest towards reading books is raised and children are made aware 

of the written language. At elementary school however, it refers to an environment that 

uses diverse ways in teaching to read suited to each individual and where students have 

access to diverse reading materials. Furthermore good cooperation with parents is 

important. 

In this study eight kindergarten-, elementary- and music- teachers were interviewed to 

shed light on their views and experience on an encouraging reading school environment, 

the use of music in such an environment and how music can be used to stimulate the 

reading interest of children between the ages of four and seven. 

The main findings of the study are that my research partners believe diverse education, 

music, writing and the cooperation of teachers to be critical factors of an encouraging 

reading environment. Expectations from students, parents, teachers themselves and the 

society in general are key factors that must be taken into account when researching what 

influences children’s ability to read.  National curriculum, reading instructions and 

stimulating reading ability are also factors that influence an encouraging reading 

environment. In addition, the results show that all my research partners use music in 

their work with children, some systematically in order to prepare them for reading 

instructions while others use music to capture attention, to diversify the class 

atmosphere or simply as entertainment. 

 

  

 

 

            

             

 

 

 

 

 

II 



 

 

Formáli 

Hér á eftir fer meistaraprófsverkefnið „Lestur í takt við tónlist“,MPR0230 

(30ECTS), fyrirbærafræðileg rannsókn af reynslu átta leik- og grunnskólakennara af 

lestrarhvetjandi umhverfi og tónlist. Verkefnið var unnið við framhaldsbraut 

kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Viðtöl við meðrannsakendur voru tekin síðla 

árs 2009 og fyrri hluta árs 2010, en þá hófst úrvinnsla gagna sem lauk í desember 

2011. 

Leiðbeinandi var Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir M.Ed., framhaldsskólakennari við 

Verkmenntaskólann á Akureyri. Við lokafrágang veitti Bryndís Björnsdóttir góð ráð 

við uppsetningu og frágang og las ritgerðina yfir ásamt Elínu Berglind 

Guðmundsdóttur. Jakob Logi Gunnarsson veitti dygga aðstoð við tæknilega 

uppsetningu verksins í heild sinni. Þeim öllum eru færðar bestu þakkir fyrir. 

Meðrannsakendum mínum þeim: Andreu, Ásnýju, Dísu, Eddu, Fríðu, Hrafnhildi, 

Lóu og Signýju þakka ég ómetanlega þátttöku í rannsókninni. Að lokum þakka ég 

fjölskyldu og vinum þolinmæði, hvatningu og áhuga á verkefninu. 
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1. Inngangur 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hvort og þá hvernig unnið er 

markvisst með tónlist í þeim tilgangi að örva lestraráhuga barna. Ef tónlist er ekki notuð 

markvisst í þessum tilgangi langar rannsakanda að komast að því hvers vegna svo er 

ekki.  

Ástæðan fyrir þessu efnisvali er fyrst og fremst einlægur áhugi minn á tónlist með 

börnum. Tónlistin hefur alltaf skipað stóran sess í mínu lífi. Ég spila á gítar, syng mikið 

bæði í kór og heima, sem lög og texta, nota tónlist á ýmsan hátt mér til ánægju og 

yndisauka. Það er einmitt þetta sem ég hef alltaf reynt að miðla til barnanna í 

leikskólanum á því tuttugu og fimm ára tímabili sem ég hef starfað þar sem 

leikskólakennari; hvað tónlistin er skemmtileg og hvað hún getur verið mikill gleðigjafi. 

Það er svo mikilvægt að hafa gaman í öllu skólastarfi og ég hef margoft upplifað 

skemmtilegar og gefandi tónlistarstundir með börnum í leikskólanum. Í gegnum námið í 

lestrarfræðum hér við Háskólann á Akureyri hef ég fundið tenginguna milli lesturs og 

tónlistar og langar að sameina þessa tvo þætti. Mig langar til að rannsaka það hvort 

tónlist geti verið ein leið til að örva lestraráhuga barna.  

Til að fá innsýn í hugmyndir kennara um lestrarhvetjandi umhverfi og hvort þeir 

telji tónlist geta örvað lestraráhuga barna voru tekin átta viðtöl við leikskóla-, 

grunnskóla- og tónmenntakennara. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram 

til að fá hugmynd um afstöðu þeirra til fyrrgreindra þátta: 

 

1. Hver er reynsla og upplifun leik- og grunnskólakennara af 

lestrarhvetjandi skólaumhverfi? 

 

2. Hver er reynsla og upplifun kennara af notkun tónlistar í markvissu 

lestrarhvetjandi skólaumhverfi?  

 

3. Hvernig má nýta tónlist til að örva lestraráhuga barna á aldrinum fjögurra 

til sjö ára? 

 

Undirspurning var: 

Ef lítil sem engin reynsla er af notkun tónlistar, hverjar telur þá 

meðrannsakandi ástæður þess? 
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Mikilvægi og gagnsemi lestrar er ótvíræð því hjá barni sem les opnast nýr heimur, 

það á auðveldara með að skilja atburði og annað fólk (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1993:3).  

Fyrir hundrað árum fjallaði sá mikli fræðimaður Guðmundur Finnbogason (f.1873, 

d.1944), um mikilvægi lesskilnings sem skilyrði góðs lestrar þar sem forþekking er 

grundvallaratriði, og leggur hann áherslu á hlutkennslu; að tengja orð við hluti. Hann 

sagði: 

„Vér höfum séð að skilyrði góðs lestrar er fyrst og fremst, að lesandinn skilji 

sjálfur það sem hann fer með. Málið er hugsanabúningur mannsins, þau klæði 

er öll þekking verður að íklæðast til að verða almennings eign. Það er því 

auðsætt, að móðurmálskenslan er ekki og á ekki að vera aðeins orðkensla, 

heldur og hlutkensla. Orðin eiga að vekja skýrar og lifandi hugmyndir um það 

sem þau tákna, og fyrsta skylda móðurmálskennarans er að venja nemendurna 

á að brjóta til mergjar hvert efni sem þeir lesa um, hugsa um það, setja sér það 

lifandi fyrir hugskotssjónir, svo það verði hold af þeirra holdi og bein af þeirra 

beinum“ (Guðmundur Finnbogason, 1903:56). 

Hérna getur tónlistin auðveldlega komið við sögu, hjálpað til við að tengja orð við 

athafnir og hluti. Það er mikilvægt að lestrarnámið sé skemmtilegt til að áhugi barnanna 

á lestrinum viðhaldist og ein leiðin til þess er að nota tónlist við kennsluna. Að hjálpa 

börnunum að semja lög og texta sem flutt eru fyrir samnemendur og foreldra, að hafa 

klassíska bakgrunnstónlist í lestrartímum, gera taktæfingar með stafainnlögninni og 

rappa. Þetta eru aðeins nokkur dæmi um hvað hægt er að gera. Möguleikarnir eru 

óteljandi, eina hindrunin er mögulegur hugmyndaskortur eða hræðsla kennarans við að 

gera eitthvað rangt.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla á eftir inngangi er farið í lög og 

námskrár, bernskulæsi, hljóðkerfisvitund, tónlistaruppeldi, sögulegt yfirlit og rannsóknir 

varðandi áhrif tónlistar á þroska barna og áhrif markvissrar tónlistariðkunar fyrir örvun 

lestrar. Þar á eftir er fjallað um lestur, lesskilning, fjölbreytileika orða, umfang 

orðaforða og kennslu hans og ritun. Að lokum er fjallað um það að fara úr leikskóla yfir 

í grunnskóla þar sem fjölbreyttir kennsluhættir, samstarf kennara, og væntingar til 

skólans geta verið afgerandi þættir í því hvernig til tekst. Í þriðja kafla er sagt frá 

rannsóknaraðferðinni, greint frá rannsóknarspurningum, fjallað um réttmæti og 

áreiðanleika upplýsinga og rannsóknar og takmarkanir hennar. Þá er sagt frá vali á 

meðrannsakendum, greint frá hvernig staðið var að gagnaöflun með viðtölum, farið yfir 

ýmsar siðfræðilegar vangaveltur, greiningu og úrvinnslu gagna. Í fjórða kafla er fjallað 
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um helstu niðurstöður rannsóknarinnar þar sem dregin eru saman ákveðin þemu sem 

fram koma hjá meðrannsakendum. Heildargreiningarlíkan er sett fram, en það er byggt 

á sameiginlegum niðurstöðum allra meðrannsakenda. Í fimmta kafla er leitað svara við 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Í stuttu máli sýndu niðurstöður 

rannsóknarspurninganna að tónlist er einn þeirra þátta í hinu lestrarhvetjandi umhverfi 

sem örvar lestraráhuga barna. Niðurstöðurnar gætu nýst sem innlegg í umræður um 

lestrarundirbúning í leikskóla, notkun tónlistar í því samhengi, fjölbreytta kennsluhætti 

og samræðu skólastiga. Í sjötta kafla er dregið saman það sem höfundur telur að læra 

megi af rannsókninni um lestrarundirbúning, lestranám og þátt tónlistar og hvaða gagn 

má hafa af rannsókninni. 

 

1.1. Skilgreining meginhugtaka 

Þátttakendur í rannsókninni eru nefndir meðrannsakendur þar sem þeir rannsaka 

fyrirbærið ásamt rannsakandanum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:254).  

Þegar talað er um nemendur er yfirleitt átt við börn í grunnskóla en talað um börn á 

leikskólaaldri. Þetta getur þó skarast í einhverjum tilvikum. 

Kennari getur verið leikskóla-, grunnskóla- eða tónlistarkennari allt eftir því hvað 

við á hverju sinni, en er einnig notað sem samheiti kennara á mismunandi skólastigum. 

Þegar talað er um lestrarhvetjandi umhverfi í leikskóla er átt við umhverfi þar sem 

unnið er markvisst með málörvun, áhugi barna er vakinn á lestri bóka og þau eru gerð 

meðvituð um ritað mál. 

Læsi er notað hér í merkingunni að geta lesið ritað mál, að búa yfir þeirri færni að 

geta lesið sér til gagns. 
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2. Máttur tónlistar í lestrarundirbúningi og lestrarnámi 

Í þessum kafla er fjallað um hvað segir í lögum og námskrám varðandi lestur og tónlist. 

Síðan verður fjallað um bernskulæsi, hljóðkerfisvitund og tónlistaruppeldi þar sem 

greint er frá þeim þremur helstu tónlistarstefnum sem liggja til grundvallar 

tónlistaruppeldi barna í Evrópu, ásamt Suzuki-aðferðinni sem kemur frá Japan og er 

nokkuð útbreidd í Evrópu. Einnig verður komið inn á kennslufræði belgíska 

tónlistarkennarans og fræðimannsins Edgars Willems, og að lokum er sagt frá 

rannsóknum varðandi áhrif tónlistar á þroska barna. Þá verður fjallað um lestur og 

hvernig hann á sér stað, um lesskilning, orðaforða, fjölbreytileika hans og kennslu, ritun  

það að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla, og að lokum er samantekt. Guðmundur 

Finnbogason segir að söngurinn eigi að hljóma í flestum kennslustundum til hressingar 

og gleði, auk þess getur hann hresst upp á minni nemenda í öðrum 

kennslustundum.Guðmundur tekur ennfremur fram að enginn þurfi að óttast að 

söngurinn hafi truflandi áhrif á námið (Guðmundur Finnbogason, 1994:113–114). 

 

2.1. Lög og námskrár 

Í lögum um leikskóla kveður einnig á um að gefin skuli út skólanámskrá í hverjum 

leikskóla sem byggi á Aðalnámskrá leikskóla og feli í sér uppeldis- og kennsluáætlun 

sem endurskoða skuli reglulega (Lög um leikskóla, 2008:14.gr.). Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla á að vinna skólanámskrána út frá áhuga barnanna, í samvinnu 

við alla starfsmenn skólans, börn og foreldra. Þannig verður til sáttmáli allra 

hlutaðeigandi aðila viðkomandi skóla, grundvallaður á þátttöku og samræðum allra um 

hvaða leiðir á að fara í öllu starfi og samskiptum, í því augnamiði að efla menntun 

barnanna, en jafnframt stuðla að fagmennsku og þróun innan leikskólans (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:35).  

Grunnskólalögin kveða á um að gefin skuli út skólanámskrá ásamt starfsáætlun í 

hverjum skóla. Tekið er fram að skólastjóri sé ábyrgur fyrir henni, hún samin í samráði 

við kennara og að hún skuli endurskoðuð reglulega (Lög um grunnskóla, 2008:29.gr.). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er ákveðinn fjöldi mínútna ætlaður hverri 

námsgrein. List- og verkgreinum, þar á meðal tónlist, er úthlutað 900 mínútum á viku í 

fyrsta til fjórða bekk, 840 mínútum í fimmta til sjöunda bekk og 340 mínútum í áttunda 
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til tíunda bekk (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:50). Áhersla er lögð á 

að hver skóli sníði viðmiðunarstundaskrána að sínum þörfum hvað varðar tímann, hvort 

þessar mínútur sem taldar eru til hverrar viku eru teknar saman á einhverju ákveðnu 

tímabili á skólaárinu í stað hverrar viku. Þar hafa skólar frelsi og svigrúm til að sníða að 

sínum aðstæðum innan hvers skólaárs með sinni skólanámskrá (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:51). Skólanámskráin byggir á Aðalnámskrá 

grunnskóla en þar segir fyrir um stefnu skólans, samstarf heimila og skóla, samstarf við 

leik- og framhaldsskóla, markmið, innihald náms, námsmat, starfshætti, mat á gæðum 

og árangri skólastarfs (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:64).  

Um læsi segir m.a. í Aðalnámskrá grunnskóla að markmið læsis sé að gera 

nemendur virka þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn á sinn persónulega og 

skapandi hátt og að mikilvægt sé að börn nái tökum á lestri og ritun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:17). 

 

2.2. Bernskulæsi 

Með hugtakinu bernskulæsi er átt við lestrarhegðun barns áður en formleg kennsla 

lesturs hefst (Halldóra Haraldsdóttir, Rósa Eggertsdóttir 2007:20), en hugtakið var fyrst 

notað fyrir um fjörutíu árum. Margir fræðimenn hafa síðan tekið þátt í ýmsum 

rannsóknum varðandi bernskulæsi (emergent literacy) og þróað áfram. Skilgreiningin 

snýst um þroskaleið ákveðinnar færni, þekkingar og viðhorfs í átt til lesturs og ritunar. 

Barnið öðlast þekkingu með því að uppgötva ritmál í málhvetjandi umhverfi og 

samskiptum án neikvæðrar gagnrýni. Á þann hátt verður til góður grunnur fyrir 

væntanlegt lestrarnám og því auðugri reynslu sem barnið hefur þeim mun meiri 

bakgrunnsþekkingu ber það með sér upp í grunnskólann og er betur undirbúið fyrir 

lestrarnámið. Einnig hafa margar rannsóknir sýnt fram á að sum börn læra að lesa án 

þess að fram hafi farið formleg lestrarkennsla. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

mikilvægi þess að lesa fyrir börn, því þannig læra þau um uppbyggingu sögu og 

sjónræna uppbyggingu prentaðs máls. Þessi reynsla barna af prentuðu máli er 

grunnleggjandi fyrir lestrarþekkingu þeirra (Halldóra Haraldsdóttir, 2007:6-7). Vorið 

2009 hóf leikskólinn Kiðagil á Akureyri að vinna með þróunarverkefni um leikskólalæsi 

í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Markmiðið með verkefninu var að kenna börnum 

lestur og hugtök í gegnum leik á leikskólagöngu þeirra. Stuðst var við „Byrjendalæsi“, 
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sem er lestrarkennsluaðferð í grunnskólum, þróuð af Rósu Eggertsdóttur, sérfræðingi 

við Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri. Aðferðin byggir á samvirkri nálgun margra 

þátta s.s. ritunar, lesturs, hlustunar og tals. Aðferðin er aðlöguð að námsskipulagi 

leikskóla í samvinnu við Þóru Rósu Geirsdóttur og Jennýju Gunnbjörnsdóttur 

sérfræðinga á Skólaþróunarsviði Háskólans á Akureyri. Einnig er litið til bernskulæsis, 

þ.e. hvernig börn tileinka sér lestur í gegnum umhverfi sitt. Lögð er áhersla á leikinn og 

hann nýttur markvisst til lestrar- og hugtakakennslu. Stuðst er við kenningar Vygotskys 

(1896-1934) sem gerir ráð fyrir að tungumálið sé það táknkerfi sem börn þurfi að 

tileinka sér til að geta átt samskipti við aðra í umhverfi sínu.Tungumálið þróist síðar í 

ákveðið ferli þar sem skipulag kemst á hugsanir barnanna  og hugsunin verður því 

fullkomnari eftir því sem barnið lærir og tileinkar sér skilning á  fleiri orðum og 

hugtökum (Kiðagil 2012). 

 

2.3. Hljóðkerfisvitund 

Samkvæmt skýringum þeirra Halldóru Haraldsdóttur og Rósu Eggertsdóttur (2007), er 

hljóðkerfisvitund íslenska þýðingin á enska orðinu phonological awareness. 

Hljóðkerfisvitund er meðvituð færni tengd hljóðum málsins og vísar til vitundar um 

tengsl málhljóða og þess hvernig mögulegt er að greina talmál í einingar, setningar í 

orð, orð í hljóðeiningar, orð í atkvæði og atkvæði í einstök hljóð (Halldóra Haraldsdóttir 

og Rósa Eggertsdóttir, 2007:38). Hljóðkerfisvitundin felur í sér næmi fyrir hljóðarunum, 

fyrir atkvæðum í orðum, fyrir einstökum hljóðum og fyrir einkennum hljóða (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:24). Börnum sem hafa góða 

hljóðkerfisvitund virðist ganga betur að læra að lesa en ella og ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hljóðkerfisvitund barna fyrir skólagöngu geti sagt fyrir um gengi þeirra í 

lestrarnámi. Með þjálfun á hljóðrænni skynjun má auðvelda börnum að læra að lesa. 

Lögð eru fyrir verkefni þar sem finna á hljóð í orðum, bæta hljóðum inn í orð eða 

aðgreina orðin. Í byrjun er notað rím eða stuðlun, þá erfiðari verkefni, s.s. aðgreining 

hljóða í orði eða finna hvernig orð breytist ef tekin eru hljóð innan úr orðinu o.s.frv. 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 2004:6). 

Frakkinn Paul Broca (1824–1880), uppgötvaði svæði í vinstra heilahveli sem virðist 

sjá um orðmyndun og stjórna talhreyfingum þ.e. hreyfingum tungu, vara og raddbanda. 

Þetta svæði hefur síðan verið nefnt Brocasvæði. Ef Brocasvæði er skaddað veldur það 
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tal-, lestrar-, og skriftarörðugleikum frekar en truflun á málskilningi. Skömmu eftir 

uppgötvun Broca fannst annað svæði einnig í vinstra heilahveli, ekki síður mikilvægt en 

það er Wernickesvæðið, nefnt eftir þýska lækninum Carl Wernicke (1848–1905). 

Wernickesvæðið gegnir mjög mikilvægu hlutverki varðandi málskilninginn og 

skemmdir á því birtast sem erfiðleikar við að skynja og skilja talað mál og/eða ritað 

(Þuríður Þorbjarnardóttir og Heiða María Sigurðardóttir, 2007)  

Bent hefur verið á (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 

2004:9–10) að þegar unnið er með markvissa málörvun er mikilvægt að setja sér það 

markmið að auka málvitund barna og gera þau meðvitaðri um málnotkun. Leikurinn er 

tilvalinn til að vekja áhuga barna og ná athygli þeirra. Lögð er áhersla á hlustunarleiki 

því hlustun þjálfar athygli og einbeitingu og leikirnir beina athygli barnanna að hljóðum 

í umhverfinu. Rímleikir eru þulur, runur, vísur og rímsögur. Runur þjálfa framburð auk 

þess sem þær kenna börnunum að fylgja hljóðfalli og þulur og runur þjálfa hrynjandi og 

framburð. Rím og stuðlar varða innihald og form og stuðlar eru oft notaðir til að leggja 

áherslu á eitthvað t.d. í auglýsingum sbr. veistu hvað ljóminn er ljómandi góður... Að 

ríma er í rauninni að flokka hljóð og það krefst ákveðinnar rannsóknar að finna út hvaða 

orð ríma eða ríma ekki.  

Ung börn hafa tilhneigingu til að leika sér með tungumálið og fyrstu árin eru mjög 

æskilegur tími til að hlúa að leik þeirra með málið og stuðla að frekari tilraunum í þessu 

tilliti. Mikilvægt er að leikskólakennarar veiti sjálfsprottnum leik barna með málhljóð 

tungumálsins athygli, bregðist við honum, og hvetji börnin áfram með því að vera sjálfir 

þátttakendur í leiknum. Börn læra um letur þegar þau sjá það notað í ýmis konar 

samhengi. Á sama hátt læra börn á og um málhljóð tungumálsins þegar þau syngja, 

hlusta á upplestur og leika leiki sem ganga út á mikla notkun málhljóða. 

Leikskólakennarinn getur einnig virkjað börnin í leikjum sem taka á mismunandi 

þáttum hljóðkerfisvitundar (Yopp og Yopp, 2009:12-21).  

 

2.4. Tónlistaruppeldi 

 Szabo heldur því fram að það sé raunhæft að álykta að tónlist, tungumál og trú séu 

séreinkenni mannskepnunnar og hann segir að tónlistarkennarar og rannsakendur eru 

sammála um að mannskepnunni sé tónlistarhæfileikinn áskapaður. Margir 
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uppeldisfræðingar byggja kenningar sínar á því að tónlistarkennslan líkt og 

tungumálakennsla ætti að byrja eins snemma og kostur er (Szabo, 1999:17). 

Þeir þrír frumkvöðlar sem innleitt hafa stefnur og gert tilraunir til að vinna með 

tónlistina á markvissan hátt í uppeldislegu tilliti í Evrópu eru öðrum fremur þeir: Emile 

Jacques-Dalcroze (1865–1950), Carl Orff (1895–1982) og Zoltan Kodaly (1882–1967). 

Á mjög einfaldaðan hátt má segja að Dalcroze leggi áherslu á líkamshreyfinguna, Orff á 

hljóminn og hljóðfæraleikinn og Kodaly á sönginn. Dalcroze gekk út frá því að 

líkaminn væri aðalhljóðfæri tónlistarmannsins og að hrynjandinn með rætur sínar í 

hinum líkamlegu hreyfingum væri aðalstjórnandi hins tónlistarauðuga þáttar (Sundin, 

1984:112). 

Gönguæfingar, handaklapp og þess háttar er birtingarmynd hrynjandans og út frá 

honum vann Dalcroze taktaðferðina sem hefur þann tilgang að gera einstaklinginn 

meðvitaðan um sjálfan sig líkamlega og andlega í nánu sambandi við líkamshreyfingar 

og frjálsa tónlistartjáningu. Þessi aðferð kallast yfirleitt bara Dalcroze-aðferðin (Sundin, 

1984:113). Carl Orff lagði um skeið stund á Dalcroze-aðferðina og fyrsta útgáfa verks 

hans „Schulwerk“, gekk út á hrynjanda og líkamshreyfingar. Í annarri útgáfunni; 

„tónlist fyrir börn“, sem kom út tuttugu árum síðar lagði hann áherslu á melódískar 

æfingar í formi söngva, þula, kvæða og rímna sem þjálfa hrynjandi og taktskyn. Með 

söngnum er undirleikur á einföld ásláttarhljóðfæri sem síðan eru kennd við Orff og 

kallast Orff-hljóðfæri, en það eru: rytmastafir eða tónstafir (tréstafir), handtromma og 

simbalar (eins og pottlok sem skellt er saman). Tilgangurinn með notkun þessara 

hljóðfæra er að endurvekja og þróa hina náttúrulegu hljóm- og formtilfinningu hjá 

barninu gegnum einfalt samspil þar sem miklu máli skiptir að spila eitthvað 

sjálfsprottið; beint frá hjartanu. Aðalgagnrýni á þessa aðferðafræði Orffs er að „hún 

leiði ekki til neins“ (Sundin, 1984:114). Zoltan Kodaly leit á það sem verkefni sitt að 

endurvekja hina ungversku þjóðlagatónlist eftir fyrri heimsstyrjöldina vegna þess að 

hún vék fyrir hinum austurríska og þýska menningararfi á tíma hins austuríska-

ungverska keisaradæmis. Þess vegna safnaði hann skipulega saman gleymdum 

þjóðlögum. Hann hafði líka þá framtíðarsýn að koma á tónlistarkennslu fyrir alla 

þjóðina þar sem söngurinn skipaði fyrsta sætið og var þessi uppbygging þegar hafin 

fyrir seinni heimstyrjöldina. Eftir seinni heimsstyrjöldina var tónlistarkennslan byggð 

upp fyrir allt landið, allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla. Þetta leiddi til mikils 

metnaðar og þeir sem vildu læra til leikskólakennara þurftu að sýna fram á 
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tónlistarkunnáttu við inntöku í námið og var tónlist var eitt af aðal fögunum í náminu. 

Sama námskráin gilti fyrir alla leikskólana í landinu. Áherslan var á sönginn, börnin 

lærðu lögin með því að hlusta, unnu með hin ólíku melódísku og rytmísku grunnform í 

lögunum, lærðu nótur og þagnir og að setja bæði nóturnar og þagnirnar í samband við 

hljóð. Fyrst þá, eða eftir nokkur ár í skólanum, fengu þau að leika á eitthvert hljóðfæri 

(Sundin, 1984:115–116). 

Japanski fiðlukennarinn Shinichi Suzuki kom fram með Suzuki-kennsluaðferðina á 

fjórða áratug tuttugustu aldar og hún hefur notið mikilla vinsælda síðan á sjöunda 

áratugnum. Frumdrög stefnunnar byggja á náinni samvinnu milli móður, barns og 

kennara. Þegar við tveggja til þriggja ára aldur fylgist barnið með í fiðlutímum móður 

sinnar og að stuttum tíma liðnum fær barnið litla fiðlu og byrjar að herma eftir því sem 

það heyrir. Móðir og barn hlusta saman á valið efni í ákveðinni röð. Síðan fær barnið 

kennslu í hlustun, bæði einstaklingskennslu og tekur einnig þátt í hópkennslu. Þetta og 

hið tilfinningahlaðna samspil með móðurinni skapar góðan grunn fyrir námið og er 

barninu mikil hvatning og má reyndar líkja barninu við svamp sem sogar allt til sín. 

Barnið er tilbúið til að spila barrokk-verk við fimm til sex ára aldur og þessi árangur 

hefur vakið mikla athygli, sérstaklega þessi evrópska klassíska efnisskrá. Við aðlögun 

og innleiðingu þessarar aðferðar í Evrópu og Ameríku nú á tímum er almennt reynt að 

fá báða foreldrana með í námið og börnin byrja eldri en í Japan. Að minnsta kosti annað 

foreldrið verður að taka þátt í náminu með barninu og þetta á að vera skemmtilegt. 

Barnið hlustar aftur og aftur á vissar fyrirmyndir og það lærir með því að hlusta. Helsta 

gagnrýni sem aðferðin hefur hlotið er að barnið fær ekki að tjá sköpun sína frjálst. 

Flestir eru sammála um að með notkun aðferðarinnar, bæði hvað varðar fiðlu og önnur 

hljóðfæri, hefur verið sýnt fram á að börn hafa almennt miklu meiri tónlistarhæfileika 

en menn höfðu gert sér grein fyrir áður (Sundin, 1984:119–120).  

Belgíski tónlistarkennarinn og fræðimaðurinn Edgar Willems (1890-1978) hafði þá 

grundvallarsýn að tónlist ætti erindi til allra burt séð frá andlegu eða líkamlegu atgervi. 

Hugmyndafræði hans er þekktust í Frakklandi, Ítalíu, Spáni og Portúgal. Hann lagði 

áherslu á að tónlistaruppeldi hæfist snemma og fram færi markviss undirbúningur undir 

hljóðfæranám. Willems hvatti foreldra til að iðka og hlusta á tónlist með börnum sínum 

frá unga aldri. Hann skiptir undirbúningsnáminu í tvennt. Annars vegar, hljóðið sem 

fyrirbæri, en þá eru notaðir ýmsir hljóðgjafar og barnið er þjálfað í hlustun, að líkja 

eftir, bera saman og greina mismunandi hljóðlengd, styrk, tónhæð og hljóðblæ. Hins 
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vegar er það iðkun og upplifun tónlistarinnar í heild, þar sem fyrst og fremst er lögð 

áhersla á söngiðkun og hreyfingu við tónlist. Höfðað er til ólíkra tilfinninga í söngnum 

og börnin eru þjálfuð í að spinna lítil laglínu- og hrynstef (Sigríður Pálmadóttir, 

2010:38-39). 

Rannsóknir á tónlistaruppeldi hafa að miklu leyti snúist um áhrif ólíkra 

kennsluaðferða og möguleika til að hafa áhrif á þroska hinnar mismunandi 

tónlistarfærni. Flest sem skrifað hefur verið um efnið gengur út á sjálft hljóðið, hvernig 

það er samansett, hvernig eyrað grípur það, yfirfærir það til heilans og hvernig 

manneskjan bregst við (Sundin, 1984:24).  

Sérfræðingar hafa löngum lagt sig fram um að reyna að skilgreina hvað það er að 

vera músíkalskur. Hugtakið virðist yfirleitt tengjast hugtakinu hæfileiki. Þetta kemur 

glöggt fram í umræðum um það, hvað það er að vera „músíkalskur“ (vera gæddur 

tónlistarhæfileika). Margar rannsóknir á tónlistaruppeldi sem gerðar hafa verið, hafa 

flestar miðað að því að sýna hvernig börn framkvæma mismunandi hluti, hvað þau 

kunna að gera. Sjónum hefur minna verið beint að því að skoða hvernig börn upplifa 

tónlist, hvernig þau vinna úr þeim áhrifum sem þau verða fyrir og hvernig þau mynda 

sér skoðanir á tónlist. Vísindamenn greinir á um hvort erfðir og umhverfi fara að 

einhverju leyti saman. Börn „músíkalskra“ foreldra, búa að öllum líkindum í hvetjandi 

tónlistarvænu umhverfi. Sundin gagnrýnir  þessa hefðbundnu flokkun á því hvað er að 

vera músíkalskur, þeir sem kunna eitthvað í tónlist; eru músíkalskir og þeir sem ekkert 

kunna, eru ekki músíkalskir. Hann leggur áherslu á að tónlist sé eitthvað sem allir hafi í 

sér og leggur til að horft sé til þess hvernig börn á ólíku þroskaskeiði upplifa tónlistina, 

hvað þau gera með hana (Sundin, 1984:25–26). 

Pound og Harrison (2003:7), breskir háskólakennarar sem auk eigin 

tónlistariðkunar hafa áralanga reynslu af almennri kennslu barna og fullorðinna taka í 

sama streng og Sundin varðandi tónlistarhæfileikann. Þau benda á að í mörgum 

þjóðfélögum séu allir álitnir músíkalskir og það sé alls ekki alltaf þannig að 

tónlistarhæfileikinn gangi í ættir. Ennfremur séu margir sem telji sig algjörlega án 

nokkurs tónlistarhæfileika, með fullkomið taktskyn sem er einn af grunnþáttum 

tónlistarinnar. Í ljósi þessara atriða beri að varast þröngar skilgreiningar á því hvað 

kallast tónlistarhæfileiki og það að dæma hver hafi meiri tónlistarhæfileika umfram 

annan, sé músíkalskur. 
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Swanwick (1999:44) telur að eitt af markmiðum tónmenntakennara eigi að vera að 

færa tónlistina í forgrunn meðvitundarinnar. Hvenær sem tónlist heyrist, hver svo sem 

hana flytur og hvort sem hún er einföld eða flókin, verði kennarinn að vera 

móttækilegur og í viðbragðsstöðu, hlusta og hvetja nemendur sína til hins sama. Hin 

allra minnsta tónlistareining er þýðingarmikil og alltaf er eitthvað að gerast í tónlistinni. 

Hann vísar til áðurnefndra lærimeistara; Kodaly, Orff og Dalcroze sem gera alltaf  ráð 

fyrir að eitthvað sé um að vera, aldrei dauður tími án verkefna.  

Ýmis konar kennsluefni í tónlist hefur verið samið hér á landi á undanförnum árum. 

Fyrir leikskólann má til dæmis nefna efni frá 2009 eftir Elfu Lilju Gísladóttur sem hún 

nefnir Hring eftir hring, kennsluefni í tónlist og hreyfingu. Elfa Lilja byggir á 

hugmyndum Orff þar sem lögð er áhersla á hina upprunalegu tónlist (frumtónlist) í 

tónlistaruppeldi barna en hún tengist; hreyfingu, dansi og tungumáli og krefst virkrar og 

skapandi þátttöku. Rannsóknir sem elfa Lilja vitnar í staðfesta að það hafi mótandi áhrif 

á þroska, persónuleika og greind einstaklingsins að stunda tónlist og það bæti 

einbeitingu, minni, úthald, námsárangur og félagslega hæfni (Elfa Lilja 

Gísladóttir:2009:7). 

Sigríður Pálmadóttir lektor í tónmennt við Háskóla Íslands sendi frá sér Tónlist í 

leikskóla, árið 2010, sem ætlað er til kennslu í leikskólum eða á yngsta stigi grunnskóla. 

Sigríður vekur áherslu á að börn koma í leikskólann með reynslu af tónlist þvi tónlistin 

umlykur allt umhverfi þeirra í margvíslegri mynd og tónlistarnám leikskólans byggir á 

þeirri reynslu (Sigríður Pálmadóttir, 2010:7). Sigríður vitnar til rannsókna sem fjalla um 

jákvæð áhrif tónlistariðkunar á almennan þroska, sköpunarkraft og tilfinningar. 

Tónvísindamenn hafa sýnt rannsóknum á yfirfærslugildi tónlistariðkunar á námsárangur 

í öðrum greinum aukinn áhuga því fram kemur að tónlistarfærni tengist ákveðnum 

svæðum í heilanum. Niðurstöður þessara rannsókna leiddu í ljós að það virtist örva 

heilann að hlusta á píanósónötu eftir Mozart við úrlausn stærðfræðiverkefna. Samkvæmt 

því má ætla að ákveðnar taugabrautir verði virkar við að hlusta á tónlist. Hugtakið 

„Mozart-áhrifin“ kom fram og mikið hefur verið fjallað um þessi áhrif, þeim hefur 

ýmist verið vísað á bug eða þau staðfest í rannsóknum (Sigríður Pálmadóttir, 2010:31-

32). 

Við þarfagreiningu á námsefni fyrir tónmennt, sem unnin var af starfshóp skipuðum 

af Námsgagnastofnun árið 2001, kom fram að helst vantaði efni fyrir nemendur á yngsta 
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stigi grunnskólans, þ.e. í fyrsta til fjórða bekk. Ákveðið var að setja saman námsefni 

fyrir kennara á yngsta stigi þar sem unnið yrði með nýjar hugmyndir í bland við gamlar 

og Aðalnámskrá grunnskóla höfð til hliðsjónar þeirri vinnu. Námsefnið ber heitið; Það 

var lagið og skiptist í fjóra flokka: Lestur og ritun, söngur og rödd, hljóðfæri og að 

síðustu hreyfingu. Höfundar eru þær Elfa Lilja Gísladóttir, Helga Loftsdóttir, Kristín 

Valsdóttir og Linda Margrét Sigfúsdóttir (2004:I–VII). Í hlutanum um lestur og ritun 

eru nemendur búnir undir nótnalestur og hlustun með því að læra grafíska 

nótnaskrift/laglínustefnu, um lengdargildi, um hryn, um háa og djúpa tóna, tákn og 

merki, form og takt og áherslu. Í hlutanum um söng og rödd er lögð áhersla á að leika 

sér með röddina og blæbrigði hennar. Nemendur kanna eigin rödd með því að gera alls 

konar tilraunir, t.d. með því að radd- og hljóðsetja  teiknimynd. Unnið er með ýmis 

andstæð hugtök tónfræðinnar í hverjum árgangi, s.s. hratt og hægt, sterkt og veikt, 

laglínustefnur og form. Eftirfarandi þættir eru skoðaðir; raddgerðir, kórar, 

einsöngur/tvísöngur/kvartett, ýmsar tegundir radda og blæbrigði þeirra, söngur og 

talsöngur. Hvað þátt hljóðfæranna varðar eru það svokölluð skólahljóðfæri eða Orff – 

hljóðfæri sem hér um ræðir. Þau eru kennd við fyrrnefndan Carl Orff og eru þeirrar 

gerðar að hvorki þarf sérstaka kunnáttu eða þjálfun til að leika á þau. Þetta eru: Stafir, 

hristur, þríhorn, handtrommur, bjöllur, skröpur auk ýmissa heimatilbúinna hljóðfæra og 

stafspila. Stafspil eru: klukkuspil, málmspil og xylofónar en xylo er dregið af latneska 

orðinu xylo sem merkir tré. Þess vegna eru eingöngu tréhljóðfærin kölluð xylofónar. 

Varðandi hreyfinguna er áherslan lögð á frjálsa hreyfingu með tónlist, frjálsa hreyfingu 

án tónlistar, þjóðdansa, hringform og hreyfingu með söng. Yngri nemendur greina ekki 

alltaf á milli leiks og náms. Tónmenntin hefur það fram yfir aðrar greinar að leikur 

verður ekki fráskilinn námi og nám er aldrei án leiks (Elfa Lilja Gísladóttir o.fl., 2004:I-

VII). 

 

2.5. Áhrif markvissrar tónlistariðkunar fyrir örvun lestrar 

Boðskapur Janet H. Towell (1999), lektors við Kaliforníu Háskóla, er sá að tónlistin er 

magnað fyrirbæri. Tónlistin býður sig einfaldlega öllum þeim sem vilja njóta hennar, 

hún er hafin yfir öll landamæri, hún er fordómalaus og spyr hvorki um stétt né stöðu 

þess eða þeirra er vilja njóta hennar. Það að njóta tónlistar og hlusta á tónlist getur veitt 

þeim er á hlýðir sálarfrið, en jafnframt örvað tilfinningaflæði og um leið aukið skilning 
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á hinu menningarlega yfirbragði. Tónlist getur verið sérlega gagnleg í því tilliti að 

hjálpa börnum að þroska tónlistargreind sína því tónlistarunnandinn lærir best við hjálp 

hrynjandi tónlistarinnar og sönglagsins. Þau börn sem þetta á við eru fljót að ná 

hljómunum, muna laglínuna og ná takti og hrynjandi. Þeim finnst gaman að syngja, 

humma lög, hlusta á tónlist og leika á hljóðfæri. Towell segir að tónlist geti örvað lestur 

barna og nefnir í því sambandi kennara á yngsta stigi sem hafði hinar fjórar árstíðir 

eftir Vivaldi sem bakgrunnstónlist í daglegum lestrartímum. Kennarinn upplifði að 

jákvætt viðhorf  barnanna til lestrar jókst til muna við þetta framtak hennar. Þegar 

tónlistin tengist lesefninu eykst hin fagurfræðilega afstaða lesandans sem bendir til 

hugrænnar og tilfinningalegrar reynslu meðan lesið er og áhuginn er vakinn. Þegar 

börnin upplifa þessa tilfinningalegu svörun; þennan áhuga sem tónlistin veldur bindast 

þau textanum, það er einmitt afar mikilvægt í sambandi við lestur, að bindast lestrinum 

og viðhalda áhuganum á honum (Towell,J.H., 1999:284).  

Bandaríkjamaðurinn Don Campell (2002) leggur áherslu á samband tónlistar, heilsu 

og menntunar. Campell stundaði klassískt tónlistarnám í Frakklandi og nú heldur hann 

fyrirlestra vítt og breytt um heiminn um þetta efni. Inntakið er hin græðandi áhrif 

tónlistar. Hann segir að mikilvægt sé að gera kennsluna skemmtilega og aðlaðandi. Ef 

það er gert með því að skipta um hraða, takt eða tón raddarinnar breytt með því að nota 

ný orð, hjálpar það barninu að vinna með tilfinningar sínar. Að bæta tilfinningatengsl 

sín við aðra eykur minni og bætir lærdómsfærni. Með öðrum orðum, það er mikilvægt 

að nota hrynjandi en þó er ekki síður mikilvægt að hafa gaman. Þegar barnið lærir að 

lesa er mikilvægt að það lesi upphátt svo það heyri í sjálfu sér og skilji hvað það er að 

lesa. Hrynjandin getur hjálpað til, kennarinn þarf að finna taktinn í lestrinum og fá 

barnið til að gera það líka. Á sama hátt og Towell mælir Campell líka með því að leika 

strengjaverk eftir Mozart, Vivaldi, Scarlatti eða Bach undir á lágværum nótum í 

lestrartímum. Þetta segir hann að muni bæta lesturinn með tímanum því þessi verk séu 

lestrarörvandi (Campell, 2002:175-177). 

Það er bæði skapandi og skemmtilegt fyrir börn að vera þátttakendur í sögunni sem 

kennarinn les fyrir þau. Það geta þau, meðal annars gert með því að leika á ýmis konar 

ásláttarhljóðfæri. Þá túlkar hvert hljóðfæri eitthvað í sögunni s.s. dýr, sól, rigningu 

o.s.frv. Fred Kersten (1996), sem stundar doktorsrannsóknir við Pennsylvaníu háskóla í 

Bandaríkjunum, er búinn að skoða þetta mikið og hann leggur áherslu á að kennarar 

þurfi ekki að hafa víðtæka tónlistarþekkingu til að geta skipulagt og framkvæmt slíkt í 
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starfi sínu með börnum. Hann talar um mikilvægi þess að brjóta upp hefðbundnar 

kennsluaðferðir og að nota tónlist á fyrrgreindan hátt sem einn valmöguleika til að gera 

kennsluna skemmtilegri bæði fyrir nemendur og kennara. Telur hann að þannig fái 

börnin meira út úr kennslunni því hún verði meira lestrarhvetjandi þegar hún er 

skemmtileg. Allt verði miklu áhugaverðara og um leið meira hvetjandi þegar það er 

skemmtilegt ( Kersten, 1996:671). 

Fjölgreindarkenning Gardners felur í sér að fara út fyrir rammann til að kveikja 

áhugann hjá nemendum. Hún vísar kennurum veginn til ígrundunar á eigin 

kennsluaðferðum og opnar augu þeirra fyrir nýjum leiðum, námsefni og kennslutækni 

sem ná til fleiri nemenda (Armstrong, T., 2001:51). 

„Lykilskólinn“ (the key school) sem stofnaður var af nokkrum áhugasömum 

kennurum um fjölgreindarkenningu Howard Gardner, í Indianapolis í Bandaríkjunum, 

þykir hafa sannað ágæti sitt á margan hátt. Ein af aðalkenningum þeirrar 

hugmyndafræði sem skólinn byggir á er sú að fjölgreind hvers barns skuli þjálfa 

daglega. Þetta þýðir að hvert barn skuli reglulega taka þátt í tónlist og alls kyns 

hreyfingu í því tilliti að hafa á valdi sínu þema-miðaða námskrá sem varðar m.a. lestrar 

- og skriftarkunnáttu (Gardner, 2006:114). Skipting hinna svonefndu fjölgreinda 

Gardners er eftirfarandi: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Heiða María vísar í Gardner sem telur að tónlistargreindin sé 

hæfileikinn til að vinna með, meta og skapa tónlist og að tónlistargreindir einstaklingar 

séu taktnæmir og hafi gott tóneyra. Hún vísar ennfremur í Gardner sem heldur því fram 

að hver greind spretti fram og þróist á einstakan hátt óháð hinum. Tónlistargáfan virðist 

til dæmis koma snemma fram á þroskaferlinum og haldast langt fram eftir aldri. Dæmi 

um hið gagnstæða sé hins vegar t.d. stærðfræðigreindin sem mótist ekki fyrr en í 

upphafi unglingsáranna og nái líklega hámarki tiltölulega snemma á fullorðinsárum 

(Heiða María Sigurðardóttir, 2005:1–3). 

Hinn náttúrulegi áhugi barna á tónlist eflir félagsandann og bætir félagslegt 

samneyti. Tónlistin virkar best þegar hún er hluti af daglegum venjum og er í mörgu 

tilliti lykillinn að góðu gengi; lítið og oft, þetta á líka við um tónlistina. Bara það að 

hlusta saman á tónlist léttir lund margra (Young og Glover, 1998). Young og Glover 

telja að of lítill gaumur hafi verið gefinn að einstaklingsnálgun varðandi tónlist í 
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skólanum, það að kennari sinni hverjum og einum nemanda betur. Fjölbreyttir 

kennsluhættir myndu sennilega falla betur að þörfum nemenda þar sem það gæfi 

kennurum möguleika á því að fylgjast betur með framgangi einstakra nemenda og meta 

nám þeirra. Þessu mætti til dæmis haga til á eftirfarandi hátt: 

 Kennari leiðir vinnu með öllum bekknum (hópnum): Kennari er með innlögn fyrir 

allan hópinn en einnig gefst möguleiki fyrir einstaklingsframlag. Hlustað er á hvern 

og einn nemanda. 

 Bekknum skipt upp í litla hópa sem fá tíma hjá kennara. Skipulögð starfsemi í 

tónlistarhorninu eða hringborðsumræður með kennara svo allir nái tónlistarlegri 

víxlverkun við einhvern annan. 

 Leikið einstaklingslega: Skipulögð tækifæri fyrir frjálsan leik (á hljóðfæri), leikið 

af fingrum fram fyrir aðra. 

 Einstaklings- eða paravinna í tónlistarhorni: Tækifæri til að semja eða spila á 

hljóðfæri fyrir upptöku. 

 

Hafa ber í huga að öll kennsla verður að vera sveigjanleg, það verður að mega 

bregða út af námskránni ef þurfa þykir (Young og Glover, 1998:9–11). 

Dulabaum (2003) vekur athygli á því að sköpun er afar mikilvægt tæki til að hjálpa 

fólki að finna sinn námsstíl og kennarar verða að vera óhræddir við að fara nýjar leiðir í 

kennslunni. Mikilvægast fyrir kennara er að vera einlægir og heiðarlegir og vera 

óhræddir við að nota tónlistina til að nálgast börnin. Það er engin áhætta fólgin í 

tónlistinni, það er ekki hægt að gera nein hættuleg mistök. Einu mögulegu hindranirnar 

sem kennari gæti þurft að standa frammi fyrir eru eigin ótti og skortur á sjálfstrausti. Að 

virkja börn til sjálfsköpunar er gott markmið kennara og það er aðeins himininn sem 

setur mörkin þegar kemur að því að semja lög og texta. Sköpunin er verkfæri sem allir 

ættu að hafa í verkfæratöskunni sinni. Sköpunin kemur frá hjartanu, krefst hugsunar 

áður en hafist er handa við eitthvert verk og hægt er að deila með öðrum (Dulabaum, 

2003:12-19). 

 

2.6. Hvað er lestur og hvernig á hann sér stað 

Þegar barn lærir að lesa fer ákveðið ferli af stað sem kallað er lestrarferli. Lesandinn 

tengir röð ritaðra tákna við merkingu, hljóð og setningarfræði. Í lestrarferlinu eru tvær 

meginaðgerðir; skilningur og umskráning sem virka báðar samtímis, þ.e. umskráning 
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breytir rittáknum í hljóð og skilningurinn ber með sér að ná merkingu úr því sem er 

umskráð (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:5). 

Til að skýra þessar tvær meginaðgerðir lestrarferlisins þ.e. skilning og umskráningu 

setti Morton fram kenningu sem kölluð er tvíhliða líkanið. Þar koma fram tvær 

mismunandi leiðir í átt að læsi, en læsi merkir hér að vera fær um að lesa ritað mál. 

Þetta eru umskráningarleiðin (hljóðkerfisleiðin) og ritháttarleiðin (sjónræn). Í 

ritháttarleiðinni er öll orðmyndin lesin í stað þess að lesa frá einum staf til annars og 

virkar eingöngu þegar um þekktar orðmyndir er að ræða, eða þær sem þegar hafa verið 

formaðar í orðasafni hugans. Umskráningarleiðin byggir á lögmálum stafrófsins þar sem 

stafir standa fyrir ákveðin hljóð sem tengd eru í hljóðakeðjur sem mynda orð. Hana þarf 

að fara þegar lesin eru ókunnug orð sem ekki eiga sér fyrirmyndir í orðasafni hugans. 

Flestir fullorðnir eru taldir lesa eftir ritháttarleiðinni en talið að þeir þurfi að fara 

umskráningarleiðina þegar um ný eða framandi orð er að ræða ((Robertson, 2000:40–

41; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006:5–7). 

Frith (1985) talar um þrjú þrep eða þrjú stig byrjendanáms í lestri. Þau eru; 

táknmyndastig, umskráningarstig og ritháttarstig. Á táknmyndastiginu notar barn  

sjónræna endurþekkingu vegna þess að það les ekki einstaka stafi heldur orðmyndina í 

heild sinni. Síðan kemur umskráningarstigið þar sem barnið fer að tileinka sér lögmál 

stafrófsins, það fer að skilja að hver stafur á ákveðin hljóð í málinu. Barnið áttar sig á 

tengslunum milli stafs og hljóðs og nú reynir á hljóðkerfislega færni, það þarf að greina 

einstök hljóð í orðum. Að lokum er það ritháttarstigið þar sem færnin til að þekkja 

samband hljóða, einstakra stafa og stafasambanda vex (Frith, 1985:306-308). Rósa 

Eggertsdóttir bendir á að þegar barnið er komið á ritháttarstigið er það orðið næmara 

fyrir ýmsum stafasamböndum, orðhlutum og orðheildum og reiðir sig í auknum mæli á 

þá þekkingu við rithátt þeirra (Rósa Eggertsdóttir, 2008:9).  

Flestir eiga auðvelt með að læra að lesa og velta því lítið fyrir sér hvað býr að baki 

lestrarfærninni. Jón Torfi Jónsson telur lestur vera flókið ferli sem er lítið þekkt (Jón 

Torfi Jónsson, 1987:29). Þekkingin á lestrarferlinu eykst sífellt. Skilningur barns og 

skýr hugsun eru mikilvægir þættir í þróun lestrar. Mörg svæði í heilanum eru virk þegar 

lesið er og ekki er hægt að segja að einhver ein stöð í heilanum sé lestrarstöð (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 1993:3). Farsælt lestrarnám byggist m.a. á góðri sjón- og 

heyrnarskynjun. Það er því mikilvægt að kennari þekki nemendur sína og viti að þessir 
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þættir séu í lagi. Það er nær ómögulegt að skynja eftir öðrum leiðum það sem við 

skynjum með sjón og heyrn. Því þarf fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná til allra 

nemenda án tillits til þess hvar nemendur eru staddir í tengslum við sjónskynjun (Þóra 

Kristinsdóttir, 1984:5,7).  

Þær Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2002) 

eru höfundar að Hljóm-2 sem er skimunarpróf í leikjaformi og ætlað til að kanna 

hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólanum. Þær vísa til Torgesen, Morgan og 

Davis (1992) sem telja að þau börn sem hafa góða hljóðkerfisvitund virðast læra fyrr að 

lesa og virðist ganga betur að tengja saman hljóð og bókstaf. Þær vísa ennfremur til 

rannsókna Mody, Studdert-Kennedy og Brady (1997) sem sýna að þau börn sem eiga í 

erfiðleikum með lestur hafa yfirleitt slaka hljóðkerfisvitund og eigi erfitt með að ríma 

og breyta orðum hljóðrænt þ.e. bæta hljóði inn í orð eða fyrir framan þau. Margir 

leikskólar á Íslandi leggja Hljóm-2 fyrir börnin á fimmta ári í þeim tilgangi að finna þau 

börn sem virðast hafa slaka hljóðkerfisvitund til að geta brugðist við og nýtt síðasta árið 

í leikskólanum til að æfa þau og þjálfa (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir, 2002:8-11) 

Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon (2006:25–28) telja aðalmarkmið 

lestrarkennslu vera að kenna nemendum að verða sjálfstæðir og óháðir lesendur. Þau 

skipta lestraraðferðum í þrjá flokka; 1) eindaraðferðir, 2) heildaraðferðir og 3) 

samvirkar aðferðir.  

 Eindaraðferðir: Nemendur læra fyrst minnstu einingar ritmáls, þ.e. stafi og hljóð 

þeirra. Þeir tengja síðan saman stafi í samstæður og orð og huga að lokum að 

merkingu textans. 

 Heildaraðferðir: Nemandinn styðst að mestu leyti við fyrri þekkingu við lestur, 

beitir forspá um merkingu og nýtir sér rithátt orðanna sem vísbendingu til að fá 

staðfestingu á forspánni. 

 Samvirkar aðferðir: Þær fela í sér kerfisbundna og vandaða kennslu á þeim þáttum 

sem þarf til að lesa og skrifa. Kennslan byggir á gæðatexta og mikilli ritun 

nemenda. Kennarinn styðst við símat til að geta fellt kennsluna á hverjum tíma að 

einstaklingsþörfum. Samvirkar aðferðir sameina að mörgu leyti hinar fyrri. 

 

 Vacca o.fl. skipta lestrarnáminu niður á eftirfarandi hátt: 

 Vitundar-og rannsóknarstig: Barnið nýtur þess að heyra sögur og áttar sig á því að 

ritmálið hefur innihald. Það þekkir einstaka bókstafi, greinir hljóð og les í þykjustunni. 
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Það þekkir einnig vörumerki og umbúðir. Grunnur er lagður að lestrarnáminu og 

forvitni barnsins gagnvart lestri, ritun og hlustun er vakin  

Tilraunastig í lestrarnámi: Barnið áttar sig á lestraráttinni; í hvaða átt er lesið og gerir 

ýmsar tilraunir með lestur og ritun, skrifar einstaka stafi og algeng orð. 

Byrjendalestur: Barnið byrjar að lesa og skrifar einfaldar sögur um þekkt efni. Það 

getur endursagt sögur sem það þekkir vel og spáð fyrir um hvað komi næst. Það lærir 

líka að þekkja fleiri orð sem það getur lesið án þess að hljóða þau. Algengt er að þetta 

stig eigi við um börn í fyrsta bekk. 

Umbreytingarstig: Barnið sýnir meiri færni, öryggið eykst, og það ræður við flóknari 

lestur. Á þessu skeiði verða miklar framfarir í lestri og ritun. 

Sjálfstæður lestur: Barnið hefur náð góðri lestrarfærni og hún eflist alla ævi (Vacca 

o.fl., 2006:60–61). 

Námsþarfir nemenda eru ólíkar og nauðsynlegt að kennarar hafi vald á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem gerir þeim kleift að mæta þessum þörfum. Byrjendalæsi er 

lestrarkennsluaðferð sem telst til samvirkra aðferða eða fellur undir samvirka nálgun í 

lestrarkennslu. Með notkun hennar verður lestrarkennslan fjölbreytt og skapandi. 

Lesarinn styðst samtímis við þekkingu á orðaforða, rithátt, merkingu og setningarfræði. 

Þessir þættir sameinast undir hatti byrjendalæsis. Byrjendalæsi er unnið í þremur 

þrepum, á fyrsta þrepi er m.a. lesinn gæðatexti og umræður eiga sér stað. Í öðru þrepi 

vinna nemendur með tæknilega þætti lestrarnáms svo sem sundurgreinandi og 

samtengjandi viðfangsefni, hljóðvitund, orð, stafi og fleira. Í þriðja þrepi semja 

nemendur efni á grunni upphaflegs texta. Tæknileg vinna með letrið og hljóðin fer fram 

innan orðaforða textans á hverjum tíma. Eftir því sem færni nemenda eykst, er 

markvisst stutt við sjálfstæði þeirra í vinnubrögðum. Mikið er lagt upp úr 

félagastuðningi nemenda í lestrarnáminu og því vinna þeir mikið í hópum (Rósa 

Eggertsdóttir, 2007:18). 

 

2.7. Lesskilningur 

Lesskilningur er það að meðtaka merkingu lesins texta og það virðist nokkuð einföld 

aðgerð við fyrstu sýn, en kennarar hafa komist að raun um að svo er ekki. Lesandinn 
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grípur til fjölþættrar færni og tæknilegrar kunnáttu varðandi sjálft lestrarferlið til að 

auka möguleika á sem bestum skilningi. Fyrst ber að nefna fyrri reynslu lesandans og 

færni hans við að greina og draga saman aðalatriði frá aukaatriðum efnis. Hann er 

gagnrýninn og spyr sig spurninga út frá efninu, dregur eigin ályktanir út frá því sem 

ekki er bókstaflega sagt og spáir fyrir um framhaldið. Miklu máli skiptir hvernig skólar 

standa að kennslu lesskilnings vegna þess að góður lesskilningur er undirstaða 

árangursríks bóknáms. Skilningur lesanda er talinn byggja á  því hvernig ný þekking 

tengist hans fyrri þekkingu (Rósa Eggertsdóttir, 1998:23). Marzano (2004:1–2) heldur 

því fram að það sem nemandinn viti fyrirfram um tiltekið efni fleyti honum enn lengra 

en ella. Hann býr að forþekkingu á efninu og þess vegna nær hann betri tökum á 

námsefninu og þar með betri árangri í náminu.  

Áhrif á þróun læsis hafa ekki mikið verið rannsökuð en bent hefur verið á að 

markviss kennsla geti bætt námsárangur. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft, segir 

máltækið og líklegt má telja að auðugt móðurmálsumhverfi þar sem mikið er talað við 

og lesið fyrir börn hafi jákvæð áhrif. Varast ber þó að vera með fullyrðingar í því 

samhengi. Þegar um litla örvun að ræða á þessu sviði kemur það verst niður á þeim 

börnum sem einnig hafa aðra áhættuþætti, s.s. seinkaðan málþroska (Catts og Kamhi, 

2005:94–95).  

 

2.8. Fjölbreytileiki orða og umfang orðaforðans 

Nokkuð erfitt getur reynst að finna út úr því hversu góð almenn orðþekking er vegna 

þess að sum orð hafa margar merkingar eftir samhengi og aðstæðum. Stundum koma 

fyrir kunnugleg orð en ekki ljóst hvað þau þýða. Börn eru sérlega næm á þetta og það er 

í eðli þeirra að leita að merkingu engu síður en fullorðna fólksins (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2000:71–72).  

Guðmundur B. Kristmundsson fjallar um fjögur svið orðaforðans. Þau eru: 

Orðaforði talmáls, orðaforði hlustunar, orðaforði lestrar og orðaforði ritunar. Hvort 

orðaforði talmáls er mikill eða rýr ræðst í flestum tilvikum af því hvernig staðið er að 

uppeldi barnsins á heimilinu. Hvort barnið hefur verið hvatt til að tjá sig um eigin 

reynslu og þekkingu og hvort mikið hafi verið talað við það eða lesið fyrir það. Sá 

orðaforði sem barnið ræður yfir og nýtir til skilnings er orðaforði hlustunar og hann er 
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náskyldur orðaforða talmáls. Orðaforðinn sem notaður er til að skilja lesinn texta er 

nefndur orðaforði lestrar. Þegar lesið er fyrir börn, með þeim eða þau hvött til að lesa 

sjálf er lestrarorðaforðinn styrktur. Að lokum er það orðaforði ritunar sem skyldur er 

orðaforða lestrar og nýtist barninu þegar það skrifar. Hann verður best efldur með lestri 

og því að skrifa oft og reglulega frá því að barnið byrjar að læra að skrifa. Besta leiðin 

til að auka við orðaforða barna er að lesa fyrir þau. Mikilvægt er að foreldrar lesi jafnt 

námsefni og annað efni fyrir börnin. Þau geta þá rætt um það og velt vöngum yfir 

ýmsum atriðum textans. Þannig hjálpa foreldrar börnum sínum að auka orðaforðann og 

virkja þann hluta sem þau höfðu þegar öðlast en ekki gert sér grein fyrir (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2000:74-77). 

Biemiller (1999:12–13), telur að eðlislægur munur á börnum og reynslu þeirra hafi 

talsverð áhrif á hve fljótt mál þeirra þróast. Tengslin á milli hlustunarorðaforða og 

margra þátta sem mældir eru á greindarprófum eru svo sterk að orðaforðamælingarnar 

eru stundum notaðar sem greindarpróf. Það eru greinileg merki þess að mismunandi 

umhverfi barna tengist mun á mál- og orðaforðaþróun og að frekar einföld íhlutun geti 

tvöfaldað venjulegan vöxt orðaforða, að auka megi orðaforðann á skjótan hátt með 

viðeigandi aðgerðum sem m.a. felast í því að hvetja börn til frekari lestrar. 

Þegar talað er um orðaforða íslenskra barna er annars vegar rætt um orðaforða 

barna á aldrinum eins til sjö ára og hins vegar rætt um takmarkaðan og rýran orðaforða 

ungs fólks sem oft tengist umræðunni um gott og slæmt málfar. Fólk hugar ef til vill 

ekki að því að margir unglingar samtímans þekkja ekki gömlu orðin sem tengdust 

heyskap og fiskverkun enda er það flestum þeirra framandi heimur, þau samsama sig 

ekki þeim aðstæðum því þau þekkja ekki; heim heyskapar og fiskverkunar. Hér gætir ef 

til vill fordóma hjá eldra fólkinu í garð unga fólksins og hinir eldri gleyma því í leiðinni 

að unga fólkið kann kynstrin öll af orðum sem tengjast tölvum og tækni sem þau sjálf 

kunna ekki. Í þessu tilliti er því frekar hægt að tala um einkenni kynslóðabils í stað 

umfangs orðaforða (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000:76).  

 

2.9. Að kenna orðaforða 

Vacca og félagar (Vacca o.fl., 2006:265) benda á mikilvægi þess að vinna með beina 

kennslu orðaforða og orð í sínu víðasta samhengi hvern einasta skóladag. Hér veltur á 
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kennaranum, færni hans, kunnáttu og útsjónarsemi til að miðla efninu á áhugaverðan 

hátt til nemenda svo þeir meðtaki boðskapinn og tileinki sér hann. Þau styðjast við sex 

meginreglur við kennslu orðaforða sem þau telja afar vænlegar til árangurs:  

 Veljið og kynnið orð sem munu koma fyrir sjónir barnanna þegar þau fara að rýna 

í fyrirhugaðan texta. Þótt lesendur þekki ekki öll orð textans skilja þeir þau oft 

vegna samhengisins. Ef unnið er með hagnýtan orðaforða og þann texta sem 

nemendur þurfa að lesa í námi sínu má búast við því að lesskilningur aukist. Varast 

ber að einblína á sérstök, fágæt, löng, forn eða afbrigðileg orð eingöngu vegna þess 

að þau eru erfið. Mun mikilvægara er að þjálfa lykilorð og vinna með einhvern 

texta úr daglegu námi. Hér má sjá fyrir sér eins konar þrepavinnu: 

Lykilorð eru þau orð sem skipta mestu máli við að skilja þær hugmyndir sem þau 

fela í sér undirstöðuþekkingu til að geta skilið hvað sagt eða skrifað er. Nytsamleg 

orð eru þau orð sem koma oft fyrir og hafa mikla notkunarmöguleika. Áhugaverð 

orð eru orð sem eru áhugaverð og spennandi. Þau höfða til ímyndunaraflsins og 

skapandi hugsunar. Orð til uppbyggingar orðaforða eru t.d. orðhlutar og sú 

athugun sem gengur út á að skýra merkingu orðs út frá umhverfi þess eða 

samhengi. 

 Kennið orð í tengslum við önnur orð. Oft er um að ræða orð sem tengjast 

grunnhugtökum. Börn þróa með sér aðferðir til að tengja nýja vitneskju og ný orð 

við fyrri vitneskju og eldri orð. Að tengja og sameina: Safna saman skyldum orðum 

og hugtökum, samanburður, flokkun, alhæfing. Dæmi: safna orðaspjöldum og 

skipta í flokka. Að undanskilja: Að gera sér grein fyrir hvað á við og hvað á ekki 

við. Vitsmunaleg úrvinnsla er að sortera úr fjölda orða þau orð sem ekki eiga saman 

og maður vinnur á þann hátt úr þekkingu sinni. Að velja: Að velja viðeigandi orð, 

eftir þar til gerðum markmiðum, velja úr samheitum, andheitum eða margræðum 

orðum, allt eftir því sem við á. Dæmi: Þögn hennar var tekin sem _______ (aðdáun, 

samþykki, andúð, gremja). Að álykta: Ályktunarfærni; Að ígrunda hvaða orð hæfa 

sem niðurstöður út frá gefnum forsendum.  

 Kennið börnunum að tengja orð við fyrri þekkingu. Hér eru orð, hugtök og þekking 

flokkuð og mikilvægt að gera sér grein fyrir forþekkingunni svo að hægt sé aðlaga 

nýja þekkingu þeirri eldri. 

 Kynnið viðfangsefnið fyrirfram og virkið þannig þekkingu nemenda. Til að forþekking 

nemenda nýtist er mikilvægt að nemendur tengi orð og/eða hugtök við fyrri þekkingu. 

Þá er líklegra að þeir skilji texta með orðum sem þeir þekktu ekki fyrir. Gott er að fá 

nemendur til að lesa, ræða saman, álykta, taka saman og segja frá og vinna svo áfram 

úr textanum. 

 Kennið orð kerfisbundið og fáist við dýpri merkingu þeirra. Með dýpri merkingu er 

ekki eingöngu  átt við að finna orðið og setja það í eyður, heldur að tengja það fyrri 

þekkingu, skilgreina það, segja frá því með eigin orðum og nefna dæmi. Aðgæta 

þarf hvernig orð tengjast í setningum, athuga andheiti og samheiti, kanna 

margræðni orða og fleira sem fær nemandann til að huga að dýpri merkingu. Með 

kerfisbundinni kennslu er átt við markvissa þjálfun á tilteknum fjölda orða í 

ákveðinn tíma, t.d. með innlögn, úrvinnslu, upprifjun og styrkingu. Velja þarf 

viðeigandi aðferðir, gefa kennslunni tíma og skipuleggja hana til lengri tíma. Það 

tekur tíma að öðlast nýjan orðaforða og þá duga engar skammtímalausnir. 

 Vekið áhuga á orðum. Það er staðreynd að mörgum þykir leiðinlegt að læra nýjan 

orðaforða. Nemendur tengja gjarnan námið við orðabókarþjálfun: Að fletta upp 

orði, skrifa þýðingu og setja orðið í setningu. Það er hætt við að þetta ferli verði 
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vanabundið og rútínukennt. Nemendur verða að vita hvers vegna, hvernig og 

hvenær á að nota orðabók. Kennarinn skiptir mjög miklu máli hvað varðar að örva 

áhuga nemenda á námsefninu. Það er á hans valdi að leggja námsefnið fram á 

áhugaverðan og aðgengilegan hátt og best er auðvitað ef hann starfar af eldmóð því 

þá hrífur hann nemendurna með sér (Vacca o.fl., 2006:260–265).  

 

Blachowicz og Fischer (2002:7–14), nefna fjórar aðferðir sem kennarar geta nýtt 

sér í kennslustofunni við kennslu orðaforða. Fyrstu aðferðina nefna þau; „orð-

meðvituðu skólastofuna.“ Hún gengur út á að skoða öll ný orð af kostgæfni, fara í 

orðabækur, orðaleiki, leika með rím og þrautir úr umhverfinu til að gera viðfangsefnið 

aðlaðandi, svo nemendurnir fyllist af lærdómsákafa og sökkvi sér hreinlega ofan í 

viðfangsefnið. Önnur aðferðin er „samhengisgreining út frá fyrirmælum formfræðinnar 

og orðabóka“; að vinna út frá hinu þekkta yfir í hið óþekkta. Mikilvægt er að nemendur 

geri sér grein fyrir grunvallarforsendum sem liggja hér að baki. Að læra ný orð í 

gegnum reynslu er varanlegasta aðferðin til að byggja upp orðaforða. Dæmi: Við lærum 

ýmis hugtök í fótbolta (fríspark, horn, rangstaða) með því að stunda hann. Umræður eru 

á sama hátt gott tæki til að byggja upp orðaforðann með samtölum og rökræðum um 

námsefnið. Þriðja aðferðin er að gera merkingu orða og samhengi sýnileg á 

uppbyggilegan hátt, t.d. með því að útbúa orðasafnskort (hugtakakort). Þannig skrifar 

maður öll orð (hugtök) sem tengjast orðinu útfrá því og getur það þróast á ýmsan hátt og 

orðið mjög fjölþætt eða verið bara einfalt. Það fer eftir hversu hugmyndaríkir þeir eru 

sem taka þátt í að fylla það út. Fjórða aðferðin er að hugsa í tveimur stærðum varðandi 

þekkingarorðaforða, annars vegar dýpt og hins vegar breidd. Dýptin vísar til 

þekkingarinnar á viðkomandi orði. Dæmi: Veistu um hvað textinn eða samtalið fjallar? 

Getur þú notað orðið á viðeigandi hátt? Getur þú skilgreint það? Breidd þekkingar á 

tilteknu orði vísar til dýptar þ.e. hvernig það tengist öðrum orðum. 

Mikill og góður orðaforði er forsenda þess að menn geti tjáð sig í ræðu og riti um 

þá þekkingu sem þeir búa yfir, gert sér grein fyrir og afmarkað vitneskju sína og hann er 

efniviður sem gefur möguleika á að afla nýrrar þekkingar. Börn læra orð meðvitað og 

ómeðvitað og hægt er að styrkja orðaforðann og bæta hann enn frekar með markvissum 

vinnubrögðum. Þessu til staðfestingar vísar Guðmundur B. Kristmannsson (2000) til 

Michael F.Graves sem telur nauðsynlegt að nemendur læri ekki eingöngu að lesa þekkt 

orð, heldur læri einnig nýja merkingu á þekktu orði, læri ný orð yfir þekkt hugtök og 

læri hugtök yfir orð sem verið er að læra. Ennfremur að nemendur fáist við að skýra og 
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dýpka merkingu þekktra orða og fái tækifæri til að tjá sig (Guðmundur B. 

Kristmannsson, 2000:79–80). 

 

2.10. Ritun 

Marcia Baghban (2007) prófessor í kennslu yngri barna við Queen College, í New York 

telur að í upphafi skólagöngunnar efli teikningar ritun barna og hún talar um mikilvægi 

þeirra til að styðja við ritunina, þ.e. það hjálpi börnunum að koma röð og skipulagi á 

eigin hugsanir og reynslu, auk þess sem þau eigi oft auðveldara með að tjá sig með 

teikningum þegar vantar að setja orð á hlutina. Hún vitnar m.a. til Powell, Davidson og 

Whitmore (2005) þegar hún segir frá því að þrátt fyrir að á níunda áratugnum hafi verið 

mjög mikið rannsakað í sambandi við ritun, hafi algjörlega verið horft framhjá 

mikilvægi teikninga og sá þáttur stórlega vanmetinn í allri umfjöllun um ritun 

(Baghban, 2007:21).  

Á undanförnum árum hafa orðið gífurlegar áherslubreytingar hvað varðar 

kennsluaðferðir í ritun meðal yngstu nemendanna og margir aðhyllast hina þroskandi 

leið sem gerir greinarmun á skáldskap og afritun og þar er viðurkennt að ung börn kunni 

ýmislegt um ritun þegar þau koma í skólann og að á því megi byggja. Browne (2001) 

telur mikilvægt að kennarinn hvetji nemendur til að skrifa sem mest frá eigin brjósti án 

þess að hafa áhyggjur af stafsetningu og skrift. Það skipti öllu máli að þau skrifi, hitt 

komi síðar. Kennarinn þarf að hvetja börnin til umræðna sín á milli um hvað þau skrifa 

og hvernig best sé að skrifa. Börnin þurfa að fá að koma skoðunum sínum og 

hugmyndum á framfæri á blað og finna að það sem þau skrifa er litið jákvæðum augum, 

þannig verður það hvatning til frekari skrifa (Browne, 2001:88-90). 

Rog (2003) talar um fimm stigi ritunar. Á fyrsta stiginu (modeled writing) er    

kennarinn með sýnikennslu. Á öðru stigi (shared writing) koma nemendur með 

hugmyndir en kennarinn er leiðandi. Þriðja stigið (interactive writing) er samvirk ritun. 

Þar skrifa og semja kennari og nemendur saman. Fjórða stigið (guided writing) er 

leiðbeinandi ritun þar sem nemendur æfa færni undir handleiðslu kennarans. Að lokum 

er það fimmta stigið (independant writing) þar sem nemendur skrifa sjálfstætt án 

beinnar íhlutunar kennarans. Hér taka þeir ábyrgð á skrifum sínum en geta auðvitað 
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leitað til kennarans ef þeir þurfa. Mikilvægt er að virkja alla nemendur til umræðu og 

jákvæðrar gagnrýni á skrif hvers annars (Rog, 2003:9-10).  

Browne (2001) leggur áherslu á að í skólastofu nemenda sé umhverfi sem vísi til 

veruleika barnanna, lífsins utan veggja skólans. Eins konar hlutverkakrókar þar sem 

hægt er að æfa sig í afhöfnum fullorðna fólksins í hinu daglega lífi með tilliti til ritunar. 

Dagblöð, tímarit, póstkort, heillaóskakort, boðskort, matreiðslubækur, dagatöl og 

matseðlar eru dæmi um það sem þar gæti verið að finna. Browne telur börnin skilja 

frekar mikilvægi ritunar þegar þau upplifa samhengið við hinar raunverulegu athafnir 

daglegs lífs; þegar þau sjálf skrifa innkaupalista eða boðskort o.s.frv. (Browne, 

2001:108). 

 

2.11. Að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla 

Í lögum um leik- og grunnskóla segir að menntamálaráðherra setji skólunum 

aðalnámskrá þar sem fram kemur útfærsla um uppeldishlutverk skólanna og meginstefnu 

í kennslu og kennsluskipan (Lög um leikskóla, 2008:13.gr.; Lög um grunnskóla, 

2008:24.gr.). Lögin kveða á um að nemendur fái sem jöfnust tækifæri til náms og 

skólinn eigi að koma til móts við þarfir og alhliða þroska hvers og eins. Markmið 

skólans eru margvísleg og tengjast ekki eingöngu aukinni þekkingu heldur einnig að 

gera nemendur færa um að takast á við daglegt líf og síbreytilegar kröfur samfélagsins. Í 

skólanum þarf að þroska félagslega færni og leggja áherslu á skipulagningu og 

samskiptahæfni nemenda. Til að ná fram þessum markmiðum þarf skólinn að geta tekist 

á við ýmsar nýjungar og breyttar kröfur í samfélaginu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:7-8; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:9-11).  

Fyrstu tímamót í skólagöngu barns er þegar það byrjar í leikskóla og fyrir flest börn 

er það stór áfangi. Að hefja grunnskólagöngu eru líka stór tímamót í lífi barns og getur 

haft umtalsverðar breytingar í för með sér fyrir barnið og fjölskyldu þess (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:65). Húsaskipan þessara tveggja skólastiga er yfirleitt frekar ólík og 

grunnskólabyggingar eru öllu jafnan stærri en leikskólarnir. Kennslustofur grunnskóla 

eru um margt ólíkar deildum leikskóla og daglegt skipulag frábrugðið. Börnum er 

yfirleitt raðað í bekki eftir aldri í grunnskólanum og skóladeginum skipt niður í fjörutíu 

mínútna kennslustundir með tíu til tuttugu mínútna löngum frímínútum á milli. Flest 

börnin kynnast þar í fyrsta sinn í frímínútum og nestistímum. Í leikskólanum er 
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skipulagið yfirleitt sveigjanlegra og börnum oft skipt í aldursblandaða hópa (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:67). 

Hið félagslega umhverfi barna breytist einnig við að fara úr leikskóla í grunnskóla 

þar sem þau fara úr einu félagslegu kerfi yfir í annað. Það eru yfirleitt fleiri börn sem 

þau hafa samskipti við í grunnskóla en leikskóla, annar samskiptamáti við fullorðna og 

flóknara félagslegt umhverfi. Í stærri grunnskólum koma börn oft frá mörgum 

leikskólum og þurfa að aðlagast nýjum félögum. Þetta eru ekki síður viðbrigði fyrir 

foreldrana. Börnin voru elst í leikskólanum en verða yngst við komuna í grunnskólann 

og geta það verið viðbrigði fyrir þau. Þar að auki er minna um einstaklingsaðstoð í 

grunnskólanum því það eru fleiri börn á hvern fullorðinn sem getur valdið því að 

samskiptin við fullorðna verða ekki eins náin og í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:67). 

Væntingar og námskröfur frá foreldrum, kennurum, nærumhverfi og skólanum 

breytast þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Námskrár og kennsluaðferðir eru 

ólíkar. Leikurinn sem er aðalnámsleiðin í leikskólanum, listgreinar og skapandi starf fá 

minna vægi í grunnskólanum og eru leystar af hólmi með formlegu lestrar- og 

stærðfræðinámi. Væntingar umhverfisins snúast um að börnin standi sig og sinni því 

námi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:67). 

Samkvæmt rannsókn á viðhorfum barna í 1.bekk grunnskóla sem framkvæmd var í 

tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í janúar 2006, telja börn lestur og 

stærðfræði vera meginviðfangsefni fyrsta bekkjar og hlutverk kennara sé aðallega fólgið 

í kennslu þessara námsgreina. Þættir sem oft voru nefndir leiðinlegir tengdust lestrar- og 

srtærðfræðinámi þó vissulega væru undantekningar á því. Það sem þótti skemmtilegast 

voru leikfimi, sund, frímínútur og tímar þar sem börnin fengu að velja sér viðfangsefni 

og vinna frjálst. Þau tuttugu börn sem tóku þátt í rannsókninni, tíu drengir og tíu stúlkur 

töldu sig hafa lítil áhrif á kennsluna og virtust ekki upplifa lýðræðislega starfshætti í 

skólanum. Þeim fannst þar að auki bæði erfitt og leiðinlegt þegar um 

samskiptaerfiðleika milli nemenda eða kennara og nemenda var að ræða (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008:9-12). Árið 2005 fór fram rannsókn í einum leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu í þeim tilgangi að kanna hver væru viðhorf barna til leikskólans og 

flutningsins yfir í grunnskólann. Í stuttu máli voru niðurstöður þær að mörg barnanna 

litu á leikskóladvölina sem hluta af samfelldu námi en önnur litu á leikskólann sem 
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íverustað meðan foreldrar þeirra væru í vinnu. Niðurstöður sýndu einnig að það skipti 

börnin höfuðmáli að eiga góð samskipti við önnur börn, fá að leika sér og hafa val um 

viðfangsefni. Það sem ekki reyndist áhugavert voru verkefni sem kröfðust þess að 

börnin sætu hljóð og færu eftir fyrirmælum. Börnunum fannst þau ekki fá að hafa áhrif 

á skipulag og ákvarðanatöku en fengu að einhverju leyti að velja viðfangsefni og 

leikfélaga og sum barnanna kviðu fyrir grunnskólagöngunni (Jóhanna Einarsdóttir, 

2006:69). Samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfum og 

væntingum barna til grunnskólagöngunnar á undanförnum árum virðast börn líta á 

upphaf grunnskólagöngu sinnar sem einn stærri viðburða lífsins (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:126). 

Foreldrum finnst vera mikill munur á leikskóla og grunnskóla og þeir virðast gera 

ráð fyrir breytingum á menntunarlegu umhverfi þegar börnin byrja í grunnskóla og 

reikna með miklum breytingum á högum barnanna samkvæmt niðurstöðum 

ofangreindra rannsókna. Sumir hafa þó áhyggjur af því að börnin séu of lítil til að byrja 

í grunnskóla og óttast að þau standi ekki undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra. 

Áhyggjur af því að börnin rati ekki á klósett, yrðu lögð í einelti eða týndust í stórum 

barnahópum grunnskólans voru einnig þættir sem foreldrar virtust hafa áhyggjur af. 

Hins vegar virtust foreldrar ekki uppteknir af því hvort börnin hefðu á valdi sínu 

ákveðna þekkingu eða færni en töldu afar mikilvægt að börnin hefðu stuðning eldri 

systkina eða félaga og vina þegar þau kæmu í grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:155-156). 

Árið 2004 var gerð rannsókn undir forystu Jóhönnu Einarsdóttur lektor við Háskóla 

Íslands  um þær aðferðir sem leik- og grunnskólakennarar í Reykjavík nota til að tengja 

skólastigin (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:106-107). Rannsóknin leiddi í ljós að 

grunnskólinn er mun betur kynntur  fyrir leikskólabörnum en leikskólinn fyrir 

grunnskólanum hvort sem það er vegna þess að leikskólakennarar veiti grunnskólanum 

ekki upplýsingar eða að grunnskólakennarar sækist ekki eftir þeim. Hvorki virðist heldur 

vera lögð áhersla á samfellu í hugmyndafræði né kennslufræði skólastiganna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að fyrst og fremst sé lögð áhersla á 

upplýsingastreymi og samskipti milli kennara beggja skólastiganna en einnig 

undirbúning leikskólabarnanna fyrir grunnskólagönguna. Lítið virðist vera um 

raunverulegt samstarf við foreldra heldur snúast samskiptin um almenna 

upplýsingamiðlun frá skóla til foreldra. Lítið tillit virðist vera tekið til þeirra 
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félagatengsla sem börnin hafa myndað í leikskólanum og því ekki lögð áhersla á að vinir 

fái að hefja skólagönguna saman (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:114-115). 

 

2.12. Að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda 

Sigrún Aðalbjarnardóttir telur að hugsunarform hvers og eins séu sérstök vegna 

samspils líffræðilegra þátta, reynslu og félagslegs umhverfis og því sé mikilvægt að 

koma til móts við þarfir hvers barns á því þroskastigi sem það er statt. Viðfangsefnin 

þurfi að vera hæfilega ný til að barnið tengi þau eigin hugsanaformum, annars fari 

þekkingin fyrir ofan garð og neðan. Áherslan sé lögð á að hvert barn fái notið sín á eigin 

forsendum. Mikilvægt er að hlúa að hæfni barna og unglinga til að setja sig í spor 

annarra og nefnir Sigrún „gullnu regluna“ því til fulltingis (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007:117). 

Eitt af markmiðum skólanámskrár er að undirbúa einstaklinginn undir þátttöku í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Þar sem nemendum eru kennd vinnubrögð og fleira til að geta 

unnið að og úr málum á félagslegan og lýðræðislegan hátt, enda sé leikskóli sá 

vettvangur þar sem lögð er áhersla á þau gildi og starfshætti sem einkenna lýðræðislegt  

samfélag. Þar sem allir taka virkan þátt í samræðum um almenn málefni, hlusta og 

skiptast á skoðunum, bera ábyrgð á sjálfum sér, vinna saman, hafa val um verkefni og 

leiðir, hafa áhrif á leikskólastarfið og eru þátttakendur í heimspekilegum umræðum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26). Í öllu skólastarfi er mikilvægt að tekið sé tillit til 

ábyrgðar nemenda og áhuga á eigin námi. Lífsleikni og samfélagsgreinar eru 

nauðsynlegar til að efla þekkingu og jákvæð viðhorf til lýðræðis og mannréttinda, þar 

sem umhyggja fyrir fólki, dýrum og umhverfi skipar stóran sess (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:19). Skólinn hefur þeim skyldum að gegna að stuðla 

að alhliða árangri nemenda sinna og því þarf hann að huga að félagslegum, 

tilfinningalegum og námslegum þáttum og flétta þeim saman til að byggja upp 

heilsteypta einstaklinga (Rúnar Sigþórsson o.fl.,1999:26). Kennarar þurfa að hafa getu 

til að greina mismunandi þarfir nemenda sinna á öllum aldursárum og koma til móts við 

þær eigi nemandinn að hafa eitthvert gagn af náminu. Fræðimenn telja að nemendur 

læri með mismunandi hætti (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:127-141). Í því samfélagi sem 

við lifum í er nauðsynlegt að nemendur læri að afla sér þekkingar. Því þarf að stuðla að 

því að nemendur séu virkir þátttakendur í náminu. Það er nausynlegt að skapa hverjum 
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nemanda þær námsaðstæður sem henta honum best því nemendur eru ólíkir og það sem 

hentar einum hentar ekki endilega öðrum. Af þeim ástæðum er mikilvægt að bjóða upp 

á mismunandi aðferðir og námshætti (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:161). Til að bæta 

árangur í skólastarfi hafa menn beint sjónum sínum að námsaðlögun. Hún miðar að því 

að skipuleggja sem jöfnust tækifæri nemenda til að ná hámarksárangri í námi út frá 

eigin forsendum. Nemendur hafa í grófum dráttum sömu námskrá og sömu markmið en 

leiðirnar sem þeir fara eru mismunandi, sniðnar að hverjum og einum. Þær 

námsaðstæður sem nemendur búa við hafa mikil áhrif á hvernig þeim gengur og geta 

kennarar alveg eins orðið valdir að námserfiðleikum eins og að koma í veg fyrir þá, 

haldi þeir ekki rétt á málum. Námsaðlögun má t.d. skipuleggja með fjölbreyttum 

vinnubrögðum, samvinnu nemenda og bekkjarstjórnun. Það er sameiginlegt verkefni 

skólans í heild og á ábyrgð hans að leita leiða til að aðlaga námið að þörfum nemenda 

sinna. Hann þarf að meta þá einstaklinga sem honum er ætlað að mennta, hvernig búið 

er að þeirra námi og tengslin þar á milli. Sé kennsluskipulagið þannig að nemendur hafi 

tækifæri til að fara mismunandi leiðir að markmiðum eru meiri líkur á að allir nái þeim 

að lokum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999:159-174). 

 

2.13. Áhrif viðhorfa og samstarfs kennara á gæði skólastarfs 

Um mikilvægi samstarfs kennara bæði innan hverrar skólastofnunar, skólastofnana á 

milli og við fræðsluyfirvöld þarf vart að deila og áhrif þess geta verið afdrifarík fyrir 

gæði skólastarfs. Skipuleggja þarf samstarf á þann hátt að hlutaðeigandi aðilar hafi 

ávinning af því og samvinna þeirra byggist á jafnrétti. Samstarfsaðilar verða að gera sér 

grein fyir því að samstarf krefst þolinmæði, það tekur tíma að byggja það upp og 

mismunandi skoðanir og mótsagnir reyna á vilja, sveigjanleika og gagnkvæman skilning 

allra aðila. Skýr hæfilega ögrandi markmið, einfalt og hagkvæmt skipulag og samband 

byggt á gagnkvæmri hreinskilni og virðingu stuðlar að góðum árangri og getur jafnvel 

gefið fjárhagslega ávinning. Staðblær hverrar skólastofnunar ræðst  að miklu leyti af 

gildismati kennara og því er mikilvægt að skilja þær hugmyndir sem móta gildismat 

þeirra. Þetta á við hvort sem um er að ræða innbyrðis samvinnu eða samstarf við aðila 

utan skólans. Vel heppnað skólastarf veltur á einnig á skoðunum kennara. Samræmist 

skoðanir kennara ekki þeirra sem vilja breytingar og umbætur verður enginn árangur. Í 

vel heppnuðu samstarfi kennara má ætla að felist gagnkvæmur skilningur á 
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sameiginlegum verkefnum, gagnkvæm virðing, góð samskipti og skýrar væntingar. 

Ennfremur fagleg umræða, lausnamiðuð úrvinnsla, vilji til úrbóta og áhugi fyrir 

sameiginlegum árangri og samvinnu. Einnig stöðugt sjálfsmat, aukin skilvirkni, 

skilningur á mikilvægi endurmenntunar, færni og reynslu og síðast en ekki síst aukin 

valddreifing, bætt stjórnun og skilningur á góðri aðlögun nýrra starfsmanna (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999:54-59). 

Í nútíma þjóðfélagi og skólaumhverfi eru gerðar sífellt meiri kröfur um sérhæfingu 

einstaklinga. Kennarar þurfa að vinna og undirbúa sig sem sérfræðingar væru í sem 

flestu er lítur að kennslu og kennsluháttum. Eitt af markmiðum kennslu í samfélagi þar 

sem breytingar eru örar er að skapa góða námsmenn með getu og hæfileika til að læra í 

takt við hina hröðu þróun í samfélaginu. Góðir skólar stuðla að þessu markmiði með því  

að setja skýra stefnu og ramma utan um hlutverk hvers og eins, þannig að nemendur 

jafnt og aðrir starfsmenn skólans viti hvert þeirra hlutverk er og hvert þeir eigi að stefna 

(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og West, M., 1999:20-21, 41-52). 

Árið 2010 var framkvæmd könnun á viðhorfi kennara í grunnskólum á Akureyri í 

þeim tilgangi að kanna viðhorf þeirra til starfsins og starfsaðstæðna í skólunum í því 

augnamiði að vinna að og hvetja til þróunar og umbóta í skólastarfinu (Trausti 

Þorsteinsson, 2010:3). Samkvæmt könnuninni virðast kennarar ánægðir með faglega 

stefnu skólastjóra og þær nýjungar sem unnið er að í þeirra skóla. Þeir virðast einnig 

hafa mjög jákvætt viðhorf til faglegs starfs í skólanum og telja skólann leggja áherslu á 

jákvæð samskipti nemenda og starfsfólks. Kennarar telja að fjölbreyttar kennsluaðferðir 

séu viðhafðar í skólum þeirra og telja sig vera vel meðvitaða um einstaklingsbundanar 

námsþarfir allra nemenda sinna. Þeir hafa einnig jákvætt viðhorf til samskipta við 

foreldra og vilja flestir aukna þátttöku þeirra í skólastarfinu sem þeir telja að myndu 

hraða umbótum í skólanum. Þá ályktun má draga af þessari niðurstöðu að mikilvægt 

væri fyrir skólana að leitast við að auka samstarf við foreldra enn frekar því það leiði til 

umbóta fyrir skólastarfið og hagsbóta fyrir nemendur (Trausti Þorsteinsson, 2010:17).   
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2.14. Samantekt 

Varðandi tónlistarþáttinn virðist það vera nokkuð samdóma álit fræðimanna að höfða 

beri til áhuga barna og hægt sé að gera lesturinn mun áhugaverðari með hjálp tónlistar. 

Þar séu kennaranum í raun engin önnur mörk sett en þau sem hann setur sér sjálfur. 

Áhersla er lögð á að margt sé hægt að gera í sambandi við tónlist án þess að kennarinn 

sé sérfræðingur í henni. Áræðni kennara og hugmyndaflug skiptir sköpum og kennarar 

þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að gera alvarleg mistök með því að nota tónlist, því 

ekki er talið að það sé hægt. Aðalatriðið er að sitja ekki auðum höndum, heldur virkja 

hugmyndaflugið, að hver kennari finni sinn styrk. Þeim er rannsaka áhrif tónlistar ber 

saman um að hún geti verið stórkostlegt tæki til þess að nota við hvers konar nám. 

Tónlistin er eitthvað sem býr í öllum og það er mikilvægt að öllum börnum sé boðið að 

njóta tónlistar því allir hafa hana í sér. 

Málumhverfi barna, kennsluhættir og hvatning kennara skipta miklu máli og 

eldmóður getur áorkað miklu. Að styðja við, tala við, aðstoða og hvetja börnin til frekari 

dáða eykur sjálfstraust þeirra, eykur orðaforðann og er þeim hvatning til áframhaldandi 

lestrar.  

Hvað varðar mismunandi þarfir nemenda virðist sá skilningur ríkja innan 

skólasamfélagsins í dag að koma þurfi til móts við alla nemendur á þeirra forsendum. Þá 

er mikilvægt að boðið sé upp á fjölbreytni í kennsluháttum því það sem hentar einum 

nemanda hentar kannski ekki öðrum. 

Um samstarf kennara er það helst að segja að það getur reynst afdrifaríkt fyrir gæði 

skólastarfs að þeir hafi samráð hvort sem um ræðir innan skóla, milli skólastofnana, 

skólastiga eða við fræðsluyfirvöld. Allt samstarf þarf að skipuleggja á þann hátt að 

hlutaðeigandi aðilar hafi ávinning af því og samvinna þeirra byggist á jafnrétti. 

Þolinmæði, sveigjanleiki, gagnkvæmur skilningur og skýr markmið virðast vera kjarninn 

í góðu og farsælu samstarfi.  

Væntingar og viðhorf  innan skólasamfélagsins og til þess eru mismunandi eftir því 

hverjir eiga í hlut. Hér hefur verið fjallað um væntingar barna, foreldra og kennara til 

leik- og grunnskólans. Nemendur virðast ekki upplifa lýðræðislega starfshætti í 

grunnskólanum og finnst skemmtilegast í frímínútum og í tímum þegar þau mega velja 

sér verkefni sjálf. Í leikskólanum vilja börnin fá að leika sér á meðan pabbi og mamma 
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eru að vinna og foreldrarnir virðast oft hafa áhyggjur af því að börnin séu of lítil þegar 

þau byrja í grunnskóla. Kennararnir hafa mjög jákvætt viðhorf til faglegs starfs í 

skólanum og telja skólann leggja áherslu á jákvæð samskipti nemenda og starfsfólks.  
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3. Rannsóknaraðferð 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem lögð var til grundvallar í 

rannsókninni. Rannsóknarspurningar eru settar fram og þeim aðferðum sem notaðar 

voru við öflun upplýsinga lýst. Þá er fjallað um réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum 

rannsóknum, grein gerð fyrir meðrannsakendum, farið yfir gagnaöflun, siðfræðilegar 

vangaveltur og greiningu gagna.  

Orðið meðrannsakandi þýðir þátttakandi og er fremur notað hér vegna þess að það 

hefur dýpri merkingu en orðið þátttakandi. Þátttakandi í slíkri rannsókn sem þessari er í 

raun að rannsaka fyrirbærið með rannsakandanum og má segja að hann verði þannig 

meðrannsakandi fyrirbærisins, með því að deila reynslu sinni og upplifunum með 

rannsakanda. Við vali á meðrannsakendum verður notast við tilgangsúrtak sem þykir 

henta vel í fyrirbærafræðalegum rannsóknum. Það þýðir að valdir eru einstaklingar sem 

hafa bæði svokallaða dæmigerða reynslu af fyrirbærinu og ódæmigerða, þannig að reynt 

er að koma í veg fyrir að úrtakið sé einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:252). 

 

3.1. Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var leitað eftir upplýsingum um reynslu kennara af lestrarhvetjandi 

skólaumhverfi í leik- og grunnskóla og þætti tónlistar í því umhverfi barna á aldrinum 

fjögurra til sjö ára. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hver er reynsla og upplifun leik- og grunnskólakennara af markvissu 

lestrarhvetjandi skólaumhverfi? 

 

2. Hver er reynsla og upplifun kennara af notkun tónlistar í markvissu 

lestrarhvetjandi skólaumhverfi?  

 

3. Hvernig má nýta tónlist til að örva lestraráhuga barna á aldrinum fjögurra 

til sjö ára? 

 

Undirspurning var: 

Ef lítil sem engin reynsla er af notkun tónlistar, hverjar telur  

meðrannsakandi þá ástæður þess? 
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Að öðru leyti voru viðtölin opin og óstöðluð, það voru ekki notaðar staðlaðar 

spurningar aðrar en þessar þrjár og yfirleitt var opnunin á viðtalinu á þá leið að 

viðkomandi var beðinn um að segja frá reynslu sinni í starfi. Tilgangurinn með því að 

nota óstöðluð viðtöl er að leitast við að fá betri skilning á viðhorfum og lífi fólks. Að 

laða fram upplýsingar úr sammannlegri reynslu er það sem þau snúast um og eru 

aðferðir gagnasöfnunar eigindlegrar aðferðafræði ( Helga Jónsdóttir, 2003:73).  

  

3.2. Rannsóknaraðferð 

Aðferðin sem unnið var eftir í þessari rannsókn er fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð 

sem kennd er við Vancouver-skólann og er hún eigindleg rannsóknaraðferð sem 

prófessor Sigríður Halldórsdóttir hefur sett fram. Helstu hugmyndafræðingar 

Vancouver-skólans eru Anderson (1991), Colaizzi (1978), Spiegelberg (1984/1965), 

Ricoeur (1967,1980, 1990), og Schwandt (1994). Tilgangur slíkrar eigindlegrar 

fyrirbærafræðalegrar rannsóknar er að leita skilnings á merkingu fyrirbæra með það 

fyrir augum að bæta þá þjónustu sem fyrir hendi er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:249).  

Fyrirbærafræði Vancouver-skólans byggir á því að sérhver einstaklingur sjái  

heiminn með eigin augum og að sýn hans hafi mótast af reynslu sem hann hefur orðið 

fyrir og hvernig hann túlkar þá reynslu. Sýn einstaklingsins hefur áhrif á upplifun hans 

af heiminum og hvernig lífi hann lifir. Í Vancouver-skólanum er leitast við að skilja 

hvern einstakling í hans eigin samhengi. Lögð er áhersla á að rannsakandinn byggi upp, 

í samvinnu við þátttakanda, ákveðna heildarmynd af því hvernig reynsla sú sem 

rannsökuð er lítur út frá sjónarhóli þess einstaklings. Sú heildarmynd er síðan borin 

saman við þá mynd sem byggð er upp hjá næsta meðrannsakanda og þannig koll af kolli 

þar til heildarmynd af fyrirbærinu er fullmótuð. Rannsakandinn þarf að vera opinn og 

næmur á fyrirbærið sem hann er að rannsaka. Jafnframt þarf hann að vera opinn fyrir 

sýn annarra. Í rannsóknarferli Vancouver-skólans er talað um sjö vitræna þætti og þeir 

eru: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Í Vancouver-skólanum er rannsóknarferlið sett fram í tólf meginþrepum sem 

lýsa því í aðalatriðum hvernig þar er staðið að rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003:249–250). Þrepin tólf verða talin upp í kafla 3.5. um greiningu og úrvinnslu gagna. 
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3.3. Val á meðrannsakendum 

Til að fá sem víðtækasta innsýn í reynslu kennara af markvissu lestrarhvetjandi starfi 

með börnum á aldrinum fjögurra til sjö ára, var ákveðið að leita bæði til 

grunnskólakennara, leikskólakennara og tónmenntakennara hér á landi. Þátt tóku fjórir 

leikskólakennarar; Andrea, Fríða, Hrafnhildar og Lóa, tveir grunnskólakennarar; Ásný 

og Signý og tveir tónmenntakennarar; Dísa og Edda sem hefur einnig unnið sjálfstætt 

utan grunnskólans með börn á aldrinum þriggja til níu ára. Fjöldi meðrannsakenda var 

metinn út frá umfangi rannsóknar og þar sem vægið milli leikskóla og grunnskóla átti 

að vera jafnt var farin sú leið að hafa fjóra meðrannsakendur frá hvoru skólastigi. 

Tónmenntakennararnir tilheyra grunnskólanum. Meðrannsakendur völdu sér sjálfir nöfn 

til að nota í rannsókninni og einnig hefur nöfnum skóla verið breytt til að ekki sé hægt 

að rekja upplýsingar til þeirra. Það er mikilvægt fyrir rannsóknina að hafa 

tónmenntakennara með í hópnum því þeir eru sérfræðingar á sviði tónlistar og 

mikilvægt að fá þeirra sjónarmið varðandi tónlist sem hvata fyrir lestrarnám. Sumir 

meðrannsakenda nota tónlist markvisst í starfi sínu með börnum í lestrarhvetjandi 

augnamiði. Aðrir nota hana sem hjálpartæki þegar þarf að brjóta upp kennslustund 

t.d.vegna agamála og enn aðrir nota hana til skemmtunar, þegar á að hafa gaman.  

 

3.4. Gagnaöflun – viðtöl 

Gagnaöflun fór fram með óstöðluðum einstaklingsviðtölum rannsakanda við 

meðrannsakendur, þ.e. tekið var eitt viðtal við hvern meðrannsakanda. Tilgangur 

óstaðlaðra viðtala er að lýsa fyrirbærum í tilveru fólks og veita skilning á þeim. Þau 

teljast til gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði þar sem leitast er við að skilja 

reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003:73). Rannsakandi 

byrjaði á að fá formlegt leyfi hjá Gunnari Gíslasyni fræðslustjóra til að taka viðtöl við 

leikskóla- , grunnskóla- og tónmenntakennara (sjá fylgiskjal 3, bls.79).Rannsakandi 

hafði síðan samband við meðrannsakendur og óskaði eftir þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Óskað var eftir skriflegu samþykki þeirra eftir að þeir höfðu verið 

upplýstir um tilgang og eðli rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 1, bls.76 og fylgiskjal 2 

bls.78). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar til að standa vörð um hagsmuni 

meðrannsakenda (sjá fylgiskjal 4, bls.81). Viðtölin voru tekin upp á diktafón og skráð 

orðrétt eftir viðmælendum. Eftir skráningu voru viðtölin greind í þemu og undirþemu. 
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Þær greiningar voru bornar undir meðrannsakendur til að ganga úr skugga um að 

rannsakandi hafi greint rétt þ.e. skilið meðrannsakendur rétt og að rauði þráðurinn í 

viðtölunum hafi komist til skila. Þá var unnið heildargreiningarlíkan sem lagt var undir 

meðrannsakendur, þeirra álit fengið og sagt frá áliti þeirra. Heildargreiningarlíkan er 

búið til út frá túlkun rannsakanda á sameiginlegum niðurstöðum allra viðtalanna og 

sýnir rannsóknarniðurstöður á myndrænan hátt. 

 

3.5. Greining og úrvinnsla gagna 

Til að greina viðtölin var stuðst við áðurnefnd tólf þrep Vancouver-skólans sem verða 

talin hér upp ásamt útskýringum frá Sigríði Halldórsdóttur (2003): 

1. Að velja samræðufélaga (úrtakið). Mikilvægt er að velja samræðufélaga sem hefur 

persónulega reynslu af því sem á að rannsaka enda hafi þeir bæði áhuga og getu til að 

lýsa reynslu sinni. Sú úrtaksaðferð sem yfirleitt er beitt í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum er tilgangsúrtak. Valdir eru einstaklingar sem hafa bæði svokallaða 

dæmigerða reynslu af fyrirbærinu og ódæmigerða, þannig er reynt að koma í veg fyrir 

að úrtakið sé einsleitt. 

2. Að vera kyrr (áður en samræður hefjast). Að ná að kyrra hugann áður en farið er af 

stað í viðtal. Hér þarf rannsakandinn að staldra við áður en hann fer í samræður og 

reyna að leggja til hliðar allar fyrirfram gerðar hugmyndir um viðfangsefnið til að geta 

tekið á móti nýjum hugmyndum. Til að átta sig á þessum fyrirfram gerðum hugmyndum 

sínum er gott að halda rannsóknardagbók þar sem rannsakandi skrifar hjá sér ýmislegt 

sem rannsóknina varðar t.d. dagsetningar viðtala, ýmis hagnýt atriði og þær vangaveltur 

sem tengjast rannsókninni. 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Hér er um að ræða styrkjandi tjáskipti þar sem 

samræðufélagarnir virða persónu hvor annars og eru frjálsir í að tala og hlusta. Sjálfar 

samræðurnar krefjast allrar athygli rannsakandans og rannsakandinn verður að mynda 

tengsl við meðrannsakandann. Þannig getur rannsakandinn fengið innsýn í heim 

meðrannsakandans í þeim tilgangi að skilja betur þá reynslu sem hann er að lýsa. Ef vel 

tekst til í samræðunum og gott samband næst milli rannsakanda og þátttakanda, ber hinn 

síðarnefndi heitið meðrannsakandi með réttu. Hann er í raun að rannsaka fyrirbærið með 

rannsakandanum. 
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4. Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi gagnagreining). Í Vancouver-skólanum er 

unnið samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu. Samræður eru allar teknar upp á 

diktafón og síðan skrifaðar orðrétt niður. Hvert einasta orð og hljóð er skráð hvort 

heldur er hlátur, hikhljóð eða annað og allar þagnir eru líka skráðar. Fyrir 

rannsakandann er mikilvægt að sökkva sér niður í rannsóknargögnin og leyfa þeim að 

búa með sér. 

5. Byrjandi greining á þemum (að setja orð á hugmyndir). Greining gagnanna hefst fyrir 

alvöru þegar viðtölin hafa verið vélrituð upp. Hinn ritaði texti er lesinn yfir eins oft og 

þörf þykir en ekki sjaldnar en tvisvar til þrisvar til að fá heildarmynd af reynslu 

viðmælandans og af fyrirbærinu eins og hann hefur upplifað það. Þá er viðtalið lesið 

yfir og merkt við þau atriði sem þykja mikilvægust. Síðan er textinn lesinn aftur yfir og 

sérstaklega rýnt í þau atriði sem merkt hefur verið við. Rannsakandinn veltir fyrir sér 

þessum merktu atriðum og gefur þeim heiti sem hann skráir á spássíurnar. 

6. Að átta sig á heildarmynd, reynslu hvers einstaklings. Nú er öllum atriðunum sem 

skráð hafa verið á spássíur hinna rituðu samræðna við sama einstakling raðað upp í eina 

heildarmynd og rannsakandinn spyr sig hver rauði þráðurinn er í því sem viðkomandi 

segir. Hvernig lítur þessi reynsla út frá sjónarhóli hans? Rannsakandinn rannsakar hinar 

rituðu samræður (rannsóknargögnin) hvers einstaklings í þaula og hættir ekki fyrr en 

komin er heildarmynd af fyrirbærinu. Hér getur verið gagnlegt að draga upp 

hugtakalíkan af fyrirbærinu. Það þarf að vera í fullu samræmi við reynslu viðkomandi 

einstaklings og rannsóknargögnin. Þetta skref er einkennandi fyrir Vancouver-skólann 

og talið einn af styrkleikum aðferðarinnar. Til að geta útbúið hugtakalíkan fyrir hvern 

einstakling þarf rannsakandinn að beita rökhugsun, innsæi og hugsæi í öllu hugsanaferli 

sínu. Rökhugsun notar hann til að melta hugmyndir og koma skipulagi á þær. Innsæi er 

að öðlast innsýn eða skilning á aðstæðum og hugsæi er að beina athyglinni inn á við að 

eigin huga. 

7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. Á þessu stigi er 

mikilvægt að sannreyna hvert einstakt hugtakalíkan með viðkomandi einstaklingi. Allir 

hafa þá tilhneigingu að sjá ekki það sem þeir búast ekki við, það er sú aðferðafræðilega 

hætta sem fyrir hendi er þegar þessari aðferðafræði er beitt. 

8. Að átta sig á heildarmyndinni, meginniðurstöður. Þegar rannsakandinn hefur þróað 

hugtakalíkan fyrir hvern og einn meðrannsakanda býr hann til úr þeim öllum eina 
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heildarmynd. Hver er rauði þráðurinn í því sem allir einstaklingarnir hafa verið að segja, 

þegar allt er dregið saman? Í þessari lokaúrvinnslu er krafist lýsingar og túlkunar 

rannsakandans sem eru að öllu leyti byggð á rannsóknargögnunum. 

9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin. Hér eru öll blæbrigði 

fyrirbærisins sett fram í einni heild og rannsakandinn lítur gagnrýnum augum á 

niðurstöðurnar. Hann setur sig í dómarasæti og vill fyrst og fremst sjá samræmi milli 

rannsóknargagna og niðurstaðna. 

10. Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum rannsóknar. Heiti rannsóknarinnar á að segja 

lesandanum í örstuttu máli frá inntaki reynslunnar. Þetta krefst mikillar yfirlegu og 

krefst í raun ákveðinna listrænna eiginleika rannsakanda auk rökhugsunar, innsæis og 

hugsæis. 

11. Að sannreyna niðurstöður með meðrannsakendum. Það er mjög jákvætt ef hægt er 

að bera heildarniðurstöðurnar undir einhverja af meðrannsakendunum. Þó getur 

heildarmynd af fyrirbærinu verið ólík einhverri hinna einstöku myndar einstaklings og 

þess vegna er gott að velja þá sem hafa nokkuð breiða reynslu af fyrirbærinu og hafa 

öðlast djúpan skilning á því. 

12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. Í rannsóknarskýrslunni vitnar 

rannsakandinn til meðrannsakenda og segir sögu þeirra og frá fyrirbærinu á eins 

trúverðugan hátt og mögulegt er. Athuga þarf að reynsla hvers einstaklings er alltaf 

sérstök og frábrugðin reynslu annarra þó að auðvitað megi segja að ákveðinn rauður 

þráður sé samnefnari fyrir alla þá sem hafa upplifað ákveðna reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:251-259). 
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Tafla 1: 12 þrep Vancouver-skólans eins og þeim var fylgt í rannsókninni 

 Þrepin 12 Rannsóknarþáttur 

Að velja samræðufélaga (úrtakið) Valdir voru 4 leikskólakennarar, 2 

grunnskólakennarar með mismikla 

reynslu af tónlist og 2 tónmenntakennarar  

Að vera kyrr (áður en samræður hefjast) Staldrað við til að átta sig á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum um fyrirbærið og 

reynt að leggja þær til hliðar 

Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) Eitt viðtal tekið við hvern 

meðrannsakanda. Viðtölin voru í formi 

samræðna þar sem leitast var við að  

skapa jákvætt og flæðandi andrúmsloft 

Skerpt vitund varðandi orð (byrjandi 

gagnagreining) 

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. Allt tekið upp á diktafón 

og ritað orðrétt upp 

Byrjandi greining á þemum (að setja orð 

á hugmyndir) 

Viðtölin lesin nokkrum sinnum yfir og 

strikað undir með mismunandi litum eftir 

þemum viðtalsins og aðalatriði greind frá 

aukaatriðum; hvað eru viðmælendurnir 

að segja 

Að átta sig á heildarmynd og reynslu 

hvers einstaklings 

Aðalatriði hvers meðrannsakanda dregin 

saman og búin til greiningarlíkön, eitt 

fyrir hvern þar sem rauði þráðurinn í 

hverju viðtali fyrir sig var fundinn 

Staðfesting á heildarmynd hvers 

einstaklings með honum sjálfum 

Greiningarlíkönin hvert um sig borin 

undir hvern og einn meðrannsakanda 

Að átta sig á heildarmyndinni, 

meginniðurstöður 

Heildargreiningarlíkan útbúið og 

aðalatriðin úr öllum fyrri 

greiningarlíkönum dregin saman, þá 

sameinað í eitt 

Að bera saman niðurstöðurnar við 

rannsóknargögnin 

Viðtölin lesin aftur til að tryggja að allar 

niðurstöður væru með í 

heildargreiningarlíkaninu 

Að velja heiti sem lýsir niðurstöðum 

rannsóknar 

Lestur í takt við tónlist. 

Fyrirbærafræðileg rannsókn af reynslu 

átta leik- og grunnskólakennara af 

lestrarhvetjandi umhverfi og tónlist  

Að sannreyna niðurstöður með 

meðrannsakendum 

Heildarniðurstöður voru bornar undir alla 

meðrannsakendur og samþykktar 

Að skrifa upp niðurstöður 

rannsóknarinnar 

Niðurstöður voru skrifaðar upp með 

tilvitnunum í alla meðrannsakendur ( til 

að raddir þeirra heyrist) 
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3.6. Um réttmæti og áreiðanleika 

Umræðan um réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum snýr m.a. að því að 

kanna hvort rannsakandanum hafi í raun og veru tekist að greina rauða þráðinn í því 

sem meðrannsakandinn hafði að segja. Sigríður Halldórsdóttir (2003) vitnar til orða 

Lincoln og Guba (1985) sem nefnt hafa fjórar meginógnanir við réttmæti eigindlegra 

rannsókna; 

a) Það vantar fyllri mynd af fyrirbærinu. Þegar rannsakandinn hefur ofmetið þá mynd 

sem hann er kominn með af fyrirbærinu og þyrfti í raun að bæta við fleiri viðtölum 

við þá viðmælendur sem hann hefur þegar rætt við eða bæta við nýjum 

viðmælendum. 

b) Það er skekkja í úrtaki. Rannsakandinn hefur ekki vandað vinnu við úrtakið, það 

verður of einslitt, það vantar í það breidd og skekkja verður í heildarmyndinni. 

c) Ónóg fagleg fjarlægð. Rannsakandinn heldur ekki nægilegri faglegri fjarlægð við 

þátttakendur, fer of nálægt þeim og verður fyrir vikið ekki nógu gagnrýninn sem 

getur valdið skekkju í rannsóknarniðurstöðum. 

d) Ótímabær rannsóknarlok. Rannsakandinn gefur sér ekki nægjanlegan tíma til 

gagnagreiningar og niðurstöður verða þar af leiðandi ekki trúverðugar. 

Þessir þættir rýra rannsóknina og verða að teljast ógnun við réttmæti hennar og því 

verður að reyna að koma í veg fyrir þá með öllum tiltækum ráðum. Í Vancouver-

skólanum er lögð mikil áhersla á að meta stöðugt og á gagnrýninn hátt gæði 

gagnasöfnunar, gagnagreiningar og framsetningar niðurstaðna þar sem rannsakandinn á 

frumkvæðið. Einnig hefur verið bent á að rannsóknarsamfélagið sjálft eigi að taka þátt í 

þessari gagnrýni og því eru málstofur og ráðstefnur mjög mikilvægar þar sem 

rannsóknarniðurstöður eru kynntar og ræddar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:261). 

 

3.7. Siðfræðilegar vangaveltur 

Til að tryggja meðrannsakendum trúnað var nöfnum þeirra og stöðum breytt og þeir 

völdu sér nöfn. Meðrannsakendum var gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum 

rannsóknarinnar, þeim gert ljóst að þeir gætu hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem 

var og þeir þurftu að gefa upplýst samþykki fyrir þátttökunni. Ein meginforsenda 

rannsókna er að þær standist siðferðilegar kröfur. Eigindlegar rannsóknir byggja m.a. á 

viðtölum og eru gerðar kröfur um þagmælsku, trúnað og varkárni rannsakandans. 

Rannsakandinn þarf að búa svo um hnútana að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til 

meðrannsakenda. Rannsóknin þarf auk þess að byggja á fjórum grunnreglum rannsókna 

þ.e. virðingu, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2003:161–165). 
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3.8.Takmarkanir rannsóknar  

Þessi þrjátíu eininga fyrirbærafræðilega viðtalsrannsókn þar sem rætt er við átta kennara 

um reynslu þeirra af lestrarhvetjandi umhverfi og markvissu tónlistarstarfi með börnum, 

í þeim tilgangi að örva lestraráhuga þeirra, getur engan veginn gefið fullkomna sýn á 

hvernig þeim málum er almennt háttað, en segir frá reynslu þeirra úr starfi. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu október 2009 til apríl 2010 og unnið úr þeim til loka árs 2011. 

Búast má við að á þeim tíma sem liðinn er frá því að viðtöl við meðrannsakendur hófust 

hafi hlutir þróast varðandi áherslur hvort sem er í lestrarkennslu eða kennsluaðferðum. 

Það getur vissulega rýrt niðurstöðurnar og ber að hafa í huga við lesturinn. Nýjar 

aðalnámskrár fyrir bæði leik-og grunnskóla tóku gildi á meðan á úrvinnslu viðtala stóð 

árið 2011 og sennilegt er að það hafi haft einhver áhrif á starf og kennslu í skólakerfinu. 
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4. Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í fjögur þemu sem fundin voru með því að draga 

saman þá sameiginlegu þætti sem fram komu í viðtölunum. Þau eru: a) tónlist, b) ritun, 

c) fjölbreyttir kennsluhættir og d) samstarf kennara. Saman mynda þau hið 

lestrarhvetjandi umhverfi sem þarf að vera til staðar til að hægt sé að ræða um það að 

örva lestraráhugann eins og fram kemur í inngangi á blaðsíðu þrjú. Þátttakendur í 

rannsókninni voru átta: Fjórir starfandi leikskólakennarar, tveir starfandi 

grunnskólakennarar og tveir starfandi tónmenntakennarar. Einn leikskólakennaranna er 

einnig menntaður grunnskólakennari og hefur þar að auki meistarapróf í almennum 

menntunarfræðum. Annar grunnskólakennarinn er einnig menntaður leikskólakennari 

og vann í mörg ár sem slíkur og hinn var tónlistarkennari í 18 ár áður en hann menntaði 

sig til grunnskólakennara. Annar tónmenntakennarinn er með meistarapróf í 

kennslufræðum í tónlistar- og hreyfiuppeldi. Af þessari upptalningu má sjá að allir 

meðrannsakendurnir hafa mikla menntun í kennslufræðum og áralanga reynslu að baki 

af kennslu ungra barna hvort sem er í leikskóla, grunnskóla og/eða við tónlistar- eða 

tónmenntakennslu. Þeir voru valdir með það í huga að þeir kæmu úr röðum fyrrgreindra 

kennarastétta til að fá þversnið af reynslu þeirra kennara sem vinna með börn á 

aldrinum fjögurra til sjö ára varðandi lestrarundirbúning og notkun tónlistar í sambandi 

við það. Fimm meðrannsakenda minna nota tónlist markvisst í starfi sínu með 

börnunum í þeim tilgangi að undirbúa þau undir lestrarnám. Tveir nota hana til að fanga 

athygli, brjóta upp aðstæður eða einfaldlega til skemmtunar og einn notar tónlist, 

tónlistarinnar vegna. 

 

4.1. Um lestrarhvetjandi umhverfi 

 Andrea og Fríða leggja áherslu á lestrarhvetjandi umhverfi en þær eru samstarfsfélagar 

á elstu barna deild í leikskóla þar sem unnið er með leikskólalæsi. Þess er krafist að allt í 

umhverfinu sé merkt í augnhæð barnanna, svo sem borð, stóll, mynd, klósett, vaskur, 

hurð o.s.frv. Á deildum elstu barnanna eru klemmupokar, einn á hvorri deild. Pokinn er 

fyrir klemmur með nöfnum barnanna á deildinni. Hann virkar eins og stimpilkort; 

börnin taka klemmuna þegar þau fara í morgunmat og setja hana ofan í pokann. Þau 

þurfa stundum að leita að sinni klemmu því passað er upp á að þær séu ekki alltaf á 

sama stað til að börnin læri að þekkja sína klemmu frá hinum. Á deildum yngri 
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barnanna er mynd af barninu auk nafns þess en eftir því sem börnin þekkja nafnið sitt 

betur er myndin tekin og aðeins nafnið haft á klemmunni. Passað er upp á að engin 

kennileiti séu á klemmunni nema nafnið og að klemman sé ekki alltaf á sama stað á 

veggnum. Ef eitthvað er komið á klemmuna, límklessa eða eitthvað þess háttar þá eru 

klemmurnar endurnýjaðar. Það sýnir sig að sum barnanna virðast fara rakleitt að 

klemmunum og taka sína án nokkurrar umhugsunar en önnur þurfa að skoða og hugsa 

sig um. Andrea minnist einnar stúlku sem stoppaði alveg fyrir framan klemmurnar og 

virtist fara í baklás. Hún veitti því eftirtekt að stúlkan var ekkert að spá í nafnið sitt, 

heldur var hún að skoða klemmuna sína og Andrea þóttist þess fullviss að hún þekkti 

ekki stafina sína og það reyndist rétt, hún þekkti einungis þrjá stafi. Farið var í að vinna 

með nafnið hennar, vinna með stafina í nafninu hennar; tengja lesturinn við bókstafina 

og kennsluna við eitthvað persónulegt. Hjá þeim Andreu og Fríðu er verkfærakassi með  

skrúfuskúffum og hann er notaður undir bókstafi sem börnin nota í valinu og frjálsa 

leiknum. Einnig geta börnin búið til perlustafi en þá þræða þau perlustafina á band og 

raða þannig saman stöfunum í nafninu sínu. Stafrófið er haft sýnilegt uppi á vegg og 

áhersla er bæði á há- og lágstafi. Þannig er alltaf gott aðgengi að stöfum og efni til að 

búa til stafi úr. Hrafnhildur sem er leikskólakennari fjögurra og fimm ára barna í öðrum 

leikskóla talar um stafainnlögn hjá elstu börnum leikskólans þar sem áherslan er lögð á 

stafina í nöfnum barnanna. Þau búa til stafina með líkamanum, móta stafi úr 

vaxstrimlum, skrifa stafina og nota gúmmístafi og segulstafi til að mynda nöfnin sín. 

Hún hefur einnig stafina uppi á vegg þannig að þeir séu öllum börnunum, ekki einungis 

þeim elstu, alltaf sýnilegir. Einnig eru spiluð samstæðuspil, áhersla lögð á gott aðgengi 

að bókum og börnin hvött til búa til sögur og segja frá þeim; „lesa“ úr einföldum bókum 

(segja frá innihaldinu). Undanfarin ár hefur orðið mikil þróun í leikskólastarfi hér á 

landi og í mörgum leikskólum er unnið markvisst með lestur og lestrarundirbúning 

a.m.k. meðal elstu barnanna. Þetta kemur fram á mörgum heimasíðum leikskóla víða 

um land. Sem dæmi um breytingar í leikskólum má nefna að það eru um tólf ár síðan 

Signý kennari í fyrsta bekk vann í leikskóla, en á þeim tíma var aðaláherslan lögð á að 

kenna börnum orðmyndina af nafninu sínu, einungis voru kenndir hástafir við ritun 

nafns og lestraráttinni fylgt með fingrinum þegar lesið var. 
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4.2. Væntingar 

Hvorki grunnskóla- né tónmenntakennarar þeir sem rætt var við minntust á væntingar til 

skólakerfisins. Það gerðu hins vegar leikskólakennararnir; Andrea, Fríða og 

Hrafnhildur. Út frá viðtölunum við þær má skipta væntingum til leikskólans í fjóra 

flokka: Væntingar frá börnunum, foreldrum, samfélaginu og kennurum. Hrafnhildur 

telur að það sé mikilvægt að leikskólinn bjóði börnunum nægilega krefjandi og 

fjölbreytt verkefni og það skili almennt ánægðari börnum. Það hefur ekki tíðkast að tala 

mikið um væntingar barna en út frá ummælum viðmælenda minna má segja að börnin 

eigi rétt á krefjandi og fjölbreyttum verkefnum og þau vilja hafa gaman í leikskólanum. 

Ef ekki er boðið upp á krefjandi og fjölbreytt verkefni við þeirra hæfi þá finnst þeim 

ekki gaman. Það er upplifun Fríðu að börnum finnist yfirleitt gaman að rita og búa til 

sögur en það séu þó alltaf einhver börn sem ekki eru tilbúin í slíka vinnu. Fríða telur 

foreldra mjög jákvæða og þeim finnist allt mjög spennandi í sambandi við 

leikskólalæsið. Þeir séu reyndar mjög hissa á framförum barnanna frá því árið áður. 

Fyrirkomulagið í leikskólanum hjá Fríðu er þannig að fimm ára börnin fá heimaverkefni 

einu sinni á vetri. Þá eiga þau að velja bók heima í samráði við foreldrana sem þau eiga 

að segja frá eða „lesa“ fyrir jafnaldra sína í leikskólanum. Bækurnar sem börnin eiga að 

koma með að heiman til að segja frá skila sér reyndar misvel unnar tilbaka. Þó hefur 

ekkert foreldri kvartað undan heimavinnu. Það er greinilegt að foreldrar leggja mismikla 

áherslu á þá vinnu. Hrafnhildur telur að væntingar samfélagsins til leikskólans í dag 

snúist um að búa börnin undir lestrarnám eða jafnvel að hefja lestrarnám í leikskóla. Í 

dag eru unnin ýmis konar verkefni í leikskólanum sem beinlínis örva og kenna börnum 

að lesa og skrifa og starfið er mun markvissara með tilliti til læsis og undirbúnings 

lestrarnáms en áður var. Fríða telur einnig að væntingar í samfélaginu séu í þá veru að 

börn læri að lesa í leikskóla en einnig að þau læri ensku og stærðfræði. Hún telur 

ennfremur að kennarar grunnskólanna séu ánægðir með betur undirbúna nemendur bæði 

hvað varðar námið og agann. Hvað varðar væntingar frá kennurum sjálfum þá telur 

Fríða að leikskólakennarar hafi þær væntingar um starfið að alltaf sé leitað eftir bestu 

leiðinni í öllu starfi, mikilvægt sé að hafa rólegheit og vinnufrið og að leikskólakennarar 

nái að sinna einstaklingnum betur.  
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4.3. Málörvun   

Lóu finnst mikilvægt að börnin séu þjálfuð í að koma fram því þannig öðlist þau öryggi að 

geta komið fram fyrir aðra og kunni það án þess að vera með einhver kjánalæti sem oft vill 

verða þegar börn eru óörugg. Hún talar um lögmál agans: Það að vera samferða. Lóa telur 

að með því að taka málörvunina í leikskólanum föstum tökum væri verið að gera 

kraftaverk fyrir börnin sem ekki eru örvuð til máls, börnin sem lítið er talað við. Við að 

skima börn við þriggja ára aldur, og svo aftur við fimm ára aldur með Hljóm-prófunum, er 

unnið markvisst frá þriggja til fimm ára með þau börn sem koma illa út og eru í 

áhættuhópi. Undir þetta tekur Hrafnhildur sem leggur líka áherslu á að börnin séu æfð í að 

koma fram fyrir aðra og segja frá eða fara með texta. Í hennar leikskóla eru starfandi 

sérstakir málörvunarhópar sem hafa þann tilgang að styðja sérstaklega við þau börn sem 

eiga, af ýmsum ástæðum, erfitt með tungumálið. Þær Fríða og Andrea leggja einnig mikla 

áherslu á að þjálfa börnin í framsögn; koma fram og segja frá t.d. bók sem er ákveðið 

verkefni sem nefnt var hér að framan. Lóa telur að ef málörvunarþátturinn væri tekinn 

föstum tökum og síðan fléttaður saman við markvisst tónlistarprógramm væri þetta 

fullkomið. Einnig ætti að taka inn ensku og önnur tungumál og nýta það í leikskólanum 

t.d.ef foreldrar og börn eru af erlendum uppruna. Lóa talar einnig um mikilvægi þess að 

kynna börnum bækur, fyrst bókina, þá höfundinn, síðan útgáfuna, þá þýðandann ef um 

erlenda bók væri að ræða og að lokum væri sagt frá myndskreytingu og kápu bókarinnar. 

Allir leikskólakennararnir þekkja og nota Hljóm-prófin en þau eru próf í leikjaformi sem 

notuð eru til að kanna hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólanum. 

 

4.4. Lestrarkennsla 

Markmiðið með lestrar- og móðurmálskennslu er að geta lesið og tjáð sig. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir svona „bland í poka“, er það besta að mati Ásnýjar og Signýjar. 

Hljóðaaðferðin þar sem stafir og hljóð fylgjast að, söguaðferðin þar sem unnið er með 

ákveðna bók sem lesin er og LTG. Þær telja að huga þurfi vel að hverjum nemanda og 

hægt sé að finna fljótlega hvað virðist ganga best fyrir hvern og einn. Þær vilja meina að 

þetta sé best í litlum hópum. Þær vilja viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir vegna þess 

að nemendur eru ólíkir og það henti ekki nein ein kennsluaðferð fyrir hóp af börnum. 

Þátttaka foreldra er mikilvæg að þeirra mati og þær hvetja foreldra til að taka virkan þátt 

í því sem börnin eru að gera. Örva megi lestraráhuga barna á aldrinum 4-7 ára með 
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ýmsu móti s.s. finna sönglög með textum sem höfða til barna og þurfa textarnir að 

snúast um áhugamál þeirra, hlusta á tónlist, ýmis konar tónverk og nota alls konar 

ímyndunarleiki í sambandi við tónlistina. Þeim finnst gott að kenna orðaforða  m.a. við 

hjálp ýmissa orðflokkunarleikja, að flokka t.d. fugla, trjátegundir o.s.frv. Þá er í leiðinni 

flokkað eftir atkvæðum og raðað eftir réttri lestrarátt. Einnig nota þær ýmiss konar 

kennsluefni t.d. kennslubók fyrir leik-og grunnskóla sem heitir „Markviss málörvun“, 

kennsluefnið: „Listin að lesa og skrifa“ og hafa getuskipta hópa í lestrarkennslu með 

svona þremur til sjö börnum. Einnig hafa þær notað óútgefið og nafnlaust 

tilraunakennsluefni unnið af Valdísi talmeinafræðingi. Signý segir frá hvernig búinn er 

til orðaveggur þar sem orð eru veidd og sett saman í setningar og tíminn sé brotinn 

reglulega upp og sungið, farið í leik eða eitthvað klappað því nemendur sitji aldrei of 

lengi við slíka vinnu. Ásný segir frá hvernig hún notar geisladiska; Mozart-og 

Beethoven-babies sem taldir eru örva stærðfræði-og rýmisgreind. Hún setur diskinn á 

fyrir samræmdu prófin í 4. bekk. Það gerir hún til að ná ró og einbeitingu áður en 

nemendur fá prófin í hendur. Hún boðar börnin í skólann 15 mínútum fyrir próf. 

Nemendur setjast niður, leggjast fram á borðið og hlusta á tónlistina í 7-8 mínútur. Telur 

hún að þetta hafi komið vel út. 

   

4.5. Tónlist  

Allir meðrannsakendurnir vinna með tónlist í minna eða meira mæli. Sex þeirra vinna 

markvisst með tónlist í þeim tilgangi að þjálfa rytmaskyn og hlustun því þeir telja það 

styrkja hljóðkerfisvitundina og vera góðan undirbúning fyrir lestrarnám. Lóa er ein 

þerira og segir: 

„...ég þjálfa börnin í að heyra hljóðhreyfingu, greina hvort 

hljóðið fer upp eða niður og hvort hljóðið fer á sama stað, 

hvort að tónninn telst vera hár eða lágur miðað við eitthvað 

gefið. Þetta eru allt æfingar fyrir hljóðkerfisvitundina líka“ 

(Lóa, 2009). 

Tveir meðrannsakenda virtust ekki nota tónlistina markvisst í þeim tilgangi heldur 

til að létta stemninguna og hafa gaman. Söngurinn virðist notaður til skemmtunar og til 

að hafa gaman eða eins og Signý segir: 
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„...ég gríp ótrúlega oft til söngs en það er ekki hægt að segja að ég 

noti hann markvisst...ekki svona til að ná einhverju ákveðnu fram. 

Ég nota hann meira svona til að hjálpa mér; sem hjálpartæki...því 

söngur er alltaf svo mikill gleðigjafi“ (Signý, 2009). 

Það sama er að segja um söng- og hreyfileiki. Annar grunnaskólakennaranna sagði 

sína reynslu vera þá að drengirnir þyrftu meiri hreyfingu en stúlkurnar og til að mæta 

því væri oft staðið upp og dansaður uppáhaldsdansinn Kalypsó. Þessi leikur virðist jafn 

vinsæll meðal drengja og stúlkna og er söng-hreyfi-leikur. Hún nefndi einnig annan 

hreyfileik sem virðist höfða vel til nemendanna í fyrsta bekk. Hún segir að þegar líða 

tekur á morguninn fari úthald nemendanna minnkandi og þá er nauðsynlegt að geta 

gripið til góðra söng- og hreyfileikja. Hinn grunnskólakennarinn, Ásný,  notar tónlistina 

mjög markvisst við kennsluna í bekknum, sérstaklega þegar nemendurnir eru að skrifa. 

Þá notar hún taktinn til að draga til stafs og nefndi dæmi um þrí- og fjórskiptan takt, 

maður verði bara að finna réttu tónlistina. Stundum notar hún sleðaflautu (lítur út eins 

og hjólapumpa), sem dregin er út og inn. Hljóðið fer niður þegar blásið er og á meðan 

hún blæs myndar hún t.d. stafinn V með fingrinum. Þetta virðist fanga áhuga nemenda, 

þeir hlusta og fylgjast vel með. Hún fer stundum í leik með nemendum þar sem þeir 

liggja t.d. á gólfinu og kennarinn gerir stafinn (með því að blása í sleðaflautuna og 

mynda bókstafinn með fingrinum), þá mega nemendur rísa upp af gólfinu og setjast í 

sætið sitt þegar þeir heyra sinn staf. Þetta er náttúrulega ekki sama hljóðið og stafurinn 

segir. En þetta verður svona svolítið sjónrænt í huganum. Stafurinn er myndaður 

samkvæmt skriftarátt. Síðan notar hún klassíska tónlist þegar nemendur eru komnir á 

skrið í skriftinni því það skapar ró. Hún leggur áherslu á að ekki sé talað á meðan 

hlustað er á tónlist og leggur mikið upp úr því að finna lög með nemendum sem passa 

við stafina sem lagðir eru inn hverju sinni. Dæmi um það eru u og ú – þau fundu lagið 

„út í mó, inní skóg“ (það eru mörg u og ú í textanum). Hér er dæmi um „berjabók“ sem 

bekkurinn hennar var að vinna:  

      Ber                 1 atkvæði – 1 klapp  (1.flokkur) 

      Bláber           2 atkvæði – 2 klöpp   (2.flokkur) 

      Krækiber       3 atkvæði – 3 klöpp   (3.flokkur) 

      Aðalbláber    4 atkvæði – 4 klöpp   (4.flokkur) 
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Hægt er að skoða hvaða flokkur fær flestar berjategundir. Svona er hægt að vinna með 

fleiri hluti eins og t.d. mjólkurtegundir o.s.frv. Kennsluaðferð sem þessi virðist höfða til 

flestra nemenda og þau biðja um slíka leiki aftur og aftur. Ásný telur að það sem er 

skemmtilegt sitji betur í nemendum og telur æskilegt að kennarar flétti tónlist í allt leik-

og grunnskólastarf. Þá á hún við eitthvað einfalt sem allir eiga að geta gert þó þeir séu 

ekki menntaðir í tónlist. Einn leikskólakennaranna tók fram að hann notaði tónlist 

markvisst í samverustundum og tveir aðrir nefndu mikilvægi þess að æfa söngatriði til 

að koma fram fyrir aðra og syngja, það væri góð þjálfun fyrir börnin. Það sem gjarnan 

er verið að syngja í leikskólanum eru að sögn þátttakendanna árstíðarbundin lög, 

nafnavísur, dýravísur, mánaðarvísur og vísur um dagana. Andrea segir: 

„...við syngjum mánaðarvísurnar og röppum þær...börnin 

biðja um það...síðan bættu börnin við „hei, jó“, ekkert alveg í 

takt, en bara alltaf á hverjum degi“ (Andrea, 2009). 

Tónmenntakennslan hjá Dísu byggir á söng og vinnu með orðaforða auk hrynjanda. 

Hún segir að nemendur sem séu taktlausir séu yfirleitt þeir sem eigi erfitt með lestur og 

kunni varla að lesa. Mjög margir nemendur þoli ekki breytingar og þess vegna sé 

mikilvægt að byggja tímana alltaf eins upp. Hjá henni er þetta þannig að fyrst er söngur 

og þá verkefnavinna sem er annað hvort klappleikur eða hljóðfærahringur (nemendur 

sitja í hring og á milli þeirra ganga hljóðfæri, nemandi afhendir sitt hljóðfæri til vinstri 

og fær nýtt frá hægri, og þannig gengur þetta koll af kolli) og að lokum hlustun í u.þ.b. 

fimm mínútur (gjarnan kvikmyndatónlist) þar sem allir liggja hljóðir. Dísa leggur mikla 

áherslu á söng og leikur alltaf undir á píanó. Einnig nota nemendur hennar 

skólahljóðfærin (Orff-hljóðfæri). Nemendur læra á flautu í fyrsta og öðrum bekk og fá 

mörg tækifæri yfir veturinn til að koma fram fyrir aðra og spila. Það er hefð fyrir því að 

halda sameiginlega tónleika allra nemenda í skólanum sem læra á hljóðfæri í salnum að 

vori. Annars koma þau fram á litlu jólunum og nokkrum sinnum á ári fyrir foreldra. 

Dísa notar námsefni (fuglaþema) sem byggir á do-re-mi-fa-sol-a-di-do og er samþætting 

tónlistar, myndlistar og náttúrufræði. Hún notar einnig  námsefnið: „Flautað til leiks“. 

Þar er farið í gegnum alla stafina og öll orðin og reynt að lesa saman. Einnig er unnið 

með hryndæmi, taktur er æfður og hrynjandi. Dísa er aldrei með próf heldur símat og 

þvingar nemendur ekki til þátttöku heldur reynir að höfða til áhuga þeirra. Dísa segir:  

„Þeir sem ekki eru virkir í tímum fá auðvitað lágar einkunnir, það 

vita allir nemendur. Tónlistin er gleðigjafi og gerir námið 
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skemmtilegra. Það verða allir glaðir og gaman í söng og hver 

bekkur horfir á tvo söngleiki yfir árið“(Dísa, 2009) 

Dísa notar alls konar tónlist og finnst mikilvægt að bjóða nemendum upp á tónlist 

sem þeir hafa gaman af. Ef hún á ekki diskinn fer hún inn á Youtube og finnur lögin þar 

og spilar fyrir nemendur því börn eru svo ofboðslega fljót að læra eftir eyranu og hún 

notar mikið söngleikjatónlist.  

Eddu er með meistarapróf í kennslufræðum í tónlistar- og hreyfiuppeldi og vinnur 

sem tónmenntakennari. Markhópur hennar eru börn á aldrinum þriggja til níu ára, bæði í 

grunnskóla og á frístundagrunni. Hún vinnur mikið með grunnþætti tónlistar sem eru 

hryn, púls, styrkleiki, hraði, stíll og blær vegna þess að þannig þjálfar hún taktskyn. Hún 

telur það afar mikilvægt því takturinn sé eðlilegur hluti af okkur, púlsinn er öllum 

gefinn. Í kennslunni notar Edda líka röddina (söngröddina) og hljóðfæri til að geta nýtt 

grunnþætti tónlistar svo sem hvernig við spilum; hægt, hratt, sterkt og veikt og skoðar 

ólík og fjölbreytt hljóð. Edda leggur líka mikla áherslu á hlustun og félagslega þáttinn 

sem snýst um að taka tillit til annarra, hlusta á aðra og virða skoðanir annarra. Hún talar 

einnig um mikilvægi þess að börnin hafi eitthvað um það að segja hvernig vinnst úr 

tímanum og hvað á að taka fyrir hverju sinni. Hún leggur áherslu á lýðræðislega 

kennsluhætti og segir að níu ára börnin fái að taka þátt í að leiða tónlistartímana með 

henni. Tenging tónlistar við aðrar greinar er einnig jákvæð að mati Eddu sem nefnir því 

til staðfestingar að það að klappa atkvæði orða sé hreinn og beinn lestrarundirbúningur. 

„...ég trúi því að með tónlistaruppeldi læra börnin að meta sjálf 

sig og aðra...mynda sér skoðun og deila henni með öðrum...því 

trúi ég að tónlistaruppeldi bæti og gefi okkur mörg tækifæri sem 

við annars færum á mis við og hæfari á að vinna með öðrum...“ 

(Edda, 2010). 

 

4.6. Ritun 

Í leikskólanum hjá Fríðu og Andreu er verið að vinna með þróunarverkefnið 

Leikskólalæsi. Einn verkefnisstjóri er úr leikskólanum og einn úr Háskólanum á 

Akureyri. Þeir fylgjast með hvernig gengur, halda fyrirlestra fyrir starfsfóllkið og koma 

fram með ýmsar hugmyndir. Unnið er eftir námsáætlun en hún er jafnframt 

kennsluáætlun fyrir árið sem verkefnisstjórarnir og starfsfólk leikskólans vinnur í 

sameiningu. Fljótlega var tekin sú ákvörðun að sleppa yngstu deildinni því að það 
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reyndist vera of stór biti fyrir leikskólann í upphafi. Þegar frá líður er fyrirhugað að allar 

deildir taki þátt í verkefninu að einhverju leyti. Fríða og Andrea vinna báðar með fimm 

ára börnum og segja að unnið sé með leikskólalæsið í gegnum leikinn. Unnið er með 

bókstafina út frá lykilorðum úr textum og börnin rita stafina, leira, perla og hljóða. 

Notuð er Italian – leturgerð sem börnin munu nota áfram í grunnskóla og lögð áhersla á 

einstaklingsmiðaða nálgun. Til dæmis eru notaðir hástafir eða lágstafir eftir því hvort 

barnið þekkir þá eða ekki. Mánaðarheiti, vikudagar og heimilisföng eru skrifuð á 

renninga, búinn er til orðaveggur; þar er orðum safnað saman upp á vegg og skoðað 

hvaða stafur á flest orð. Unnið er með lykilorð sem tekin eru úr völdum texta, gæðatexta 

eða úr þema. Einnig fá börnin að velja sér 1-2 stafi úr orði til að vinna með eftir því 

hvaða bókstafi þau langar meira til að læra. Reynt er að láta tvo stafi liggja saman 

þannig að börnin geti hljóðað stafinn, til dæmis Ó – L = ÓL og raðað upp á nýtt. Einnig 

eru lengri orð notuð eins og sól, máni, sól, tungl, jörð og börnin búa til önnur orð úr 

þeim. Alltaf er verið að leika með stafina, jafnvel líka í matartímunum, þar er verið að 

breyta orðum og finna orð. Bókstafaþekking barnanna er athuguð þrisvar sinnum yfir 

skólaárið. Þá er hvert barn spurt út í heiti bókstafanna og það skráð niður. 

Leikskólalæsið er unnið út frá því hvaða stafi börnin þurfa að læra, þ.e. stafi sem þau 

þekkja ekki. Hljóðræn athugun er gerð tvisvar á ári og það er leikskólastjórinn sem 

stjórnar þeirri vinnu. Þetta er próf þar sem börnin sitja við borð og mega ekki sjá hvert 

hjá öðru. Hún gefur þeim fyrirmæli um t.d. að skrifa bókstafinn A, síðan B o.s. frv. Með 

þessu er hún að athuga hvað þau kunna að tengja. Það er orðið erfiðara en að vita hvað 

bókstafurinn heitir. Þau þurfa að hugsa hvernig hann lítur út og skrifa hann. Varðandi 

hljóðrænu athugunina er mikilvægt að það komi fram að hún er sett upp á skemmtilegan 

hátt. Það er einnig lögð áhersla á að það sé líka jafn skemmtilegt að gera eitthvert 

skraut. Þetta eru litlir kassar sem á að skrifa A.....í og það er líka skemmtilegt að hafa 

skraut í kassanum. Ef barnið veit ekki stafinn þá er bara jafn skemmtilegt að setja 

skraut. Þetta er sett þannig fram að það sé engin kvöð að skrifa stafi í kassann, skrautið 

sé ekkert síðra eða jafnvel leyniskrift sem er heldur ekki síðri. Leyniskrift er þeirra eigin 

skrift, tákn sem bara þau kunna og skilja og með henni skrifa þau sína sögu sem þau 

síðan segja. Fríða segir: 

„. Leyniskrift er þeirra eigin skrift, tákn sem bara þau kunna og 

skilja og með henni skrifa þau sína sögu sem þau síðan segja.Barnið 

byrjar á að teikna mynd og skrifar síðan texta við myndina, þ.e. 
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eitthvað sem það kann; býr til sögu eða frásögn um það sem er á 

myndinni. Ef það kann ekki að skrifa stafi skrifar það leyniskrift. 

Skriftin mun síðan þróast í að gera stafi og orð. Það er mikilvægt að 

börnin segi frá því sem eru að skapa/gera, það er byrjun á 

ritmáli“(Fríða, 2009).  

Hvað varðar samvinnu við foreldra þá finna börnin sér bók heima með foreldrum, 

þau lesa bókina með mömmu og pabba og ræða líka um höfundinn. Síðan koma þau 

með bókina í leikskólann og segja frá henni (eins og þau lesi upp úr henni).  

Hrafnhildur leikskólakennari vinnur með elstu börnin, en í hennar leikskóla eru 

lagðir inn stafir hjá þeim. Hvert barn lærir stafina í nafninu sínu og börnin skrifuðu 

boðskort á sýningu til foreldranna. Signý kennari í fyrsta bekk segir frá því að eftir 

áramótin fari nemendur í fyrsta bekk að gera sögur frá eigin brjósti og skrifa í sögubók 

og kennarinn leiðréttir hvorki stafsetningar- né málfræðivillur því mikilvægast er að fá 

nemendur til að skrifa þó það sé ekki rétt samkvæmt málfræði og stafsetningarreglum. 

Hrafnhildur segir: 

„Við höfum lagt inn bara þeirra stafi. Tökum bara stafrófið og 

höfum lagt þetta þannig inn að við tökum myndir af þeim; stöfunum 

sem sagt, þar sem þau eru að búa til stafina sjálf með líkamanum og 

svo skrifa þau stafina“ (Hrafnhildur, 2009). 

 

Signý kennari í fyrsta bekk segir frá því að eftir áramótin fari nemendur í fyrsta 

bekk að gera sögur frá eigin brjósti. Hún segir: 

„Börnin byrja að skrifa í sögubók og kennarinn leiðréttir hvorki 

stafsetningarvillur né málfræðivillur, því mikilvægast er að fá 

nemendur til að skrifa þó það sé ekki rétt samkvæmt málfræði og 

stafsetningarreglum“ (Signý, 2009). 

 

4.7. Fjölbreyttir kennsluhættir 

Ásný kennari í fyrsta bekk er þeirrrar skoðunar að fjölbreyttar kennsluaðferðir; „bland í 

poka“, sé það besta því það þurfi að huga vel að hverjum og einum nemanda. Fljótlega 

er hægt að finna hvað virðist ganga best fyrir hvern og einn og margt er best framkvæmt 
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í litlum hópum. Ennfremur er æskilegt að hlusta á tónlist, á alls konar tónverk og nota 

ýmsa ímyndunarleiki í sambandi við tónlistina. Ásný hvetur foreldra til að taka virkan 

þátt í því sem börnin eru að gera og sjálf hefur hún þessi fleygu orð að leiðarljósi í 

kennslunni: 

„að bjóða upp á fjölbreytni í kennsluaðferðum og að vera 

hugmyndaríkur í kennslunni“ (Ásný, 2009). 

Edda telur mikilvægt að kennarinn búi yfir frjórri hugsun og sé fær um að bjóða 

nemendum sínum upp á fjölbreytta kennsluhætti og segir: 

„það er á valdi kennarans að hrífa börnin með sér, allt getur orðið 

skemmtilegt“ (Edda, 2009). 

 

4.8. Samstarf kennara 

Dísa hefur unnið í tengslum við bekkjarkennara á þann hátt að hún valdi lög og söngva 

tengda efninu sem bekkjarkennararnir voru búnir að ákveða að taka fyrir hverju sinni en 

ekki var um sameiginlega þverfaglega skipulagningu á námsefninu að ræða. Fríða segir 

frá samstarfi við annan hverfisleikskóla og grunnskólann í hverfinu þar sem 5 ára börnin 

í leikskólunum og nemendur í fyrsta bekk vinna saman þemaverkefni í janúar og febrúar 

sem endar með sýningu fyrir foreldra. Fríða nefnir að þetta sé mjög skemmtilegt. 

Kennararnir sem sjá um þetta hittast í nóvember og ákveða hvað taka skuli fyrir í 

janúar. Innan leikskólans telur Fríða samvinnu kennaranna ganga vel og alltaf sé verið 

að reyna að finna bestu leiðina þannig að það sé rólegt og hægt sé að sinna 

einstaklingunum betur. Hrafnhildur talar um samstarf við grunnskólann, nánar tiltekið 

fyrsta bekk, þar sem leikskólabörnin fá að fara einu sinni í almenna kennslustund ásamt 

nestistíma, einu sinni í tónlistarstund og einu sinni á bókasafn. Heimsóknum fyrsta 

bekkjar í leikskólann er þannig háttað að bekknum er skipt í heimsóknarhópa og fá 

börnin að leika sér bæði úti og inni. Áhersla er lögð á mikilvægi þess að 

grunnskólabörnin fái að leika sér í leikskólanum. Misjöfn reynsla er af þessum 

heimsóknum og samstarfi frá ári til árs og það virðist fara eftir kennurunum hvernig 

samstarfið gengur segir Hrafnhildur. Andrea segir frá heimsókn 5 ára barnanna í 

tónmennt í hverfisskólann þar sem leik- og grunnskólanemendur eru saman í tíma, 

borða nesti og fara saman út í frímínútur. Hún segir ekki um sameiginlegan undirbúning 
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fyrir samstarfið að ræða milli skólastiganna, kennararnir í grunnskólanum séu búnir að 

ákveða hvað á að gera og leikskólinn komi bara í heimsóknirnar.  
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Tafla 2. Heildargreiningarlíkan 
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5. Umræða 

Í fjórða kafla var fjallað um niðurstöður þeirra átta viðtala sem tekin voru við 

meðrannsakendur. Hér verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram en tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvort tónlist geti verið ein 

leið til að örva lestraráhuga barna og hvort og þá hvernig unnið er markvisst með tónlist 

í þeim tilgangi að örva lestraráhugann.  

Rannsóknin byggði á viðtölum við átta kennara; fjóra leikskólakennara, tvo 

grunnskólakennara og tvo tónmenntakennara sem starfa í grunnskóla eins og áður hefur 

komið fram. Meginniðurstaðan úr svörum meðrannsakenda minna er að gott 

lestrarhvetjandi skólaumhverfi sem byggir á: Tónlist, ritun, fjölbreyttum kennsluháttum 

og samstarfi kennara örvi lestraráhuga barna. En það reyndist vera misjafnt eftir 

meðrannsakendum hve mikla áherslu þeir lögðu á einstaka þætti og það virtist einnig 

skiptast eftir því hvort um var að ræða leikskóla-, grunnskóla-, eða tónmenntakennara.  

 

5.1. Lestrarhvetjandi umhverfi 

Um lestrarhvetjandi umhverfi tjáðu sig eingöngu leikskólakennararnir sem ég tel vera 

vegna þess að um mismunandi orðræðu sé að ræða á þessum tveimur skólastigum. 

Grundvallarmunurinn á skólastigum leik- og grunnskóla tel ég vera að annað er 

skólaskylt en hitt ekki. Því má reikna með að mismunandi kröfur séu gerðar til þeirra. Í 

leikskólanum fer kennslan fram í gegnum leikinn og formlegrar lestrarkennslu ekki 

krafist. Í grunnskólanum fer fram formleg lestrarkennsla og þar eiga börn að læra að 

lesa. Ég varð vör við mismunandi skoðanir meðrannsakenda minna varðandi það hversu 

miklum tíma eigi að verja til lestrarundirbúnings í leikskólanum. Ég tel það gefa nokkuð 

raunhæfa mynd af því hve skiptar skoðanir leikskólakennarar almennt hafa á 

lestrarundirbúningi og/eða lestrarkennslu í leikskólanum.  

Lestrarhvetjandi umhverfi í leikskóla felur í sér að unnið er að undirbúningi 

lestrarnáms með skipulögðum hætti áður en formleg kennsla hefst og það er jákvætt og í 

takt við almenna umræðu í samfélaginu. Hver leikskóli verður að setja sér sín markmið 

og ákveða hvaða leiðir hann vill fara. Þar eru möguleikarnir óteljandi og ekkert sem 

segir að ein leið sé betri en önnur. Aðalatriðið er að setja sér markmið og fylgja þeim. 

Þá mun leikskólanum farnast vel í þekkingarleit sinni. Leikskólinn er viðurkennd 
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menntastofnun og hefur sýnt að hann er þess verðugur að undirbúa lestrarnám 

væntanlegra grunnskólanemenda. Ekki má gera lítið úr umönnunarhlutverki leikskólans 

sem vissulega er jafn mikilvægt og fyrr. Með hugtakinu lestrarhvetjandi umhverfi, 

fylgja markvissari vinnubrögð kennara og aukin vitund um markvissa málörvun og 

mikilvægi þess að gera börnin meðvituð um ritað mál. Í skýrslu Halldóru Haraldsdóttur 

um Læsi í leikskóla, sem byggð er á þróunarstarfi í leikskólanum Flúðum veturinn 

2006-2007 kemur fram að starfsfólk varð almennt meðvitaðra um bernskulæsi og 

almennur áhugi var á verkefninu í heild (Halldóra Haraldsdóttir, 2007:40). 

 

5.2. Væntingar 

Vert er að velta vöngum yfir væntingum kennara til starfs síns. Að ígrunda starf sitt, 

ræða um það við samstarfsfélagana, velta fyrir sér kenningum og viðhorfum er nokkuð 

sem einkennir góðan og faglegan kennara. Meðrannsakendur mínir eru allt kennarar sem 

hafa verið mjög virkar í starfi og duglegar að endurmennta sig. Þær hafa farið á ýmis 

sérhæfð námskeið, bætt við sig menntun og sumar tekið meistaragráðu. Þetta eru því 

sterkir flottir kennarar fullir af jákvæðum viðhorfum og metnaði til starfsins og teljast til 

þess hóps kennara sem hefur fagmennsku að leiðarljósi. En það þarf að halda vel utan 

um kennarastéttirnar og hlú að frumkvæði og dugnaði kennara. Það mæðir mikið á þeim, 

ekki síst í árferði efnahagsörðugleika þar sem margvíslegir erfiðleikar fjölskyldna koma 

beint inn á borð kennara. Það er því mikilvægt að fræðsluyfirvöld styðji vel við bakið á 

kennurum og vinni ætíð með þeim að stefnumótun og framgangi skólamála. 

Það er nauðsynlegt hverjum kennara að geta myndað sér rökstuddar skoðanir á því 

hvernig og hvað hann kennir, því þekking hans er undirstaða starfsins eins og annarra 

fagstétta. Hann þarf að vera opinn fyrir gagnrýni og tilbúinn að endurskoða starf sitt til 

að gera betur. Veigamestu undirstöður sérfræði kennarans eru gagnrýnið sjálfsmat og 

íhugun (Trausti Þorsteinsson, 2003:191). 

   

5.3. Málörvun 

Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum lögðu meðrannsakendur mínir mikla áherslu á 

framsögn, þ.e. að börnin æfi sig í að koma fram fyrir aðra í leikskólanum og fara með 

texta. 
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Börn í leikskóla læra í gegnum leik og það er á valdi leikskólakennarans að skapa 

örvandi málumhverfi og aðstæður sem örva frásagnarhæfileika og hvetja börnin til 

þátttöku í leiknum (Halldóra Haraldsdóttir, 2007:11).  

Markviss málörvun er málþjálfunaráætlun sem tengir talmál og ritmál og felur í sér 

kerfisbundin vinnubrögð í leik. Þannig leggur hún traustan grunn að lestrarnámi (Helga 

Friðfinnsdóttir, o.fl. 2004:8).  

 

5.4. Lestrarkennsla 

Á undanförnum árum hefur orðið vakning í íslenskum leikskólum varðandi undirbúning 

lestrarnáms og leikskólar hafa jafnvel hafið lestrarkennslu samkvæmt nýrri skýrslu um 

málumhverfi og lestrarnám barna sem unnin var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og birt þann 31. desember 2011. Ráðuneytið sendi öllum 

sveitarfélögum á landinu sem reka leikskóla bréf, þar sem óskað var eftir ábendingum 

um leikskóla sem ynnu sérstaklega með málörvun og þróun lestrarnáms. Í framhaldi af 

því fól ráðuneytið skýrsluhöfundum, þeim Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur og Ingibjörgu 

Ósk Sigurðardóttur að velja úr tíu skóla af þeim tuttugu og fimm sem til greina komu. 

Við val á skólum var einkum horft til þess að unnið væri áhugavert starf á sviði 

málörvunar og lestrarnáms og að skólarnir hefðu mismunandi sýn og nálgun við 

viðfangsefnið. Þetta var gert í þeim tilgangi að fá sem fjölbreyttasta mynd af því hvernig 

staðið væri að örvun máls og læsis leikskólabarna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011:1). Anna Þorbjörg bendir í grein sinni á að athyglisvert sé hversu alvarlega og 

markvisst leikskólar taki lestrarkennsluna í ljósi þess að hvorki standi neitt í lögum um 

leikskóla (nr.90/2008) né í nýrri Aðalnámskrá leikskóla (2011) um að kenna skuli 

börnum lestur í leikskóla. Aftur á móti komi skýrt fram að nám barnanna skuli fara fram 

í gegnum leik og skapandi starf (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011:2). Það er líka í 

samræmi við kenningar þeirra Amalíu, Ingibjargar og Jóhönnu sem leggja áherslu á að 

unnið sé í gegnum leikinn og barnið fái að nýta uppgötvunarhæfileika sinn (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2002:54). 
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5.5. Tónlist 

Eins og fram kom hér að framan virðast allir meðrannsakendur mínir telja að hægt sé að 

örva lestraráhuga barna og allir vinna þeir að því, hver á sinn hátt. Þegar kemur að 

tónlistinni er ýmislegt sem kemur í ljós. Þegar ég spurði þá hvort þeir ynnu markvisst 

með tónlist til að örva lestraráhuga barna, var „nei“ svar flestra í fyrstu. Síðar kom fram 

að flestir þeirra gera það að einhverju leyti. Nokkrir mjög markvisst í þeim tilgangi að 

búa börnin undir lestrarnámið og aðrir sem nota tónlistina meira til skemmtunar. Að 

hafa tónlist til skemmtunar þýðir að hafa gaman og rennir stoðum undir það sem kemur 

fram í máli Fred Kersten um að börnin fái meira út úr kennslunni þegar hún er 

skemmtileg og hún verði þar af leiðandi meira hvetjandi (Kersten, 1996:671). 

Ég tel að tónmenntakennarar og almennir bekkjarkennarar í fyrsta bekk ættu að  

vera teymi sem skipuleggur kennsluna og kennir saman. Ég dreg þessa ályktun mína út 

frá kenningum fræðimanna í öðrum kafla hér að framan og niðurstöðum úr viðtölum við 

meðrannsakendur mína. Þetta er einnig í fullu samræmi við niðurstöður úr 

doktorsritgerð Susan D. Holmberg við Háskólann í Kansas frá 2010. Þar fjallar hún um 

hlutverk og aðkomu tónlistarkennara að bernskulæsi og lestrarkennslu ungra barna. 

Niðurstaða rannsóknar Holmberg er að tónlistarkennarar ættu að vera hluti af 

kennarateymi ungra barna í sambandi við bernskulæsi og lestrarkennslu. Þetta byggir 

Holmberg á því að þættir tónlistarinnar s.s. hrynur, taktur, tónhæð, tónblær, tónstyrkur, 

hraði og form séu nátengdir þáttum í uppbyggingu tungumálsins og tónlistin gæfi þá 

viðbótarstyrkingu sem þörf er á í lestrarkennslunni. Þar að auki býður slíkt upp á 

fjölbreyttari kennsluhætti sem bæði höfða til og virðast koma til móts við þarfir fleiri 

barna í nútíma þjóðfélagi. (Holmberg, 2010:143-144).  

En hvernig má nýta tónlist til að örva lestraráhuga barna? Að vera meðvitaður sem 

kennari um mikilvægi þessara grunnþátta tónlistar hér að ofan. Kennarar eru duglegir að 

þjálfa börn í að koma fram fyrir aðra og syngja eða segja frá og það er alveg til 

fyrirmyndar. Það getur skipt sköpum fyrir mörg börn að fá tækifæri til að koma fram og 

æfa sig. Í leikskólanum segjum við oft að æfingin skapi meistarann og það er hverju 

orði sannara. Í upplýsingaþjóðfélagi nútímans er hægt að nálgast ýmis konar fróðleik á 

netinu og þar er m.a. að finna vefinn „börn og tónlist“ þar sem kennarar geta sótt 

fjölbreyttar hugmyndir fyrir tónlistarstarfið.  
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Það hefur komið fram í viðtölum meðrannsakenda minna að söngurinn er notaður 

til gleði og ánægju. Einmitt þess vegna er kjörið að nýta tónlistina til að örva börnin til 

dáða á ýmsum sviðum eins og t.d. í lestri. Því ef það er gaman þá gengur líka vel. Það 

snýst um að fanga áhugann og þar reynir á hlutverk kennarans. Að kennarinn búi yfir 

frjórri hugsun, sé hugmyndaríkur og geri námsefnið áhugavert og skemmtilegt. Andrea 

sagði mér frá drengjunum hennar sem kölluðu sig rokkarahópinn. Hún komst að því að 

drengjunum fannst skemmtilegast að rappa mánaðarvísurnar og þeir bættu svo við „hei 

jó“svona inn á milli. Þarna náði hún að gera efnið aðlaðandi og skemmtilegt og uppskar 

áhuga og virka þátttöku barnanna. Að leyfa sér að fara út fyrir rammann og beita 

hugmyndafluginu í kennslunni og kennsluaðferðum skilar sér örugglega alltaf í bættri 

þátttöku og áhuga nemenda.  

 

5.6. Ritun 

Gott aðgengi að pappír og skriffærum er nauðsynlegt til að skapa hvetjandi aðstæður til 

ritunar. Helsta fyrirmynd barnsins í grunnskólanum er kennari sem sýnir að hann hefur 

sjálfur bæði áhuga og ánægju af ritun (Sólveig Jónsdóttir, 2011:57). Þetta á ekki síður 

við um leikskólann þar sem börnin eru að byrja að skrifa bókstafi og skrifa leyniskrift 

undir dyggri hvatningu leikskólakennara. Í leikskólanum er líka lögð áhersla á að hafa 

ritmál sýnilegt eins og fram kemur í viðtölum meðrannsakenda minna. Stafrófið hangir 

gjarnan uppi á vegg, húsrými og innanstokksmunir merktir með orðum. Snemma 

kennum við börnum að þekkja stafina sína og nöfnin sín skrifa þau gjarnan ófeimin og 

stolt. Það er alveg ljóst að sú brú er tengir leikskóla og grunnskóla þarfnast stöðugs 

eftirlits og viðhalds. Í leikskólanum þurfum við að kynna lágstafina fyrir börnunum um 

leið og við kynnum hástafina svo þau læri strax að umgangast þá og nota. Það getur 

valdið börnunum óþarfa ruglingi að læra aðeins stóru stafina í leikskólanum þvi þegar 

þau koma í grunnskólann þurfa þau að nota litlu stafina. 

Martha Horn (2005) segir í grein sinni frá því hvernig hún vinnur með sögufrásögn 

með elstu börnunum í leikskólanum. Hún kallar það leiðina til ritunar í leikskólanum og 

hún er með sérstaka ritunartíma þar sem börnin sitja í hring á gólfinu og það barn sem 

segir sögu í það skiptið situr í sérstökum sögustól. Horn kallar börnin rithöfunda (ritara) 

þó megnið af sögunum þeirra séu munnlegar. Börnin eru að æfa sig í að búa til sögur 

munnlega og það er undanfari ritunar. Horn vísar til orða Graves (1978) sem segir að 
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byrja verði að vinna með ritun á því stigi sem barnið er og ganga út frá kunnáttu þess. 

Ef barn getur talað getur það gert sögu, en kannski vantar það leiðsögn til að það geti 

byrjað. Það verður að hjálpa barninu til að nota málið sitt til að segja sögu. Þegar börn 

koma í skólann án þess að kunna að segja sögu er það sennilega vegna þess að enginn 

hefur sagt þeim sögu eða þau hafa ekki haft fullorðna í kringum sig sem hafa talað við 

þau um það sem máli skiptir í lífinu og tilverunni almennt. Í slíkum aðstæðum merkir 

það ekki að börnin hafi ekkert að segja heldur verður hreinlega að hjálpa þeim af stað 

og leiðbeina. Horn segir ennfremur að ef við viljum að börnunum okkar gangi vel að 

skrifa og semja sögur þurfi þau að vita hvernig sögur hljómi og að það sé hlutverk okkar 

kennara og foreldra að vera góðar fyrirmyndir þar eins og á öðrum sviðum og segja 

þeim sögur (Horn, 2005:34-36).Hér sannast máltakið enn og aftur „það læra börnin 

sem fyrir þeim er haft“. 

 

5.7. Fjölbreyttir kennsluhættir 

Samþætting námsgreina, hugmyndaauðgi, víðsýni og hæfni kennara til að koma til móts 

við þarfir einstakra nemenda sem vissulega eru jafn misjafnir og þeir eru margir eru 

lykilþættir í fjölbreyttum kennsluháttum. Þetta er í fullu samræmi við 

fjölgreindarkenningu Gardners sem gengur út frá því að engin ein aðferð henti öllum 

nemendum í öllum tilvikum (Armstrong, 2001:63). Það veltur því mikið á kennaranum 

sjálfum, hvernig hann kemur námsefninu á framfæri við nemendur, hversu móttækilegir 

nemendurnir eru. Afþreyingariðnaðurinn heyir harða baráttu um tíma og áhuga barna og 

skólakerfið má hafa sig allt við til að tapa ekki í þeirri samkeppni. Þess vegna er svo 

mikilvægt að bæði leikskólinn og grunnskólinn hafi það ávallt að markmiði að höfða til 

sem flestra barna á fjölbreyttan hátt og vera skrefinu á undan í að gera nám spennandi 

og skemmtilegt.  

 

5.8. Samstarf kennara 

Í leikskólanum hefur mikið verið unnið í teymum og meira verið um nána samvinnu 

kennara á deildum, en deildum má líkja við bekkjareiningar í grunnskóla. Aðalmunur á 

deildum leikskólans og bekkjum grunnskólans er fjöldi kennara sem ræðst af því að 

fleiri kennarar eru hjá yngri börnum. Að meðaltali vinna á hverri deild u.þ.b. þrír 

kennarar, en einn til tveir kennarar í bekk í grunnskólanum, þannig að leikskólinn er 
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teymisvænni út frá fjölda kennara. Í leikskólanum er misjafnt hvort deildir eru 

aldursblandaðar eða aldurshreinar. Þegar deildir eru aldursblandaðar er elstu börnum 

leikskólans af öllum deildum safnað saman í einn hóp sem hittist reglulega, allt frá einu 

sinni til fimm sinnum í viku. Hópurinn einbeitir sér þá að verkefnavinnu sem ætlaður er 

til undirbúnings fyrir grunnskólagönguna og þetta kallar á meiri samvinnu kennara. 

Hvað varðar samstarf á mörkum leik- og grunnskóla þá virðast meðrannsakendur 

mínir hafa misjafna reynslu af því. Samstarfið virðist aðallega snúast um 

skólaheimsóknir í hverfisskólana. Mér finnast athyglisverðar niðurstöður úr rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur frá 2004,en þær gefa m.a.til kynna að hvorki virðist vera lögð 

áhersla á samfellu í hugmyndafræði né kennslufræði skólastiganna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:106-107). Þetta er í hrópandi ósamræmi við þá sýn að skapa barni 

samfellu í skólagöngu sinni frá því það byrjar í leikskóla og fram á fullorðinsár. Í nýrri 

Aðalnámskrá leik-, og grunnskóla , kemur fram að tryggja skuli samræmi og samhengi í 

menntun frá leikskóla til háskóla og fullorðinsfræðslu og tekið sérstaklega fram að lögð 

skuli áhersla á heildstæða menntastefnu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:7, Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:10). Einnig kom fram í rannsókn Jóhönnu að lítið tillit væri tekið til 

þeirra félagatengsla sem börnin hefðu myndað í leikskólanum og því ekki lögð áhersla á 

að vinir fengju að hefja skólagönguna saman (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:114-115). 

Þetta er einnig í ósamræmi við það aukna lýðræði sem boðað er í nýjum námskrám 

skólastiganna, því þar segir að samskipti ungmenna séu ekki síður mikilvæg en 

mikilvægi kennslustunda og að starfshættir í skólum skuli mótaðir af umburðarlyndi, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:8, 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:11). 
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6. Lokaorð 

Þessi rannsókn var gerð í þeim tilgangi að fræðast um hvort leik- og grunnskólakennarar 

notuðu tónlist markvisst í lestrarhvetjandi skólaumhverfi. Nýjar aðalnámskrár leik- og 

grunnskóla virðast vera mjög rúmar og bjóða upp á mikinn sveigjanleika, lýðræði og 

fjölbreytileika. Þannig er skólum gert kleift að sníða sína námskrá innan mjög víðra 

marka. Þetta gerir kennurum mögulegt og hvetur þá til að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og taka tónlist meira með því aukinn tími er ætlaður þeim samkvæmt 

nýrri aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:50).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það fari algjörlega eftir kennurum hvernig 

þeir nota tónlist við lestrarundirbúning. Flestir meðrannsakenda minna notuðu tónlist 

talsvert mikið en tilgangur virtist mjög misjafn. Kennararnir virtust almennt vera 

meðvitaðir um samhengi taktskyns og hljóðkerfisvitundar og mikilvægi þess að þjálfa 

hljóðkerfisvitundina og notuðu þá tónlist á ýmsan hátt við það. Þeir meðrannsakendur 

sem höfðu bakgrunn í tónlist notuðu hana á ýmsan hátt bæði til örvunar og hjálpar í 

lestrarkennslunni, í kennslunni almennt og til skemmtunar. Ég hef oft heyrt leik- og 

grunnskólakennnara segja að þeir telji sig hvorki hafa næga færni né þekkingu til að 

vinna með tónlist. Ég er enginn sérfræðingur í tónlist, en ég hef gaman af henni og hef 

bæði upplifað og séð hvað tónlistin getur gefið þeim sem iðka hana og hvers hún er 

megnug. Hún býr yfir töfrum sem heilla bæði stóra og smáa og hún er mitt hjartans mál. 

Það er svo margt hægt að gera án þess að vera sérfræðingur. Eitt er að leggja áherslu á 

sönginn, þar sem börnin læra líka að fara með texta. Þau læra að syngja sterkt eða veikt, 

hratt eða hægt, hlusta eftir hljóðum og þjálfa þannig tónheyrnina. Þau læra líka að vera 

meðvituð um taktinn sem byggður er á þeim grunntakti sem er í okkur öllum, slætti 

hjartans, púlsins.  

Að læra í gegnum leikinn hafa lengi verið einkunnarorð leikskólans og mörgum 

leikskólakennurum afar hugleikin og mikils virði. Þó hefur borið á því að þeir hafi farið 

svolítið út í það að búa til litlar kennslustofur í leikskólunum þar sem börnin eru látin 

sitja og gera alls kyns grunnskólamiðuð verkefni. Það eru jafnvel dæmi um 

lestrarkannanir þar sem færni þeirra er prófuð og þau mega ekki sjá hvert hjá öðru. Mér 

finnst ástæða til að hafa vissar áhyggjur af þessu og fylgjast vel með því þetta getur 

reynst börnum sem eiga í erfiðleikum með lestur ofraun og hætta er á því að þau upplifi 

sig sem tapara. Ég spyr er ekki of snemmt að þau fái slíkar upplifanir á skólastigi sem 
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ekki einu sinni er skólaskylt? Er það ekki okkar í leikskólanum að styðja við og 

undirbúa börnin undir grunnskólagönguna á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og búa 

þau þannig undir tíu ára grunnskólagöngu? Máli mínu til stuðnings vísa ég til 

fyrirlesturs Lindu Darling-Hamilton síðastliðið haust í Háskóla Íslands, þar sem hún 

vakti athygli á gagnrýninni umræðu í Bandaríkjunum um stýrða kennslu í forskólabekk 

sem hefur leitt til þess að leikurinn víkur fyrir beinni kennslu. Ástæðan fyrir þeim 

umræðum eru áhyggjur kennara þar vestra um að of miklar kröfur verði til þess að fleiri 

börn upplifi sig sem tapara (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011:7). Þessi orð mín ber 

ekki að skilja á annan hátt en þann að ég tel að hægt sé að undirbúa börnin undir 

lestrarnám í leikskólanum án þessara beinu skólamiðuðu verkefna sem krefjast mikillar 

setu við borð. Það er von mín að leikskólanum takist að varðveita leikinn sem 

kennsluaðferð og nýti sér lýðræðislega kennsluhætti s.s. þátttöku barna í ákvarðanatöku 

um það hvaða leiðir er hægt að fara. 

Ég hvet alla kennara til að vera ófeimnir við að nota tónlist við kennsluna hvort sem 

er í leik- eða grunnskóla því hún gleður og léttir lund stórra og smárra. Hún er líka 

frábært tæki til að brjóta upp aðstæður ef þörf krefur og snúa neikvæðu andrúmslofti í 

jákvætt.  

Það er engin ástæða til annars en að líta björtum augum til framtíðar. Kennarar eru 

almennt duglegir að endurmennta sig og halda sér við faglega og íslenskt skólasamfélag 

er framsækið og metnaðarfullt og fylgist vel með þróun í kennslu og skólamálum 

erlendis. 
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Fylgiskjal 1 

 

Akureyri 5. júní 2009 

Ágæti leikskólakennari/grunnskólakennari 

 

Beiðni um þátttöku þína í eigindlegri fyrirbærafræðilegri rannsókn varðandi 

markvissa notkun tónlistar sem hjálpartækis við lestrarnám og/eða undirbúning þess. 

 

Ég heiti Anna Jóna Guðmundsdóttir og útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1987. Ég er í 

meistaranámi í menntunarfræðum, með lestrarfræði sem áherslusvið við framhaldsbraut 

kennaraskorar Háskólans á Akureyri. Hluti af námi mínu er að gera rannsóknarverkefni og 

ég valdi mér það verkefni að skoða hvort og þá hvernig mætti nota tónlist til að örva 

lestraráhuga barna á aldrinum 4 – 9 ára. 

    Aðferðin sem ég mun nota er fyrirbærafræðileg og felst í því að rannsaka ákveðin 

mannleg fyrirbæri eins og t.d. heilbrigði eða menntun. Fyrirbærið sem mig langar til að 

rannsaka er hvort markvisst tónlistarstarf með börnum getur örvað lestraráhuga þeirra. 

    Ég bið þig að segja mér frá reynslu þinni og upplifun. Það er mér mjög mikils virði að 

þú viljir taka þátt í þessu með mér. Án þess kæmist ég ekki langt með verkefnið. Ég kem til 

með að kynna niðurstöður verkefnisins, í ræðu og riti, með hagsmuni þína, velferð og 

virðingu fyrir þér að leiðarljósi. Ég mun breyta öllum nöfnum sem kunna að koma fram í 

viðtalinu sem og staðháttum. Þú getur treyst því að nafnið þitt og öll önnur nöfn sem þú 

óvart nefnir munu hvergi koma fram í gögnum.  

    Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er ef þér sýnist svo. Þú þarft heldur ekki að 

svara spurningum sem kunna að koma upp og þú treystir þér ekki til eða vilt ekki svara. Ég 

mun gæta fyllsta trúnaðar við þig í öllu sem þú kemur til með að segja mér í samtali okkar 

og því til staðfestingar bið ég um skriflegt upplýst samþykki þitt á fylgjandi blaði. 

Ég reikna með að viðtalið taki um það bil 40–60 mínútur og verður tekið á stað þar sem 

engin utanaðkomandi truflun á sér stað. Ég nota upptökutæki í viðtalinu og mun síðan skrá 

viðtalið orðrétt. 
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Rannsóknarspurningar mínar eru þrjár: 

 

1) Hver er reynsla og upplifun leik- og grunnskólakennara af lestrarhvetjandi skólaumhverfi? 

 

2) Hver er reynsla og upplifun kennara af notkun tónlistar í markvissu lestrarhvetjandi 

skólaumhverfi?  

3) Hvernig má nýta tónlist til að örva lestraráhuga barna á aldrinum fjögurra til sjö ára 

 

Undirspurning var: 

 Ef lítil sem engin reynsla er af notkun tónlistar, hverjar telur meðrannsakandi þá ástæður 

þess? 

 

 

_________________________ 

Anna Jóna Guðmundsdóttir 

                                                                                                     S: 463 1570 / 899 1593 

Netfang: anjog@simnet.is 
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Fylgiskjal 2 

 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Ég undirrituð / undirritaður samþykki að taka þátt í þrjátíu eininga fyrirbærafræðalegri  

meistaraprófsrannsókn varðandi markvissa notkun tónlistar með börnum á aldrinum 

fjögurra til sjö ára, í þeim tilgangi að örva lestraráhuga þeirra. Ennfremur hef ég kynnt 

mér út á hvað rannsóknin gengur og treysti því að farið verði með rannsóknargögn sem 

trúnaðarmál. 

 

 

 

                                                                                           __________________________ 

                                                                                                   Staður og dagssetning 

 

                                                                                  

 

 

                                                                          ___________________________ 

                                                                                                     Viðmælandi 
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Fylgiskjal 3 

 

 

                                                                                                       Akureyri 5. júní 2009 

Hr. Gunnar Gíslason, fræðslustjóri 

      Akureyri 

 

 

Ég heiti Anna Jóna Guðmundsdóttir og útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1987. Ég er í 

meistaranámi í menntunarfræðum, með lestrarfræði sem áherslusvið við framhaldsbraut 

kennaraskorar Háskólans á Akureyri. Hluti af námi mínu er að gera rannsóknarverkefni og 

ég valdi mér það verkefni að skoða hvort og þá hvernig mætti nota tónlist til að örva 

lestraráhuga barna á aldrinum 4 – 7 ára. 

    Aðferðin sem ég mun nota er fyrirbærafræðileg og felst í því að rannsaka ákveðin 

mannleg fyrirbæri eins og t.d. heilbrigði eða menntun. Fyrirbærið sem mig langar til að 

rannsaka er hvort markvisst tónlistarstarf með börnum getur örvað lestraráhuga þeirra.  

    Við vali á meðrannsakendum verður notast við tilgangsúrtak sem þykir henta vel í 

fyrirbærafræðalegum rannsóknum. Það þýðir að valdir eru einstaklingar sem hafa bæði 

svokallaða dæmigerða reynslu af fyrirbærinu og ódæmigerða, þannig að reynt er að koma í 

veg fyrir að úrtakið sé einsleitt. Ég mun þurfa að hafa samband við bæði leikskóla- og 

grunnskólakennara og jafnvel tónlistarkennara til að fá sjónarmið sérfræðinga. Þannig að 

ég óska hér með eftir leyfi til að mega fara inn í skólana og taka þau viðtöl við starfsmenn 

sem mér þykir þurfa. 

    Gagnaöflun fer fram með óstöðluðum einstaklingsviðtölum rannsakanda við 

meðrannsakendur, þ.e. tekið verður eitt viðtal við hvern meðrannsakanda. Tilgangur 

óstaðlaðra viðtala er að lýsa fyrirbærum í tilveru fólks og veita skilning á þeim. Þau teljast 

til gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði þar sem leitast er við að skilja reynslu 

þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli. Ég mun hafa samband við meðrannsakendur og 

óska eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Óskað verður eftir skriflegu samþykki þeirra eftir 
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að þeir hafa verið upplýstir um tilgang og eðli rannsóknarinnar. Viðtölin verða skráð 

orðrétt eftir viðmælendum. Eftir skráningu verða viðtölin greind í þemu og undirþemu. 

Síðan verða þær greiningar bornar undir meðrannsakendur til að ganga úr skugga um að 

rannsakandi hafi greint rétt þ.e. skilið meðrannsakendur rétt og að rauði þráðurinn í 

viðtölunum komist til skila. Þá verður gert heildargreiningarlíkan sem lagt verður undir 

viðmælendur, þeirra álit fengið og sagt frá áliti þeirra. Heildargreiningarlíkan er búið til út 

frá túlkun rannsakanda á sameiginlegum niðurstöðum allra viðtalanna og sýnir 

rannsóknarniðurstöður á myndrænan hátt. 

 

 

 

 

                                                                       Með vinsemd og þökk, 

 

 

 

_________________________ 

Anna Jóna Guðmundsdóttir 

                                                                                                     S: 463 1570 / 899 1593 

Netfang: anjog@simnet.is  
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Fylgiskjal 4 

 


