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Í greinagerð þessari er fjallað um það ferli sem fram fór við gerð vefsíðunnar Syngjum 

sama. Sett var það markmið að hanna vefsíðu sem væri aðgengileg og auðveld í notkun 

fyrir alla og að hún myndi vekja frekari áhuga hjá foreldrum og kennurum á söng og 

tónlist. 

Í greinagerðinni er fjallað er um kveikjuna af verkefninu, höfundaréttarferlið, 

vinnuna við vefsíðuna og upptökuferlið. Einnig er fjallað um þróun söngraddar hjá 

börnum.  

Þátttakendur í þessu verkefni voru 25 börn á aldrinum 4-6 ára, en þeirra hlutverk í 

þessu verkefni var að syngja lög fyrir vefsíðuna Syngjum Saman.
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Tónlist er mjög stór og mikilvægur partur í lífi flests fólks. Hvern einasta dag heyrum við 

mismunandi hljóð, skynjum takt og blæbrigði þeirra og bregðumst við á viðeigandi hátt.   

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskólanna ber leikskólastarfsfólki að leggja áherslu á 

að öll börn fái tækifæri til að njóta og iðka tónlist. Starfsfólki leikskólanna ber að stuðla 

að því að barn þroski með sér: næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjanda ásamt því að 

þroska með sér frumkvæði og frjálsa, skapandi tjáningu og túlkun á tónlistar. Mikilvægt 

er að hafa fjölbreytt lagaval sem hæfir söngrödd og þroska barnsins og hvetja þau til 

söngs í öllu daglegu starfi (Aðalnámskrá 1999: 25). 

Ég  setti mér það markmið að hanna vefsíðu sem væri aðgengileg og auðveld í 

notkun fyrir alla og að hún myndi vekja frekari áhuga hjá foreldrum og kennurum á söng 

og tónlist. 

Með þessu verkefni reyni ég að auðvelda fólki sporin við að læra ný lög þar sem á 

vefsíðunni má finna texta nokkurra laga, ásamt gítargripum flestra og hljóðskrá þar sem 

hægt er að hlusta á lagið.  

Ferlið við þetta verkefni byrjaði í október á því að finna lög sem ég taldi að 

gaman væri að hafa á síðunni. Eftir það hafði ég samband við STEF til að fá upplýsingar 

um rétthafa hvers lags. Því næst tók við langt ferli þar sem ég sendi út bréf til rétthafa og 

reyndi að fá samþykki þeirra við að setja lag/texta þeirra á vefsíðuna. Ekki gekk að fá 

samþykki allra og notaði ég því einungis frjáls verk og þau verk sem samþykki fékkst 

fyrir eða um 39 lög, aðeins færri en ég upphaflega hafði ætlað mér að hafa, en alltaf má 

bæta við seinna. 

Hönnun vefsíðunnar tók sinn tíma þar sem að mörgu þarf að huga, ég fékk 

Berglindi Ástu Ólafsdóttur listakonu til að myndskreyta síðuna. Vefsíðuna reyndi ég svo 

að hafa í svipuðum stíl og lit og myndirnar svo að allt myndi tóna vel saman.   
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Kveikjan 

 

Það sem að leiddi til þess að þessi hugmynd kom í kollinn á mér að gera vefsíðu með 

leikskólalögum var að ég sat sem oft áður í söngstund á leikskóla sem ég vann á og fletti í 

gegnum söngbók leikskólans. Bókin var full af skemmtilegum lögum en vandamálið var 

að ég kunni ekki að syngja nema lítinn part af þeim. Eftir söngstundina fór ég að tala við 

deildarstjóra deildarinnar sem er mikli söngkona og áhugamanneskja um söng og tónlist. 

Við spjölluðum saman heillengi um hvað við starfsfólk leikskólans og börnin kynnum 

alltof lítið af lögum og við þyrftum að fara að læra fleiri, en hvaðan, var stóra spurningin. 

 Á sama tíma var ég einnig mikið að hugsa um hvað ég myndi vilja gera í 

lokaverkefninu mínu. Ég var alveg ákveðin í því að mig langaði að gera vefsíðu, þar sem 

ég tel þær vera mun aðgengilegri fyrir fólk að skoða og nýta sér heldur en ritgerðir, en ég 

var ekki viss hvert innihald vefsíðunnar skyldi vera, vildi bara að það væri eitthvað sem 

aðrir hefðu not af.  

Deildarstjórinn minn spurði mig reglulega hvort að ég væri búin að ákveða um 

hvað ég ætlaði að skrifa og þegar ég sagði henni hugmyndina um vefsíðu þá stakk hún 

upp á að ég útbyggi einhvers konar hljóðrænt safn með leikskólalögum. Mér fannst það 

stórgóð hugmynd. Eftir að hafa íhugað málið í smá tíma, unnið smá fyrirfram 

rannsóknarvinnu um hvernig þetta færi fram, og fengið álit annarra á þessari hugmynd,  

ákvað ég bara að slá til og útbúa hljóðrænt safn með leikskólalögum á vefnum.  

 

Þróun söngraddar 

 

Meðan á upptökum stóð var ég mikið að hugsa um raddsvið barnanna og reyna að fá þau 

til að syngja í réttri tónhæð, það er mikilvægt að huga að því að barnaröddin er mjög 

frábrugðin rödd hins fullorðna og því ber að huga að í hvaða tónhæð maður syngur með 

börnum. Eftir því sem að börn eldast breytist rödd þeirra og þroskast, vert er að hafa í 

huga hvert raddsvið þeirra barna sem maður vinnur með er og örva þau áfram á því sviði. 
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 Áhugavert væri að kanna raddsvið barna frekar. Þegar sungið er til barna er 

yfirleitt sungið í tónum sem eru fyrir ofan ,,miðju“ C. En hvað ætli gerist ef að sungið er 

til barna á lægra tónsviði eða ef að t.d. karlmaður syngur með þeim eða gefur þeim 

tóninn? Lækkað þau sig niður á hans svið eða reyna þau að spegla rödd hans áttund 

hærra.  

 

Rödd barna og fullorðinna er misjöfn að mörgu leyti. Mjög mikill munur er á barkakýli 

barna og fullorðinna og virkar það ekki eins í börnum og fullorðnum þegar sungið er. 

Fyrstu sex mánuði lífsins er barkakýlið í stöðugri þróun. Í upphafi  nýtist það einungis til 

að vernda öndun barnsins. Barkakýlið er staðsett mjög hátt uppi til þess að hjálpa barninu 

við að kyngja mat. Vegna þess hversu hátt uppi barkakýlið er staðsett veldur það því að 

rödd barna er mun hærri en rödd fullorðinna. Þegar barnið er orðið sex mánaða byrjar 

barkakýlið smámsaman að færast neðar, en ekki eins mikið hjá stelpum og strákum. Þessi 

þróun heldur áfram í gegnum allt lífið (Flohr 2005: 81-82).  

Staðsetning barkakýlis er ekki það eina sem veldur því að raddir barna eru 

öðruvísi en fullorðinna. Upp að 3 ára aldri eru raddböndin líkari slímhimnu en ekki þeim 

vef/vöðva sem þau síðar eiga eftir að verða og raddbandafesting er ekki enn til staðar. 

Raddböndin eru einnig mjög stutt, aðeins sex til átta millimetrar að lengd. Vegna þess að 

engin raddbandarfesting er til staðar og raddböndin eru slímkennd eiga börn mjög erfitt 

með að stjórna rödd sinni (Flohr 2005: 81-82). 

Raddböndin byrja að þróast í rétta átt í kringum tveggja til fjögurra ára aldur og 

byrjar barnið því að hafa meiri stjórn á þeim hljóðum sem það gefur frá sér og tónhæð. 

Það er ekki fyrr en um sex ára aldur sem að börn fara að hafa meiri stjórn á röddinni og 

hún verður mun stöðugri. Á þessum tíma er raddbandarfestingin að breytast og eru 

raddböndin að þróast í átt að þeim vef/vöðva sem þau verða, þessi þróun heldur áfram þar 

til barnið verður u.þ.b. sextán ára (Flohr 2005: 81-82). 

 

Þeir sem rannsakað hafa tónhæð barna hafa komist á þeirri niðurstöðu að þegar börn á 

aldrinum fjögurra til sex ára byrja að syngja ein byrja lögin yfirleitt á C eða á D. Einnig 

bentu rannsóknir til þess að flest börn á aldrinum fjögurra til fimm ára byrja lög á 

tóninum F (Flohr 2005: 85-86). 
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Fyrstu hljóð sem ungabörn gefa frá sér, grátur og hjal, byrja fljótlega að þróast í 

átt til hjals sem líkja má við söng, það má heyra ákveðnar tónhæðir og endurtekningu hjá 

barninu. Þegar barnið er innan við tveggja ára er það að gera tilraunir með sönginn, það 

sönglar, bablar og hjalar meðan það leikur sér. Um tveggja ára aldur fer barnið að geta 

sungið ,,lög“ þar sem taktföst endurtekning er á ákveðnu orði eða setning. Á þessum tíma 

er tónhæð barnsins mjög svipuð og tónhæð talraddar þess. Um tveggja og hálfs árs aldur 

er barnið farið að þekkja og herma eftir einföldum lögum. Þegar barn er á þessu sviði 

söngs er margt að gerast. Barnið er að þróa með sér tónamynstur ásamt því að minnið er 

að útbúa banka yfir tóntegundir (Phillips 1996: 69-71). 

Börn sem koma úr umhverfi þar sem tónlist er til staðar fara um þriggja ára aldur 

að syngja lög á tónsviði frá D til G, fyrir ofan ,,miðju“ C á píanói. Þar sem ung börn geta 

ofast ekki greint á milli söngraddar og talraddar sinnar syngja þau flest á brjósttónunum 

því þau tala á brjósttónunum. Mikilvægt er að örva börn til að kanna höfuðtónana og 

reyna að fá þau til að syngja sem mest á þeim, varast ber að biðja börnin um að hækka 

röddina sína því þá fara þau að syngja hátt/kalla og ósjálfrátt skipta yfir á brjósttónana 

(Phillips 1996: 69-71).  

Um fjögurra til fimm ára aldur byrjar börn að uppgötva muninn á söngröddinni og 

talröddinni, á þessum aldri spannar rödd þeirra tvær áttundir, t.d geta sungið lag í D og  

hækka sig eða lækka sig svo um áttund í laginu. Þau geta sungið lög á fimm tónum, d til 

a. Það er svo ekki fyrr en um sex til sjö ára aldur sem barn byrjar að þróa með sér 

höfuðtónana, en það gerist ekki nema með leiðsögn. Á þessum aldri syngur barnið frá d 

til b og byrjar að þróa með sér mun meiri stjórn á röddinni sinni og syngja réttar en yngri 

börn (Campbell og Scott-Kassner 2005: 127-129).  

 

Þegar kenna á börnum lög er mikilvægt að velja lög sem henta bæði þroska þeirra og 

rödd. Ekki velja lög sem að henta aðeins rödd fullorðinna þar sem barnsröddin nær ekki 

yfir eins breytt svið og fullorðinsraddir. Það tónsvið sem hvetja á börnin til að byrja lög á 

er á bilinu D til A, fyrir ofan ,,miðju“ C. Einnig er mikilvægt að lögin sem valin eru séu 

fjölbreytt svo að þau þjálfi betur allar hliðar söngraddarinnar (Flohr 2005: 94-96). 

Þegar fullorðnir syngja með börnum er mikilvægt að þeir hugsi um þá tóntegund 

sem þeir noti. Konur ættu allt að syngja yfir miðju C,  þegar þær syngja með börnum en 



-9- 
 

karlar fyrir neðan miðju C, eða áttund neðar en konurnar (Flohr 2005: 94-96). Oft reynist 

það börnum erfitt þegar karlar syngja með þeim, jafnvel þótt börnin séu vön því að syngja 

reynist það þeim erfitt að láta sína eigin tónhæð passa við tónhæð karla sem eru áttund 

neðar en þeirra rödd. Það sem gerist er að sum börn reyna að lækka sig um áttund meðan 

önnur reyna að fara milliveginn á milli raddar karlsins og sinnar eigin raddar. Þegar 

karlar eru að vinna með söng hjá ungum börnum og óvönum börnum ættu að hugsa um 

að fara upp í falsettu þegar þeir syngja, þeir ættu að syngja létta falsettu en ekki syngja 

hana að öllum krafti. Það er svo ekki fyrr en um 9 ára aldur sem þessi vandamál með 

karlmannsröddina fara að breytast og börn geta sungið með karlmönnum ánþess að reyna 

að fara niður á þeirra tónsvið, þá reyna þau að spegla rödd karlmannsins áttund ofar 

(Campbell og Scott-Kassner1995: 142-143). 

 Einnig er mikilvægt að hinn fullorðni hugsi um hvernig hann syngur þegar hann 

er að kenna börnunum lög. Þegar börn eru að læra eitthvað þá herma þau eftir 

kennaranum og því er mikilvægt að kennarinn geri hlutina rétt. Ef kenna á lag sem á að 

syngja á mjúkum tónum þá verður kennarinn að syngja lagið þannig fyrir börnin. Börnin 

verða að geta séð og heyrt í fyrirmyndinni svo að þau geti gert eins. Mikilvægt er að 

söngvarinn/kennarinn syngi lagið í réttum tóni, réttum hrynjanda og í réttum stíl 

(Campbell og Scott-Kassner1995: 142-143). 

 

Vinnuferlið 

 

Þegar ég var að taka mín fyrstu skref í þessu verkefni, velja lög og byrja á vefsíðunni var 

mér bent á það að ég þyrfti eflaust að hafa samband við rétthafa þeirra laga sem kæmu 

fram á vefsíðunni og fá leyfi frá þeim. Ég byrjaði því á því að sanka að mér lögum og 

eftir að hafa tínt til u.þ.b. 150 lög sem ég hafði áhuga á að nota í verkefninu hafði ég 

samband við STEF, samband tónskálda og eigenda flutningsréttar. 

 Eftir að hafa lokið því ferli að fá leyfi frá rétthöfum þeirra laga sem ég notaði í 

verkefni byrjuðu upptökurnar. Upptökurnar fóru allar fram á leikskólanum Álftaborg sem 

staðsettur er á höfuðborgarsvæðinu. Börn af elstu deild leikskólans tóku þátt í þessu 
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verkefni, en þau voru á aldrinum fjögurra til sex ára. Fyrir upptökurnar var ég búin að fá 

leyfi frá leikskólastjóra, deildarstjóra og öllum foreldrum þeirra barna sem tóku þátt. 

Mér til aðstoðar við upptökurnar voru Álfheiður Þórhallsdóttir tónlistarkennari 

leikskólans, en hún sá um það að gefa börnunum tóninn. Einnig voru þeir Vilhelm Anton 

Jónsson og Jón Jónasson þarna mér til aðstoðar, en þeir sáu um upptökurnar. Starfsfólk 

deildarinnar var einnig á staðnum til þess að hafa auga með börnunum og taka þau fram 

ef þau óskuðu þess.  

 Ég notaði forritið Microsoft Expression Web til að hanna vefsíðuna. Innihald 

vefsíðunnar er komið frá mér en myndskreytingar eru eftir Berglindi Ástu Ólafsdóttur. Á 

vefslóðinni http://lokaverkefni.khi.is/v2008/dagmthor má sjá afraksturinn af verkefninu.  

 

 

Höfundaréttur 

 

Til að tryggja rétt höfunda og rétthafa þeirra laga sem ég notaði var ég eins og áður kom 

fram í sambandi við STEF. Þar fékk ég aðstoð frá einum starfsmanni og var hún svo 

almennileg að fara yfir allan listann frá mér og finna út rétthafa hvers lags og texta, 

endurgjaldslaust.  

 Á tímabilinu sem þessi starfsmaður STEF fór yfir listann vorum við í miklu 

sambandi því hún gat ekki fundið út hverjir voru höfundar allra laganna þar sem oft eru 

til fleiri en eitt lag með sama nafni. Ég reyndi því að aðstoða hana við að finna út hvort að 

annað nafn væri til á því lagi sem ég var að hugsa um svo að hægt væri að fá réttar 

upplýsingar um rétthafa þess.   

 Þegar ég var búin að fá allar upplýsingar frá STEF lagðist ég í þá vinnu að hafa 

samband við rétthafa þeirra laga sem ég hafði hugsað mér að nota í verkefnið. Nokkur 

laganna voru frjáls verk og því þurfti engar heimildir fyrir notkun þeirra. Ég sendi 

rétthöfum 60 laga bréf þar sem útskýrði verkefnið mitt og óskaði eftir að fá að nota 

lagið/textann þeirra endurgjaldslaust á vef mínum. Útlit og innihald bréfs má sjá í 

Fylgiskjali 1.  
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 Allir þeir rétthafar/höfundar sem svöruðu mér tóku mjög vel í verkefnið og þótti 

alveg sjálfsagt að leyfa mér að nota lögin/textana þeirra í verkefnið. Eins og búast mátti 

við svöruðu ekki allir bréfi mínu. Ég ákvað því að nota þau lög sem að voru frjáls verk og 

þau lög sem að leyfi fékkst við, samtals 39 lög. 

 

 

Upptökur 

 

 Upptökurnar fóru fram á þremur dögum og sungu börnin um 13 lög í hvert 

skiptið. Upphaflega var ætlunin að láta börnin einungis syngja um fimm lög í hvert 

skiptið en þeim þótti þetta svo gaman að þau vildu ekki hætta. Börnunum var raðað í 

kringum tvo hljóðnema eftir því hversu örugg þau voru að syngja, þau börn sem voru 

hvað öruggust voru nær hljóðnemunum.  

Öll börn deildarinnar sem vildu taka þátt fengu það og því var ekki hægt að 

sækjast eftir sem tærustum söng. Ég taldi það betra því með því að leyfa öllum börnunum 

að taka þátt þá endurspeglar söngurinn þá dæmigerðu breidd sem er í sönggetu barna á 

þessum aldri. Ekki tóku öll börnin þátt í upptöku hvers lags þar sem mörg þeirra urðu 

þreytt og vildu taka sér hlé, það er því misjafnt hversu mörg börn það eru sem að syngja í 

hverju lagi. Í flestum tilfellum voru það börnin sem höfðu ekki eins mikla reynslu af söng 

og tónlist og voru ekki eins tónviss sem að vildu taka sér hlé, þau börn sem að voru mjög 

tónviss og vön söng voru allan tímann við upptökurnar. Þau vildu ekki taka sér hvíld 

þegar hún var boðin.  

 Yfir heildina gengu upptökurnar mjög vel fyrir sig. Börnunum þótti þetta mjög 

gaman og gerðu sitt besta. Þau fóru vel eftir öllum fyrirmælum sem sett voru og stóðu sig 

mjög vel. Flest laganna þurfti einungis að taka upp einu sinni en einstaka lög þurfti að 

taka upp oftar ef að börnin gleymdu eða fóru vitlaust með textann. Hægt er að skoða 

myndir frá upptökuferlinu í Fylgiskjali 2. 

Eins og áður kom fram aðstoðaði Álfheiður Þórhallsdóttir mig við að fá börnin til 

að syngja á ákveðnum tónum, allt voru þetta tónar fyrir ofan ,,miðju“ C, þetta gekk mjög 

vel og virtust flest börnin reyna að syngja á sama sviði og hún. Flest börnin sungu í þeirri 
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tónhæð sem þeim var gefin en þar sem að börnin voru misörugg að syngja þá var tónsvið 

þeirra misbreitt, það kom samt bara vel út og gefa upptökurnar því gott dæmi af þeirri 

breidd sem er sönggetu barna. Það hefði verið áhugavert að sjá hvernig útkoman hefði 

orðið ef að börnin hefðu verið látin syngja á öðru tónsviði. 

 

 

Vefsíðan 

 

Á síðunni eru um 39 lög, ásamt texta hvers lags. Þar má sjá hverjir eru höfundar 

lags og texta, auk þess sem gítargrip eru við flest laganna. Við hvert lag er síðan 

hljóðskrá þar sem hægt er að hlusta á upptöku af viðkomandi lagi. Upphaflega ætlaði ég 

að nota píanó nótur en þar sem ég hugaði þessa síðu mest útfrá leikskólabörnum ákvað ég 

að setja gítargrip við lögin, það er algengara að leikskólar eigi gítar heldur en 

píanó/hljómborð. Einnig ímyndaði ég mér að þegar vefsíðan væri notuð til að kenna lag 

þá gætu kennarar spilað hljóðskrána og spilað undir á gítar og kennt börnunum lagið. 

Lögunum er skipt niður í sex flokka, en þeir eru: sumarlög, vetrarlög, vorlög, 

dýralög, jólalög, og ýmis lög. Hvert lag fer í þann/þá flokka sem það tilheyrir og því má 

sjá sum lög í fleiri en einum flokki.  

Ferlið við að búa til heimasíðuna tók dágóðan tíma þar sem mikið þurfti að fara í 

síðuna, margar undirsíður, finna réttan lit á síðuna og láta þetta allt passa saman. Einnig 

var mikill texti sem þurfti að setja inn, finna kóða til að setja inn Media Player og teljara, 

ásamt öðrum smáatriðum sem huga þurfti að til að gera síðuna auðvelda í notkun svo að 

allir gætu nýtt sér hana. Ég tók margar u-beyjur við gerð síðunnar, hvernig hún ætti að 

líta út og virka en að lokum ákvað ég að þar sem mér fannst mikilvægast að allir gætu 

nýtt sér hana hversu lítið sem þeir kynnu á tölvur, að byggja hana upp á einfaldan hátt og 

úr varð útkoman sem sjá má í dag.  

Myndskreyting er mjög mikilvægur partur af vefsíðunni og taldi ég mikilvægt að 

hafa hana persónulega í útliti, ekki líta út eins og fyrirtækisvefsíður. Í stað þess að nota 

fjöldaframleiddar myndir sem finna má á Netinu og í bókum ákvað ég að fá 

myndlistarkonu til að hanna einstakt útlit fyrir síðuna. Við skiptumst á hugmyndum um 
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hvað okkur báðum fannst passa og varð lokaútkoman sú persónulega og einstaka vefsíða 

sem ég hafði ímyndað mér að yrði. Útlit síðunnar má sjá í Fylgiskjali 3. 

Þegar gerð vefsíðunnar var lokið bað ég sex einstaklinga á misjöfnum aldri og af 

báðum kynjum að skoða síðuna, athuga hvort að allt virkaði og athuga hvort einhverjar 

villur væri að finna. Einnig bað ég um þeirra álit á síðunni og hvort það væri eitthvað sem 

betur mætti fara. Ég fékk nokkrar athugasemdir til baka, allar mjög jákvæðar, lagaði 

nokkar villur sem höfðu fundist og breytti ýmsum hlutum sem ég hafði fengið spurningu 

um. Yfir heildina voru allir mjög ánægðir með síðuna og töldu hana líta vel út, væri 

einföld í uppsetningu og á allra færi að nota.  

 

 

Lokaorð 

 

Vinnan við þetta verkefni hefur verið mjög skemmtileg og gefandi og er ég  mjög ánægð 

og stolt af lokaútgáfu vefsíðunnar. Sá partur af verkefninu sem mér fannst hvað 

skemmtilegastur var upptökuferlið, að vinna með börnunum. Þau stóðu sig rosalega vel 

og gerðu sitt besta í söngnum. Þeirra mikli áhugi og ánægja af verkefninu var mjög 

smitandi og ekki annað hægt en að hlægja og skemmta sér með þeim. Úrvinnslan við 

upptökurnar, þ.e. að hlusta á öll lögin, klippa þau niður og koma þeim á mp3 snið var 

mjög áhugavert og lærdómsríkt ferli. Það var gaman að heyra hversu misjöfn börnin voru 

að syngja, sumir sungu einungis á einum tóni meðan aðrir voru byrjaðir að prófa sig 

áfram á tónstiganum. Eftir að hafa verið búin að lesið mér til um hvernig söngrödd barna 

þroskast og þróast áfram fannst mér mjög gott að geta hlustað á upptökurnar og tekið eftir 

því á hvaða stigi sum börnin voru, ég tel það mjög mikilvægt að geta tengt fræðin við 

hinn raunverulega heim.  

 Markmið sem ég setti mér í upphafi þessa verkefnis var í huga mér í gegnum allt 

ferlið og tel ég að það hafi gengið upp að mestu leyti. Ég tel að vefsíðan falli alveg undir 

þau markmið sem ég lagði upp með, það er að hafa hana aðgengilega fyrir alla og 

auðvelda í notkun. Tíminn verður svo að leiða í ljós hvort að vefsíðan verði notuð af 

kennurum og foreldrum og hvort að hún örvi fólk til frekari söngs og tónlistariðkunar. 
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 Tónlist er mjög mikilvægur partur í lífi allra, hvort sem það er söngur, hlustun, 

hreyfing, eða hljóðgjafar og því er mikilvægt að leggja áherslu á þessa þætti þegar kemur 

að kennslu og uppeldi barna. Ég tel mikilvægt að leikskólar landsins fylgi þessum 

námsþætti eftir svo að öll börn fái að kynnast þeirri gleði og skemmtun sem fylgir tónlist. 

Til þess að það verði að veruleika þarf mun fleiri tónlistarkennara inn í leikskóla landsins 

og fjölbreytt hjálpargöng eins og söngbækur, hljóðfæri og tónlist. Það er mín von að 

vefsíðan mín verði eitt að þessum hjálpargögnum og að hún verði notuð til að kynna fleiri 

lög fyrir börnum.  
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Fylgiskjal 1 

 

23. október 2007 

 

 

Kæri ....... 

 

Ég undirrituð er nemandi við Kennaraháskóla Íslands. Nú er ég að hefja vinnu við 

lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu sem verður vefur með lagasafni sem sungin eru á 

leikskólum. Leiðbeinandi minn með þessu verkefni er dr. Helga Rut Guðmundsdóttir, 

lektor í tónmennt við KHÍ. Á vefnum verður hægt að sjá texta laganna auk gítargripa við 

flest þeirra. Einnig verður hægt að hlusta á leikskólabörn syngja lögin. 

Með bréfi þessu fer ég þess góðfúslega á leit við þig að fá að nota lagið/ textann ............  

á vefnum án endurgjalds. 

Mér finnst rétt að taka það fram að ég mun hvorki hafa tekjur af vinnunni við þetta 

lokaverkefni né selja aðgang að vefsvæðinu. 

 

Með von um skjót og jákvæð viðbrögð. 

Dagmar Þórdísardóttir 
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