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Útdráttur 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hvort samræmi væri milli söngs á leikskólum í 

Reykjavík og raddsviðs fjögurra ára barna. Erlend rannsókn var lögð til grunndvallar  

raddsviði barnanna. Fimm leikskólar í Reykjavík voru heimsóttir og söngstund var tekin upp. 

Tónsvið hvers lags sem sungið var á söngstundinni var  skilgreint eftir hæsta og lægsta tóni. 

Tónsvið laganna voru borin saman við raddsvið fjögurra ára barna. Það kom í ljós að tilhneiging var 

til þess á sumum leikskólunum, að sungið væri undir neðri mörk raddsviðs barnanna, en einnig að 

efsti hluti þess væri nýttur.  
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Formáli 
 

Haustið 2005 var ég skiptinemi við Kennaraháskóla Íslands. Á haustönninni tók ég m.a. tvö 

námskeið í tónmenntardeildinni. Annað fjallaði um tónmenntarkennslu og hitt um 

söngröddina. Á þessum námskeiðum lærði ég svolítið um raddir barna, hvernig þær 

þroskast, að söngsviðið vex og að barnsröddin liggi talsvert hærra en raddir fullorðinna. 

Raddbönd þeirra eru styttri og mjórri og því eðlilegt að raddir þeirra hafi hærri tíðni en 

okkar sem eldri eru. Á strengjahljóðfærum eru það þykku strengirnir sem gefa frá sér djúpa 

tóna og þeir þunnu háa. 

Tæpum tveimur árum seinna fékk ég sumarvinnu á leikskóla í Reykjavík. Þar fór ég að 

veita röddum og söng barnanna sérstaka athygli. Ég tók eftir því að þegar börnin fóru að 

syngja eða raula sjálf, sungu þau oft hátt uppi. Þegar ég stýrði söngstund og spilaði undir á 

gítar prófaði ég stundum að syngja fyrst í lágri tóntegund og hækka lagið svo upp um 

tvíund eða þríund. Ég fann að ég fékk mun meiri undirtektir frá börnunum þegar lagið var 

sungið í hærri tóntegundinni. Þetta var ákveðin staðfesting á því sem okkur hafði verið 

kennt í tónmenntadeildinni  í Kennaraháskólanum. Það virðist henta börnum betur að 

syngja „hátt uppi“.  
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Inngangur 
 

Til þess að börn nái valdi á talmáli þurfa þau örvun og þau þurfa að fá að prófa sig áfram og 

æfa sig. Það sama gildir um söng. Börn sem koma úr umhverfi með mikilli tónlist eru 

líklegri til að fara fyrr að syngja og tjá sig í tónlist. Þau þjálfa fegurðarskyn sitt sem gerir 

þeim kleift að njóta tónlistar í ríkara mæli síðar meir (McDonald, 1992).  

Börn sem alast upp við mikinn söng ná fyrr valdi á því að syngja hreint á því raddsviði  sem 

þau hafa mesta stjórn. Börn syngja ekki annað hvort hreint eða falskt. Þau læra fyrst að 

syngja hreint þar sem þau hafa besta stjórn á röddinni. Þau sem alast upp við mikinn söng 

geta verið farin að syngja hreint á ferundinni frá d´til g´um þriggja ára aldur. Með auknum 

þroska „stækkar“ röddin og raddsviðið sem þau eiga auðvelt með að stjórna (Phillips, 

1996). 

Sumum gengur illa að ná valdi á að syngja hreint. Orsakirnar geta verið ýmsar, m.a.  ónóg 

athygli, of lítil eða ekki nógu góð kennsla, stutt tónminni eða lítil stjórn á röddinni. Í 

allflestum tilfellum getur kennsla og aukin þjálfun gert fólki kleift að ná valdi á að syngja 

hreint. Athygli þarf að þjálfa, það þarf æfingu til þess að hlusta af nákvæmni. Tónminni er 

einnig hægt að þjálfa með æfingum og ætti að vera viðfangsefni tónmenntarkennslu. Ónógt 

vald á röddinni getur verið orsök þess að einstaklingar syngi óhreint en með því að börn 

læri rétta raddbeitingu og kynnist eigin rödd ná  þau betri stjórn á henni (Phillips, 1996).  

Þegar ung börn byrja að syngja lög beita þau fyrst talröddinni. Börnum er eðlilegt að syngja 

á talröddinni, hún er notuð til að tala og því er nærtækt að beita henni í söng. Þau fara að 

syngja í rétta átt, nota dýpri tóna þegar það á við og hærri þegar það á við, þótt tónbilin séu 

nokkuð ónákvæm. Þegar þau fara að ná betra valdi á röddinni verða tónbilin réttari og þau 

fara smám saman að syngja hreinna (McDonald, 1992). 

Það er talið óæskilegt að syngja háa tóna á talröddinni, sem einnig er nefnt 

„brjósttónasviðið“, því það getur valdið miklu álagi á raddböndin. Til þess að syngja háa 

tóna er eðlilegt og æskilegt að skipta upp í „höfuðtónasviðið“. Að syngja hátt uppi á 

brjósttónasviðinu má líkja við það að keyra hratt í lágum gír. Áreynslan getur skaðað 
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röddina. Æskilegast er að nýta bæði brjóst- og höfuðtónasviðið í söng og skipta á milli þar 

sem við á (Phillips, 1996).  

Æskilegt er að börn séu hvött til þess að uppgötva eigin rödd og nota höfuðtónasviðið. Til 

þess að þau finni höfuðtónasviðið eru þau látin syngja veikt, einkum á bilinu g´til a´. Ef 

sungið er sterkt er hætt við að brjósttónasviðið taki yfir. Ef höfuðtónasviðið er þjálfað 

styrkist það smám saman, börnin læra að tengja það við brjósttónasviðið og skipta á milli 

sviða (Phillips,1996).  

Það er einkennandi fyrir söng ungra barna að flytja tónmiðjuna, þ.e. skipta um tóntegund í 

söng. Þessi flutningur á sér oftast stað á milli hendinga. Í niðurstöðum rannsóknar Flowers 

og Dunne-Sousa á söng þriggja til fimm ára barna kemur fram að um 95% þriggja ára barna 

flutti tónmiðjuna að einhverju leyti í söng sem börnin völdu og sungu sjálf, meðal þeirra 

fjögurra ára voru 70% sem fluttu tónmiðjuna. Þessi flutningur var sérstaklega áberandi 

þegar lagið fór upp eða niður fyrir raddsvið barnanna, eða þau takmörk sem börnin settu á 

eigið raddsvið. Það kom enn fremur fram í rannsókn Flowers að börnin notuðu breiðara 

raddsvið þegar þau áttu að endurtaka mynstur nokkurra tóna, með hermisöng eða 

„bergmáli“  en þegar þau sungu ákveðið eða sjálfvalið lag (Flowers, 1990).   

Spyrja má hvers vegna  misræmi sé í  raddsviði barna, annars vegar í æfingum eða 

hermisöng og hins vegar í sungnum lögum? Í fyrsta lagi er flóknara og meira krefjandi að 

syngja laglínu en einföld tónamynstur í æfingu. Í öðru lagi er það krefjandi að samræma 

laglínu og texta. Börn leggja oft fyrst áherslu á að læra orðin, laglínan kemur á eftir. Í þriðja 

lagi getur ástæða þessa misræmis verið of lítil þjálfun, börnin hafa e.t.v. ekki kynnst eða 

vanist því að syngja á höfuðtónasviðinu (McDonald, 1992; Phillips, 2006).  

Sú spurning vaknar hvort munur sé á röddum barna eftir kyni. Hacki og Heitmüller gerðu 

rannsókn á raddsviði barna á aldrinum fjögurra til tólf ára, en tilgangur hennar var að veita 

innsýn í þroska og breytingar á röddum barna fyrir kynþroska. Raddsvið tal- og söngraddar 

voru mæld, auk raddstyrks. Niðurstöður þeirra sýndu að strákar tala örlítið hærra (sterkara) 

en stelpur, talrödd þeirra var að meðaltali tveimur dB yfir rödd stelpnanna. Talröddin 

dýpkar hjá báðum kynjum og yfirleitt fyrr hjá stelpum. Talrödd stráka dýpkar á aldrinum 

átta til níu ára, en stelpna á aldrinum sjö til átta ára. Talrödd barna af báðum kynjum við 
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fjögurra ára aldur lá á milli litla a og e´, þ.e. frá a fyrir neðan mið-c, upp á e fyrir ofan mið-

c. Þeir fundu ekki marktækan mun á dýpt söngradda stelpna og stráka á aldrinum fjögurra 

til tólf ára (Hacki og Heitmüller, 1999).  

Í rannsókn Hacki og Heitmüller kemur fram að söngrödd fjögurra ára barna nær að 

meðaltali frá litla a (a fyrir neðan mið- c) upp að d´´. Raddsviðið breikkar bæði upp og 

niður á við með aldrinum. (Hacki og Heitmüller, 1999). Wassum gerði hliðstæða rannsókn 

á raddsviði barna á grunnskólaaldri og komst að svipaðri niðurstöðu. Samkvæmt 

niðurstöðum hennar var algengasti dýpsti tónn sex ára barna c´ en tæp 60% sex ára 

barnanna gátu sungið lægri tóna, rúmur þriðjungur gat farið niður á a. Hæsti tónn flestra 

sex ára barna eða tæpra 19% þeirra var c´´. Meðal raddsvið sex ára barna var níund. 

Raddsviðið breikkaði með aldrinum og meðalraddsvið þeirra tólf ára var nálægt tveimur 

áttundum (Wassum, 1979).  

Í aðalnámskrá leikskóla er fjallað um mikilvægi þess að örva börn í sjálfsprottnum söng og 

spunasöng og örva þau til tónsmíða. Það á að leggja áherslu á „fjölbreytt lagaval sem hæfir 

söngrödd barna og þroska...“ (Aðalnámskrá leikskóla). Það er reyndar hvergi beinlínis 

minnst á raddsvið barna, en raddsviðið tengist líkamlegum þroska. Raddsvið ungra barna er 

lítið og liggur hærra en þeirra sem eldri eru. Með auknum aldri og þroska breikkar 

raddsviðið (Edwards, 2005). 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvort söngur á leikskólum, undir stjórn 

starfsfólks, væri í samræmi við raddsvið barnanna. Spurt var hvort tekið sé tillit til 

raddsviðs barna þegar sungið er með þeim á leikskólum. Fram voru lagðar vangaveltur um 

söngþroska barna og hvort sú tónhæð sem sungið er í hafi áhrif á þennan þroska. Tilgátan 

sem lögð er til grundvallar er að í söng á leikskólum sé sungið of djúpt fyrir raddir fjögurra 

ára barna. Niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður rannsókna Hacki og Heitmüller á 

raddsvið barna.  

Aðferð 

Fimm leikskólar í Reykjavík voru valdir af handahófi. Þá var haft samband við leikskólana 

og beðið um leyfi til þess að fá að koma í heimsókn og taka upp söngstund. Óskað var eftir 

því að meðal þátttakenda í söngstundinni væru einhver barnanna fjögurra ára og að á 
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söngstundinni yrðu sungin a.m.k. fimm lög. Allir leikskólar sem haft var samband við 

veittu leyfi fyrir heimsókn og leyfi fyrir því að söngstund yrði tekin upp.  

Tækjabúnaðurinn sem notast var við var lítið segulbandstæki og segulbandsspólur. Til þess 

að halda gögnum frá leikskólunum aðskildum var hver segulbandsspóla einungis notuð á 

tveimur stöðum (hvor hlið fyrir hvorn leikskólann) og segulbandsspólurnar voru merktar 

jafnóðum og tekið var upp.  

 Í heimsóknunum var segulbandstækinu komið fyrir, fyrir söngstundirnar, á stað þar sem 

bæði söngur stjórnanda og barnanna næðist inn á bandið. Söngstundirnar voru teknar upp í 

heild sinni og lögin voru mismörg í hverjum leikskóla fyrir sig.  

Úrvinnsla gagnanna var með þeim hætti að lögin sem sungin voru á söngstundinni voru 

skráð niður. Þá var hæsti og lægsti tónn í hverju lagi fundinn og skráður. Til hagræðingar 

var tónunum gefið tölugildi. Bilið milli tveggja talna, s.s. frá 0 til 1, 1 til 2 o.s.frv. stendur 

fyrir hálftón, eða litla tvíund. Tónbilið sem nær yfir meðalraddsvið fjögurra ára barna 

samkvæmt rannsókn Hacki og Heitmüller er frá aís til d´´ og fær því tölugildin 0 til 16. 

Negatívu tölurnar standa fyrir tóna sem liggja undir meðalraddsviði fjögurra ára barna 

miðað við fyrrnefnda rannsókn. Í töflu 1 má sjá skalann þar sem tónaröðin frá litla e til dís´´ 

fær talgildin -6 til 17. Skalinn nær yfir það tónsvið sem notað var í söng á leikskólunum 

fimm sem tóku þátt í rannsókninni.  

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

e f f# g g# a a# h c´ c#´ d´ d#´ e´ f´ f#´ g´ g#´ a´ a#´ h´ c´´  c#´´  d´´  d#´´  

Tafla 1. Tónarröðinni frá litla e til dis´´ eru gefin tölugildi frá -6 til 17. Skalinn sem nær frá e til d#´´ sem 

samsvarar tölunum -6 til 17 er skalinn sem nær yfir söng laganna í söngstundunum á leikskólunum sem tóku 

þátt í rannsókninni.  
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Niðurstöður 

Tónhæð laganna sem sungin voru í söngstundunum á leikskólunum eru sýndar í töflum 2-6. 
Á leikskóla 1 voru lögin sungin á bilinu frá b og upp í d´´. Lögin spanna frá fimmund og 
upp í níund. Tónsviðið sem sungið var á er í algjöru samræmi við meðalraddsvið fjögurra 
ára barna samkvæmt niðurstöðum Hacki og Heitmüller.  Tafla 2 sýnir tónbil laganna sem 
sungin voru á leikskóla 1. Mynd 1 sýnir tónsvið hvers lags fyrir sig, þar sem tónum er gefið 
tölugildi í samræmi við töflu 1. Lægsta tölugildið er 0 (í 9. laginu) sem merkir tóninn b/aís. 
Hæsta tölugildið er 16 (í 3. laginu) sem merkir tóninn d´´. Níu lög voru sungin á 
söngstundinni á leikskóla 1. 

 

 

Lag  Lægsti 

tónn 

Hæsti tónn 

1 d´ c´´ 

2 c´ b ´ 

3 c´ d´´ 

4 es ´ b´ 

5 c´ a´ 

6 h h´ 

7 h cís´ 

8 c´ b´ 

9 b g´ 

Tafla 2. Söngur á leikskóla 1. Lögin sem sungin 

voru eru númeruð í fyrsta dálkinum. Annar og  

þriðji dálkur sýna lægstu og hæstu tónana í 

hverju lagi fyrir sig.  
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Mynd 1. Tónsvið laganna á leikskóla 1. Á myndinni má sjá tónsvið hvers lags sem 

sungið var í söngstundinni. Tónsviðið fær tölugildi út frá töflu 1. Lóðrétti ásinn sýnir lög 

1-9 sem sungin voru. 

 

Á leikskóla 2 voru tíu lög sungin í söngstundinni og þau lágu á bilinu frá g og upp á d. 

Farið niður á g eða þremur hálftónum niður fyrir meðalraddsvið fjögurra ára barna 

samkvæmt Hacki og Heitmüller, í þremur lögum. Í tveimur lögum er farið upp á d´´sem er 

hæsti tónninn miðað við meðalraddsvið fjögurra ára í fyrrnefndri rannsókn. Í engu laganna 

á leikskóla 2 var farið upp fyrir d´´. Tafla 3 sýnir tónsvið hvers lags sem sungið var í 

söngstundinni á leikskóla 2. Það kom tvisvar fyrir á söngstundinni  á leikskóla 2 að  barn 

byrjaði að syngja á undan hinum, var stoppað af því allir áttu að byrja saman. Stjórnandinn 

byrjaði, en söng neðar en börnin byrjuðu. Mynd 2 sýnir einnig tónsvið laganna, þar sem 

tónunum er gefið tölugildi samkvæmt töflu 1.  
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Lag  Lægsti 

tónn 

Hæsti 

tónn 

1 a d´´ 
2 b a´ 
3* g c´´ 
4 gís  eís’ (f) 
5 c´ a´ 
6 a g´ 
7 g h´ 
8 a g´ 
9 g d’´ 
10 b b’ 

Tafla 3. Söngur á leikskóla 2. Lögin eru 

númeruð í fyrsta dálkinum. Annar og þriðji 

dálkur sýna hæstu tóna í hverju lagi fyrir sig.  

 

 

Mynd 2. Tónsvið laga á söngstund á leikskóla 2. Á myndinni má sjá tónsvið hvers lags 

sem sungið var í söngstundinni, lóðrétti ásinn sýnir lög 1-10. Tónsviðið fær tölugildi út 

frá töflu 1 
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Á þriðja leikskólanum voru tíu lög sungin í söngstundinni og voru á bilinu frá f og upp á h´. 

Ef við miðum við að barnsröddin nái upp á d´´er efsti hluti hennar ekki nýttur, en hins 

vegar er farið heilli ferund undir meðalraddsvið fjögurra ára barna samkvæmt rannsókn 

Hacki og Heitmüller, þegar sungið er niður á f. Tafla 4 og mynd 3 lýsa tónsviðinu í 

söngstundinni á leikskóla 3. Í leikskóla 3 gerðist það aftur að barn byrjaði á undan 

stjórnanda, í þetta sinn fimmund ofar en stjórnandinn byrjaði að syngja lagið. 

 

Lag  Lægsti 

tónn 

Hæsti 

tónn 

1 g f´ 
2 g g´ 
3 fís gís´ 
4 f g´ 
5 fís g´ 
6 a a´ 
7 gis fís´ 
8 a fís´ 
9 c´ ais´ 
10 h h´ 

Tafla 4. Söngur á leikskóla 3. Lögin sem sungin 

voru eru númeruð í fyrsta dálkinum. Annar og 

þriðji dálkur sýna lægstu og hæstu tóna í hverju 

lagi fyrir sig  
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Mynd 3. Tónsvið laga í söngstund á leikskóla 3. Á myndinni má sjá tónsvið hvers lags 

sem sungið var í söngstundinni. Tónsviðið fær tölugildi út frá töflu 1. Á lóðrétta ásnum 

eru lögin sem sungin voru í söngstundinni númeruð.  

 

Á fjórða leikskólanum voru níu lög sungin, á bilinu frá f upp á es´´ sem spanna nærri tvær 

áttundir, eða fimmtánund.  Dýpsti tónninn liggur ferund fyrir neðan meðalraddsvið fjögurra 

ára, en þetta er eini leikskólinn þar sem lag var sungið sem náði upp fyrir d´´, reyndar ekki 

nema hálftóni eða upp á es’’.  Ef borin eru saman lög tvö og þrjú í töflu 5 má sjá að hið 

síðarnefnda er áttund ofar. Þarna er reyndar sama lagið sungið, í seinna skiptið sungið 

áttund ofar. Mynd 4 sýnir tónsvið laganna sem sungin voru á leikskóla 4.  
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Lag  Lægsti 

tónn 

Hæsti 

tónn 

1 h dis´ 
2 ges es´ 
3 ges´ es´´ 
4 ces´ ges´ 
5 ges ges´ 
6 f d´´ 
7 ais h´ 
8 h fís 
9 ges ges´ 

Tafla 5. Söngur á leikskóla 4. Lögin sem sungin 

voru eru númeruð í fyrsta dálkinum. Annar og 

þriðji dálkur sýna lægstu og hæstu tóna í hverju 

lagi fyrir sig.  

 

 

Mynd 4. Tónsvið laganna í söngstund á leikskóla 4. Á myndinni má sjá tónsvið hvers 

lags sem sungið var í söngstundinni. Tónsviðið fær talnagildi út frá töflu 1. Á lóðrétta 

ásnum eru lögin sem sungin voru í söngstundinni númeruð. 

 

Á söngstundinni á fimmta leikskólanum voru ellevu lög sungin og náði söngurinn frá e upp 

á a´. Lægsti tónninn, e sem var sunginn í einu lagi sem spannar níund, liggur minnkaðri 
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fimmund neðar en meðal raddsvið fjögurra ára barna, samkvæmt Hacki og Heitmüller. Hæsti 

tónninn er a´ og kemur fyrir í tveimur lögum af þeim 11 sem sungin voru í söngstundinni. 

Lögin spanna frá sexund upp í níund. Tónsvið laganna sem sungin voru í söngstundinni á 

leikskóla 5 má sjá á töflu 6 og á mynd 5. 

 

Lag  Lægsti 

tónn 

Hæsti 

tónn 

1 a a´ 
2 a a´ 
3 e fís´ 
4 g g´ 
5 g g´ 
6 h gis´ 
7 g g´ 
8 h g´ 
9 g g´ 
10 h a´ 
11 g f´ 

Tafla 6. Söngur á leikskóla 5. Lögin sem sungin 

voru eru númeruð í fyrsta dálkinum. Annar og 

þriðji dálkur sýna lægstu og hæstu tóna í hverju 

lagi fyrir sig.  
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Mynd 5. Tónsvið laga á leikskóla 5. Á myndinni má sjá tónsvið hvers lags sem sungið 

var á söngstundinni. Tónsviðið fær tölugildi út frá töflu 1. Tölur lóðrétta ássins merkja 

lög 1-11  sem sungin voru í söngstundinni.  

 

Tónsviðið í söngstund hvers leikskóla var fundið með því að merkja lægsta og hæsta tón á 

söngstundinni. Tónarnir fá svo talgildi samkvæmt skalanum í töflu 1. Mynd 6 sýnir hvar 

lögin á leikskólanum eru sungin á tónskalanum. Leikskólar 1-5 erum merktir L1 – L5. Til 

samanburðar er neðsta súlan meðalraddsvið fjögurra ára barna samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna Hacki og Heitmüller. Á myndinni má sjá að á leikskóla 1 voru lögin sungin í 

þeirri tónhæð sem meðalraddsvið fjögurra ára barna nær yfir samkvæmt fyrrnefndri 

rannsókn.  Á söngstundunum í öllum hinum leikskólunum var sungið dýpra en 

meðalraddsvið fjögurra ára barnanna ræður við, en aðeins á einum leikskóla var farið 

hálftón ofar, þ.e. upp á es´´.  
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Mynd 6. Myndin lýsir tónhæð söngs á leikskólunum fimm og raddsviði barna samkvæmt 

rannsóknum Hacki og Heitmüller (1999). Tónum hefur verið gefin tölugildi, þar sem bilið frá 

1 til 2 stendur fyrir hálftón. Neðsta súlan sem nær frá 0-16 stendur fyrir meðalraddsvið 

fjögurra ára barna, 0 merkir ais, og 16 merkir d´´. Efri súlurnar lýsa söngnum í 

söngstundunum á leikskólum 1-5.  

 

Umfjöllun 

Talsverður munur var á tónsviði söngsins á leikskólunum, mestur munur var á leikskólum 1 

og 5. Á leikskóla 1 náði tónsviðið frá aís og upp á d´´, sem er eins og fyrr sagt, sniðið eftir 

meðalraddsviði fjögurra ára barna samkvæmt rannsókn Hacki og Heitmüller. Á leikskóla 5 

var allur söngurinn dýpri, neðsti tónninn var e og sá hæsti a´. Neðsti tónn á leikskóla 5 

liggur stækkaðri ferund undir neðsta tón á leikskóla 1 en efsti tónn á leikskóla 5, a´´, liggur 

hreinni ferund undir d´´sem var hæsti tónn á leikskóla 1. Tónsvið söngsins á báðum stöðum 

var því álíka breitt, en lá um ferund neðar á leikskóla 5. Leikskóli 4 skar sig úr fyrir að nota 

breiðara tónsvið í söng en hinir leikskólarnir, þar náði söngurinn nærri þvi tveimur 

áttundum, eða frá f og að es´´. 
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Til þess að börn þroskist í söng er mikilvægt að þau fái þá þjálfun að syngja reglulega. Á 

öllum leikskólunum sem heimsóttir voru er sungið daglega. Auk þess að syngja reglulega 

er æskilegt að börn fái tækifæri til þess að nýta sem stærstann hluta raddar sinnar, fái 

reynslu af því að syngja bæði á brjósttóna- og á höfuðtónasviðinu. Börnin læra að nota 

höfuðtónasviðið í söng þegar þau syngja, einkum veikt, á efri hluta raddsviðsins. 

Til eru dæmi þess að börn festist á brjósttónasviði sínu og læri ekki að nota höfuðtónasviðið 

í söng (Phillips, 1996). Það er því mikilvægt, að þar sem sungið er með börnum, s.s. í leik- 

og grunnskólum séu skapaðar aðstæður, þar sem börnin geta fengið að kynnast allri 

röddinni sinni, sungið á bæði brjóst- og höfuðtónasviðinu og þjálfast í að skipta á milli 

þeirra. Ef aðaláherslan er á að börnin syngi sterkt og lögin sem sungin eru liggja í neðri 

hluta raddsviðsins eru minni líkur á að börnin læri og venjist því að nota höfuðtónasviðið. 

Afleiðingin getur orðið sú að börnin venjist að nota einungis lítinn hluta raddar sinnar, það 

þrengir þann hluta raddsviðsins sem er notaður og takmarkar getu þeirra í söng. 

Á tveimur leikskólum sem heimsóttir voru kom fyrir að barn byrjaði að syngja á undan 

starfsmanninum og ávalt í hærri tóntegund en stjórnandinn valdi. Á leikskólum 2 og 4, í 

þrjú skipti alls, kom það fyrir að börn byrjuðu að syngja á undan stjórnanda og voru 

stoppuð af, því að allir áttu að byrja samtímis og stjórnandinn að stýra. Í fyrsta skiptið 

byrjaði barn á tóninum e´ en stjórnandinn byrjaði lagið á c´ eða stórri þríund neðar. Í annað 

skipti byrjaði barn lítilli þríund ofar en stjórnandinn, söng í B-dúr en lagið var flutt niður í 

G-dúr. Í þessu sama lagi hætti stjórnandinn að syngja og söngurinn hækkaði fyrst upp í A-

dúr en endaði í H-dúr. Í þriðja skiptið sem barn byrjaði að syngja of snemma byrjaði barnið 

hreinni fimmund ofar en stjórnandinn. Þessi atvik sýna tilhneigingu barna til þess að syngja 

á hærra tónsviði en fullorðnir.  

Það sem kom helst á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar er að á söngstundum þriggja 

leikskóla af þeim fimm sem heimsóttir voru, var efsti hluti raddsviðs barnanna nýttur. Eins 

og sjá má á töflum 2, 3 og 5 var sungið upp á d´´ í leikskólum 1 og 2 og upp á es´´ í 

leikskóla 4. Á söngstundum hinna leikskólanna sem teknar voru upp var efsti hluti 

raddsviðsins ekki notaður. Þá var sungið upp á h´ í einu laganna í söngstundinni á leikskóla 

3 og upp á a´ í leikskóla 5 í þremur lögum.  
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Lokaorð 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort söngur á leikskólum væri í samræmi við 

raddsvið barnanna og tekið var mið af meðalraddsviði fjögurra ára barna samkvæmt 

niðurstöðum Hacki og Heitmüller. Niðurstöðunar leiddu í ljós að á sumum leikskólum er 

tilhneiging til þess að sungið sé full djúpt fyrir börn og tilgátan er því að hluta til á rökum 

reist. Jafnframt kom fram að efsti hluti raddsviðs barnanna var notaður í söng í 

söngstundunum á meiri hluta leikskólanna sem heimsóttir voru. Það bendir til þess að 

börnin læri að nota höfuðtónasvið sitt og þjálfist þ.a.l. í að nota stærri hluta raddar sinnar í 

söng.  
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