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Útdráttur 

Tónlist og hreyfing er viðfangsefni þessa lokaverkefnis til B.Ed- prófs við 

Kennaraháskóla Íslands þar sem bent er á hvernig hægt er að vinna með þá þætti í 

leikskólastarfi.  

 

Fyrst kemur fræðilegur kafli um tónlist og hreyfingu barna. Því næst er viðtal við 

Helgu Rut Guðmundsdóttur, lektor í tónmennt við Kennaraháskóla Íslands. Í því 

viðtali fjallar Helga Rut um tónlistarstundir sem hún hefur verið með fyrir börn og 

foreldra þeirra. Að lokum er hugmyndabanki sem höfundur ritgerðarinnar tók 

saman. Hugmyndabankinn inniheldur ýmsa dans- og hreyfileiki sem margir 

þekkja og ættu að geta unnið með í starfi með börnum.  
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1. Inngangur 

Tónlist og hreyfing eru mikilvægir þættir í leikskólastarfi og skemmtilegt er að 

vinna með þessa þætti saman. Í leikskólastarfi ættu börn að fá tækifæri til að 

upplifa, tjá sig í gegnum og taka þátt í tónlist og hreyfingu.  

 

Í verkefninu er lagt upp með rannsóknarspurninguna: „Á hvaða hátt er hægt að 

vinna með dans og tónlist með börnum í leikskóla?“  

 

Fyrst er fræðileg umfjöllun, þar sem fjallað er um tónlist og tónlistarþroska annars 

vegar og hreyfingu og hreyfiþroska hins vegar.  

 

Því næst kemur viðtal við Helgu Rut Guðmundsdóttur, lektor í tónmennt við 

Kennaraháskóla Íslands, sem hefur boðið upp á tónlistarstundir fyrir ung börn og 

foreldra þeirra. Tekið var viðtal við hana til að fá innsýn í hvernig hægt er að 

framkvæma tónlistarstundir með ungum börnum.  

 

Að lokum er hugmyndabanki, sem inniheldur að dans- og hreyfileikjum sem hægt 

er að fara í með börnum í leikskóla, hvort sem það er í skipulögðum stundum eða 

í frjálsum tíma. 

 

Meðfylgjandi er geisladiskur þar sem höfundur syngur þau lög sem 

hugmyndabankinn inniheldur. Geisladiskurinn er hugsaður fyrir lesanda til að átta 

sig á laglínu söngvanna en ekki til notkunar í starfi með börnum.  
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2. Tónlistarþroski barna 

Tónlist er mikilvægur þáttur í lífi okkar og er ætlast til af samfélagi okkar að við 

notum hana í gegnum lífið við hin ýmsu tækifæri, svo sem að syngja í afmælum, 

dansa í brúðkaupum og svo framvegis. Það að upplifa tónlist og tjá sig í gegnum 

hana er jafnvel það mikilvægasta við það að tónlist sé til á jörðinni (Andress. 

1992:27, Wilson og Roemann. 1990:118). 

 

Shuter-Dyson og Gabriel settu fram töflu sem sýnir hvernig tónlistarþroski 

breytist hjá börnum frá fæðingu til sex ára aldurs.  

Aldur barnanna: 

0-1: Bregðast við hljóðum. 

1-2: Sjálfsprottin tónlist/söngur. 

2-3: Byrja að syngja við laglínur sem þau þekkja. 

3-4: Geta fundið upp lög og komið með fullkomna tónhæð ef ýtt er undir  

        þroskann með t.d. tónlistarnámi.  

4-5: Geta aðgreint tónhæðir og geta náð aftur einföldum hrynjanda í lögum.  

5-6: Eru farin að öðlast skilning á sterkur/veikur og geta skilgreint hvað er eins frá     

        því sem er öðruvísi í tónum og hrynjanda (Hargreaves. 1996:60-61).  

 

Fyrsta söngformið sem börn nota sem hluta af tjáningu er nokkurs konar fljótandi, 

formlaus söngur (Wilson og Roemann. 1990:126). Þegar talað er um söng er ekki 

endilega verið að tala um að börnin syngi lög sem þau hafa æft eða fyrir 

áheyrendur, heldur er verið að tala um það sem kallað er sjálfsprottinn söngur. 

Oftar en ekki tekur fullorðna fólkið ekki eftir þessum söng hjá börnunum. Börnin 

nota þennan söng annað hvort í samskiptum við önnur börn eða þegar þau eru ein. 

Þau eru að syngja um eitthvað sem þau hafa upplifað, hvort sem það er að gerast 

núna eða hefur gerst áður. Börn kjósa oft að notast við svona söngva sem byrjun á 

sínu eigin ímyndunarafli, bæði tónlistarlega og í orðum. Svo lengi sem söngur er 

notaður sem hreint hljóð í leik, er tengingin á milli söngs og leiks mjög augljós. 

Sjálfsprottinn söngur er notaður til að ýta undir vítt svið tilfinninga (Wilson og 

Roemann. 1990:123,128). 

Mikilvægt er að vera með skipulagðar tónlistarstundir á leikskólum og láta 

sönginn koma í gegnum leikinn. Þó er einnig mikilvægt að taka eitt og eitt barn og  
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syngja með því einu, því það veit ekki hvernig það hljómar þegar það er í 

barnahópi, heyrir ekki í sjálfu sér. Það er gott fyrir barnið að það geri sér grein 

fyrir að það getur líka sungið eitt, ekki alltaf með einhverjum öðrum (Andress. 

1992:30).  

Fyrstu árin eru börn að skynja hljóð og tóna í umhverfi sínu. Þau skynja það mjög 

sterkt líkamlega og geta túlkað tilfinningar sínar með hreyfingu sem þau eiga ekki 

orð yfir (Sigríður Pálmadóttir. 2006:74). Hlustun er mjög mikilvægur þáttur í 

tónlist. Börn þurfa að hlusta, greina og skynja hljóð í kringum sig eða í tónlist og 

er það hlutverk kennarans að styðja við það hjá barninu. Þegar við hlustum á 

tónlist þá heyrum við laglínu en skynjum púls. Þegar börn skynja og túlka 

púlsslög í tónlist gerir það þeim fært að dansa og hreyfa sig í takt við hana. 

Kennarinn stjórnar því að vissu leyti hvaða tónlist barnið kynnist sem og 

samfélagið. Mikilvægt er að kennarinn hafi sjálfur áhuga á þeirri tónlist sem hann 

býður börnunum upp á í leikskólastarfi. Þau börn sem venjast á það að hlusta á 

tónlist vilja hlusta á hana aftur og aftur, líkt og börn sem lesið er fyrir vilja heyra 

sögurnar endurteknar (Sigríður Pálmadóttir. 2006: 74,101).  
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3. Hreyfing 

Í aðalnámskrá leikskóla er talað um að börn hafi ríka þörf fyrir frjálsa og 

óhindraða hreyfingu og að það sé hlutverk leikskóla að leggja áherslu á og stuðla 

að þeirri hreyfingu. Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan og 

leikir sem reyna á líkamann veita barni útrás (Aðalnámskrá. 1999:19). Börnum er 

eðlislægt að hreyfa sig og er það mikilvægur hluti í þeirra lífi. Þau vilja rannsaka 

það sem er í kringum sig, hafa verkefni til að leysa, vilja þekkja sig og umhverfi 

sitt og hafa frá einhverju að segja (Moen og Sivertsen. 1995:15). 

 

Hreyfingar kornabarns eru án meðvitaðs tilgangs en smám saman þroskast 

hreyfigeta barns og það fer að velta sér, sitja, skríða og ganga. Á leikskólaaldri fer 

það að öðlast færni í að hoppa, hlaupa og grípa svo eitthvað sé nefnt. Hæfileikinn 

til að framkvæma margar ólíkar hreyfingar eins og að hlaupa og grípa bolta 

samtímis kemur smátt og smátt á aldrinum 5-10 ára (Moen og Sivertsen. 1995:15; 

Þóra Þóroddsdóttir. 2001:74-78). Stór hreyfimynstur er náttúrleg aðferð barna til 

að tjá sig, bæði hugsanir og tilfinningar. Hreyfigeta barna þroskast af áhrifum og 

samskiptum frá þeim sem eldri eru, hvort sem það eru eldri börn eða fullorðnir 

(Sigríður Pálmadóttir. 2006:100). 

 

3.1. Rudolf Laban 

Rudolf Laban fæddist í Tékkóslóvakíu árið 1878 og lést í Englandi árið 1958. 

Hann fór mjög ungur að hafa áhuga á hreyfingum fólks og stofnaði fyrsta 

dansskólann sinn árið 1910. Þar myndaði hann sinn fyrsta “hreyfikór”, þar sem 

myndaðar voru stórar hópsenur sem báru dansverkið. Laban samdi mörg dansverk 

þar sem hreyfing, tónlist og leiklist fléttuðust saman í eitt verk (Mínerva 

Jónsdóttir. 1997:blaðsíðutals ekki getið).  

 

Kenningar Laban, þar sem hann skilgreinir hreyfingu og hreyfihugtök, skiptast í 

fjóra flokka:  

• Hvað-Líkaminn, þar sem barnið lærir hvað það getur gert með líkama 

sínum. 

 



 Lokaverkefni til B.Ed – prófs 

Helena Rós Rúnarsdóttir 11 

 

• Hvar-Rými, þar sem barnið lærir hvernig það skynjar og nýtir rýmið sem 

það er í og hvert hreyfingin stefnir. 

• Hvernig-Orka/blæbrigði, þar sem barnið lærir að nota þá orku sem það 

hefur á mismunandi vegu. Hún kemur fram í mismunandi krafti, rými, 

tíma og flæði. 

• Hver-Afstaða/tengsl, þar sem skoðuð eru tengsl á milli barna og 

hreyfingar, bæði innan hóps og á milli hópa.  

Þessir flokkar verða að standa saman. Það er unnið með þá saman og barnið lærir 

að skynja líkama sinn með til dæmis tíma og rými samtímis (Mínerva Jónsdóttir. 

1997:1-2). 
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4. Tónlist og hreyfing 

Það er ekki nýtt af nálinni að tengja saman tónlist og hreyfingu. Tónlistar- og 

hreyfileikir eru ein af mörgum aðferðum til að styðja við sköpun og útrás hjá bæði 

börnum og fullorðnum (Storms. 1981:10). Söngur og líkamleg hreyfing fylgjast 

að og eru sameinuð í einni tjáningu. Þegar talað er um hreyfingu sem tengist 

tónlist er bæði talað um hreyfingu á staðnum og úr stað. Sú hreyfing sem gerist á 

staðnum er til dæmis þegar börnin hoppa, rugga sér eða sveifla, en hreyfing úr 

stað er þegar börnin ganga eða hlaupa af stað (Sigríður Pálmadóttir. 2006:100; 

Wilson og Roemann. 1990:123).  

 

Í dans- og hreyfileikjum er notast við reglur að einhverju leyti og mótast þær til 

dæmis af áhuga, færni og skapgerð barnanna sem taka þátt. Áhugi fyrir leiknum 

kemur innan frá, það er að segja að sá sem er áhorfandi er ekki eins spenntur fyrir 

þeim leik sem er í gangi eins og sjálfur þátttakandinn. Áhorfandinn fær ekki sömu 

upplifun og þátttakendur í leiknum (Storms. 1981:12). Í hreyfingu með tónlist er 

hlustun mjög mikilvægur þáttur og með því að hlusta á tónverk getur barn tjáð sig 

með frjálsum hreyfingum. Nauðsynlegt er að barnið fái bæði rými og hvatningu til 

að hreyfa sig óhindrað við tónlist til að opna nýjar leiðir til tjáningar (Þorfinnur 

Guðmundsson. 1983:3). 

 

4.1. Howard Gardner  

Howard Gardner hélt því fram að vestrænar þjóðir hefðu skilgreint greind of 

þröngt með greindarprófum sínum og kom fram með fjölgreindakenningu sína, 

um að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. Nokkrum árum síðar bætti hann 

við áttundu greindinni. Þessar greindir eru: Málgreind, rök-og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, sjálfsþekkingargreind, 

samskiptagreind og umhverfisgreind (Armstrong. 2001:13-15).   

• Tónlistargreind: Felur í sér næmi fyrir takti, tónhæð, laglínu, tilbrigðum 

eða hljómblæ tónverks. Einstaklingar geta spilað eftir eyranu, eftir nótum 

eða hvoru tveggja. Þeir hafa hæfileika til að skynja, meta, skapa og tjá 

tónlist.  
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• Líkams-og hreyfigreind: Færni í að nota líkamann við að tjá hugmyndir og 

tilfinningar og felur í sér líkamlega færni í til dæmis samhæfingu, 

jafnvægi, sveigjanleika og hraða sem og næmi, snertiskyni og 

viðbrögðum.  

• Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja fyrirætlanir, skap og tilfinningar 

annarra einstaklinga. Í því getur falist að greina vísbendingar í samskiptum 

og hæfileiki til að bregðast rétt við þeim (Armstrong. 2001:14). 

 

Gardner áætlaði að einstaklingur væri sterkur og veikur á öllum sjö sviðum 

fjölgreindakenningar sinnar. Hann hugleiddi hvort einstaklingur væri minna 

gáfaður ef hann væri sterkur á til dæmis tónlistarsviði heldur en stærðfræðisviði. 

Hann vildi meina að það væri bæði hægt að þroska greindirnar og leyfa þeim að 

blómstra eða drepa þær niður, þannig að hæfileikinn hyrfi ef ekki væri ýtt undir 

hann nógu snemma (Andress. 1992:27).   
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5. Viðtal við Helgu Rut Guðmundsdóttur 

Helga Rut Guðmundsdóttur er lektor í tónmennt við Kennaraháskóla Íslands og 

hefur boðið upp á tónlistarnámskeið fyrir börn og foreldra þeirra. Höfundur tók 

viðtal við Helgu Rut og fékk innsýn í hvernig hægt er að vinna með tónlist og 

byggja upp tónlistarstundir með börnum á leikskólaaldri. Helga hefur lesið yfir 

viðtalið hér að neðan og samþykkt það sem í því stendur. 

 

5.1. Tónlistarstundir 

Helga Rut hefur verið með skipulagðar tónlistarstundir fyrir ung börn og eru 

stundirnar mislangar eftir aldri barnanna. Börn undir fjögurra ára aldri eru í um 

það bil 40 mínútur með foreldrum en 20 mínútur ef þau eru án foreldra. Án 

foreldra geta börn á aldrinum fjögurra til fimm ára verið hátt í klukkustund ef rétt 

er á haldið. 

 
Uppbygging stundanna er alltaf með svipuðu sniði, þær byrja alltaf eins og enda 

alltaf eins. Einnig er farið í gegnum sömu liðina í hverri stund og skipt um 

viðfangsefni á um það bil fimm mínútna fresti til að brjóta hana upp. Með þessu 

læra börnin fljótt hvað kemur næst.  

Hér að aftan er dæmi um uppbyggingu stunda hjá Helgu Rut: 

• Börnin byrja á að sitja saman í hring á gólfinu og syngja byrjunarlagið. Þar 

koma nöfn allra barnanna fyrir og allir boðnir velkomnir.  

• Þegar lagið er búið er farið til dæmis með þulur sem þarfnast einbeitningar 

og þau þurfa að muna eitthvað, án þess þó að hafa hreyfingar með. Þá er 

bætt við þulu sem er með hreyfingu og að lokum er skipt yfir í  söng.  

• Þarna er kominn tími til að standa upp og fara í hringdans. Þá er alltaf  

notaður sami dansinn eða skipst á að nota tvo til þrjá.  

• Nú er stundin að verða hálfnuð og þá er boðið upp á frjálsa stund þar sem 

börnin mega velja sér hljóðfæri til að spila á og kveikt er á tónlist. Þrátt 

fyrir að um frjálsa stund sé að ræða gilda þar ákveðnar reglur sem börnin 

þurfa að fara eftir, eins og til dæmis að skiptast á hljóðfærum. Þarna 

verður að vera nógu mikið af áhugaverðum hljóðfærum handa öllum, til 

dæmis hristur eða litlir sílafónar. Einnig þarf að passa upp á að það sé  
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ekkert hljóðfæri sem yfirgnæfir öll hin, til dæmis blokkflauta. Þegar frjálsu 

stundinni er að verða lokið er spilað eða sungið ákveðið lag sem gefur 

börnunum til kynna að nú sé kominn tími til þess að ganga frá 

hljóðfærunum á sinn stað.  

• Nú þarf eitthvað spennandi að taka við, til dæmis annar hringdans eða 

slæðudans. Einnig er sniðugt að bjóða upp á örlítinn hamagang en þó er 

mikilvægt að huga fyrirfram að endinum og hvernig eigi að róa stundina 

aftur.  

• Eftir hamaganginn eru börnin oft orðin svolítið dösuð og þá setjast allir 

niður. Þá er sungið rólegt lag eins og Dvel ég í draumahöll. Ef áhugi er 

fyrir hendi er hægt að syngja nokkur lög í viðbót. 

• Að lokum kemur kveðjulagið og vita börnin að þá er stundinni lokið. 

 
Hjá fjögurra til fimm ára börnum hefur verið bætt við hlustunarleikjum í lok 

stundarinnar. Þá hlusta börnin á litla búta úr klassískum verkum, eins og úr 

ballettum eða Karnival dýranna. Bútarnir eru þá um eða undir einni mínútu að 

lengd. Oft er einhver dramatík í þessum bútum og þau leika þá það sem er að 

gerast í tónlistinni. Hægt að segja börnunum sögu á bak við lagið, en einnig er 

hægt að leyfa þeim að nota ímyndunaraflið með því að segja að um ótilgreint dýr 

sé að ræða og fá þau þannig til að ímynda sér dýrið og hvernig það hreyfir sig.  

 
Hver stund hjá Helgu Rut er framhald af þeirri sem á undan var, því alltaf er verið 

að vinna með ákveðið efni og börnin læra þannig smám saman formið. Mikilvægt 

er að fastur rammi sé í kringum stundirnar og börnin verða rólegri ef þau vita 

hvað taki við næst. Þannig minnkar álagið á kennarann og allt gengur betur fyrir 

sig. Helga Rut telur að ef um tuttugu mínútna stundir væri að ræða, þá mætti 

bjóða upp á þess háttar stundir á hverjum degi í leikskólastarfi, það væri bæði 

mjög æskilegt og eðlilegt. Það gæti verið partur af starfinu, til dæmis söngstund 

alltaf rétt fyrir hádegismat svo dæmi sé tekið. Ekki eru allir leikskólar sem hafa 

aðgang að tónlistarkennara, en leikskólakennari sem heldur vel lagi og hefur 

áhuga á tónlist getur vel haldið úti skipulögðum tónlistarstundum. Það getur 

jafnvel virkað betur heldur en að fá sérfræðing inn í starfið einu sinni í viku þar 

sem kennarar yngri barna ná oft betur til barnanna heldur en aukakennari sem 

kemur einu sinni í viku.  
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Helga Rut notar ýmis konar tónlist í stundunum og má þar nefna frumsamið efni. 

Einnig finnst henni mikilvægt að nota íslenskan þjóðararf með börnunum, gamalt 

og gott efni sem hefur staðist tímans tönn, gamlar þulur og söngva. Þegar unnið er 

með hljóðfærin í frjálsa tímanum er notast við djass, klassíska- eða afríska tónlist 

svo dæmi séu tekin.  

 

5.2. Markmið og aðferð 

Helsta markmið stundanna kallar Helga Rut tónlistarlega upplifun. Það er sú 

upplifun og gleði sem börnin fá með því að vera þátttakendur í tónlistarstundum, 

eins og þegar tónlistarmenn hittast og spila saman. Í nútíma samfélagi fær fólk 

þessa tilfinningu ekki nægilega oft, en þá helst í fjöldasöng, kirkjum, ættarmótum, 

rútum og á íþróttaleikjum. Að mati Helgu Rutar eru það nánast forréttindi að fá að 

vera þátttakandi í tónlist í dag og ef tónlistarstund einu sinni á dag eða jafnvel 

einu sinni í viku getur gefið fólki þessa gleðitilfinningu er markmiðinu náð.  

 

Gildi tónlistar og hreyfingar í uppeldislegu samhengi tengist þeirri hugmynd um 

að vera þátttakandi. Oft er talað um að njóta eigi listar með því að vera áhorfandi 

en að láta sérfræðingana um framkvæmdina. Það að fá að vera þátttakandi dýpkar 

þann skilning og nautn sem hægt er að fá út úr því að horfa eða hlusta á listir. 

Upphaflega spruttu listirnar upp úr því að fólk var að gera eitthvað saman eða 

vinna að einhverju sérstöku, sérstaklega í tónlist og dansi. Það er partur af 

frumþörf mannsins að tjá sig með tónum og hreyfingum og uppeldislegt gildi er 

því að vanrækja ekki þann grunnþátt í mannlegu eðli og fá að upplifa og taka þátt 

í listum. Fólk verður að losa sig við þær hömlur sem vestrænt þjóðfélag hefur sett 

þeim og styðja við og þroska þann hæfileika sem börnin hafa.  

 

Helga Rut hefur ekki stuðst við nein ákveðin hagnýt fræði heldur spunnið eigin 

kenningar út frá því sem hún hefur lesið, til dæmis út frá tónlistarþroska og  

rannsóknum á gildi tónlistar. Kenningarnar eru settar saman úr ákveðnum 

heimspekilegum vangaveltum þar sem einnig er horft á efnið í fjölþjóðlegu og 

sögulegu samhengi. Þannig er horft á tónlistina út frá manneskjunni, bæði hvernig  
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hún hagar sér í kringum tónlist og einnig hvað tónlistin geri fyrir hana. Ekki er 

litið á tónlistina sem óskilgreint hugtak í vestrænni menningu heldur sett í 

samhengi við menningararfinn sem er til staðar. Þannig samræmist sú reynsla sem 

fyrir er af því að vinna með tónlist og börn við fræðin þannig að  það myndi heild.  

 

Leikurinn kemur að einhverju leiti fram í stundunum hjá Helgu Rut en þá er ekki 

um frjálsan leik að ræða, heldur gilda þar ákveðnar reglur. Þegar leikur er notaður 

sem kennsluaðferð, þá er verið að vinna í gegnum leik og það er erfitt að nálgast 

börn öðruvísi en í gegnum hann. Helga Rut er engu að síður mjög hlynnt því að 

börn læri í gegnum frjálsan leik og finnst það mjög mikilvægt þó svo að það henti 

ekki þeim stundum sem hún stjórnar. Börn þyrftu að hafa aðgang að ákveðnu 

svæði þar sem þau gætu leikið sér frjálst með hljóðgjafa en erfitt getur verið að 

útfæra það í leikskólastarfi, þar sem því fylgir mikill hávaði. Það er því mikilvægt 

fyrir börn að fá að njóta leiks með ákveðnum reglum sem og að fá að vera frjáls. 
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6. Hugmyndabanki 

Í hugmyndabankanum hér að aftan má finna ýmsa dans- og hreyfileiki sem gaman 

er fara í með börnum í leikskólastarfi. Hugmyndabankinn er hugsaður fyrir 

starfsfólk í leikskólum til að grípa í ef það vantar hugmyndir að dans- og  

hreyfileikjum til dæmis fyrir matartíma, í lok hópastarfs og í skipulögðum 

tónlistarstundum svo eitthvað sé nefnt.  

 

Það er margt sem getur reynst ungum börnum erfitt í dans- og hreyfileikjum. Má 

þar nefna að bíða eftir að röðin komi að þeim, vera í snertingu við aðra og fara 

eftir reglum í leik. Í þess konar leikjum gefst gott tækifæri til að efla þessa þætti 

hjá börnum og tel ég að kennurum beri að grípa þau tækifæri sem gefast til þess.  

 

Hugmyndabankinn inniheldur fjórtán dans- og hreyfileiki. Fyrst koma leikir fyrir 

yngstu börnin en aftar má finna leiki sem eru meira krefjandi fyrir elstu börnin. 

Lýsingar á leikjunum eru byggðar þannig upp að fyrst er sagt frá markmiðum 

leikjanna, því næst kemur texti lagsins og að endingu er lýsing á viðkomandi leik.  

 

Meðfylgjandi er geisladiskur, sem inniheldur þau lög sem notuð eru í 

hugmyndabankanum, í flutningi höfundar. Sá geisladiskur er fyrst og fremst 

ætlaður lesanda til að átta sig á laglínu hvers lags en ekki ætlaður til notkunar í 

stundum með börnum.  
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6.1. Stígur hún við stokkinn 

Höfundur lags: Þjóðlag 
Höfundur texta: Þjóðvísa 
 

Markmið: Að börnin skynji og fylgi hljóðfalli vísunnar og styrki samskipti sín við 

aðra. Einnig að halda í þann þjóðararf sem við eigum og að börnin læri einfaldar 

danshreyfingar.  

 

Texti:  Stígur hún við stokkinn,  

stuttan á hún sokkinn, 

ljósan ber hún lokkinn,  

litli telpuhnokkinn.  

 

Stígur hann við stokkinn,  

stuttan á hann sokkinn, 

ljósan ber hann lokkinn,  

litli strákahnokkinn.  

 

Lýsing: Á meðan lagið er sungið er stigið til hliðar í hljóðfalli vísunnar. Börnin 

geta bæði verið ein og gert þetta sjálfstætt, verið tvö og tvö saman eða barn og 

fullorðinn saman. Þá standa þau á móti hvort öðru og stíga ölduna.  

 



 Lokaverkefni til B.Ed – prófs 

Helena Rós Rúnarsdóttir 20 

6.2. Stígur hann Lalli 

Höfundur lags: Þjóðlag 
Höfundur texta: Þjóðvísa 
 

Markmið: Að börnin skynji og fylgi hljóðfalli vísunnar og styrki samskipti sín við 

aðra. Einnig að halda í þann þjóðararf sem við eigum og að börnin læri einfaldar 

danshreyfingar. 

 

Texti:  Stígur hann Lalli  

langt inn á palli. 

Fjórar hefur hann fjalirnar 

fótanna á milli. 

Stígur hann með snilli.  

 

Lýsing: Á meðan lagið er sungið er stigið til hliðar í hljóðfalli vísunnar. Börnin 

geta bæði verið ein og gert þetta sjálfstætt, verið tvö og tvö saman eða barn og 

fullorðinn saman. Þá standa þau á móti hvort öðru og stíga ölduna. 
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6.3. Hoppandi, hoppandi 

Lag: Komdu og skoðaðu í kistuna mína. 

Höfundur lags: Óþekktur.  
Höfundur  texta: Óþekktur. 
 

Markmið: Að börnin æfi einfaldar hreyfingar og læri þau hugtök sem koma fyrir í 

textanum.  

 

Texti:  Hoppandi, hoppandi, hoppandi, hoppandi,  

hoppandi, hoppandi, hoppandi, hopp. 

Klappandi, klappandi, klappandi, klappandi,  

klappandi, klappandi, klappandi, klapp. 

Stígandi, stígandi, stígandi, stíg. 

Stígandi, stígandi, stígandi, stíg. 

Minnkandi, minnkandi, minnkandi, minnkandi, 

stækkandi, stækkandi og snúa í hring.  

 

Lýsing: Lagið sungið og hreyfingar gerðar eins og textinn segir til um.  
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6.4. Hreyfa litla fingur 

Höfundur lags: Soffía Vagnsdóttir  
Höfundur texta: Soffía Vagnsdóttir 
 

Markmið: Að börnin læri heiti á ákveðnum líkamspörtum og hvað á að hreyfa 

hverju sinni. Einnig að æfa sig að vera kyrr þegar á að frjósa*. 

 

Texti: Hreyfa litla fingur,  

hreyfa litla fingur,  

hreyfa litla fingur  

og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa lítinn nebba….. 

Hreyfa lítinn maga..... 

Hreyfa litla rassa...... 

 

Lýsing: Börnin hreyfa sig eins og segir til í textanum. Þegar textinn segir að frjósa 

eins og skot, þá stöðvast allar hreyfingar í nokkrar sekúndur, en halda svo áfram í 

næsta erindi. Hægt er að syngja um alla líkamsparta og bæta við lagið, eins og 

tásur, augu og munna svo eitthvað sé nefnt.  

 

*Börnin stöðva allar hreyfingar í nokkrar sekúndur.  
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6.5. Afmælismánuðir 

Höfundur lags: Sænskt lag 
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin æfi sig í að koma fram fyrir framan aðra og læri 

mánaðarheiti.  

 

Texti: Á einhver í janúar afmæli hér? 

Kom inn, kom inn, kom inn. 

Af ánægju í hringnum hún/hann beygir sín hné,  

mjög djúpt, mjög djúpt, mjög djúpt. 

Stelpa/strákur snú þér, stelpa/strákur snú þér, snú hopp sa sa sa. 

Stelpa/strákur snú þér, stelpa/strákur snú þér, snú hopp sa sa sa. 

 

Lýsing: Allir sitja í hring og syngja lagið. Þegar kemur að setningunni „Kom inn, 

kom inn, kom inn“ standa þau börn upp sem eiga afmæli í þeim mánuði sem 

sungið er um og fara inn í hringinn. Þau gera eins og segir til í textanum.  

Erindi endurtekið og mánuðunum breytt.  

Einnig er hægt að leiðast og ganga í hring á meðan lagið er sungið. Þá er stoppað 

þegar sungið er „kom inn, kom inn, kom inn“.  
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6.6. Ein ég sit og sauma 

Höfundur lags: Danskt lag 
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin æfi hringform og að grúfa sig. Einnig að bíða eftir að röðin 

komi að þeim, bæði við að standa upp úr hringnum og að fá að grúfa sig.  

 

Texti:  Ein ég sit og sauma, inní litlu húsi.  

Enginn kemur að sjá mig, nema litla músin. 

Hoppaðu upp og lokaðu augunum.  

Bentu í austur.  

Bentu í vestur. 

Bentu á þann sem að þér þykir bestur.  

 

Lýsing: Börnin leiðast og dansa saman í hring og syngja. Eitt barnið fer í miðjuna 

og grúfir sig niður á gólf. Þegar sungið er: „Hoppaðu upp“ stöðvast hringurinn og 

barnið í hringnum gerir eins og sagt er til um í textanum. Það barn sem bent er á í 

lokin fer næst inn í hringinn.  
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6.7. Í grænni lautu 

Höfundur lags: Danskt lag 
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin læri að grúfa kyrr inn í hringnum. Fyrir það barn sem fær að 

fela hringinn eða smáhlutinn er mikil æfing í því að geta falið eitthvað í hendi sér 

án þess að segja frá. Einnig fyrir hin að segja ekki frá hver er með hringinn.  

 

Texti:  Í grænni lautu, þar geymi ég hringinn,  

sem mér var gefinn og hvar er hann nú? 

Sem mér var gefinn og hvar er hann nú? 

 

Lýsing: Börnin mynda hring og eitt barn leggst í miðjuna á hringnum og grúfir sig 

niður á gólf. Kennarinn er með hring eða einhvern smáhlut sem hann felur í hendi 

eins barnsins í hringnum. Svo leiðast allir, ganga í hring og syngja lagið. Þegar 

lagið endar stoppa allir og rétta fram hendurnar með krepptan hnefa. Barnið í 

miðjunni stendur upp og á að reyna að finna hringinn sem kennarinn faldi. Það 

slær léttilega á hnefa barnanna þar til hringurinn er fundinn. Það barn sem faldi 

hringinn er næst til að grúfa sig.  

 

Leikurinn endurtekinn svo lengi sem þörf þykir.  
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6.8. Hóký póký 

Höfundur lags: Connelly 
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin læri muninn á hægri og vinstri og að geta hreyft líkamann 

eins og segir til um í textanum. Einnig að fylgjast að í hringnum og vinna saman. 

 

Texti: Við setjum hægri höndina inn, 

við setjum hægri höndina út, 

inn, út, inn, út og hristum hana til. 

Við gerum hóký póký 

og snúum okkur í hring. 

Þetta er allt og sumt.  

 

Oooó hóký hóký póký,  

oooó hóký hóký póký, 

oooó hóký hóký póký, 

þetta er allt og sumt.  

 

Við setjum vinstri höndina inn..... 

Við setjum hægri fótinn inn..... 

Við setjum vinstri fótinn inn..... 

Við setjum rassinn inn..... 

Við setjum allan búkinn inn..... 

 

Lýsing: Börnin mynda stóran hring og leiðast. Lagið er sungið og gert eins og 

textinn segir til um. Þegar sungið er: „Þetta er allt og sumt“ er klappað saman 

lófunum og allir leiðast aftur í hringnum. Þegar það er sungið: „Oooó hóký hóký 

póký“ fara allir saman í einn hnapp í miðju hringsins og út aftur.  
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6.9. Pétur dansar 

Höfundur lags:Óþekktur 
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin haldi jafnvægi í þeim stöðum sem þau eru í auk þess að bæta 

fleirum við. 

  

Texti:  Hafið þið aldrei séð hann Pétur dansa, 

hafið þið aldrei séð hann Pétur dansa.  

Hann dansar bæði rokk og ræl  

og hann vindur sér á tá og hæl. 

Og það var einn. 

 

Erindið er endurtekið og endar þá á: „Og það var tveir“ 

Erindið er endurtekið þar til það endar á átta.   

 

Lýsing: Börnin leiðast í hring með útstrekkta arma og sleppa. Þar með skapast 

persónulegt rými fyrir hvert og eitt. Lagið er sungið og eftirfarandi hreyfingar eru 

gerðar í enda hvers erindis: 

 

Og það var einn: Hægri hönd á hægri kinn.  

Og það var tveir: Vinstri hönd á vinstri kinn. 

Og það var þrír: Fara niður á hægra hné. 

Og það var fjórir: Fara niður á vinstra hné. 

Og það var fimm: Setja hægri olnboga í gólf. 

Og það var sex: Setja vinstri olnboga í gólf. 

Og það var sjö: Setja enni í gólf. 

Og það var átta: Láta sig falla kylliflatan á magann á gólfið. 

 

Börnin halda þeim stöðum sem þau eru í þegar næsta erindi er sungið.  
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6.10. Faðir Abraham 

Höfundur lags: Óþekktur  
Höfundur texta: Óþekktur 
 

Markmið: Að börnin nái hæfni í að hreyfa marga líkamsparta í einu, efla 

samhæfingu þeirra og halda takti. Einnig að þau læri muninn á hugtökum eins og 

hægri og vinstri.  

 

Texti:  Faðir Abraham og hans synir 

og hans synir Faðir Abraham 

og þeir átu kjöt  

og þeir drukku öl 

og þeir skemmtu sér mjög vel 

hægri hönd. 

 

Faðir Abraham og hans synir 

og hans synir Faðir Abraham 

og þeir átu kjöt  

og þeir drukku öl 

og þeir skemmtu sér mjög vel 

hægri hönd, vinstri hönd.  

 

Lýsing: Börnin sitja eða standa saman í hring og syngja lagið. Í enda erindisins er 

slegið með hægri hönd á hægra læri. Erindið er endurtekið og alltaf bætt við einni 

hreyfingu. Þær hreyfingar sem komnar eru, halda áfram út lagið.  

 

Hægri hönd: Hendi slegið í takt við lagið á hægra læri. 

Vinstri hönd: Hendi slegið í takt við lagið á vinstra læri. 

Hægri fótur: Fæti stappað í gólfið. 

Vinstri fótur: Fæti stappað í gólfið. 

Höfuðið með: Hrista höfuðið með í takt við lagið. 

Búkurinn með: Hrista búkinn í takt við lagið. 

Tungan með: Syngja erindið með tunguna út. 
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6.11. Slöngudans 

Höfundur lags: Berzheim 
Höfundur texta: Elfa L. Gísladóttir 
 

Markmið: Að börnin vinni saman og bíði eftir að röðin komi að þeim að vera 

slanga. Einnig æfing í að vera í snertingu við félaga sína í halarófunni.  

 

Texti:  Hér dansar lítil slanga dans,  

hún skröltir fjöllum ofan. 

En allt í einu er hún stans,  

hún hefur tapað hala. 

Svo segðu mér, er hann þá hér,  

einn lítill hluti af mínum hala, houí.  

 

Lýsing: Börnin leiðast og ganga í hring. Eitt barnið (slönguhöfuð) er fyrir utan 

hringinn og gengur á móti hringnum. Þegar textinn segir “svo segðu mér” stillir 

slangan sér upp fyrir aftan eitt barnið í hringnum og leggur hendur á herðar þess. 

Þegar sungið er “houí” hoppar slangan og snýr sér við, með fætur í sundur. Barnið 

í hringnum fer undir fætur slöngunnar og stillir sér upp sem slönguhöfuð. Smám 

saman leysist hringurinn upp og breytist í slöngu.  
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6.12. Karl gekk út  

Höfundur lags: Óþekktur. 
Höfundur texta: Óþekktur. 
 

Markmið: Að börnin læri grunnskref í dansi og samhæfi sig með öðrum. Einnig 

að æfa að vera í takt við dansfélagann.  

 

Texti:  Karl gekk út um morguntíma, 

taldi alla sauði sína, 

einn og tveir og þrír og fjórir, 

allir voru þeir. 

Með höndunum gerum við klapp, klapp, klapp, 

með fótunum gerum við stapp, stapp, stapp. 

Einn, tveir, þrír, ofurlítið spor,  

einmitt á þennan hátt er leikur vor. 

 

Lýsing: Börnin eru saman tvö og tvö. Þau standa á móti hvort öðru og stíga hliðar 

saman á meðan fyrripartur lagsins er sunginn. Í seinni hlutanum stoppa þau og 

gera eins og textinn segir til um. Þegar sungið er: „Einn, tveir, þrír“ benda þau 

með vísifingri hægri handar fram. Þegar sungið er: „Ofurlítið spor“ skipta þau um 

hendi og gera sama með henni. Í lokasetningunni snúa börnin sér í hring.  
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6.13. Fílaleiðangur 

Höfundur lags: Þjóðlag. 
Höfundur texta: Þjóðvísa/Stefán S. Stefánsson. 
 

Markmið: Að börnin læri að bíða eftir að röðin komi að þeim og að vera í 

snertingu við félaga sína. Einnig að þau læri að telja, setja sig í hlutverk og æfa að 

halda takti. 

 

Texti:  Einn fíll lagði af stað í leiðangur 

lipur var ei hans fótgangur 

takturinn fannst honum heldur tómlegur 

svo hann tók sér einn til viðbótar. 

 

Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur  

lipur var ei þeirra fótgangur 

takturinn fannst þeim heldur tómlegur 

svo þeir tóku sér einn til viðbótar. 

 

Lýsing: Börnin byrja á því að finna sér stað í rýminu sem þau eru í til að bíða á. 

Kennari byrjar að ganga um gólfið á meðan lagið er sungið. Þegar síðasta línan er 

sungin þá staðnæmist hann og bendir á það barn sem hann sér fyrst þegar hann 

stoppar. Það barn stillir sér upp á eftir honum til að mynda halarófu og söngurinn 

byrjar aftur. Börnin í halarófunni setja sig í hlutverk og leika fíla. 

Svona er söngurinn endurtekinn þar til öll börnin eru komin í fílaröðina.  
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6.14. Pabbi, mamma og börnin 

Höfundur lags: Sænskt lag.  
Höfundur texta: Óþekktur. 
 

Markmið: Að börnin gangi saman í halarófu og samhæfi hreyfingar sínar. Einnig 

að þau vinni saman og eru í snertingu við aðra í halarófunni. 

 

Texti:  Pabbi, mamma og börnin 

gengu út á völlinn  

gátu ekki fundið veginn. 

Þau gáðu hér,  

þau gáðu þar. 

Bomm svo duttu þau í skurðinn.  

 

Lýsing: Börnin mynda halarófu, ganga um gólfið á meðan lagið er sungið og gera 

eftirfarandi hreyfingar: 

 

Pabbi, mamma og börnin 

gengu út á völlinn  

gátu ekki fundið veginn: Gengið um gólfið í halarófu.  

Þau gáðu hér: Halarófan stöðvast, þau bregða annarri hendi við ennið og líta í eina 

átt.  

Þau gáðu þar: Börnin líta í hina áttina.  

Bomm svo duttu þau í skurðinn: Allir beygja sig í hnjánum og ganga í þeirri stöðu 

næst þegar lagið er sungið. 

 

Þegar lagið hefur verið sungið nokkrum sinnum er öll halarófan sest á gólfið og 

endar með að leggjast kylliflöt.  
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7. Lokaorð 

Tónlist er alls staðar í kringum okkur og er það á ábyrgð hins fullorðna að ýta 

undir og þroska þann tónlistarhæfileika sem börnin hafa á unga aldri. Ef leikskólar 

tileinka sér stuttar tónlistarstundir reglulega í sínu starfi eru börnin að fá 

mikilvæga upplifun í tónlist. Það að fá að vera þátttakendur í tónlist og hreyfingu 

gefur börnum meira gildi en það að vera eingöngu áhorfendur eða áheyrendur.  

 

Helga Rut er með tónlistarstundir fyrir börn og foreldra þeirra, þar sem unnið er 

eftir föstum ramma hverju sinni. Höfundur telur það vera mikilvægt fyrir börn og 

starfsfólk að hafa fastan ramma í slíkum stundum þar sem hún verður markvissari 

og yfirvegaðari. Þar er unnið með söng, hreyfingu og tjáningu sem eru mikilvægir 

þættir í þroska hvers barns.  

 

Reynsla höfundar er sú að leikskólar standa misvel að vígi við að hafa aðgengilegt 

efni til að vinna með í dans- og hreyfistundum. Ekki eru allar stundir skipulagðar í 

leikskólastarfi og koma oft tímar sem þarf að hafa ofan af fyrir börnum og gæti þá 

verið þægilegt að hafa aðgang að hugmyndabanka þar sem hægt er að velja leik 

sem hentar hverju sinni. Börn hafa gaman að því að fara í dans- og hreyfileiki og 

því er mikilvægt að efla þann áhuga og vera þátttakendur með þeim. 
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