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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða raddsvið og söngfærni fimm og sex 
ára barna við lok leikskóla. Það var gert með því að leggja fyrir þau 
söngfærnipróf sem er hluti alþjóðlegs samstarfsverkefnis um 
söngrannsóknir. Söngfærniprófið skiptist í 11 prófþætti en í rannsókninni 
voru sérstaklega skoðaðir þeir þættir sem lutu að raddsviði og 
tónnákvæmni barnanna. Einnig var skoðað hvernig börnunum gekk að læra 
nýtt sönglag með texta annars vegar og án texta hins vegar.  

Þátttakendur voru 40 börn í þremur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 
Þau voru fimm og sex ára gömul þegar söngfærniprófið var lagt fyrir. Í 
tveimur af leikskólununum nutu börnin (n=19) leiðsagnar tónlistarkennara, 
sem skipulagði tónlistarstarfið, en í þeim þriðja nutu börnin (n=21) ekki 
leiðsagnar tónlistarkennara. Í öllum leikskólunum var söngur þó hluti af 
daglegu starfi og var því ýmist skipulagður af leikskólakennurum eða 
tónlistarkennara. Niðurstöðurnar voru bornar saman með tilliti til aldurs og 
kyns og einnig eftir því hvort leikskólinn hafði starfandi tónlistarkennara eða 
ekki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börnin stóðu sig almennt mjög 
vel í því að leysa verkefnin sem fyrir þau voru lögð en yfir 90% barnanna 
leystu öll verkefnin. Meðalraddsvið barnanna var 13 hálftónar. Lítill munur 
var á raddsviði eldri og yngri barna en yngri börnin sungu þó örlítið hærri 
tóna en þau eldri. Samkvæmt rannsókninni höfðu íslensku börnin breiðara 
raddsvið en börn í samsvarandi erlendum rannsóknum.Þegar börnin sungu 
lag að eigin vali var algengasti upphafstónninn miðju C eða C4. Þau börn 
sem nutu leiðsagnar tónlistarkennara í leikskólanum sungu fjölbreyttari lög 
en hin.  

Þegar söngfærni var mæld reyndist munur á færni eldri og yngri barna 
en þó sýnu mestur í því að syngja fyrsta tón í tónaröð réttan, sem er í 
samræmi við erlendar rannsóknir. Börnin fylgdu útlínu laglínu betur en að 
syngja hárrétt tónbil og drengirnir stóðu sig almennt betur í þessum 
þáttum, sérstaklega í því að syngja hárrétt tónbil. Marktækur munur fannst 
á yngri og eldri aldurshópi fyrir rétt sunginn fyrsta tón í tónaröð.  

Þegar nýtt sönglag var kennt og sungið gekk börnunum betur að læra nýja 
sönglagið án söngtexta. Það gefur til kynna að líklega eiga börnin 
auðveldara með að læra lög án texta en með texta. Þær niðurstöður eru í 
samræmi við fyrri rannsóknir. Niðurstöður rannsóknarinnar eru framlag til 
þekkingar á raddsviði, söngfærni og sönggetu fimm og sex ára íslenskra 
barna. 
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Abstract 

Vocal range and singing accuracy of five and six–year–old children 

The purpose of this study was to investigate the vocal range and singing 
accuracy of five and six-year-old children at the end of preschool. The 
children were tested using a test battery developed within an international 
collaboration project on the research of singing. The test battery consisted 
of eleven test items from which a few items were selected for this study. 
Items measuring vocal range and pitch accuracy in singing were selected 
from the eleven test items of the battery and analysed for this study. 
Furthermore, the children’s ability to learn a new song with or without the 
words was examined. 

The participants were five and six-year-old children (N=40) from three 
preschools in a community close to Reykjavik. Half of the children were in 
preschools with a music teacher (n=19) and the other half (n=21) did not 
have a music teacher. Singing songs was a regular part of the daily routine 
in all three preschools whether there was a designated music teacher or 
not. Results were examined in terms of age, gender and music teacher 
effect. 

The results indicate that the children did well on the test items and 90% 
of them completed all test items analysed for this study. The average 
singing range was 13 semitones. The difference in singing range between 
age groups was small but the younger children’s singing range reached 
somewhat higher than the older children’s singing range. The Icelandic 
children in this study demonstrated a larger singing range than previously 
reported in foreign studies with this age group. When the children sung a 
favourite song the most frequent starting pitch of their own choice was 
middle-C or C4. The children who were in preschools with a music teacher 
demonstrated a larger song repertoire than the group with no music 
teacher. 

In terms of singing accuracy of pitch patterns the difference between 
older and younger age group was most apparent for singing a correct 
starting pitch, which is in accordance with earlier studies. In general the 
children did better in terms of contour preservation than singing of exact 
intervals. The boys in this study did better in terms of singing accuracy than 
the girls, in particular when singing exact intervals. 

For the item of learning a new song the results suggest that it was easier 
to learn a new song without words than with words. These results 
corroborate earlier studies. The results of the study contribute to current 
knowledge on Icelandic children’s vocal range, singing accuracy and singing 
competence. 
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1 Inngangur 

Söngur er einn af grunnþáttum tjáningar mannsins (Phillips, 1996). Söngur 

er fyrirbæri í lífi okkar allra, óháð menningu, tíma eða aldri, en flest eigum 

við það sameiginlegt að vera nærð af söng í barnæsku (Campbell og Scott-

Kassner, 2001), hvort sem er heima fyrir eða í leikskólum. Ég hef sjálf fylgst 

með söng og söngfærni barna um 15 ára skeið sem tónlistarkennari í grunn- 

og leikskóla og sem kórstjóri barna á aldrinum fjögurra til tíu ára, auk þess 

að hafa verið í tónlistarnámi og sungið í kór frá unga aldri. Söngur hefur því 

lengi verið áhugamál mitt. Þegar ég stóð frammi fyrir vali á rannsóknarefni, 

þá leitaði hugurinn fljótt til söngs barna og ég var fullviss um að söngur og 

raddir barna væri eitthvað sem ég vildi skoða. Þegar mér bauðst að taka 

þátt í stóru alþjóðlegu samstarfsverkefni um rannsóknir á söng, fékk ég 

tækifæri til þess að leggja eitthvað af mörkum til rannsókna á þessu sviði. 

Meistaraverkefni þetta er hluti af þessu samstarfi.  

Samstarfsverkefnið, sem hér um ræðir, nefnist „Advancing 

Interdiciplinary Research on singing” (AIRS) og fékk stuðning frá kanadíska 

rannsóknarráðinu, Social Sciences and Humanities Research Council of 

Canada (SSHRC) til sjö ára, en styrkveiting hófst árið 2009. Þátttakendur í 

samstarfsverkefninu eru 70 rannsakendur frá 15 löndum sem eiga það 

sameiginlegt að stunda rannsóknir á söng frá ýmsum sjónarhornum. Ísland 

er eitt af þátttökulöndunum og er íslenska hlutanum stýrt af leiðbeinanda 

þessa meistaraverkefnis, dr. Helgu Rut Guðmundsdóttur.   

1.1 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla auk fylgiskjala. Í inngangskafla ritgerðarinnar er 

fjallað um það hvernig rannsóknin er tilkomin, hver markmið hennar eru og 

einnig eru skilgreind þau hugtök sem leggja grunn að og lýsa þeim þáttum 

sem eru metnir í rannsókninni.  

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn og þá þætti sem mynda 

umgjörð rannsóknarinnar. Þeir þættir eru söngþroski, raddsvið og 

söngfærni. 

Í þriðja kafla, aðferðarkaflanum, er farið yfir val á þátttakendum og 

bakgrunn þeirra. Þar er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og þá 

prófþætti sem lagðir voru fyrir þátttakendur en þeir snúa að raddsviði, söng 
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að eigin vali, sungnum tónaröðum og að læra og syngja óþekkt sönglag. Þar 

er einnig  fjallað um það hvernig úrvinnsla og greining gagna fór fram.  

Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í texta og 

myndum.  

Í fimmta kafla, umræðukafla, eru svo niðurstöður ræddar með tilliti til 

fyrri rannsókna á sviðinu, auk þess sem bent er á tilefni til frekari 

rannsókna.  

Í sjötta kafla, lokaorðum, er rætt um gildi rannsóknarinnar og 

takmarkanir og þann lærdóm sem draga má af henni.  

1.2 Gildi rannsóknarinnar og markmið 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tónlistargetu, raddsviði og söngfærni 

leikskólabarna hin síðari ár en margar þær rannsóknir sem mest er vísað til í 

fræðunum  voru gerðar á árunum 1970-1990.  Nú virðist aftur vera komin 

hreyfing á þetta rannsóknarsvið, meðal annars með tilkomu alþjóðlegs 

rannsóknarverkefnisins sem nefnist AIRS (Advancing Interdiciplinary 

Research in Singing) og var hleypt af stokkunum árið 2009 þar sem 70 

rannsakendur frá 15 löndum leggja fram krafta sína.  

Megintilgangur rannsóknarinnar er að skoða raddsvið og söngfærni 

fimm og sex ára leikskólabarna og áhrif söngtexta þegar börnum eru kennd 

ný sönglög. Þessi rannsókn er áhugaverð vegna þess að þetta er líkast til 

fyrsta íslenska rannsóknin1 sem snýr að að þeim þáttum. Vonast er til að 

niðurstöður rannsóknarinnar munu gefa einhverja hugmynd um raddsvið 

fimm og sex ára íslenskra leikskólabarna.  Hvort að aldurstengdur munur á 

söngfærni finnist á milli eldri og yngri barna í samræmi við það sem aðrar 

rannsóknir hafa sýnt og hvort munur sé á söngfærni íslenskra fimm og sex 

ára leikskólabarna, eins og hún mælist á söngfærniprófi, eftir því hvort þau 

hafi haft lærðan tónlistarkennara eða ekki í sínum leikskóla. Niðurstöður um 

söngfærni verða einnig skoðaðar með tilliti til kyns í ljósi fyrri rannsókna 

sem fundu mun á söngfærni eftir kyni.  

Þar sem engar íslenskar rannsóknir eru til á þessu sviði er þess vænst að 

niðurstöðurnar gefi einhverja mynd af söngfærni íslenskra barna og muni 

hafa hagnýtt gildi fyrir þá sem starfa með syngjandi börnum s.s. kórstjóra og 

leikskólakennara. Niðurstöðurnar verða auk þess notaðar til þess að bæta 

söngfærniprófið sem lagt var fyrir börnin.  

                                                           
1
 Höfundi er a.m.k. ekki kunnugt um annað. 
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Söngfærniprófið gerir rannsakendum mögulegt að skoða söng- og 

raddþroska barna á alþjóðlega vísu og eru íslensku gögnin liður í því að gera 

samanburð mögulegan milli þjóða. Stefnt er að því að með tímanum verði 

upptökur aðgengilegar í alþjóðlegum gagnabanka með söng barna víðs 

vegar að úr heiminum.   

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 

Í ritgerðinni eru notuð hugtök sem hér verða skilgreind. Þessi hugtök birtast 

í fræðikaflanum og tengjast rannsóknarspurningunum. Hugtökunum er beitt 

meðal annars við lýsingu á þeim þáttum í söngfærniprófinu sem rannsóknin 

styðst við.  

 Söngþroski (e. singing development) er hér notað yfir það þroskaferli 
sem á sér stað frá fæðingu og fram eftir aldri, allt frá því að ungabarn 
uppgötvar röddina og gerir tilraunir með hana, fær tilfinningu fyrir 
hryn, tónum, laglínum og lærir að lokum sönglög 

 Raddsvið (e. vocal range) er bilið á milli hæsta og dýpsta tóns sem 
barnið getur sungið. Allir tónar þar á milli eru hluti af raddsviðinu. 
Þægindasöngsvið (e. tessitura) er aftur á móti sá hluti raddsviðsins 
sem barninu líður best á og er það söngsvið sem það velur sér þegar 
það syngur sjálft  

 Söngfærni (e. singing ability/accuracy) er hér notað um getu barns til 
þess að syngja laglínu, þannig að hún þekkist. Ferlið við það að læra 
að syngja lag er talið hefjast á því að barnið læri orð, hryn, tóna, 
tónhæð, laglínustefnu og tónbil. Söngfærnin er metin út frá því hvar 
barnið er statt í þessu ferli og hvernig því gengur að fylgja fyrirmynd í 
söngfærniprófinu 

 Tónnákvæmni (e. pitch-matching accuracy) er notað yfir þá 
nákvæmni sem felst í því að syngja gefinn tón. Frávik frá þessari 
nákvæmni eru að jafnaði mæld í hálftónabilum þannig að syngi 
einhver gefinn tón innan við hálftónsbili frá fyrirmyndinni, þá telst 
hann réttur 
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2 Söngþroski barna 

Rannsakendur eru almennt sammála um að framfarir og þroski í söng barna 

sé hvort tveggja aldurstengt (Hargreaves, 1986). Rannsóknir á hvernig ung 

börn hegða sér og bregðast við söng hafa gefið vísbendingar um að börn 

undir sex mánaða aldri geri oft tilraunir til söngs (Welch, 2006; Flohr, 2005; 

Campbell og Scott-Kassner, 2001). Fyrstu tilraunir ungabarns með röddina 

eru grátur sem inniheldur alla þá þætti sem eiga eftir koma í raddþroska, 

þar á meðal söng með tilbrigðum af tilfinningum, tónum, hrynmynstrum og 

hendingamótun (Vihman, 1996).  Gráturinn og hjal barnsins þróast  fljótlega 

í tónlistarhjal.2 Um er að ræða söngl, babbl og humm sem hefur ákveðna 

tónhæð, iðulega endurtekið í smáum tónbilum (Moog, 1976). Segja má að 

þessi hljóðsköpun kornabarns með margvísleg hljóð sé nokkurs konar 

tilraun með röddina (Papousek, 1981). 

Í  athugunum sem Moog (1976)  gerði á  500 börnum kemur fram að 

þriggja til sex mánaða ungabörn eru farin að bregðast á virkan hátt við 

tónlist, frekar en að vera aðeins þöglir þiggjendur. Þau teygja sig í áttina að 

hljóðinu og sýna greinilega ánægju og furðu. Við eins árs aldur gera börn 

greinarmun á útlínum laglína og eru næm fyrir hendingum og tónbilum. Þau 

söngla óregluleg hrynmynstur og herma eftir útlínum laga, án þess þó að 

syngja rétta tóna. Við lok fyrsta árs er unnt að gera greinarmun á tali og 

söng barna þar sem annars vegar er um að ræða tal-babbl og hins vegar 

söng-babbl (Moog, 1976; Papousek, 1996; Trehub, 2006).  

Við tveggja ára aldur fara börn að syngja lög sem innihalda eingöngu 

endurtekningu á hryn orða eða setninga með flöktandi tónmyndun sem er 

nálægt tónsviði talraddar. Um tveggja og hálfs árs aldur geta þau líkt eftir 

hryn og útlínum þekktra sönglaga en ekki nákvæmra tónbila (Phillips, 1996). 

Á þessu stigi hafa þau fleiri tónamynstur á valdi sínu og tónminni er að 

mótast (Phillips, 1996). Við tveggja og hálfs árs aldur má því segja að börn 

séu „hryn- og texta-“söngvarar (Moog, 1976; Phillips, 1996). Um þriggja ára 

aldur þekkja mörg börn mun á þekktum lögum og átta sig á því að eitt og 

sama lagið getur haft fleiri en einn texta.3 Fjögurra til fimm ára gömul eru 

börn farin að gera skýran greinarmun á eigin talrödd og söngrödd, auk þess 

                                                           
2
 Tónlistarhjal = e. musical babbles. 

3
 Eins og lögin „Gulur, rauður“ og „Abcd“. 
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sem lagaforði eykst. Þegar þau söngla í frjálsum leik geta raddir þeirra 

spannað allt að tveimur áttundum (Campbell og Scott-Kassner, 2001; 

Phillips, 1996) en tónsviðið sem þau geta sungið á lög með texta af 

nákvæmni í er talið mun minna eða um það bil stór þríund (Rutkowski og 

Miller, 2003) eða hrein fimmund frá tóninum D4 (Flowers og Dunne-Sousa, 

1990). Á þessu aldursstigi geta börnin sungið af meiri nákvæmni en áður og 

um það bil helmingur fjögurra til fimm ára barna á að geta sungið einfaldar 

laglínur með fáum villum (Moog, 1976). Fimm og sex ára börn virðast fær 

um að tileinka sér sönglög úr umhverfi sínu í öllum megindráttum þó enn 

vanti upp á nákvæmnina (Welch, 1994). Börn á þessum aldri virðast fyrst ná 

tökum á að læra texta og hryn sönglaga en herma eftir útlínu laglína án þess 

að tónbilin séu nákvæmlega rétt (Welch, 1994). Leikskólaaldurinn er því 

mjög mikilvægur fyrir söngþroska barna, þar sem babbl og sjálfsprottinn 

söngur þróast yfir í tjáningu í gegnum söng sem tilheyrir söngmenningu og 

tónlistarhefðum í umhverfi barnsins (Campbell og Scott-Kassner, 2001).  

2.1 Raddsvið fimm til sex ára barna  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á raddsviði barna. Ein af þeim er  

rannsókn sem Paulsen framkvæmdi árið 1895, á 3000 skólabörnum. Í þeirri 

rannsókn kom fram að raddsvið barnanna stækkaði jafnt og þétt fyrstu 15 

árin í lífi þeirra (Welch, 1979). Þar koma til ytri og innri áhrifaþættir sem 

hafa áhrif á það hvernig raddir barna þroskast. Innri þroskaþættir eins og  

líkamlegir hafa áhrif á radd- og söngþroska en ytri þættir hafa einnig mikil 

áhrif, eins og uppeldisþættir og hversu ríkt umhverfi barna er af tónlist 

(Kim, 2000). Börn byrja oft að syngja með meiri nákvæmni þegar þau móta 

laglínur en einstaka tóna og raddsviðið stækkar og tónnákvæmni eykst með 

hækkandi aldri (Hedden, 2012; Welch, Sergeant og White, 1997). 

Nokkrar af elstu rannsóknum á raddsviði barna sýndu fram á hærra 

raddsvið en seinni rannsóknir sem bentu til að börn hefðu nokkuð dýpra og 

þrengra raddsvið en áður hafði verið talið (Welch, 1979). Almennt virðast 

rannsóknir benda til að raddsvið leikskólabarna sé takmarkað og margar 

kennslubækur mæla með raddsviðinu D4 - A4, sem hinu rétta 

þægindaraddsvið fyrir leikskólabörn (Campbell og Scott-Kassner, 2001).  

Rannsóknir virðast styðja þá hugmynd að raddsvið barna stækki bæði 

upp á við og niður á við í tónhæð. Þó virðist raddsvið barna hækka meira en 

það lækkar með auknum aldri. Hacki og Heitmüller gerðu rannsókn á 

raddsviði fjögurra til tólf ára barnsradda. Þar kemur fram að meðalraddsvið 

í söng fjögurra ára barna sé frá A#3 – D5, fimm ára barna frá A3 – F#5 og sex 

ára barna frá A3-G#5 (Hacki og Heitmüller, 1999). 



 

17 

 Í samantekt á rannsóknum á raddsviði barna í söng með texta, kemur 

fram að börn á aldrinum fimm til sjö ára syngja gjarnan sönglög á þröngu 

raddsviði á bilinu D4 - A4 en um 10 ára aldur á stærra raddsviði á bilinu G3 – 

D5  (Hedden, 2012). Með því að lækka tónhæð laga, þá sýna ónákvæmir og 

óöruggir söngvarar meira öryggi í söng en þegar þeir eru beðnir að syngja í 

hærri tónhæð (Kuhn og Sims, 1983 eins og vitnað er til í Hedden, 2012).  

Wilson skoðaði raddsvið barna og bar saman við raddsvið í útgefnum 

bókum með lögum fyrir börn. Hún dró þá ályktun í rannsókn sinni að 

raddsvið sex ára barna væri þrengra og dýpra en gera mætti ráð fyrir miðað 

við þær söngbækur sem hún hafði til samanburðar. Þar voru lögin skrifuð 

fyrir raddsvið á bilinu D4 - D5. Wilson ályktaði út frá sínum rannsóknum að 

best væri að börn syngju á raddsviðinu A#3-A#4, þá tækju flest börn þátt 

þegar sungið væri í hóp. Hún setti fram þá tilgátu að drengir væru með 

dýpra raddsvið en stúlkur, sem reyndist ekki vera nema hjá mun eldri 

börnum. Aftur á móti völdu drengirnir alltaf dýpri tóna en stúlkurnar sem 

byrjunartón þegar þau máttu velja sjálf og almennt völdu þau dýpra 

raddsvið en bækurnar voru skrifaðar í (Wilson, 1973).   

Í mörgum rannsóknum hefur komið fram að raddsvið barna á 

leikskólaaldri sé takmarkað í söng en þrátt fyrir það geti börn leikið sér með 

raddir sínar, eins og að herma eftir sírenu, og fari þar langt út fyrir sitt 

söngraddsvið. Þetta þýðir að raunverulegt raddsvið barna er umtalsvert 

meira en sú tónhæð sem þau ráða við að syngja lög í (Flowers og Dunne-

Sousa, 1990). Kim veltir því einmitt fyrir sér hvernig þjálfa megi þetta 

samspil, það er að syngja rétta tóna og í réttri tónhæð fyrir raddsvið og 

þroska barnsins og hvernig kennarar yngri barna geti unnið með þessa þætti 

(Kim, 2000).  Flowers og Dunne-Sousa (1990) sýndu fram á að börn gátu 

notað stærra raddsvið þegar að þau voru að bergmála 

nótnamynstur/laglínur en þegar þau sungu lög með texta. Þau tóku meiri 

áhættu þegar tónamynstrin  voru bergmáluð og því varð raddsviðið meira 

(Flowers og Dunne-Sousa, 1990). Sumir vilja kalla þetta „range extension“ 

og halda því fram að hægt sé að útvíkka raddsvið barnsins með því að byrja 

þar sem barnið er statt í talrödd og stækka svo raddsviðið með þjálfun 

(Hedden, 2012).  

Hér má sjá að rannsakendur eru sammála um að raddsvið taki 

aldurstengdum breytingum en ekki eru allir sammála um það hvert raddsvið 

leikskólabarna er. Margir virðast þó sammála um að þægindaraddsvið 

leikskólabarna sé lítið þegar þau syngja söngva en að þau geti sungið á 

breiðara raddsviði þegar þau séu í leik. 
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2.2 Söngfærni fimm og sex ára barna 

Aldur og kyn eru mikilvæg viðmið þegar meta á söngfærni og einkenni 

breytinga á radd- og söngþroska hjá börnum. Margar rannsóknir sýna mun á 

tónnákvæmni4 barna eftir kyni, þrátt fyrir að samsetning og uppbygging 

raddarinnar sé nákvæmlega eins fram að kynþroska (Hedden, 2012) á 

meðan aðrar rannsóknir sýni engan kynjamun á tónnákvæmni  (Kim, 2000) 

en Welch, Sergeant og White (1997) fundu aðeins kynjamun þegar 7 ára 

aldri var náð en ekki meðal 5 ára barna. Trollinger (2003) gerði rannsókn á 

meðal leikskólabarna sem sýndi að því hærri talrödd sem börnin höfðu, því 

betri var tónnákvæmni þeirra. Stúlkurnar í rannsókn Trollinger sýndu 

almennt meiri tónnákvæmni en drengir en þó sungu drengirnir af meiri 

nákvæmni en stúlkurnar þegar sungið var á lægra tónsviði.  

Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt kynbundinn mun hvað varðar 

nákvæmni í söng (Kim, 2000). Rannsóknir á börninum á  aldrinum fjögurra 

til átta ára (Leighton og Lamont, 2006) og sjö til níu ára börnum (Mang, 

2006) bentu til þess að stúlkur syngju af meiri nákvæmni en drengir. Í 

rannsókn Welch og félaga stóðu drengirnir sig einungis verr en stúlkurnar 

þegar þeir sungu sönglag en þeir sungu tónamynstur af sömu nákvæmni og 

stúlkurnar (Welch, Sergeant og White, 1997). 

Sú tóntegund sem er valin fyrir börn getur líka skipt máli. Í rannsókn 

Kuhn og Sims (1983) sem Hedden (2012) skýrir frá, lærðu börn í 1. bekk lög í 

B-dúr, C-dúr, D-dúr og E-dúr, kom fram að því hærri tóntegundir sem valdar 

voru, því lakari var tónnákvæmnin hjá börnunum. Ef börnin fengu sjálf að 

velja tóntegund  völdu þau  að syngja í B-dúr og C-dúr (Hedden, 2012). Flohr 

bendir á nokkrar rannsóknir þar sem fram kemur að fjögurra til sex ára börn 

velji upphafstón C4 eða D4 þegar þau fái sjálf að hefja söng (Flohr, 2005).  

2.3 Að læra nýtt sönglag og áhrif söngtexta  

Moog (1976) segir frá niðurstöðum rannsóknar sem hann gerði á söng 500 

barna. Í rannsókninni fylgdist hann með börnunum auk þess sem hann 

talaði við foreldra þeirra og notaði upplýsingar sem þau höfðu skráð hjá sér. 

Þar kemur fram að börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára taki miklum 

framförum í söng. Þær framfarir má sjá í því að þau fara frá því að syngja 

sjálfsprottin lög án orða  yfir í að syngja sönglög með texta, á réttum tónum 

og í réttum hryn. Í söng þriðjungs barna á aldrinum eins til tveggja ára gætir 

áhrifa frá því sem er sungið í umhverfi þeirra og um tveggja ára aldur geta 

                                                           
4
 Að hitta á réttan tón. 
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langflest börn sem þroskast á eðlilegan hátt sungið eða sönglað, bæði 

sjálfsprottin lög og einnig lög sem þau hafa í umhverfi sínu. Þau byrja flest á 

því að herma eftir orðunum sem þau heyra frekar en hryn eða tónum. Þau 

veita orðunum í tónlistinni meiri áhuga en tónunum, þar sem þau eru 

blæbrigðaríkari og gefa meiri möguleika á því að leika sér með hljóðin. 

Aðeins 16% barnanna í rannsókn Moog tileinkuðu sér fyrst hryn og tóna frá 

fyrirmyndinni og sungu ekki orð fyrr en um þriggja á aldur. Um helmingur 

þriggja ára barna í rannsókninni hans gat sungið hryn, tóna og orð í heilu 

lagi nánast rétt. Samkvæmt niðurstöðum hans bætist hrynur við og að 

lokum taka börn eftir mismunandi tónum og tónhæð. Þetta á við alveg þar 

til grunnskólaganga hefst (Moog, 1976).  

Margir rannsakendur skipta þessu ferli niður þar sem getan eykst með 

auknum aldri en það er í samræmi við það sem Moog (1976) komst að í 

sinni rannsókn og var lýst hér að ofan. Það hefst á því að barnið reynir að 

læra textann, því næst hryn, síðan útlínur söngs og síðast nær það valdi á 

tónbilum en þá getur barnið getur sungið einföld sönglög (Hargreaves, 

1986; Welch, 1994). Welch (1998) hefur sett fram tillögu að 

söngþroskamódeli (Model of vocal pitch matching development) þar sem 

hann skiptir ferlinu niður í  fjögur stig. Stig 1 hefst á þvi að barnið sýnir 

söngtexta lagsins mesta athygli en á stigi 4 hefur barnið náð færni í að 

syngja einfalda söngva hreint (Sigríður Pálmadóttir, 2010). Margir aðrir 

þættir hafa einnig áhrif þegar við kennum ungum börnum ný sönglög. Þar 

getur raddfyrirmyndin skipt máli og einnig getur aðferðin sem notuð er haft 

áhrif á möguleika barnsins til þess að læra sönglag (Perselin, 2003). 

Rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif söngtexta á söng barna. 

Levinowitz (1989) bar saman áhrif þess að kenna börnum sönglög 

utanbókar. Hún kenndi tvö einföld sönglög, með eða án söngtexta, og 

komst að því að fjögurra og fimm ára börn virtust vera nákvæmari í söng 

þegar þau sungu án söngtexta5 en með. Aftur á móti var enginn munur á 

takti / hrynjanda í flutningi barnanna hvort sem var með eða án söngtexta 

(Levinowitch, 1989). Goetze taldi sömuleiðis það að láta börn syngja á „lú“ 

auki tónnákvæmni þeirra í söng fremur en að nota söngtexta (Goetze, 

Cooper og Brown, 1990). Welch gerði langtímarannsókn þar sem hann 

skoðaði sömu börnin við fimm, sex og sjö ára aldur og þau lærðu tvö lög 

með söngtexta á ári. Börnunum gekk marktækt betur að læra orðin en að 

syngja rétta tóna í öllum aldurshópum og framfarir á tónnákvæmni urðu 

ekki sjáanlegar fyrr en við sjö ára aldur (Welch, 1998). Feierabend og félagar 

                                                           
5
 Lagið var kennt á „bum“ eða „moo“. 
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rannsökuðu hvort leikskólabörn myndu sönglög út frá laglínunni, 

söngtextanum eða hvort báðir þættir hefðu áhrif á minnið. Lögin sem voru 

notuð í rannsókninni voru allt lög sem börnin höfðu hlustað á og voru þeim 

kunnug. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að börnin þekktu laglínurnar betur 

með söngtexta en þær vísbendingar voru þó ekki nógu sterkar til þess að 

álykta að það gilti um öll börn (Feierabend, Saunders, Holahan og Getnick, 

1998).  

Samkvæmt þessu má sjá að margir rannsakendur eru sammála um ferlið 

sem á sér stað þegar börn læra að syngja nýtt sönglag. Þau einblína fyrst á 

að læra textann en hann virðist fyrst grípa athyglina. Því næst kemur 

tilfinning fyrir hryn, síðan útlínur söngs og síðast nær það valdi á tónbilum 

og virðast þá frekar halda sig í réttri tónhæð. Þá fyrst getur barnið sungið 

hreint, einföld sönglög (Hargreaves, 1986; Moog, 1976,Welch, 1994) 

Rannsakendur virðast vera sammála um hver áhrif söngtexta eru á 

tónnákvæmni. Goetze, Cooper og Brown (1990) og Levinowitch (1989) 

komust að þeirri niðurstöðu að söngtextinn trufli og hafi áhrif á 

tónnákvæmni barna. Welch (1998) komst að því að börnin lærðu frekar 

textann heldur en lagið þegar þau lærðu ný lög með söngtexta. Það ber líka 

að hafa í huga, að það hvar barn er statt í málþroska getur mögulega haft 

áhrif á getu þess til þess að læra nýtt sönglag með texta (Levinowitz, 1989).  

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa á raddsviði, 

tónnákvæmni og söngþroska barna. Söngþroski barna er þrepaskiptur og 

eru aldur og kyn mikilvæg viðmið þegar breytingar á raddþroska og 

söngfærni eru metnar. Ungabörn eru farin að sýna viðbrögð við söng mjög 

snemma (Welch, 2006; Flohr, 2005; Campbell og Scott-Kassner, 2001) og 

við lok fyrsta árs fara þau að gera greinarmun á tali og söng (Campbell og 

Scott-Kassner, 2001; Trehub, 2006). Við tveggja ára aldur eru þau farin að 

syngja lög nálægt tónsviði raddarinnar, þar sem hrynur skiptir miklu máli 

(Phillips, 1996) og um þriggja ára aldurinn þekkja mörg börn mun á þekktum 

lögum (Campbell og Scott-Kassner, 2001; Phillips, 1996). Þegar börn eru 

fjögurra til fimm ára gömul hefur lagaforði aukist og hafa fimm og sex ára 

börn þá tileinkað sér marga af þeim þáttum sem þau sjá í fullorðnum 

fyrirmyndum (Welch, 1994).  

Raddsvið barna tekur aldurskiptum breytingum. Margar rannsóknir segja 

að raddsvið leikskólabarna sé takmarkað en að þau geti sungið á breiðara 

raddsviði í leik heldur en þegar þau syngja lag með texta. Í samantekt Welch 

(1979) á rannsóknum á raddsviði barna kemur fram að börn á aldrinum 
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fimm til sjö geti sungið á bilinu D4 - A4 og margir rannsakendur telja það 

vera hið rétta þægindaraddsvið fyrir leikskólabörn. Ferli þess að læra nýtt 

sönglag hefst á því að barnið reynir að læra textann, því næst hryn, síðan 

útlínur söngs og síðast nær það valdi á tónbilum en þá getur barnið getur 

sungið einföld sönglög (Hargreaves, 1986; Welch, 1994). Margir 

rannsakendur telja síðan að börn læri síður lagið þegar ný sönglög eru 

kennd með söngtexta og einnig er talið skipta máli hvaða tóntegundir eru 

valdar fyrir söng barna. 

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 Hvert er raddsvið íslenskra fimm og sex ára barna? 

 Hver er söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna við lok leikskóla? 

 Er munur á söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna með tilliti til 
þess hvort þau hafa lærðan tónlistarkennara eða ekki? 

 Er kynjabundinn munur á söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna? 

 Hvort eiga fimm og sex ára börn auðveldara með að læra ný sönglög 
með eða án söngtexta? 

 

Til þess að meta þetta verða skoðaðir eftirfarandi prófþættir 

söngfærniprófsins: 

 Raddsvið 

 Sönglag að eigin vali 

 Sungnar tónaraðir 

 Nýtt sönglag lært og sungið með eða án söngtexta 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig gögnunum var safnað, hverjir tóku 

þátt í rannsókninni, hvaða rannsóknaraðferð var notuð og hvernig gögnin 

voru greind út frá þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru til 

grundvallar. Að lokum er fjallað um siðferðileg atriði. 

3.1 Gagnasöfnun 

Gagnaöflunin fór fram í þremur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir 

verða hér eftir nefndir leikskóli A, B og C. Í leikskóla A og B voru starfandi 

tónlistarkennarar sem kenndu tónlist í daglegu starfi, inni á deildum og í 

tónlistartímum, en í leikskóla C var enginn tónlistarkennari. Í öllum þremur 

leikskólunum var söngur hluti af daglegu starfi inni á deildum með 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki. 

Mikilvægt er að velja rannsóknaraðferð sem hentar rannsóknar-

spurningunum og viðfangsefninu. Hér var beitt megindlegri nálgun en það 

er gert þegar skoða á tengsl á milli hópa eða ólíkra breyta innan þess hóps 

sem rannsakaður er (Ary, Jacobs, og Sorensen, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Gögnin byggja á frammistöðu barnanna á söngfærniprófi og var 

lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði notuð til þess að lýsa niðurstöðum. 

Marktektarpróf voru reiknuð til þess að bera saman meðaltöl fyrir ólíka 

hópa í þeim tilgangi að athuga hvort sá munur sem fannst geti mögulega 

einnig verið til staðar í þýðinu.   

3.2 Þátttakendur 

Úrtakið var fengið úr þremur leikskólum sem allir voru í sama bæjarfélagi, 

eins og áður sagði. Leikskólarnir voru allir svipaðir að stærð og gott aðgengi 

var að hópunum. Í leikskóla A og C voru öll 5 og 6 ára börn prófuð en í 

leikskóla B voru börn úr þessum aldurhópi valin af handahófi þar til hópar 

barna með og án tónlistarkennara voru jafn stórir með 21 barn í hvorum 

hópi. Fjöldi barna prófaður í hverjum leikskóla fyrir sig skiptist þannig: 

Hópur A (n=12), hópur B (n=9) og hópur C (n=21). Tvö börn úr hópi barna 

með tónlistarkennara luku fáum eða engum prófþáttum og því urðu 

hóparnir á endanum ekki alveg jafnstórir, eða 21 barn án tónlistarkennara 

og 19 börn með tónlistarkennara. 
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Þátttakendur voru börn af báðum kynjum, aldursdreifing þeirra var á 

bilinu fimm ára og eins mánaða til sex ára og fimm mánaða. Meðalaldur 

úrtaksins var rúmlega fimm ára og 11 mánaða og miðgildi 6,0 ár. Úrtakinu 

var síðan skipt í tvo aldurshópa við miðgildi, þar sem aldurshópur 1 var yngri 

og aldurshópur 2 var eldri (sjá mynd 1). Í yngri aldurshóp voru börnin fimm 

ára og eins mánaða til fimm ára og ellefu mánaða og meðalaldur 5,8 ár. Í 

eldri hópnum voru börnin sex ára til sex ára og fimm mánaða og meðalaldur 

6,3 ár. 

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda í hvorum aldurshóp 

Meðalaldur barnanna í hópnum með starfandi tónlistarkennara (n=19) í 

leikskólanum var 5,11 ár. Meðaltal aldurs í hópnum án tónlistarkennara 

(n=21) var 6,3 ár. 

Fleiri stúlkur (n=25) voru í úrtakinu en drengir (n=15). Meðalaldur barnanna 

skipt eftir kyni var sá sami fyrir stúlkur og fyrir drengi eða 5,6 ár. 

3.3 Mælitæki 

Söngfærniprófið „The AIRS Test Battery of Singing Skills“ frá árinu 2009 var 

lagt í heild sinni fyrir alla þátttakendur (Cohen, Armstrong, Lannan, og 

Coady, 2009). Prófið er samvinnuverkefni6  margra rannsakenda en umsjón 

með því hefur Dr. Annabel J. Cohen. Prófið er fyrsta útgáfa af alþjóðlegu 

söngfærniprófi sem samanstendur af 11 prófþáttum.7 Í þessari rannsókn 

voru skoðaðir sérstaklega fjórir þættir prófsins sem snéru að raddsviði, 

                                                           
6
  http://www.airsplace.ca/ 

7
 Söngfærniprófið má sjá í viðauka. 
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færni til þess að syngja mismunandi tónaraðir8, hvernig þau sungu sönglög 

að eigin vali og getu til þess að læra og syngja nýtt sönglag með eða án 

söngtexta. 

3.3.1 Raddsvið 

Í prófþættinum sem sneri að raddsviði voru börnin beðin um að syngja 

ýmist djúpa eða háa tóna og sinn dýpsta og hæsta tón. Þeim var sagt að það 

væru til margs konar hljóð sem hægt væri að syngja. Sum hljóð væru mjög 

djúp og önnur væru mjög há og gaf rannsakandi dæmi um það. Þá voru þau 

beðin um syngja djúpan tón og svo háan tón, þar sem þau sungu nokkra 

djúpa og nokkra háa tóna að fenginni fyrirmynd. Þá voru þau beðin um 

syngja sinn dýpsta tón og sinn hæsta tón þar sem rannsakandi gaf dæmi og 

sagði: „Nú syng ég eins djúpan tón og ég mögulega get, má ég heyra hvernig 

þinn hljómar?“ Það sama var gert þegar hæsti tónninn var sunginn. Að 

lokum voru þau beðin um syngja allar nóturnar frá djúpri til hæstu og þá 

allar nótur frá hæstu til dýpstu.  

3.3.2 Söngur að eigin vali 

Í prófþættinum sem laut að söng á lagi að eigin vali voru börnin beðin um 

að syngja sitt uppáhaldslag eða eitthvað lag sem þau kynnu vel. Enginn 

upphafstónn var gefinn heldur völdu þau sinn upphafstón sjálf. Þessi 

prófþáttur var valinn með það í huga að skoða hvert væri það 

þægindaraddsvið sem börnin völdu sér þegar þau sungu lag sem þau kunnu 

vel. 

3.3.3 Söngfærni; Sungnar tónaraðir   

Í þessum prófþætti voru sungnar mismunandi tónaraðir. Leikin var upptaka 

fyrir börnin af fimm mismunandi sungnum tónaröðum og þau beðin um að 

gera alveg eins. Tónaraðirnar voru eftirfarandi9:  

 C4 – D4 – E4 – D4 – C4  

 C4 – D4 – E4 – F4 – E4 - D4 – C4 

 C4 – E4 - G4 - E4 - C4  

 Tónstigi sunginn upp eina áttund frá C4 – C5 

 Tónstigi sunginn niður eina áttund frá C5 – C4 

                                                           
8
 Musical elements. 

9
 Athugið að C4 er miðju C. 
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3.3.4 Nýtt, óþekkt lag 

Í þessum prófþætti af söngfærniprófinu var nýtt, óþekkt sönglag kennt10. 

Hluta af hópnum (n=17) var kennt lagið án söngtexta og hinum hlutanum 

(n=23) var kennt lagið með söngtexta. Þetta var gert með það að markmiði 

að skoða hvort söngtextinn auðveldaði börnunum að læra nýja lagið. Fyrst 

hlustaði barnið tvisvar á upptöku af nýja sönglaginu. Þá var barninu boðið 

að syngja lagið eftir minni. Því næst var lagið sungið í bútum fyrir barnið af 

rannsakanda, með það að markmiði að athuga hvort þau myndu meira af 

nýja laginu. Laginu var skipt niður í fjórar hendingar þar sem rannsakandi 

söng eina hendingu í einu og barnið fékk tækifæri til að gera alveg eins.  

Sum börnin þurftu aðstoð frá rannsakanda við að hefja sönginn.  

3.4 Framkvæmd 

Fyrirlögnin fór fram um sumar á tímabilinu kl. 9:00 – 15:00 í hverjum 

leikskóla. Hún fór fram í lokuðu rými í hverjum leikskóla fyrir sig og börnin 

voru prófuð hvert fyrir sig. Allir prófþættir voru teknir upp, bæði hljóð- og 

myndrænt. Notuð var Sony-myndbandsupptökuvél á fæti sem tók upp hljóð 

og mynd og einnig var hljóðið tekið upp á ZOOM Handy recorder-

upptökutæki með innbyggðum hljóðnema. Fyrirlögnin byggði á fyrirfram 

gefnum samtalsramma og voru prófþættirnir lagðir fyrir börnin einn af 

öðrum, í sömu röð og þeir komu fyrir í söngfærniprófinu. Í einum 

prófþættinum voru notaðar myndir sem rannsakandi var með í fartölvu og 

sýndi börnunum11. Í þættinum þar sem stuðst var við upptökur af söng eða 

tónaraðir var raddfyrirmyndin þjálfuð söngrödd níu ára stúlku.  

3.5 Greining gagna 

Hver myndupptaka var klippt niður og hver prófþáttur aðgreindur og 

númeraður. Upptökurnar voru skoðaðar með tilliti til ákveðinna viðmiða til 

þess að meta frammistöðu barnanna. Bæði greinandi og lýsandi tölfræði var 

beitt í þeim tilgangi að skoða hópinn og einnig mun á milli hópa á yngra og 

eldra aldursbili. Hverjum hálftóni frá F3 til G#612 var gefið númer á bilinu 1 

til 40 til þess að hægt væri að vinna tölfræðilega úr gögnunum. Númerin og 

nótnaheitin má sjá á mynd 2. Tveir sérfræðingar mátu gögnin og beittu 

þeirri stigagjöf sem hér verður lýst fyrir hvern prófþátt. Niðurstöður 

                                                           
10

 Lagið má sjá í fylgiskjali 5  
11

 Sjá fylgiskjal 4 
12

 Í rannsókninni var notaður alþjóðlegur staðall í nótnaheitum þar sem miðju C er C4. 
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sérfræðinganna voru bornar saman með tilliti til þess hversu sammála þeir 

væru og reyndist fylgni stigagjafar fyrir alla prófþætti vera á bilinu 94-99%. 

Pearsons r fylgni var notuð til þess að meta hversu sammála sérfræðingarnir 

höfðu verið þegar þeir beittu þessum kvörðum á gögnin. Fylgni á milli 

stigagjafa prófdómaranna tveggja var reiknuð í Excel fyrir hvern prófþátt 

fyrir sig.  

Mynd 2. Nótnaheiti eftir númerum 

Í prófþættinum sem snéri að raddsviði barna voru börnin beðin um að 

syngja ýmist djúpa eða háa tóna og sinn dýpsta og hæsta tón. Rannsakandi 

hlustaði á upptökurnar og skráði dýpstu og hæstu sungnu tóna hjá hverju 

barni. Það sama var gert í prófþættinum þar sem börnin sungu lag að eigin 

vali. Þar var upphafstónn hvers lags skráður niður og svo númeraður eftir 

sama númerakerfi og í prófþættinum þar sem raddsvið var skoðað. 

Í prófþættinum þar sem mismunandi tónaraðir voru sungnar var leitað 

eftir fjórum þáttum sem snéru að tónnákvæmni barnanna:  

 Hvort fyrsti sungni tónn í hverju dæmi væri réttur  

 Hvort fjöldi atkvæða væri réttur 

 Hvort barnið fylgdi útlínu laglínunnar13 

 Hvort tónbilin sem barnið söng væru þau sömu og í tóndæminu 

Fimm tóndæmi voru leikin fyrir börnin í þessum lið og skráði rannsakandi 

hvort börnin fylgdu fyrirmyndinni eða ekki. Niðurstöðurnar voru skoðaðar 

með tilliti til þeirra fjögurra þátta sem snéru að tónnákvæmni og hversu vel 

þeim gekk að fylgja fyrirmyndinni. Börnin fengu 1 stig fyrir hvert atriði þar 

sem þau fylgdu fyrirmyndinni rétt, annars 0 stig (sjá töflur 1-4). Hægt var að 

fá minnst 0 stig og mest 5 stig fyrir hvern þátt sem var skoðaður. Þetta var 

gert til þess að gefa ekki eingöngu rétt og rangt fyrir frammistöðu, heldur til 

þess að skoða hvers konar villur voru gerðar og geta metið í hvaða þáttum 

börnin höfðu náð færni.  

 

 

                                                           
13

 Syngi upp þegar laglínustefnan væri upp og niður þegar laglínustefnan væri niður. 

F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 E6 F6 F#6 G6 G#6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 37 38 39 40
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Tafla 1. Sungnar tónaraðir; stigatafla fyrir réttan fyrsta tón í tónaröð 

 

Tafla 2. Sungnar tónaraðir; stigatafla fyrir réttan fjölda atkvæða 

 

Tafla 3. Sungnar tónaraðir; stigatafla fyrir útlínu laglínu 

 

  

5– Barnið söng alla fyrstu tóna rétta í tónaröðunum fimm

4- Barnið söng réttan fyrsta tón í fjórum tónaröðum af fimm

3– Barnið söng réttan fyrsta tón í þremur tónaröðum af fimm

2 – Barnið söng réttan fyrsta tón í tveimur tónaröðum af fimm

1 – Barnið söng réttan fyrsta tón í einni tónaröð af fimm

0 - Barnið söng engan réttan fyrsta tón í tónaröðunum fimm

5– Barnið söng réttan fjölda atkvæða í tónaröðunum fimm

4- Barnið söng réttan fjölda atkvæða í fjórum tónaröðum af fimm

3– Barnið söng réttan fjölda atkvæða í þremur tónaröðum af fimm

2 – Barnið söng réttan fjölda atkvæða í tveimur tónaröðum af fimm

1 – Barnið söng réttan fjölda atkvæða í einni tónaröð af fimm

0 - Barnið söng aldrei réttan fjölda atkvæða í tónaröðunum fimm

5– Barnið söng rétta útlínu laglínu í öllum tónaröðunum fimm

4- Barnið söng rétta útlínu laglínu í fjórum tónaröðum af fimm

3– Barnið söng rétta útlínu laglínu í þremur tónaröðum af fimm

2 – Barnið söng rétta útlínu laglínu í tveimur tónaröðum af fimm

1 – Barnið söng rétta útlínu laglínu í einni tónaröð af fimm

0 - Barnið söng aldrei rétta útlínu laglínu í tónaröðunum fimm
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Tafla 4. Sungnar tónaraðir; stigatafla fyrir sungin tónbil 

 

Í prófþættinum þar sem börnin lærðu nýtt, óþekkt sönglag var skilgreint 

fyrirfram hvað teldist vera lært lag.14 Hlustað var á upptökur af söng 

barnanna og söngurinn greindur eftir því hversu mikinn hluta af laginu 

og/eða texta barnið hefði lært. Niðurstöðunum var raðað niður í þá fimm 

flokka sem voru til viðmiðunar fyrir hvorn hóp. Það var borið saman til þess 

að skoða hvort einhver munur væri á hópunum tveimur (sjá töflur 5 og 6).  

Tafla 5. Nýtt sönglag lært og sungið; skilgreining á lærðu lagi með söngtexta 

 

  

                                                           
14

 Sjá töflu 5 og töflu 6. 

5– Barnið söng sömu tónbil og í tóndæminu í öllum tónaröðunum fimm

4- Barnið söng sömu tónbil og í tóndæminu í fjórum tónaröðum af fimm

3– Barnið söng sömu tónbil og í tóndæminu í þremur tónaröðum af fimm

2 – Barnið söng sömu tónbil og í tóndæminu í tveimur tónaröðum af fimm

1 – Barnið söng sömu tónbil og í tóndæminu í einni tónaröð af fimm

0 - Barnið söng engin sömu tónbil og í tóndæminu í tónaröðunum fimm

5– Barnið söng lagið með texta nánast allt rétt, lag og texta  

4- Barnið söng meira en helming lags og texta rétt eða sem svarar þremur hendingum af fjórum

3– Barnið söng helming lags og texta rétt eða sem svarar tveimur hendingum af fjórum

2 – Barnið söng brot af lagi og texta rétt eða sem svarar einni hendingu af fjórum

1 – Barnið söng ekkert rétt eða vildi ekki reyna

0 - Barnið tók ekki þátt í þessum lið
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Tafla 6. Nýtt sönglag lært og sungið; skilgreining á lærðu lagi án söngtexta 

 

3.6 Siðferðileg atriði 

Tilskyldra leyfa var aflað frá sveitarfélagi, leikskólastjórum og foreldrum 

barnanna sem tóku þátt áður en farið var á vettvang og foreldrar undir-

rituðu upplýst samþykki fyrir þátttöku barns síns. Allir aðilar voru upplýstir 

um markmið rannsóknarinnar og hvernig söngfærniprófið yrði lagt fyrir. 

Tekið var fram að upptökurnar yrðu eingöngu notaðar í þágu 

rannsóknarinnar til þess að þróa nýtt alþjóðlegt söngþroskapróf. Rætt var 

við hvert barn í upphafi hverrar fyrirlagnar um það hvaða tilgangi 

upptökutækin þjónuðu og að leyfi hefði verið fengið hjá foreldrum. 

Rannsakandi sýndi börnunum myndir af viðfangsefnunum í tölvu15, ræddi 

við þau um hvað stæði til og gaf skýrt til kynna að þau mættu hætta 

þátttöku hvenær sem væri. Tvö börn tóku ekki þátt að eigin ósk, tvö hættu 

þátttöku áður en fyrirlögninni var lokið og nokkur börn slepptu ákveðnum 

liðum af fyrirlögninni. 

                                                           
15

 Sjá fylgiskjal 3 

5 – Barnið söng lagið  á „la la“ nánast allt rétt

4 - Barnið söng lagið á "la la" sem svarar þremur hendingum af fjórum

3 – Barnið söng helming lagsins  rétt á „la la“ eða sem svarar tveimur  hendingum rétt af fjórum

2 – Barnið söng brot af laginu rétt eða sem svarar einni  hendingu rétt af fjórum

1 – Barnið söng ekkert rétt eða vildi ekki reyna

0- Barnið tók ekki þátt í þessum lið
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggja á greiningu 

á þeim fjórum prófþáttum söngfærniprófsins sem notaðir voru í 

rannsókninni. Prófþættirnir voru raddsvið, söngur sunginn að eigin vali, 

sungnar tónaraðir og nýtt sönglag lært og sungið með eða án söngtexta. 

Meðaltöl tóna voru reiknuð með því að notast við tölugildi fyrir hvern tón, 

eins og lýst var í aðferðakaflanum. 

4.1 Raddsvið 

Ef dýpsti sunginn tónn var skoðaður sést að börnin (N=40) sungu 10 ólíka 

tóna á bilinu F3 - D4 sem sinn dýpsta tón (sjá mynd 3). Þrjú börn vildu ekki 

taka þátt í þessum prófþætti og sungu engan dýpsta tón. Meðaltal fyrir 

dýpsta tón sunginn var 5 (A3) og miðgildi það sama.  

 

  

Mynd 3. Dýpsti tónn sem börnin sungu 

Ef hæsti sunginn tónn er skoðaður sést að börnin sungu 15 ólíka tóna á 

sviðinu A#3 til G#6 sem sinn hæsta tón (sjá mynd 4). Þrjú börn vildu ekki 

taka þátt í þessum prófþætti. Tvö börn sungu engan hæsta tón en þau 

höfðu áður sungið djúpan tón. Meðaltal fyrir sunginn hæsta tón var 18 

(A#4) og miðgildi var A4. 
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Mynd 4. Hæsti tónn sem börnin sungu 

Þegar fjölbreytni í vali á tónum var skoðaður reyndist minni breytileiki 

vera á milli dýpstu tóna sem börnin sungu en hæstu tóna, en þau sungu 10 

mismunandi djúpa tóna og 15 mismunandi háa tóna.  

Ef meðaltalstónn sunginna tóna var skoðaður með tilliti til aldurs 

barnanna, þá var lítill munur á yngri börnum og eldri börnum en þó sungu 

yngri börnin örlítið hærri tóna en þau eldri. Á mynd 5 hér að neðan má sjá 

hvar meðaltalstónarnir fyrir sungna djúpa og háa tóna raðast út frá aldri 

barnanna. 
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Mynd 5. Meðaltal sunginna tóna fyrir eldri börn og yngri börn
16

 

Munurinn á meðaltölum fyrir sunginn hæsta og dýpsta tón hjá yngri og 

eldri börnunum var kannaður með því að reikna T-próf fyrir óháð úrtök. 

Munurinn á milli hópanna fyrir dýpsta sunginn tón var ekki tölfræðilega 

marktækur, t(29) = 1,15, p>.05 og niðurstöður fyrir sunginn hæsta tón var 

heldur ekki tölfræðilega marktækur, t(29) = 1,8, p>.05. 

4.2 Söngur að eigin vali 

Hér var skoðað hvaða lög börnin (N=40) sungu þegar þau voru beðin um að 

syngja eitt lag að eigin vali og einnig hvaða upphafstón þau völdu þegar þau 

fengu að hefja sönginn sjálf. Í þessum prófþætti luku 37 börn honum að 

fullu. 

4.2.1 Lagaval 

Börnin völdu sér 21 mismunandi lag  (sjá mynd 6) til þess að syngja eða að 

meðaltali 0,57 lag á barn. Fimm börn sungu ekki í þessum lið. Fjölbreytileiki í 

lagavali var skoðaður með tilliti til þess úr hvaða leikskóla börnin komu. 

Sautján börn í leikskólum A og B sem höfðu tónlistarkennara sungu 14 

mismunandi lög eða 0,82 lag að meðaltali á meðan 20 börn í leikskóla C, án 

tónlistarkennara, sungu 10 mismunandi lög eða 0,5 lag að meðaltali á barn. 

Börnin úr leikskólum A og B sem höfðu tónlistarkennara sýndu því meiri 

fjölbreytileika í lagavali en börnin í leikskóla C. 

                                                           
16

 Tónn 5(A3), tónn 6(A#3), tónn 16(G#4) og tónn 20(C5). 
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Mynd 6. Lögin sem börnin völdu sér að syngja 

4.2.2 Upphafstónar 

Börnin (N=40) tóku níu mismunandi upphafstóna. Eitt barn valdi sér lag og 

söng en tók ekki upphafstóninn sjálft. Á mynd 7 sést hvaða tónar voru 

sungnir og hversu margir sungu hvern tón. Algengast var að börnin veldu 

sér upphafstón á bilinu A3 til C4 en 28 börn (78%) tóku upphafstón á því bili. 

Meðaltalstónninn fyrir þá upphafstóna sem börnin sungu liggur rétt ofan 

við B3.  Lægsti upphafstónn sem var tekin var G#3 og hæsti tónninn F#4.  
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Mynd 7. Upphafstónar í söng að eigin vali 

Skoðað var hvort munur væri á upphafstónum eftir aldri barnanna.  

Yngri aldurshópurinn söng níu mismunandi upphafstóna en eldri hópurinn 

söng sex. Reyndist yngri hópurinn syngja fleiri upphafstóna en eldri 

hópurinn (sjá mynd 8). Í yngri hópnum voru fleiri börn úr leikskólum A og B 

en þau höfðu tónlistarkennara í daglegu starfi. 
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Mynd 8. Upphafstónar í söng að eigin vali skipt eftir aldri 

Skoðað var hvort kynjamunur væri á upphafstónum í sungnu lagi að eigin 

vali fyrir allan hópinn (sjá mynd 9). Drengirnir voru 16 en stúlkurnar 24. 

Munurinn á upphafstónunum var ekki verulegur en drengirnir tóku níu ólíka 

upphafstóna en stúlkurnar sex. Þær sungu hins vegar flestar sömu fjóra 

upphafstónana  sem lágu á bilinu A3-C4 eða 21 stúlka (88%). 
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Mynd 9. Upphafstónar í söng að eigin vali skipt eftir kyni 

4.3 Söngfærni; sungnar tónaraðir 

Í þessum prófþætti sungu börnin fimm mismunandi, þar sem fjögur atriði 

voru skoðuð í hverri tónaröð. Þau atriði voru hvort fyrsti sungni tónn væri 

réttur17, hvort fjöldi atkvæða væri réttur18, hvort útlínu laglínu væri fylgt19 

og hvort tónbil væru rétt sungin20. Þessum prófþætti luku 38 börn af 42 en 

fjögur börn tóku ekki þátt. 

  

                                                           
17

 Onset. 
18

 Count of syllables. 
19

 Countour preserving eða contour violating. 
20

 Intervals. 
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4.3.1 Söngfærni 

Meðaltöl fyrir allan hópinn í hverjum lið fyrir sig í þessum prófþætti má sjá á 

mynd 10. Meðaltölin eru á skalanum 0-5 þar sem 0 er lægst og 5 er hæst.  

 

 

Mynd 10. Sungnar tónaraðir; meðaltöl fyrir hvern próflið 

 

Tafla 7. Sungnar tónaraðir; tölulegar upplýsingar um tónnákvæmni
21
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Staðalfrávik (s) 1,51 1,50 1,02 1,75 
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 Meðaltal á skalanum 0-5. 
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Ekki var mikill munur á miðgildum og meðaltölum í þessum prófþætti (sjá 

töflu 7) .  Miðgildið er ekki eins viðkvæmt fyrir einförum og meðaltalið en 

einfarar eru tölur í talnasafni sem að einhverju leiti skera sig úr.  Mikill 

munur þar á gæti gefið til kynna skekkju í niðurstöðunum (Amalía 

Björnsdóttir, 2003).  

 

Í liðunum þar sem réttur fjöldi atkvæða og útlína laglínu er skoðuð er 

tíðasta gildið 5 (sjá töflu 7) en þar fá börnin oftast alla liðina rétta. Tíðasta 

gildið fyrir rétt sunginn fyrsta tón er 4 en það er einnig nokkuð hátt. Fyrir 

rétt tónbil er tíðasta gildið 0 en þar gátu börnin oftast ekkert rétt. Það er í 

samræmi við lágt meðaltal í þeim prófþætti.  

Niðurstöður fyrir allan hópinn sýndu að rúmlega helmingur barnanna 

(55%) söng fyrsta tón réttan eða fjóra af fimm tónum rétta í öllum fimm 

tónaröðunum en 23,7% af barnahópnum voru með alla upphafstónana 

rétta (sjá mynd 11). Þrjú börn (7,9%) sungu engan réttan fyrsta tón.   

  

Mynd 11. Sungnar tónaraðir; fjöldi réttra sunginna fyrstu tóna 

Fyrir fjölda réttra sunginna atkvæða reyndust 12 börn vera með alla 

fimm liðina rétta eða 32% barnanna. 26 börn (68%) leystu meira en helming 

réttan af öllum tónaröðunum. Einungis eitt barn gat engin atkvæði rétt í 

tónaröðunum fimm ( eins og mynd 12 sýnir). 
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Mynd 12. Sungnar tónaraðir; fjöldi réttra atkvæða 

Þegar skoðað var hvernig börnin fylgdu útlínu laglínu kom í ljós að rúmlega 

63% barnanna gerðu útlínur allra fimm laglínanna réttar eða fjórar af fimm 

útlínum réttar í öllum fimm tónaröðunum en 34% af barnahópnum sungu 

allar útlínurnar réttar. Ekkert barn söng enga útlínu laglínu rétta (sjá mynd 

13).   

 

Mynd 13. Útlína laglínu; fjöldi réttra atkvæða 

Þar sem tónbil voru sungin reyndust einungis sjö börn (18%) leysa allar 

tónaraðir fimm eða fjórar af fimm og 17 börn (45%) gátu enga tónaröð rétta 

(sjá mynd 14). 
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Mynd 14. Sungin tónbil; fjöldi réttra tónbila 

Á mynd 15 má sjá niðurstöður barnanna fyrir allan hópinn þar sem 
söngfærni var skoðuð út frá sungnum tónaröðum. 

Niðurstöðunum er raðað og þær flokkaðar eftir fjölda stiga sem börnin 
fengu fyrir hvert atriði þar sem söngfærni var skoðuð. Hægt var að fá 0-5 
stig fyrir hvert atriði sem var prófað. Niðurstöðurnar fyrir allan hópinn sýna 
að fimm og sex ára börn virðast standa sig best í því að fylgja útlínu laglínu 
en ekkert barn fékk 0-1 stig í þeim þætti. Þar sem réttur fyrsti tónn var 
skoðaður eru 55% barnanna með 4-5 stig en einungis 11% fengu 0-1 stig. Sá 
þáttur þar sem börnin hafa minnsta færni er þar sem skoða var hvort þau 
syngju rétt tónbil eftir fyrirmynd. Þar fengu 60% barnanna 0-1 stig og aðeins 
18% fengu 4-5 stig.   

 

Mynd 15. Sungnar tónaraðir; yfirlit yfir stigafjölda fyrir hvern lið 
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4.3.2 Söngfærni með tilliti til aldurs 

Ef sungnar tónaraðir eru skoðaðar út frá aldri, kemur í ljós að eldri börnin 

stóðu sig betur en þau yngri og voru með hærra meðaltal í öllum þeim 

atriðum sem voru skoðuð nema réttum fjölda atkvæða, en þar voru yngri 

börnin með örlítið hærra meðaltal. Sá liður sem snéri að réttum sungnum 

tónbilum sýndi áberandi lægst meðaltal og þar virðist einnig lítill munur á 

aldurshópum (sjá mynd 16).  

 

Mynd 16. Meðaltal stiga fyrir sungnar tónaraðir eftir aldri 

Munur á meðaltölum fyrir hópana, yngri börn og eldri börn, var kannaður 

með því að reikna T-próf fyrir óháð úrtök. Munurinn á meðaltölum fyrir rétt 

sunginn fyrsta tón var tölfræðilega marktækur, t(25) = 2,15, p<.05. Hærra 

meðaltal eldri barnanna gefur til kynna að þau hafi verið nákvæmari en 

yngri börnin þegar þau sungu fyrsta tóninn í tónaröðunum. Marktækur 

munur fannst ekki á milli aldurshópa fyrir aðra þætti í þessum próflið. 

Munurinn á meðaltölum fyrir réttan fjölda atkvæða var ekki tölfræðilega 

marktækur, t(35) = -0.4, p>.05. Munurinn á meðaltölum fyrir útlínu laglínu 

var ekki tölfræðilega marktækur, t(30) = 0,85, p>.05. Munurinn á 

meðaltölum fyrir sungin tónbil var ekki tölfræðilega marktækur,  

t(35) = 0,36, p>.05 
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4.3.3 Söngfærni með tilliti til kyns 

Ef niðurstöður fyrir sungnar tónaraðir eru skoðaðar út frá kyni, þá voru 

drengir með hærra meðaltal í öllum liðum nema þar sem fjöldi atkvæða var 

skoðaður, en þar voru stúlkur með hærra meðaltal eins og mynd 17 sýnir. 

Það kom í ljós að 27% drengja voru alltaf með fyrsta tón réttan en einungis 

17% stúlkna. 73% drengja voru með fjórar útlínur af fimm eða fimm útlínur 

af fimm réttar en 57% stúlkna. Fyrir rétt sungin tónbil, sem var sá þáttur 

sem var slakastur fyrir allan hópinn, voru drengir með töluvert hærra 

meðaltal, en þar sungu 61% stúlkna engin tónbil rétt en einungis 27% 

drengja. Þar munaði mest á meðaltölum kynjanna. Reiknað var 

marktektarpróf þar sem meðaltöl kynjanna voru borin saman.  

Munurinn á meðaltölum fyrir rétt sunginn tónbil var tölfræðilega 

marktækur, F(1,36)= 4.342, df=1, p=0,44. 

  

Mynd 17. Sungnar tónaraðir; meðaltal eftir kyni 

4.3.4 Söngfærni með tilliti til tónlistarkennara 

Skoðaður var munur á hópunum eftir því hvort börnin höfðu 

tónlistarkennara í daglegu starfi í leikskólanum. Reyndust börnin í 

leikskólum A og B (n=16), sem höfðu tónlistarkennara, einungis standa sig 

betur þar sem skoðað var hvort fyrsti sungni tónn í tónaröð væri réttur. Í 

hinum þremur liðunum stóðu þau börn sig betur í leikskóla C (n=21) en þau  

höfðu engan tónlistarkennara (sjá mynd 18). 
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Mynd 18. Sungnar tónaraðir; meðaltöl með tilliti til tónlistarkennara í leikskóla  

Meðalaldur barnanna í leikskólum A og B var 5,5 mánuðir og meðalaldur 

barnanna í leikskóla C var 5,7 mánuðir. Fleiri drengir voru í hópnum í 

leikskóla C en þeir stóðu sig almennt betur í þessum prófþáttum. Reiknað 

var marktektarpróf fyrir alla prófþættina, fyrir hópana með og án 

tónlistarkennara, þar sem áhrif frá aldri og kyni voru dregin frá.  Munurinn á 

hópunum var ekki marktækur, F(1,34)= .170, df=1, p=0,68. 

4.4 Nýtt sönglag sungið 

Í þessum prófþætti sungu börnin (N=40) nýtt lag sem þau höfðu aldrei heyrt 

áður. Annar hópurinn lærði lagið og söng með söngtexta (n=23) og hinn 

hópurinn lærði lagið og söng án söngtexta (n=17). Lagið sem var kennt var 

hluti af söngfærniprófinu og var það erfitt fyrir börn á þessum aldri.  Þennan 

prófþátt var erfitt að greina þar sem mörg barnanna gerðu lítið og mörg 

gáfust upp. Nokkuð mörg börn þurftu aðstoð rannsakanda við að byrja 

sönginn. Gefin voru stig á skalanum 0-5 samkvæmt flokkunum í töflu 1 og 

töflu 2. Meðalstigafjöldi fyrir nýtt sönglag án söngtexta var 1,8 og 

staðalfrávik 1,19. Meðalstigafjöldi fyrir nýtt sönglag með söngtexta var 1,4 

og staðalfrávik var 0,79. Einungis tvö börn fengu 4 stig af 5 í þessum lið og 

komumst næst því að læra lagið en þau höfðu bæði lært lagið án söngtexta. 
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5 Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var kanna raddsvið og söngfærni fimm og sex 

ára barna. Rannsóknarspurningar voru: 

 

 Hvert er raddsvið íslenskra fimm og sex ára barna? 

 Hver er söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna við lok leikskóla? 

 Er munur á söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna með tilliti til 
þess hvort þeir hafa menntaðan tónlistarkennara eða ekki? 

 Er kynjabundinn munur á söngfærni íslenskra fimm og sex ára barna? 

 Hvort eiga fimm og sex ára börn auðveldara með að læra ný sönglög 
með eða án söngtexta? 

5.1 Raddsvið og upphafstónar í söng að eigin vali 

Í þessum próflið þar sem raddsvið og upphafstónar voru skoðaðir  máttu 

börnin syngja sinn allra dýpsta og allra hæsta tón en voru ekki að syngja á 

sínu þægindasöngsviði. Þegar skoðaðir eru dýpstu og hæstu tónar sem 

börnin í rannsókninni sungu var allra dýpsti tónn var 1(F3) og hæsti tónn var 

40(G#6). Meðaltal fyrir dýpsta tón var 5 (A3) og meðaltal fyrir hæsta tón var 

18 (A#4). Meðalraddsviðið sem þau hafa liggur þar á milli og eru allir 

hálftónar frá dýpsta tóni til þess hæsta. Það liggur dýpra en kemur fram í 

niðurstöðum margra eldri rannsókna. Þetta raddsvið liggur aftur á móti á 

sama bili og niðurstöður rannsóknar Wilson (1973) sýndu, en hennar 

ályktun var að best væri að börn syngju á raddsviðinu A#3-A#4 (Wilson, 

1973). Í samantekt Welch (1979) á rannsóknum sem gerðar höfðu verið, 

kom fram að börn á aldrinum fimm til sjö ára syngju á sviðinu D4 - A4 og í 

enn eldri rannsóknum var talað um að þau syngju minnkaðri fimmund 

hærra, sem er langt frá því raddsviði sem hér kemur fram. Það má þó segja 

að börnin í þessari rannsókn falli að vissu leyti innan þess ramma að syngja 

á bilinu D4 - A4, þó vissulega syngi þau á nokkuð breiðara raddsviði, þar sem 

þau fara bæði dýpra og hærra en sem nemur þessum ramma. Hacki og 

Heitmüller komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að raddsvið fimm 

ára barna væri frá A3 – F#5/G#6 þegar þau eru beðin um að syngja hæsta 

og lægsta tóninn sinn sem er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar um meðalraddsvið.  
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Aldurstengdur munur var skoðaður á raddsviði, þar sem hópar yngri og 

eldri barna voru bornir saman. Lítill munur reyndist vera á raddsviði 

barnanna eftir aldri, en þó var raddsvið yngri barnanna að meðaltali stórri 

þríund hærra en hjá eldri hópnum. Þrátt fyrir að almennt bendi rannsóknir 

til þess að raddsvið hækki með aldri barna (Hedden, 2012; Kim, 2000; 

Welch, 1979)  þá á það við um samanburð milli aldurshópa á stærra bili en 

um ræðir í þessari rannsókn þar sem öll börnin voru nálægt því að vera 6 

ára. Það hefur hinsvegar komið fram að yngri börnin voru fleiri í hóp þeirra 

sem höfðu tónlistarkennara og því ekki hægt að útiloka að það gæti útskýrt 

hvers vegna þau mældust með hærra raddsvið en eldri börnin.  

Meðalupphafstónn sem þau tóku var á milli 7(B3) og 8(C4) og reyndist 

C4 eða miðju C vera sá tónn sem börnin völdu oftast. Það er í samræmi við 

þær rannsóknir sem Flohr (2005) bendir á, en hann segir að C4 og D4 séu 

þeir tónar sem fjögurra til sex ára börn velji oftast sem upphafstóna þegar 

þau fái sjálf að velja. Svo má benda á að 78% barnanna í rannsókninni völdu 

upphafstón A3-C4, en lega þeirra tóna er aðeins dýpri og liggur utan við hið 

umtalað þægindasöngsvið D4 - A4 og Campbell og Cassner (2001) benda á 

að fimm ára börn geti sungið af nákvæmni á því söngsviði. 

Almennt virðast börnin í rannsókninni hafa tilhneigingu til þess að syngja 

á dýpra raddsviði og velja sér að syngja á dýpra þægindasviði en búist var 

við, ef miðað er við fyrri rannsóknir á raddsviði barna á þessum aldri. 

Flowers og Dunne-Sousa (1990), sýndu fram á að börn gætu sungið með 

stærra raddsviði þegar að þau hermdu eftir tónamynstri eða laglínubroti en 

þegar þau syngju lög.  

Börnin í þessari rannsókn voru fyrst beðin um syngja djúpan tón og svo 

háan tón að fenginni fyrirmynd, þar sem nokkrir djúpir og nokkrir háir tónar 

voru sungnir. Síðan voru þau beðin um syngja sinn dýpsta tón og sinn hæsta 

tón. Raunin varð ekki alltaf sú, því mörg barnanna virtust ekki syngja sinn 

hæsta tón hærri eða dýpsta tón dýpri, heldur sungu mörg þeirra aftur sama 

tón og fyrirmyndin söng eða mjög nálægt honum, en þó sungu nokkur 

barnanna hærri og dýpri tóna en fyrirmyndin söng. Þetta er sama vandamál 

og Hacki og Heitmüller  (1999) gerðu grein fyrir og tóku fram að ekki væri 

hægt að halda því fram að það raddsvið sem mælist með þessum hætti 

endurspegli fullkomlega endimörk hverrar raddar. Líklegt er þó að mæling 

með þessum hætti geti gefið góða mynd af meðal raddsviði tiltekins hóps. 

Ekki má þó treysta fullkomlega á raddsviðsmælingar af þessu tagi þegar 

mæla á raunverulegt raddsvið einstakra barna. Það er alltaf ákveðin hætta á 

því að einhverjir einstaklingar syngi ekki sína raunverulega hæstu og dýpstu 

tóna.  
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5.1.1 Lagaval í prófþættinum sönglag að eigin vali 

Þegar börnin máttu syngja lag að eigin vali sungu 37 börn í þessum lið 21 

ólík lög og kom það á óvart hversu fjölbreytt lagavalið var. Þar sem lagavalið 

reyndist vera svo fjölbreytt var áhugavert að skoða hvort munur væri á 

lagavali með tilliti til ólíkra leikskóla. Dreifing laganna reyndist vera meiri hjá 

þeim börnum sem voru í leikskólum A og B, en þau völdu mun fjölbreyttari 

lög til þess að syngja en börnin í leikskóla C. Börnin (n=17) í leikskólum A og 

B, sem höfðu tónlistarkennara í daglegu starfi, sungu 14 mismunandi lög á 

meðan börnin (n=20) í leikskóla C, án tónlistarkennara, sungu 10 

mismunandi lög. Tvö börn vildu ekki syngja lag að eigin vali en þau voru 

bæði af erlendum uppruna. Þarna er munurinn 0,5 lag á barn í leikskóla C á 

móti 0,82 lag á barn í leikskólum A og B. Taka ber mið af því að úrtakið er 

lítið. Engu að síður er þetta áhugavert og þarna má sjá töluverðan mun á 

fjölbreytileika í lagavali á milli þeirra barna sem höfðu tónlistarkennara og 

hinna sem ekki höfðu tónlistarkennara. Það gæti verið vísbending um að 

börnin sem höfðu tónlistarkennara hafi lært fleiri og fjölbreyttari lög en 

börnin sem ekki höfðu tónlistarkennara í sínum leikskóla. 

5.2 Söngfærni; sungnar tónaraðir 

Í þessum prófþætti voru fjórir þættir sem snúa að söngfærni og 

tónnákvæmni prófaðir. Hæsta meðaltal reyndist vera fyrir liðinn þar sem 

útlína laglínu var sungin, en sá þáttur er einn af þeim sem börn ná færni í 

mjög ung, eins og Campbell og Scott-Kassner (2001) benda á. Lægsta 

meðaltalið var svo fyrir rétt sungin tónbil en þar var tíðasta gildið 0, 

miðgildið 1 og meðaltalið 1,5. Svo lágt meðaltal fyrir þann þátt er í samræmi 

við ferli þess að læra að syngja, en Hargreaves (1986) og Welch (1994) 

benda á að það að syngja rétt tónbil sé það sem börn nái síðast tökum á. 

Það gæti líka haft áhrif í þessum lið, þar sem sungin tónbil voru skoðuð, að 

tónaraðirnar sem sungnar voru spanna allt að áttund eða frá C4 upp á 

tóninn C5.  Það mundi teljast frekar hár tónn fyrir börnin í þessari rannsókn, 

ef miðað við þær niðurstöður sem meðaltal hæsta sungna tóns í 

raddsviðshlutanum gaf en það var A#4. Þegar sungnar tónaraðir voru 

skoðaðar út frá aldri kom í ljós að eldri börnin stóðu sig betur en þau yngri 

og voru með hærra meðaltal í öllum þeim þáttum sem voru skoðaðir. Sá 

aldurtengdi getumunur er eðlilegur, þar sem  rannsóknir sýna að söngfærni 

tekur eykst með hækkandi aldri. Aftur var hæsta meðaltalið í liðnum þar 

sem útlína laglínu var metin en lægst þar sem tónbil voru sungin. Börn á 

þessum aldri hafa náð mjög góðum tökum á að syngja rétta útlínu laglínu og 

í þeim lið var tíðasta gildið 5 fyrir allan hópinn, sem þýðir að þar börnin 
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sungu oftast öll dæmin með réttum útlínum. Það sama má segja um það að 

syngja réttan fjölda atkvæða, en þar var einnig tíðasta gildið 5. En réttur 

fjöldi atkvæða gefur til kynna að börnin skilja formið sem þau eiga að herma 

eftir og varðveita sama fjölda atkvæða jafnvel þegar þau syngja ekki 

hárrétta tóna. Fyrir réttan fyrsta tón sunginn reyndist vera marktækur 

munur á meðaltali yngri barna og eldri barna, þar sem meðalaldur eldri 

hópsins var mánuðum meiri en hjá yngri hópnum. Það er mikilvæg 

vísbending um  færni sem börn bæta með auknum aldri. Þar munaði sjö 

mánuðum á meðalaldri hópanna.  Ekki reyndist marktækur munur á 

frammistöðu yngri og eldri barna fyrir hina þrjá þættina, sem voru prófaðir í 

þessum prófþætti, en þó er ekki hægt að útloka að sá munur fyndist með 

stærra úrtaki.  

Í rannsókn Kuhn og Sims frá 1983 sem Hedden (2012) skýrir frá, þar sem 

börn í 1. bekk lærðu lög í B–dúr, C-dúr, D-dúr og E-dúr, kom fram að því 

hærri tóntegundir sem valdar voru fyrir börnin, því verri var tónnákvæmnin 

hjá þeim. Ef börnin fengu að velja tóntegundir sjálf, þá völdu þau að syngja í 

B-dúr og C-dúr. Í þessari rannsókn sungu börnin tónaraðir sem voru allar í  

C-dúr (C4-C5) en sú tóntegund ætti að vera til þess fallin að auka á 

tónnákvæmni barnanna í söng.   

Þegar niðurstöðurnar fyrir sungnar tónaraðir eru skoðaðar með tilliti til 

kyns, þá kemur í ljós að meðatal drengja var hærra í þremur þáttum 

tengdum tónnákvæmni af fjórum og jafnhátt í þeim fjórða. Sérstaklega 

munaði í sungnum tónbilum, þar sem meðaltal stúlkna var 1,1 og meðaltal 

drengja 2,2. Þar sungu 61% stúlkna engin tónbil rétt en aðeins 27% drengja. 

Sá munur á meðaltölum var nálægt því að vera tölfræðilega marktækur en 

hér var útreiknað p=.06.22 Þetta er þvert á flestar rannsóknir á samanburði á 

tónnákvæmni kynjanna. Stúlkur standa sig yfirleitt betur en drengir þegar 

kynjamunur finnst (Leighton og Lamont; Mang, 2006; Trollinger, 2003; 

Welch o.fl., 1997). Þó kemur fram hjá Welch (1997) og Trollinger (2003) að 

viðfangsefnið hefur áhrif á niðurstöður. Drengir stóðu sig jafnvel og stúlkur 

þegar þeir sungu tónamynstur en lakar þegar þeir áttu að syngja sönglög 

(Welch o.fl., 1997) og drengirnir í rannsókn Trollinger (2003) stóðu sig betur 

en stúlkurnar ef aðeins var horft til tónamynstursins í lægstu tóntegundinni. 

Þessi munur  á milli drengja og stúlkna, sem hér kom fram, var hvorki 

útskýrður af hærri meðalaldri drengjanna né að fleiri drengir væru úr 

leikskóla A og B. Athyglisvert að drengirnir virtust almennt áræðnari í 

                                                           
22

 Miðað við tölfræðilega marktækni p<.05. 
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söngfærniprófinu en stúlkurnar og gæti það hugsanlega skýrt þessar 

niðurstöður. 

 Skoðaður var munur á hópunum eftir því hvort börnin höfðu 

tónlistarkennara í daglegu starfi í leikskólanum eða ekki. Börnin í leikskólum 

A og B (n=16), sem höfðu tónlistarkennara stóðu sig betur þar sem skoðað 

var hvort fyrsti sungni tónn í tónaröð væri réttur en  í hinum þremur 

liðunum þar sem skoðað var réttur fjöldi atkvæða, útlína laglínu og tónbil  

sem stóðu þau börn sig betur í leikskóla C (n=21). Þegar áhrif aldurs og kyns 

var tekin frá og marktektarpróf var reiknað fyrir alla fjóra prófliðina, 

reyndist munurinn á hópunum ekki marktækur.  Því er ekki hægt að fullyrða 

um það hér hver áhrifin af því voru að hafa tónlistarkennara í starfi eða ekki 

á leikskólanum . 

5.3 Að læra nýtt lag og hlutverk söngtexta 

Hér var hærra meðaltal fyrir þann hóp sem lærði nýtt sönglag án söngtexta. 

Þetta hefur lítið verið rannsakað en þessar niðurstöður eru samhljóma 

niðurstöðum Goetze og Levinowitz (1989). Niðurstöður Levinowitz benda á 

að söngtextinn trufli mögulega þegar börn læra ný lög með texta. Goetze 

telur að best sé að kenna börnunum nýtt lag á „lú“ en það muni auka 

tónnákvæmni þeirra í söng. Áhugavert væri að rannsaka þetta betur. Staða 

barns í málþroska er einnig mögulegur áhrifavaldur. Barni sem er með 

slakan málþroska gengur líklega verr að læra lag með texta, þar sem 

grunnurinn er ekki fyrir hendi.  

Lengi hefur verið talið að orð geti þvælst fyrir börnum á þessum aldri 

þegar þau læra sönglög og þá einblíni þau frekar á að læra orðin en að læra 

laglínur til að byrja með. Börnum í öllum aldurshópum í langtímaannsókn 

Welch (1998) gekk marktækt betur að fara með orðin í lögunum sem þau 

lærðu en að syngja rétta tóna. Það er í samræmi við það sem börnin gerðu 

hér í hópnum sem lærði lagið með söngtexta. Þau lærðu textann mun betur 

en laglínu. Þó lærðu börnin í rannsókn Welch tvö lög á ári en börnin í 

þessari rannsókn fengu eina fyrirlögn.  Það má svo velta vöngum yfir því 

hvenær lag telst fulllært og þó börnin sem hér tóku þátt hafi verið búin að 

læra bróðurpartinn af laginu, þá var viðmiðið fyrir þann hóp að læra  bæði 

lag og texta lagsins en það var einmitt það sem gekk illa. 

Ekki var hægt að skoða þennan prófþátt eins vel og til stóð, meðal 

annars út frá því hvort þau hefðu tónlistarkennara eða ekki í leikskólanum, 

því meðalaldur þessara tveggja hópa var ekki sá sami. Einnig var 

heildarfjöldi barnanna lægri en lagt var upp með, auk þess sem hóparnir 

reyndust of litlir eftir að þeim var skipt upp og einnig misstórir. Afföll urðu 
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þó nokkur í þessum prófþætti en þá er átt við að hér voru flest börn sem 

vildu lítið eða ekkert gera. Ekki er hægt að bera saman hópa, reikna 

marktektarpróf og álykta um þýðið út frá svo litlum hóp. 

Eins og kom fram í niðurstöðum, þá var lagið sem var kennt hluti af 

alþjóðlega söngfærniprófinu og reyndist erfitt fyrir börn á þessum aldri.  

Nokkuð mörg börn þurftu aðstoð rannsakanda við að byrja sönginn og þau 

réðu illa við lagið. Þeirri gagnrýni hefur verið komið á framfæri til AIRS og 

það hefur verið tekið tillit til þess við endurmat á söngfærniprófinu og 

laginu hefur nú verið breytt í endurbættri útgáfu þess. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var gerð tilraun til þess að svara spurningum um 

raddsvið, söngfærni og hvort söngtexti hefur áhrif á getu til að læra nýtt lag. 

Með þessari rannsókn hafa fengist mörg svör sem bæta við þá vitneskju 

sem til var um raddsvið og söngfærni fimm og sex ára barna. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að fimm og sex ára íslensk börn virðast almennt 

hafa nokkuð breitt raddsvið sem virðist liggja dýpra en fram kemur hjá 

börnum í samsvarandi erlendum rannsóknum. Þau sýndu meiri 

fjölbreytileika í því að syngja sinn hæsta tón en þann dýpsta. Þegar þau 

sungu lag að eigin vali mátti oftast heyra vel syngjandi börn sem bjuggu yfir 

fjölbreyttri lagaþekkingu. Þeirra algengasti upphafstónn í lagi sem þau völdu 

sjálf var á bilinu A3 til C4 sem er nokkuð lægra en búast mátti við. 

Þegar söngfærniþættir tengdir sungnum tónaröðum eru skoðaðir, þá 

kemur í ljós að börnin sýndu aldurstengdar framfarir, en þó sýnu mest í því 

að syngja fyrsta tón í tónaröð réttan. Þau fylgdu útlínu laglínu betur en að 

syngja hárrétt tónbil og drengirnir stóðu sig almennt betur í þessum 

þáttum, sérstaklega í því að syngja hárrétt tónbil. Niðurstöður fyrir nýtt 

sönglag, lært og sungið, gefa til kynna að líklega er auðveldara að læra lög 

án texta en með texta. Eins og áður hefur komið fram, var sönglagið 

töluvert erfitt og voru afföll nokkur í þeim prófþætti. 

Það var margt í fyrirlögninni sem draga má lærdóm af. Til dæmis skiptir 

máli á hvaða tíma dags fyrirlögnin fer fram og ytri þættir geta haft áhrif á 

einbeitingu og úthald barnanna. Þessi rannsókn var lögð fyrir á sólríkum 

sumardögum og mörgum barnanna þótti erfitt að hætta leik og koma inn til 

mín. Það skýrir að hluta hvers vegna færri börn tóku þátt en voru 

upphaflega í úrtakinu. Í umræðukaflanum er einnig bent á hugsanlega 

vankanta á raddsviðsmælingunum. Huga þarf sérstaklega vel að úrtakinu og 

hversu stórt það er. Börn eru auðvitað lifandi verur með tilfinningar og þau 

eru mismunandi kjörkuð. Þrátt fyrir að ég teldi mig vera með nokkuð stórt 

úrtak, þá urðu þó nokkur afföll sem skekktu hópana. Meðalaldur í hópum 

sem bera átti saman reyndist ekki sá sami, og gerði allan samanburð á milli 

þeirra erfiðari varðandi áhrifin af því hvort leikskólinn hefði tónlistarkennara 

eða ekki. Mér kom verulega á óvart hvað börnin voru almennt viljug til þess 

að taka þátt og spjalla við mig og syngja fyrir mig, manneskju sem þau höfðu 

aldrei hitt áður. Sem dæmi um það, þá leysti meirihluti barnanna fyrsta 
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prófþáttinn sem ég lagði fyrir þau og snéri að raddsviði, þrátt fyrir það að 

við værum rétt að byrja að kynnast.  

Í starfi mínu, sem tónmenntakennari, kórstjóri og leikskólakennari, hef 

ég oft leitt hugann að því hvaða aðferðum kennarar eða kórstjórar beita 

þegar ný sönglög eru kennd. Í hugann hafa komið spurningar eins og þessar: 

Hvernig syngja börn? Á hvaða raddsviði líður þeim best? Hvaða hlutverki 

gegnir söngtextinn og hversu mikilvægur er hann þegar börn læra ný 

sönglög? Er jafnvel betra að kenna lögin án söngtexta? Kim (2000) veltir því 

einmitt upp í grein sinni hvernig þjálfa megi þetta samspil, að syngja rétta 

tóna og í réttri tónhæð fyrir raddsvið og þroska barnsins og hvernig 

kennarar yngri barna geti unnið með þessa þætti. Það er ljóst að hlutverk 

kennarans að þessu leyti er afar mikilvægt. Kennarinn þarf að geta gefið 

börnum tækifæri til þess að nýta alla möguleika raddarinnar og að þjálfa 

þau í því að nota breiðara raddsvið þegar grunnfærni er náð, eins og Phillips 

(1996) bendir á.  

Þegar niðurstöður hafa verið dregnar saman, eins og er gert hér að ofan, 

má sjá að þessi rannsókn leggur til nýja þekkingu um raddsvið, söngfærni  

og sönggetu fimm og sex ára íslenskra barna. Þessi þekking ætti að nýtast 

kórstjórum og leikskólakennurum sem syngja með börnum. Þarna koma 

fram upplýsingar um raddsvið barnanna, hæsta og dýpsta tón sem þau geta 

sungið og hvaða upphafstón þau velja sér helst þegar þau fá sjálf að velja. 

Niðurstöðurnar um aldurstengdar framfarir eru líka mikilvægt innlegg fyrir 

þá sem syngja með börnum um sönggetu barna á þessum aldri. Kórstjórar 

og leikskólakennarar ættu að geta nýtt sér þessar upplýsingar þegar hugað 

er að vali að viðfangsefnum, í hvaða tóntegundum er sungið með 

börnunum og hvaða aðferðum er beitt þegar börnum eru kennd ný sönglög.  

Þegar ný þekking verður til, þá kvikna gjarnan fleiri spurningar. Í 

rannsókn minni hefur ekki öllum rannsóknarspurningunum verið svarað til 

fulls og sumt mætti því rannsaka betur. Skoða mætti fleiri leiðir við að meta 

raddsvið einstakra barna í samræmi við það sem fram hefur komið um 

takmarkanir raddsviðsmælinga. Þá mætti gera rannsókn á áhrifum 

söngtexta, þar sem sami hópur væri prófaður oftar en einu sinni og lag og 

söngtexti væru valin með tilliti til aldurs og stöðu barna í málþroska.  

Áhugavert væri að skoða nánar áhrif þess að hafa tónlistarmenntaðan 

kennara á leikskólum. Þó að ekki hafi verið unnt sjá mun á hópunum í 

þessari rannsókn hvað varðar söngfærni eins og hún var mæld á 

sönþroskaprófinu. Enn er ósvarað hvort börn með tónlistarkennara geti náð 

meiri söngfærni en jafngömul börn sem ekki hafa tónlistarkennara þar sem 

hóparnir með tónlistarkennara í þessari rannsókn voru yngri en 
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samanburðarhópurinn. Einnig komu nokkrar vísbendingar fram um að 

einhver munur geti verið á innihaldi og fjölbreytileika söngstunda þar sem 

börnin með tónlistarkennara virtust láta sér detta í hug mun fjölbreyttari 

sönglög en börnin í samanburðarhópnum. Sömuleiðis mældust yngri börnin 

með hærra raddsvið en þau eldri og má hugsanlega rekja það til þess að 

fleiri yngri börn í þessu úrtaki voru með tónlistarkennara. Það er því margt 

sem þarf að skoða nánar. Ein leið til að kanna þetta nánar væri að gera 

rannsókn á innihald söngstunda á leikskólum með tilliti til þess hvort þeim 

sé stýrt af tónlistarkennara eða ekki. Hinsvegar er ljóst af góðri frammistöðu 

barnanna í þessari rannsókn að börn á leikskólum án tónlistarkennara geta 

fengið mikla þjálfun í söng í daglegu leikskólastarfi. 

 

Ég tel það vera hlutverk mitt sem tónmennta- og leikskólakennara að 

gefa börnum tækifæri til þess að syngja og að ég geti haft áhrif á það að þau 

geti sungið áreynslulaust, læri að þekkja rödd sína og fái notið alls þess 

fallega sem söngur og tónlist hafa upp á að bjóða. Rannsókn sem þessi er 

tækifæri til þess að komast nær því takmarki og ætti að hafa hagnýtt gildi 

fyrir þá sem starfa með syngjandi börnum. Ég el þá von í brjósti að 

rannsóknin veki fróðleiksþorsta fleiri kennara sem starfa á þessu sviði og að 

gerðar verði fleiri rannsóknir á raddsviði og söng barna 
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Fylgiskjal 1 

 

                         Kópavogi, 1.febrúar 2011 
 

 
Kæri leikskólastjóri, 
 
Með þessu bréfi leitum við eftir leyfi til þess að leggja söngþroskapróf fyrir elstu 

börnin í leikskólanum þínum. Söngþroskaprófið færi fram þannig að eitt barn í einu 
hittir rannsakandann í 10-15 mínútur. Þetta verður í fyrsta sinn sem slíkt þroskapróf 
er lagt fyrir á Íslandi. 

 
Um er að ræða rannsóknarverkefni sem er hluti af stóru alþjóðlegu verkefni um 

þróun alþjóðlegs söngþroskaprófs. Bryndís Baldvinsdóttir, tónmenntakennari og 
meistaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands mun vinna við gagnasöfnunina 
og sjá um fyrirlögnina á leikskólum. Leiðbeinandi hennar er Dr. Helga Rut 
Guðmundsdóttir, lektor í tónmennt og íslenskur samstarfsaðili alþjóðlega 
verkefnisins um söngþroska barna. 

 
Engum persónurekjanlegum upplýsingum verður safnað. Aðeins verður safnað 

upptökum af börnunum að syngja og leysa þrautir og þær merktar aldri, kyni og 
þjóðerni. Upptökurnar verða aðeins notaðar í rannsóknarlegum tilgangi með það 
markmið að þróa nýtt alþjóðlegt söngþroskapróf. Það söngþroskapróf sem stuðst er 
við í þessari rannsókn svipar að mörgu leyti til málþroskaprófa sem flest eða öll 
börn hafa farið í, nema í þessu prófi er áhersla á söng í stað tungumáls. Mikið er 
lagt upp úr því að fyrirlögnin sé skemmtileg upplifun fyrir börnin. 

 
Vonir standa til að hefja megi gagnasöfnun í mars. Gagnasöfnun gæti tekið 

nokkra daga, allt eftir því hversu börnin eru mörg og hversu langan tíma er unnt að 
prófa í senn. Rannsakandinn mun leitast við að laga sig að þeim tíma sem hentar 
best á hverjum leikskóla. Það eina sem þarf er rými þar sem rannsakandinn getur 
fengið að hitta börnin eitt og eitt í næði. 

 
Það væri afar mikils virði ef börnin á leikskólanum þínum fengju að taka þátt í 

þessari nýstárlegu rannsókn. Áður en rannsókn gæti hafist þarf að senda foreldrum 
upplýsingar um þessa rannsókn og benda þeim á að engin börn fari í prófið nema 
sjálfviljug og að barn getur beðið um að hætta hvenær sem er á meðan á fyrirlögn 
stendur. Eins geta foreldrar fyrirfram beðið um að barn taki ekki þátt í 
rannsókninni. Hér fyrir neðan er tillaga að bréfi til foreldra. 

 
Nánari upplýsingar veitir Helga Rut Guðmundsdóttir (helgarut@hi.is). 

Rannsakendur munu hafa samband innan fárra daga eftir að þetta bréf berst. 
 
 

mailto:helgarut@hi.is
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Virðingarfyllst, 
 
Dr. Helga Rut Guðmundsdóttir, lektor í tónmennt 
Bryndís Baldvinsdóttir, tónmenntakennari og meistaranemi (brb33@hi.is)   

mailto:brb33@hi.is
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Fylgiskjal 2 

 

Kópavogi, febrúar 2011 
 
Kæra foreldri, 
 
Á vordögum mun meistaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands, leggja 

fyrir söngþroskapróf á leikskólanum okkar. Hún mun hitta eitt barn í einu í 10-15 
mínútur þar sem barnið mun syngja og leysa nokkrar þrautir. Þetta verður í fyrsta 
sinn sem söngþroskapróf er lagt fyrir íslensk börn. 

 
Um er að ræða rannsóknarverkefni sem er hluti af stóru alþjóðlegu verkefni um 

þróun alþjóðlegs söngþroskaprófs. Bryndís Baldvinsdóttir, tónmenntakennari og 
meistaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands mun vinna við gagnasöfnunina 
og sjá um fyrirlögnina á leikskólum. Leiðbeinandi hennar er Dr. Helga Rut 
Guðmundsdóttir, lektor í tónmennt og íslenskur samstarfsaðili alþjóðlegs verkefnis 
um söngþroska barna. 

 
Engum persónurekjanlegum upplýsingum verður safnað. Aðeins verður safnað 

upptökum af börnunum að syngja og leysa þrautir og þær merktar aldri, kyni og 
þjóðerni. Upptökurnar verða aðeins notaðar í rannsóknarlegum tilgangi með það 
markmið að þróa nýtt alþjóðlegt söngþroskapróf. Það söngþroskapróf sem stuðst er 
við í þessari rannsókn svipar að mörgu leyti til málþroskaprófa sem flest eða öll 
börn hafa farið í, nema í þessu prófi er áhersla á söng í stað tungumáls. Mikið er 
lagt upp úr því að fyrirlögnin sé skemmtileg upplifun fyrir börnin. Börnin geta hætt 
hvernær sem er á meðan á fyrirlögn stendur ef þau kjósa svo og engin börn munu 
taka þátt nema sjálfviljug. 

 
Það væri afar mikils virði ef þitt barn fengi að taka þátt í þessari nýstárlegu 

rannsókn. En hafir þú ekki áhuga á að barnið taki þátt í rannsókninni vinsamlegast 
látið leikskólastjóra vita. 

 
Nánari upplýsingar um rannsóknina veitir Helga Rut Guðmundsdóttir 

(helgarut@hi.is) . 

mailto:helgarut@hi.is
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Fylgiskjal 3 

The AIRS Test Battery of Singing Skills 

Staðlaður samtalsrammi sem rannsakandi notaði fyrir þá prófþætti 
sem prófaðir voru í þessari rannsókn. 
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Fylgiskjal 4 
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Fylgiskjal 5 

 

 


