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ÚTDRÁTTUR 

 

Í þessari rannsókn er viðfangsefnið tónlistarstarf í leikskólum og þeir þættir sem hafa 

áhrif á hvort tónlist nýtist sem náms- og þroskaleið. Skoðað var hversu algeng áhersla 

á tónlistaruppeldi er í starfi með börnum í leikskólum, hvernig aðstæður til 

tónlistariðkunar eru, hvernig tónlistarstarfið birtist og hvað einkennir viðhorf 

leikskólastjóra til tónlistarstarfsins. Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu 

tónlistar í leikskólum á Íslandi og hvaða þættir þurfi helst að vera til staðar til að 

tónlist nýtist í leikskólastarfi. 

 

Sem rannsóknaraðferð var ákveðið að nota blandaða leið; fyrst var könnun lögð fyrir 

leikskólastjóra um land allt og síðan tekin eigindleg viðtöl við aðila sem hafa reynslu 

af tónlistarstarfi í leikskóla til að skoða viðfangsefnið nánar.  

 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er settur fram ákveðinn rammi sem öllu starfi í 

leikskólum er ætlað að taka mið af. Tónlist er ætlað ákveðið hlutverk innan þess 

ramma og leiðir rannsóknin í ljós að leikskólastarfsfólk er meðvitað um það. Helsta 

niðurstaða rannsóknarinnar er að leikskólastjórar gera sér grein fyrir mikilvægi 

tónlistar í leikskólastarfi og hafa mikinn vilja til að nýta tónlist til að ná markmiðum 

aðalnámskrár þar sem við á. Þekking og meðvitund um hvernig tónlist getur nýst sem 

náms- og þroskaleið er fyrir hendi, sérstaklega varðandi mál- og hreyfiþroska. 

Samkvæmt niðurstöðunum virðist aðstaða til tónlistariðkunar vera nokkuð góð hvað 

varðar hljóðfæraeign, bókakost og hlustunarefni. Þó koma fram vísbendingar um að 

tónlistarstarf sé að einhverju leyti hornreka í húsaskipan leikskóla. Enn fremur kemur 

fram sú skoðun að vöntun sé á starfsfólki sem treysti sér til að stýra og hafa 

frumkvæði að tónlistarstarfi, þ.e.a.s. að nýta aðstöðuna. Leikskólastjórar kalla eftir 

samstarfi við aðila með sérþekkingu á sviði tónlistar en vilja ekki síður hvetja 

leikskólakennara og ófaglært starfsfólk til dáða á tónlistarsviðinu. 

 

Lykilorð: Aðalnámskrá, Tónlistarstarf, Leikskólastjórar, Leikskólar, Aðbúnaður. 
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ABSTRACT 

 

This study focuses on musical activity in pre-schools and the factors determining 

whether music is useful as a vehicle for education and development. The author 

studied the frequency of musical education in pre-school education, facilities for 

music education, manifestations of musical activity, and pre-school principals’ 

attitudes towards musical activity. The aim of the study was to determine the status of 

music in Icelandic pre-schools and what elements should be in place for music to be 

useful in pre-schools.  

 

The author selected a mixed research method: a survey sent to pre-school principals 

nationwide, followed by qualitative interviews with individuals experienced in pre-

school music education, so as to examine the topic more closely. The 2011 National 

Curriculum Guide for pre-schools presents a framework that all pre-schools are 

intended to follow. Music is assigned a specific role within this framework, and the 

study reveals that pre-school employees are aware of this. The key findings are that 

pre-school principals recognize the importance of music in pre-school activities and 

have a strong desire to use music to achieve Curriculum objectives where applicable. 

There is knowledge and awareness of how music can be utilized for education and 

development – language and motor skills in particular. According to the findings, 

facilities for music appear relatively good as regards ownership of instruments, books, 

and listening materials, although there are some signs that music is given short shrift 

in terms of housing needs in pre-schools. It also emerges that there is a shortage of 

employees who feel able to direct and catalyze musical activities; i.e., to use the 

facilities. Pre-school principals seek out collaboration with musical experts but also 

wish to strengthen their own staff members in the field of music education.  

 

Keywords: National Curriculum Guide, Musical Activities, Pre-School Principals, 

Pre-Schools, Facilities. 
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ÞAKKIR 

 

Ég vil þakka leikskólastjórunum sem tóku þátt í könnuninni og viðmælendum fyrir að 

gefa sér tíma til að veita viðtöl og gefa þannig innsýn í tónlistarstarf í leikskólum. 

Leiðbeinanda mínum, Kristínu Dýrfjörð, þakka ég gefandi samskipti og góðar 

ábendingar. Gylfi, Elva Ósk, Ása Dóra og Ingólfur; takk fyrir ómælda þolinmæði, 

hvatningu og hjálp. Stuðningur ykkar er ómetanlegur. Að lokum vil ég þakka 

leiðbeinendum og samnemendum mínum á Bifröst fyrir góð kynni. 
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1. INNGANGUR 

 

Í innganginum verður gerð grein fyrir aðdraganda þess að þetta viðfangsefni var valið 

og því lýst. Þá verða rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurningar settar fram. Því 

næst er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum í stuttu máli og fræðigrunnur kynntur í 

grófum dráttum. Að síðustu verða reifaðar ástæður þess að þetta ákveðna viðfangsefni 

varð fyrir valinu og reynt að varpa ljósi á gildi þess. 

 

1.1. LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Ég hef margra ára reynslu af starfi sem tónlistarkennari með börnum á leikskólaaldri. 

Sú reynsla hefur verið mjög jákvæð og lærdómsrík. Í því starfi hef ég aftur og aftur 

upplifað hvernig hægt er að nota tónlist til að efla þroska og færni leikskólabarna. 

Einn af stóru kostunum sem ég sé við tónlistariðkunina er að hún getur gefið kjörið 

tækifæri til tjáningar og veitt ómælda ánægju, gleði og fullnægju. Skemmtileg 

samsöngsstund í leikskóla að morgni dags þar sem allir taka þátt, bæði börn og 

fullorðnir, getur skilað sér margfalt inn í daginn. Eitt það dýrmætasta sem ég hef 

upplifað við tónlistarkennslu í leikskólum er að finna gleðina, einlægnina og 

forvitnina sem fylgir börnunum. Sú nálgun sem leikskólaumhverfið getur boðið upp á 

með áherslu á leik barna, könnunarnám og samvinnu, gefur möguleika til að ýta undir 

innri hvatningu til náms og þekkingarleitar sem að margra mati eru mikilvægir þættir 

þegar kemur að námi og því að tileinka sér færni á hinum ýmsu sviðum. John Dewey 

(1859-1952) heimspekingur og kennslufræðifrumkvöðull hafði mikil áhrif á þróun 

kennslufræða og hugmyndir um nám á síðustu öld. Óhætt er að segja að áhrifa 

hugmynda hans gæti enn í dag. Hann er á meðal þeirra sem lagði áherslu á að börn 

fengju að prófa sig áfram upp á eigin spýtur til að öðlast færni og þekkingu í gegnum 

reynslu sína (Dewey, 1910/2000). Tónlist sem náms- og þroskaleið býður upp á 

marga möguleika til að þroska hina ýmsu þætti sem manneskjan þarf að hafa á valdi 

sínu í lífsins ólgusjó. Dewey segir í bók sinni The school and society (1990) að af því 

starfi sem fer fram í skólum séu tónlist og myndlist að hans mati best fallin til að 

þroska afl ígrundunar, könnunarvenjur og samfellu til að skilja stöðu einstakra hluta í 

heild  

If I do not spend a large amount of time in speaking of the music and 

art work, it is not because they are not considered valuable and 

important—certainly as much so as any other work done in the school, 

not only in the development of the child’s moral and æsthetic nature, 
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but also from a strictly intellectual point of view. I know of no work in 

the school that better develops the power of attention, the habit of 

observation and of consecutiveness, of seeing parts in relation to a 

whole. (Dewey, 1915/1990, bls.174 )  

 

Áhugi minn á tónlistarstarfi í leikskólum vaknaði fyrir rúmum tuttugu árum þegar ég 

hóf tónlistarkennslu í leikskólanum Vesturborg í Reykjavík. Ég var nýkomin heim frá 

námi í almennu tónlistaruppeldi (AM, almen musikpædagogik) við Det Jydske 

Musikkonservatorium í Árósum og bauð fram krafta mína í Vesturborg. Þar hafði 

Sigríður Pálmadóttir tónlistarkennari nýlokið við þróunarverkefni á sviði 

tónlistarkennslu í leikskólum í samstarfi við starfsfólkið í Vesturborg. Hún sinnti 

kennslu frá árinu 1984 við Fósturskóla Íslands og seinna í Kennaraháskólanum þegar 

Fósturskólinn rann saman við hann. Kennaraháskólinn varð síðar Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Frá þessum tíma hefur Sigríður unnið ötullega að því að plægja 

tónlistarakur leikskólans (Sigríður Pálmadóttir, 1990). Þróunarverkefni Sigríðar í 

Vesturborg var liður í að auka við formlega tónlistarkennslu í leikskólum. Hún náði 

að sá þar fræjum sem spíruðu. Þegar ég hóf störf kom ég í leikskóla þar sem 

jarðvegurinn var frjór og allflestir vel undirbúnir til að vinna að tónlistarstarfi. Á eftir 

kom tími þar sem ég sinnti tónlistarkennslu í Vesturborg og naut hverrar mínútu. 

Seinna hóf ég störf við Tónlistarskólann á Seltjarnarnesi og hluti af mínu starfi þar var 

að sinna tónlistarkennslu í leikskólum bæjarins. Samvinna milli tónlistarskólans og 

leikskólanna hafði staðið í tvö ár þegar ég hóf störf. Hún hafði verið í þróun og við 

það að taka á sig mynd en ekki fullmótuð. Ég fékk því tækifæri til að taka þátt í mótun 

samstarfsins nánast frá upphafi.  

 

Mín sérhæfing í ljósi menntunar minnar felst meðal annars í því að hafa kynnst 

kennslufræði tónlistar og leiða má getum að því að líklega sé ég meðvitaðri um 

möguleikana sem felast í tónlistaruppeldi heldur en hægt er að ætlast til að 

leikskólakennarar hafi fengið tækifæri til í sínu námi. Leikskólakennarinn hefur aftur 

á móti sérhæfingu á sviði kennslu- og uppeldisfræða barna á leikskólaaldri og er því 

líklegri en ég til að hafa mun meiri innsýn í hvernig staðið skuli að menntun 

leikskólabarna og hvernig hægt er að samþætta tónlist við daglegt starf leikskólans og 

námskrá hans. Samvinna milli þessara sérsviða er mér hugleikin, sérstaklega þegar 

litið er til rannsókna sem sýna að tónlist sem náms- og þroskaleið frá unga aldri er 

talin hafa sannað gildi sitt og á því ótvírætt erindi inn á leikskólastigið (Campbell og 

Scott-Kassner, 2002; Choksy, 2001; McPherson, 2006; Helga Rut Guðmundsdóttir, 
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2013; Flohr, 2004; Marstal, 2008; Sigríður Pálmadóttir, 2010). Tónlistaruppeldi í 

leikskóla er ekki síður mikilvægt í ljósi þess að í núgildandi Aðalnámsskrá leikskóla 

er lögð áhersla á heildræna nálgun í námi leikskólabarna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

Ætla má að þróun tónlistarstarfs í leikskólum hafi verið allmikil síðustu áratugi, frá 

megináherslu á hefðbundinn söng og dans yfir í að hljóðfæri, hlustun, söngur, dans og 

önnur hreyfing með tónlist séu notuð markvisst til að auka færni barnanna. Í 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (1985) sem síðar varð Uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla (1993) er tónlist nefnd sem eitt af uppeldis- og námssviðum leikskólans og 

má því segja að opinber meðvitund um að tónlist eigi erindi inn í starf með börnum í 

leikskólum nái meira en 30 ár aftur í tímann. 

 

Með ýmsum verkefnum eins og þróunarverkefninu í Vesturborg má telja að markvisst 

tónlistaruppeldi í leikskólum hafi aukist. Því til stuðnings bendi ég á að eftir 

óformlega athugun í nokkrum leikskólum er mín upplifun sú að þetta hafi haldist í 

hendur við aukna aðkomu sérmenntaðra tónlistarkennara og/eða annarra starfsmanna 

(leikskólakennara og fleiri) sem hafa tónlistarlegan bakgrunn eða mikinn áhuga á 

tónlist. Þá hefur námsefni í tónlist sérstaklega ætlað yngri börnum litið dagsins ljós. 

Má þar nefna Með á nótunum 1-2 sem Hrafnhildur Sigurðardóttir tók saman, Hring 

eftir hring höf. Elfa Lilja Gísladóttir, Tónlist í Leikskólum höf. Sigríður Pálmadóttir, 

Trommur og töfrateppi höf. Soffía Vagnsdóttir og ævintýrin um Maxímús Músikús 

höf. Hallfríður Ólafsdóttir og Þórarinn Már Baldursson (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009; 

Hallfríður Ólafsdóttir og Þórarinn Már Baldursson 2008; Hrafnhildur Sigurðardóttir 

og Sigríður Ásdís Jónsdóttir, 2006; Sigríður Pálmadóttir, 2010; Soffía Vagnsdóttir, 

2013). Líklegt má telja að aukið framboð af slíku tónlistartengdu efni komi að góðum 

notum í leikskólastarfi. 

 

Til að komast að því hvort þessi tilfinning um markvissara tónlistaruppeldi í 

leikskólum sé raunveruleiki eða ímyndun ein taldi ég ástæðu til að rannsaka hvernig 

tónlistarstarfi í leikskólum er háttað, hvaða þættir hafi áhrif á hvort tónlistin nýtist í 

starfi með börnum í leikskólum og þá sérstaklega með áherslu á viðhorf 

leikskólastjóra til tónlistaruppeldis. Jafnframt kannaði ég hvort algengt sé að fólk með 

sérmenntun í tónlist starfi í leikskólum. 
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1.2. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Í þessari rannsókn er viðfangsefnið tónlistarstarf í leikskólum og þeir þættir sem hafa 

áhrif á hvort tónlistin nýtist sem náms- og þroskaleið. Skoðað var hversu algeng 

áhersla á tónlistaruppeldi er í starfi með börnum í leikskólum, hvernig aðstæður til 

tónlistariðkunar eru, hvernig tónlistarstarfið birtist og hvað einkennir viðhorf 

leikskólastjóra til tónlistarstarfsins. 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu tónlistar í leikskólum á Íslandi, hvort 

tónlistin tvinnist inn í starf með börnum í leikskólum og hvaða þættir þurfi helst að 

vera til staðar til að tónlist nýtist í leikskólastarfi.  

 

Til að ná þessum markmiðum voru settar fram tvær rannsóknarspurningar: 

• Hvernig er staða tónlistar í leikskólum? 

• Hvaða þættir hafa áhrif á hvort tónlistarstarf eigi sinn fasta sess í 

leikskólastarfi?  

 

1.3. FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Þegar þættir sem snúa að leikskólastarfi eru skoðaðir eins og gert er í þessari 

rannsókn, er mikilvægt að skoða Aðalnámskrá leikskóla til glöggvunar á þeirri 

umgjörð sem starfsemi leikskólanna er gert að taka mið af í sínu starfi. Rýnt verður í 

nýjustu útgáfu Aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011 til að skoða hvernig tónlist og 

tónlistarstarf samræmist þeim markmiðum og hlutverki sem kynnt eru í henni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Jon-Roar Bjørkvold er norskur 

tónlistarfræðingur og prófessor við Oslóarháskóla. Doktorsrannsókn hans frá árinu 

1981 um sjálfsprottinn söng barna var fyrsta doktorsritgerðin á vesturlöndum sem 

fjallaði um tónlist í barnamenningu eins og kemur fram í bók hans Det musiske 

menneske (Bjørkvold, 1989). Bjørkvold hefur meðal annars verið ötull talsmaður þess 

að lögleiða skuli tónlist sem fag í allri almennri menntun. Hann hefur skrifað bækur 

og greinar um tónlistartengd málefni en áðurnefnd bók hefur náð mikilli útbreiðslu 

bæði innan Noregs og utan. Kenningar hans og rannsóknir eru hryggjarsúla þessa 

verkefnis.  

 

Þá eru einnig til skoðunar skrif um heimspeki tónlistaruppeldis. Þar kemur við sögu 

Bennett Reimer (2003) sem hefur lagt til hugmyndir um gildi og hlutverk 
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tónlistarkennslu. Øivind Varkøy er menntaður tónlistarfræðingur og kennari og hefur 

meðal annars starfað við Tónlistarakademíu Noregs (Norges Musikkhøgskole). Í 

bókinni Hvorfor musikk? (Varkøy, 2006) gerir hann samantekt á 

tónlistarkennslufræðilegum hugmyndum allt frá forngrikkjum til nútímans. Tilgangur 

skrifanna í bókinni er að sýna hversu löng söguleg hefð er fyrir því að tónlist skipti 

máli og eigi sinn sess í lífi manneskjunnar. 

 

Patricia Shehan Campell og Carol Scott-Kassner skrifuðu bókina Music in childhood. 

From preschool through the elementary grades. Campell og Scott-Kassner eru 

reynslumiklir tónlistarkennarar og hafa meðal annars sinnt tónlistarkennslu ungra 

barna. Þær eru prófessorar í tónlist og tónlistarkennslu við háskóla í Bandaríkjunum 

og hafa verið duglegar að miðla reynslu sinni meðal annars með því að skrifa bækur 

og greinar um tónlistarkennslu og áhrif hennar sem og að halda fyrirlestra um sama 

efni (Campbell og Scott-Kassner, 2002). 

 

Kirsten Fredens er tónlistarfræðingur sem kennir við leikskólakennaraskólann í 

Árósum. Hún hefur ásamt eiginmanni sínum Kjeld Fredens taugasérfræðingi skrifað 

um mikilvægi þess að þroska tónlistarhæfni ungra barna og hvernig tónlistarhæfnin 

nýtist eða tvinnast saman við ýmsa aðra þroskaþætti. Þau leggja þess vegna áherslu á 

að möguleikar tónlistarinnar séu nýttir í uppeldis- og kennslustarfi með ungum 

börnum í bókinni Musikalsk Odyssé (Fredens og Fredens, 1992)  

 

Einnig var stuðst við skrif Morten Sæther og Elin Angelo Aalberg í bókinni Barnet og 

musikken, Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. Sæther og 

Aalberg eru lektorar við norskan leikskólakennaraskóla (Dronning Mauds Minne 

Høgskole) og skrifa bókina til að koma faglegri þekkingu sinni á framfæri ásamt 

hugmyndum um tónlistarkennslu ungra barna sem og að miðla kennslufræðilegri 

reynslu sinni af tónlistarkennslu barna á leikskólaaldri (Sæther og Aalberg, 2006). 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Sem rannsóknaraðferð ákvað ég að fara blandaða leið; fyrst var könnun lögð fyrir 

leikskólastjóra um land allt og síðan tekin eigindleg viðtöl við aðila sem hafa reynslu 

af tónlistarstarfi í leikskóla til að skoða viðfangsefnið nánar.  

 



 

  

13 

 

Gagnaöflun fór fram með spurningakönnun til leikskólastjóra þar sem megindlegra 

gagna var aflað um stöðu tónlistar í leikskólum og viðhorf til hennar. Vefræna 

spurningakönnunin var send til allra leikskólastjóra á Íslandi og var því um 

heildarúrtak að ræða. Könnunin snéri að því að kanna viðhorf leikskólastjóranna til 

tónlistaruppeldis og tónlistarstarfs í leikskólum. Skoðað var hvort tónlistariðkunin 

væri að einhverju leyti skipulögð og hvort meðvitund um tilgang tónlistaruppeldis 

væri til staðar. Sömuleiðis var kannað hvernig búið er að tónlistarstarfi í leikskólum 

hvað varðar hljóðfærakost, hlustunarefni og tónlistartengdar bækur.  

 

Með eigindlegu viðtölunum var leitast við að fá innsýn í upplifun og þekkingu þeirra 

sem hafa reynslu af tónlistarstarfi í leikskólum til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Fjögur viðtöl voru tekin. Viðmælendur voru tónlistarkennari sem 

sinnir tónlistarstarfi í leikskóla en engu öðru starfi innan hans. Þá var rætt við 

deildarstjóra sem hefur stundað formlegt tónlistarnám og nýtir það í starfi með 

börnum í leikskóla. Einnig var rætt við tvo leikskólastjóra sem lagt hafa ríka áherslu á 

tónlist í leikskólum sem þær hafa veitt forystu. Eigindlegu viðtölin voru opin en stuðst 

við fyrirfram ákveðinn spurningaramma. Þau voru hljóðrituð og skrásett nákvæmlega 

jafnóðum.  

 

1.5. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Rannsóknir sýna að tónlist getur nýst sem náms- og þroskaleið fyrir börn  

(Armstrong, 2001; Campbell og Scott-Kassner, 2002; Choksy, 2001; McPherson, 

2006; Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013; Flohr, 2004; Marstal, 2008; Sigríður 

Pálmadóttir, 2010). Niðurstöður benda eindregið í þá átt að tónlist eigi erindi í 

leikskólastarfi. Með hliðsjón af því er ástæða til að kanna hverskonar aðstæður og 

umgjörð ýti undir notkun tónlistar í leikskólastarfi. Þetta getur auðvitað einnig átt við 

um aðrar listgreinar en um þær verður ekki fjallað í þessari rannsókn. Hér er áherslan 

á að skoða hvernig tónlistin tvinnast inn í starf með börnum í leikskólum og hvaða 

þættir þurfi helst að vera til staðar til að hún nýtist sem náms-og þroskaleið í starfi 

með börnunum. Eitt þeirra markmiða sem ég hef er að sýna fram á að tónlist sé 

mikilkvæg náms- og þroskaleið og eigi því að vera hluti af almennri menntun. Tónlist 

á að vera fyrir alla, hvar og hvenær sem er.  
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Ávinningur rannsóknarinnar er nokkur. Gildi þess að leggja lóð á vogarskálarnar til að 

stuðla að meiri og betri þróun menntunar í leikskólum, getur talist ótvírætt. 

Sérstaklega hvað varðar tónlist. Einkum þegar hafðir eru í huga möguleikarnir sem 

felast í tónlist sem náms- og þroskaleiðar fyrir ung börn. Benda má á að rannsóknir 

um tónlist og leikskólastarf eru fáar og oft langt á milli þeirra (Anna Jóna 

Guðmundsdóttir, 2012; Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013; Sigríður Pálmadóttir, 1990, 

2010; Sigríður Pálmadóttir og Ragnar F. Ólafsson, 2009; Sigurlína Jónsdóttir, 2014). 

Á það skal líka bent að ég fann engar íslenskar rannsóknir um þátt leikskólastjórans í 

þessu samhengi og fannst mér því ástæða til að skoða sérstaklega þátt hans.  

 

Gert er ráð fyrir að rannsóknin muni hafa hagnýtt gildi fyrir leikskólastjórnendur sem 

vilja leggja áherslu á tónlistaruppeldi í sínum leikskóla sem og tónlistarkennara eða 

fólk með tónlistarlegan bakgrunn sem hefur áhuga á að starfa á leikskólastigi. 

Formleg athugun á hvernig tónlistarstarfi er háttað í leikskólum getur gefið 

upplýsingar um stöðu mála og hvað hægt er að gera til að auka þátt tónlistar í 

leikskólastarfi.  

 

1.6. UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðin er þannig upp byggð að í inngangi er gefið yfirlit um rannsóknina og 

fræðilegan grunn hennar ásamt kveikju að verkinu. Kafli tvö fjallar um þann 

fræðilega bakgrunn sem lagður er til grundvallar rannsókninni í þessari ritgerð. Helstu 

hugtök eru skilgreind og nokkrum rannsóknum lýst sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar.  

Kafli þrjú er aðferðafræðikafli. Þar er þátttakendum rannsóknarinnar lýst og tilgreint 

hvaða ástæður og úrtaksaðferðir lágu að baki valinu á þátttakendunum. Farið er yfir 

hönnun rannsóknarinnar og gerð grein fyrir vali á rannsóknarnálgun. 

Rannsóknaraðferð er lýst og farið yfir kosti og galla hennar. Síðan er framkvæmd 

rannsóknarinnar rakin og aðgengi að gögnum lýst ásamt því hvernig gögnin voru 

greind. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar kemur fram og að lokum gerð grein 

fyrir stöðu rannsakanda og siðferðilegum álitaefnum í lok kaflans. Í kafla fjögur er 

niðurstöðum lýst. Fyrst er gerð grein fyrir bakgrunnsupplýsingum könnunarinnar. Því 

næst eru svörin úr könnuninni og viðtölunum flokkuð og skipt í þrjú megin þemu. 

Þessi þrjú megin þemu eru síðan greind niður í nokkur undirþemu. Í fimmta kafla er 
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umfjöllun um niðurstöðurnar og ályktanir dregnar út frá þeim. Lokaorð eru í sjötta 

kafla og heimildaskrá ásamt viðaukum birtast aftast í ritgerðinni.  
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

Þegar hugmyndin um viðfangsefni rannsóknarinnar kviknaði var leitað eftir 

heimildum sem snerta tónlistarstarf í leikskólum. Leitað var fanga á netinu og þá var 

notast við síður eins og leitir/gegnir.is, googlescholar.com, hvar.is, timarit.is. og 

netla.is. Einnig var fanga leitað á bóksaöfnum og í einkasafni rannsakanda. Þau gögn 

og heimildir sem urðu fyrir valinu snúa að heimspeki tónlistarkennslu, hugmyndum 

og rannsóknum um tónlistarkennslu ungra barna og skrifum og rannsóknum um áhrif 

tónlistar á nám og þroska. Auk þess var gagna leitað um áhrif aðbúnaðar á 

tónlistarstarf og kennslu og einnig tekið mið af stjórnunarfræðum. Skoðaðar voru 

ritgerðir á skemman.is og reynt að greina hvort einhverju mætti bæta við þær innlendu 

rannsóknir og ritgerðir sem til eru um viðfangsefnið. Niðurstaða rannsakanda eftir 

slíka athugun var, að í þessu efni væri ekki mikil áhersla á að skoða hvaða þættir hafi 

áhrif á hvort og hvernig tónlist nýtist í leikskólastarfi og úr því mætti bæta. Sá þáttur 

sem hefur einna mest áhrif á hvaða viðfangsefni og áherslur verða fyrir valinu í 

leikskólastarfinu er Aðalnámskrá leikskóla. Með henni er settur rammi um 

skólastarfið sem leikskólastarfsmönnum ber að taka mið af. Því er fjallað um 

núgildandi aðalnámskrá í þessum kafla og reynt að varpa ljósi á tengingu tónlistar við 

þá grunnþætti og markmið sem sett eru fram í aðalnámskrá varðandi leikskólastarf á 

Íslandi. Einnig var Uppeldisáætlun leikskóla frá 1993 skoðuð 

(Menntamálaráðuneytið, 1993) en hægt er að segja að hún sé eins konar fyrirmynd 

þeirra tveggja aðalnámskráa sem gefnar hafa verið út fyrir leikskólastigið. Sú fyrri 

kom út 1999 og núgildandi aðalnámskrá er frá árinu 2011 (Menntamálaráðuneytið, 

1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

2.1. AF HVERJU TÓNLIST Í LEIKSKÓLA? 

Áhugavert er að velta fyrir sér mismunandi sýn eða áherslum þegar spurningin um 

hvort tónlist eigi heima í leiskólastarfi er sett fram. Í meistararitgerð Nönnu 

Marteinsdóttur um samverustundir í leikskólum kemur fram að söngur er algengasta 

viðfangsefnið í samverustundum leikskólanna. 88% deildarstjóranna sem tóku þátt í 

könnun vegna rannsóknar Nönnu sögðu söng vera daglegt viðfangsefni í 

samverustundum (Nanna Marteinsdóttir, 2015). Leiða má getum að því að ein af 

ástæðunum fyrir þessari miklu áherslu á söngiðkun í samverustundum gæti verið að 

hægt er að ná utan um stóran hóp barna með því að syngja saman lag sem börnin 
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þekkja og þannig fengið alla til að einbeita sér að einu viðfangsefni. Þessi leið er bæði 

auðveld og skemmtileg til að halda utan um hóp. Þegar einbeitingunni er náð er síðan 

hægt að snúa sér að öðrum viðfangsefnum eins og upplestri á sögu eða innlögn á 

umræðuefni sem ætlunin er að taka fyrir í samverustund svo dæmi séu tekin. Bond 

(2015) benti á í rannsókn sinni að tónlist væri gjarnan notuð af kennurum til að stýra 

barnahópnum og deginum í leikskólanum, bæði til að brjóta upp daginn en líka í 

tengslum við daglegar athafnir eins og tiltekt eða til að hafa áhrif á líðan og hegðun 

barnanna. 

 

Aðrir sjá í tónlistinni kjörin tækifæri til að þjálfa börn í að koma fram sem hjálpar til 

við að styrkja sjáfsmynd þeirra (Sæther og Aalberg, 2006; Reimer, 2003). Enn aðrir 

álíta að tónlist sé nauðsynlegur hluti mannlegrar tilveru og að án hennar skerðist 

möguleikar barnsins til að þroskast og verða heilsteypt fullorðin manneskja 

(Bjørkvold, 1989; Poulsen 1980). Möguleikarnir eru margir þegar kemur að hlutverki 

tónlistar í leikskólum. Hér á eftir er fjallað um hugmyndir nokkurra þeirra fræðimanna 

sem ég vel að styðjast við.  

 

2.1.1 Gildi tónlistar í uppeldi og menntun 

Tónlist hefur fylgt manninum frá örófi alda. Annað orð yfir tónlist sem oft er notað 

hérlendis er músík. Músík kemur úr grísku; mousiké techné og þýðir list Músanna en 

þær voru hálfguðir eða listagyðjur sem iðkuðu söng, spil, skáldskap, leiklist og dans 

(Benestad, 1993). Þegar Seifur hafði skapað heiminn spurði hann guðina hvort 

eitthvað vantaði. Þeir sögðu honum að það vantaði rödd sem gæti lýst þessu 

undursamlega sköpunarverki með orðum og tónum. Til að slík rödd gæti ómað þurfti 

Seifur að skapa guðdómlegar verur. Þá eignaðist hann Músurnar með títankonunni 

Mnemosynu (goðsagnapersóna minninganna) (Sundberg 1980, í Bjørkvold, 1989). 

Grikkir til forna litu svo á að músík, leiklist, skálskapur og dans væru óaðskiljanlegir 

hlutar af sköpunarverkinu. Að listirnar væru gjöf guðanna til manneskjunnar og að 

manneskjan stundaði listirnar með innblæstri frá guðunum (Benestad, 1993). Í dag er 

stundum talað um að einstaklingur sé músískur og er þá átt við að hann sé leikandi, 

listrænn, skapandi og kunni að meta listir.  

 

Margir geta eflaust samsamað sig þeirri staðhæfingu að tilveran yrði litlausari án 

tónlistar og annarra listgreina. Norski tónlistarfræðingurinn Jon-Roar Bjørkvold 
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(1989) er einn þeirra. Hann hefur skrifað bækur og greinar um tónlistartengd málefni 

en áðurnefnd bók Det musiske menneske, hefur náð mikilli útbreiðslu bæði innan 

Noregs og utan.  

 

Bjørkvold talar af miklum krafti og innblæstri fyrir hinni vistvænu, heilbrigðu og 

ósviknu manneskju. Þessi manneskja verður til ef hin músíska hlið fær að njóta sín og 

þeirri hlið gefinn gaumur frá vöggu til grafar. Bjørkvold álítur að barnið skynji 

umheiminn og lífið í harmoníu milli hugar og líkama allt frá fæðingu. Barnið upplifi 

einnig fullkomið jafnvægi milli manns og náttúru. Ef þetta jafnvægi er ekki fyrir 

hendi þá myndist kreppuástand eða krísa. Fyrsta svoleiðis krísan verður til þegar 

barnið byrjar í skóla. Þá yfirgefur það hinn harmóníska og músíska veruleika barnsins 

og fer inn í hinn ómúsíska veruleika skólakerfisins. Barnið hefur lifað í sínum 

músíska listræna heimi en þarf nú að mæta sterkum, stýrandi og krefjandi mótstraumi. 

Hinn vistvæni veruleiki barnsins samanstendur af jafnvægi milli líkama og sálar, 

ímyndunarafls og raunveruleika, skynsemi og óskynsemi, innri veruleika og ytri. Allt 

þetta jafnvægi hörfar fyrir nytja- og skynsemishyggju sem einkennist af magni og 

stærðum. Skynsemin skorar ímyndunaraflið á hólm, einlægni og innilegheit mæta 

fálæti, það bóklega ýtir hinu munn- og verklega til hliðar og skapandi eiginleikar 

þurfa að mæta kröfunni um framleiðslu og afrakstur (Bjørkvold, 1989).  

 

Í dag er litið á leikskólastigið sem fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi þó það falli 

ekki undir skólaskyldu. Það er jafnframt nýjasta skólastigið ef svo má að orði komast 

og flest íslensk börn sækja leikskóla frá tveggja ára aldri (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 

2013). Það sem Bjørkvold hefur fram að færa snertir ekki síst uppeldi og menntun 

barna á leikskólaaldri. Hann talar fyrir því að listgreinunum verði gert hátt undir höfði 

í skólakerfinu því þær séu lykillinn að því að manneskjan nái jafnvægi og geti 

þroskast til þess að verða heilsteypt og heilbrigð. Hann segir að eðli manneskjunnar sé 

listrænt, leikandi og skapandi. Þannig fæðist hún og upplifi sín fyrstu ár. Barnið 

leikur, lifir og skapar í sjálfsprottnum ferlum og manneskjunni sé eiginlegt að vera 

músísk. Þess vegna eigi að leggja áherslu á að halda í barnamenninguna sem 

einkennist af listrænni nálgun á lífið þar sem allt fær að njóta sín í fullkomnu jafnvægi 

hvað við annað. Segja má að Bjørkvold standi vörð um hina sjáfsprottnu, ósjálfráðu, 

leikandi og skapandi manneskju sem mótvægi við hina einsleitu, klofnu, óheilu, 

þröngsýnu og fyrirsjánlegu manneskju sem hann hefur áhyggjur af að skólakerfi 
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okkar tíma leggi of mikla áherslu á (Bjørkvold, 1989). Trevarthen (2016) lítur sömu 

augum og Bjørkvold á mikilvægi þess að rækta hina leikandi og skapandi virkni sem 

einkennir börn. Trevarthen og Bjørkvold (2016) leggjast saman á eitt um að tala fyrir 

því að börn eigi að hafa tækifæri í námi sínu til að halda við þessum skapandi, frjóu 

eiginleikum. Þeir telja að nám sem einkennist af því að hinar músísku hliðar fái notið 

sín ýti undir að börn vaxi upp til að verða samfélagslega meðvitaðir og hamingjusamir 

borgarar. Telja má mikilvægt að hafa hugmyndir sem þessar ofarlega í huga þegar 

unnið er með ungum börnum. Ekki er ólíklegt að starfsfólk í leikskólum upplifi 

stundum þörf fyrir að varðveita þessa hlið manneskjunnar og nái jafnvel betri 

tengslum við hana innra með sér í starfi með börnum. Því eins og Bjørkvold (1989) 

bendir á þá eru börn á einhvern hátt nær sínum innsta kjarna heldur en fullorðna 

fólkið. Kjarna sem mikilvægt er að standa vörð um. „Hin músíska manneskja frá 

vöggu til grafar“ gætu verið einkunnarorð Bjørkvold. Honum er umhugað um að 

benda á mikilvægi tónlistar í lífi okkar. Allt frá því við fæðumst þar til við kveðjum 

þennan heim. Hann vill koma á framfæri hugsuninni um að lífið sé heild og að hin 

listræna músíska hlið eigi að fylgja manneskjunni alla tíð sem hluti af þeirri heild.  

 

Skrif Bjørkvold kallast á við hugmyndir félagsmannfræðingsins Ellen Dissanayake 

sem Helga Rut Guðmundsdóttir (2010) fjallar um. Bjørkvold lagði í doktorsrannsókn 

sinni frá 1981, mjög mikla áherlsu á að rannsaka sjálfsprottinn söng barna og setti 

hann í samhengi við þörf okkar til að skilja heiminn og eiga félagslega tengingu við 

hann. Samkvæmt Helgu Rut (2010) bendir Dissanayake á að fyrstu samskiptin sem 

barn á við umheiminn sé hjalið sem er músíkalskt. Foreldrar breyta röddinni þegar 

þeir tala við ungabörnin sín þannig að fyrstu samskiptin sem barn á við umheiminn 

eru tónlistarlegs eðlis (Dissanayake 2003 í Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010).  

 

Sjálfsprottinn söngur barna er þeim eiginlegur segir Bjørkvold og það styrkir 

hugmyndina um að músíkalítet sé mikilvægur grunnur þegar um félagslegan þroska er 

að ræða. Samtalið sem ungbarnið á án orða við móður sína er ein leið til tjáningar og 

til að vera í sambandi við aðrar lifandi manneskjur. Samtalið sem hægt er að eiga með 

því að iðka tónlist í félagi við annað fólk er af sama meiði. Þegar sungið er með 

öðrum þá stilla þátttakendur saman strengi („swinga“ saman) og syngja í takt. Þannig 

getur tónlistariðkun þjálfað samkipti milli fólks án þess að það eigi í beinum 

samræðum sín á milli.  
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Samtalið sem móðir og barn eiga einkennist gjarnan af vilja til að tengjast og eiga 

samskipti. Bjørkvold segir að þau snúist um mun mikilvægari hluti og séu 

innihaldsríkari en nánast öll vitræn samtöl sem við eigum seinna á ævinni. Hann 

hvetur foreldra til að rækta þetta samtal með því að söngla og raula við börnin sín og 

þá skipti ekki máli hvort söngurinn sé „fagur“ eða „réttur“ út frá einhverjum utanað 

komandi stöðlum. Hugurinn og viljinn til að eiga samskipti við barnið er aðalatriði. 

Bjørkvold segir að rödd foreldranna, sérstaklega móðurinnar sé barninu 

lífsnauðsynleg þegar það þroskar með sér samskipta- og félagshæfni. Hann bendir á 

að móðurmjólkin sé lífsnauðsynleg fyrir barnið og þá skipti ekki máli hvernig brjóstin 

líta út. Á sama hátt er hægt að segja að rödd og söngur móðurinnar sé 

lífsnauðsynlegur fyrir barnið alveg sama hvernig hún hljómar. Fyrirfram ákveðnir 

fegurðarstaðlar eru ekki teknir gildir af börnum (Bjørkvold, 1989). 

 

Bjørkvold lítur svo á að hið músíska sé í eðli manneskjunnar, blundi í okkur öllum og 

bíði færis á að fá að blómstra. Hann sér tilveru manneskjunnar sem eilífa baráttu milli 

annars vegar hinna skapandi eðlislægu innri krafta og hins vegar ytri krafna 

samfélagsins um stífa siði og venjur. Listin gefur manneskjunni tækifæri til að njóta 

sín, losa um og vekja hið skapandi eðli. Fagurfræðileg tjáning verður kryddið í 

tilverunni. Hér snýst málið ekki bara um listina heldur einnig um einstaklinginn og 

hamingju hans. Það er ekki endilega tónlistin sem er aðalatriðið heldur frekar 

manneskjan og hamingja hennar. Hin listræna eða músíska hlið er mikilvæg öllum 

þvert á landamæri, menningarheima og aldur og ef hún af einhverjum orsökum verður 

út undan þá missum við tengslin við einn af grunnþáttum mannlegrar tilveru.  

 

Rannsóknin í þessu verkefni snérist meðal annars um að skoða hvort áhersla sé lögð á 

tónlist í leikskólum á Íslandi. Sýn Bjørkvold á hina músísku manneskju varpar ljósi á 

hvaða tilgang og erindi tónlist getur átt í menntun og uppeldi barna. Tónlistarstarf í 

leikskólum þarf einnig að skoðast út frá því að þar á að fara fram almenn menntun 

samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Því er ekki úr 

vegi að velta fyrir sér hvert hlutverk tónlistarinnar eigi að vera í almennri menntun.  

 

Bandaríski tónlistarkennarinn Bennett Reimer (2003) velti mikið fyrir sér gildi 

tónlistar í uppeldi og menntun þegnanna. Hann var atkvæðamikill á sviði 

tónlistarkennslufræðilegrar heimspeki (e. philosophy of music education). Hugmyndir 
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hans hafa borist víða og ýtt undir þá sýn að líta á tónlist sem skyldufag í almennri 

menntun. Reimer telur að tónlistarnám geti þroskað einstaklinginn á skipulegan hátt 

og bjóði upp á greind sem skilar sér í mikilvægri vitsmunalegri reynslu sem fæst ekki 

á annan hátt. Hann gerir sér grein fyrir að allar listgreinarnar hafi fagurfræðilegan 

tilgang og segir einnig að hver listgrein inniberi ákveðna tegund af hugsun sem 

einkennist af því hvaða sérstöku möguleikar felist í henni og hvaða yfirráðasvæði hún 

hafi. Tónlist einkennist af hljóðum, kraftmiklum eiginleikum sem snúast um 

tjáningarform og táknræna nálgun. Hún fjallar einnig um kenndir og getur dýpkað og 

slípað hina andlegu skynjun á tilfinningum. 

 

Reimer (2003) leggur áherslu á að kenna eigi tónlist vegna þess að hún er listform 

sem býður upp á óhlutbundna vitsmuni. Þessir vitsmunir stuðli að sjálfsskoðun og þar 

með sjálfsþekkingu sem snýst um að kynnast eigin tilfinningum. Með því verður 

andlegt líf manneskjunnar ríkara. Þessa tegund sjálfsþekkingar er að mati Reimers 

aðeins hægt að kenna og þroska í gegnum tónlist. 

 

Í bókinni Hvorfor musikk? gerir Varkøy (2006) samantekt á 

tónlistarkennslufræðilegum hugmyndum allt frá forngrikkjum til nútímans. Tilgangur 

skrifanna í bókinni er að sýna hversu löng söguleg hefð er fyrir því að tónlist skipti 

máli og eigi sinn sess í lífi manneskjunnar. Þetta á ekki síst við um uppeldis- og 

menntunargildi tónlistarinnar. Hann leggur áherslu á að lýsa hugmyndum um 

tónlistarmenntun en leggur ekki mat á hvernig eða hvort þær séu nothæfar. Hann 

leggur til að vangaveltur um gildi tónlistar í menntun geti styrkt fagvitund kennara.  

 

Varkøy (2006) fjallar um hugmyndir Reimer og þar kemur fram að tónlist eigi að vera 

hluti af almennri grunnmenntun vegna þess að tónlistarreynsla sé nauðsynleg öllum 

manneskjum ef þær eigi að fá tækifæri til að kynnast eðlislægum, grundvallarhliðum 

mannlegrar tilveru. Því eigi allir að fá tækifæri til að þroska tónlistarhæfileika sína 

með því að iðka tónlist. Þannig fái manneskjan möguleika á að tjá sig á fjölbreytilegri 

hátt en ella.  

 

Varkøy (2006) vekur einnig athygli á hugmyndum Sten Clod Poulsen (1980) en þær 

hafa haft áhrif og skilað innleggi í umræðuna um hvort tónlist eigi að vera skyldufag í 

almennri menntun. Poulsen leggur til haldbær rök fyrir því að listir eigi erindi þegar 
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um er að ræða menntastefnu sem boðar heilsteypta og heildræna nálgun í almennri 

menntun. Almenn menntun eigi að snúast um að skila fjölhæfum og sjálfstæðum 

einstaklingum til samfélagsins. En Poulsen skoðar almenna menntun bæði út frá 

áhrifum á persónulegt líf einstaklinganna en einnig út frá áhrifunum sem menntun 

einstaklinganna hefur á samfélagið í heild .  

 

Segja má að Poulsen (1980) leggi áherslu á að vitsmunir (d. intellekt) og listrænar (d. 

musiske) hliðar verði að haldast í hendur til að manneskjan verði heildsteypt. Að 

öðrum kosti skapist innri togstreita sem er neikvæð. Það mætti sjá fyrir sér blóm sem 

væri búið að vökva og það síðan sett niður í kjallara þar sem engin sól nær að skína. 

Blóm þurfa bæði sól og vatn til að þrífast. Hið listræna uppeldi gefur möguleika á að 

þroska tilfinningarnar og vitsmunina á sama tíma. Ef hið listræna er látið mæta 

afgangi vegna þess að það er ekki talið skipta máli getur það leitt af sér klofning. 

Upplifunin verður þá þannig að skynsemi og tilfinningar séu óskyld fyrirbæri sem eigi 

ekkert sameiginlegt og það myndar innri togstreitu hjá einstaklingnum. 

 

Poulsen (1980) álítur að sinnuleysi yfirvalda varðandi hlut listanna í almennu 

menntakerfi snúist að miklu leyti um það að halda við myndinni frá tímum 

iðnbyltingarinnar, af hinum litlausa, skynsemispersónuleika sem heldur 

tilfinningunum niðri. Valdhöfum standi ef til vill meiri ógn af skapandi, lifandi og 

tilfinningatengdum einstaklingum líkum þeim sem Bjørkvold lagði áherslu á. Þannig 

einstaklingar eru líklegri til að sýna sjálfstæði sem valdhafarnir túlka stundum sem 

„borgaralega óhlýðni“ og leggja áherslu á að slík hegðun sé ekki þóknanleg og ógni 

samfélaginu. Poulsen álítur að það sé ekki áhugaleysi á listum sem valdi viljaleysinu 

varðandi listgreinar í menntakerfinu. Þvert á móti séu listirnar ógnandi í hugum 

margra valdhafa sem vilja viðhalda viljalausum, ósjálfstæðum þegnum því þeir láti 

betur að stjórn. 

 

2.2. RAMMINN SEM AÐALNÁMSKRÁIN SETUR 

Segja má að einn af hornsteinum samfélagsins sé gott menntakerfi sem stuðlar að 

góðri almennri menntun þegnanna. Það á ekki síst við um menntun yngstu barnanna. 

Spurningin um það hvernig þessari almennu menntun skuli háttað er áleitin og stöðug 

leit að góðu svari er mikilvæg svo þróun menntakerfisins geti haldið áfram. Á Íslandi 

hafa verið sett lög um hin ýmsu skólastig, allt frá leikskóla- til háskólastigs. 
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Aðalnámskrár sem setja rammann utan um skólastarfið á hverju stigi hafa einnig verið 

samþykktar og er skólastofnunum ætlað að taka mið af þeim gildum og sjónarmiðum 

sem þar eru sett fram (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hér á eftir 

verður fjallað um þá ramma sem hið opinbera setur og sérstaklega horft til 

leikskólastigs. Aðalnámskrár allra skólastiga skiptast í tvennt, annars vegar almennan 

hluta sem er þeim öllum sameiginlegur og hins vegar sértækan hluta sem fjallar 

sérstaklega um hvert skólastig.  

 

2.2.1 Almenni ramminn – grunnþættirnir fyrir öll skólastigin 

Líta má á almenna menntun sem leið til að efla einstaklinginn svo hann verði færari 

um að takast á við hin margþættu verkefni á lífsleiðinni. Á blaðsíðu 15 í Aðalnámskrá 

grunnskólans, almennum hluta, stendur: „Almenn menntun byggist á fjölbreyttu námi 

á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og samfélags.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þegar Aðalnámskrár leik- og grunnskólans eru 

skoðaðar sést að tónlist hefur hlutverk í almennri menntun innan íslenska 

skólakerfisins. (Mennta-og menningarmálráðuneytið 2011 og 2013). Hér á eftir 

verður rýnt í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 til að athuga hvort og hvernig 

tónlistarstarf samrýmist sjónarmiðunum sem þar koma fram. 

 

Í formála núgildandi Aðalnámskrár leikskóla kemur fram sú megin hugsun að 

ramminn utan um nám og kennslu myndist af sex grunnþáttum. Þeir eru: 

• Læsi 

• Sjálfbærni 

• Heilbrigði og velferð 

• Lýðræði og mannréttindi 

• Jafnrétti 

• Sköpun 

Einnig er talað um mikilvægi þess að taka mið af grunnþáttunum til að stuðla að því 

að einstaklingar framtíðarinnar verði „gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í 

jafnréttis- og lýðræðissamfélagi.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

5). Lögð er áhersla á að í okkar samfélagi gegni skólarnir mikilvægu hlutverki til að 

tryggja öllum jafnan aðgang að tækifærum til að þroska með sér þætti sem ýta undir 

gagnrýna og skapandi hugsun. Í skólunum eigi nemendum því að gefast jöfn tækifæri 

til að þjálfa hæfni í að takast á við hinar ýmsu félagslegu og menningarlegu aðstæður. 
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Þetta eru hvort tveggja mikilvæg atriði til að geta tekið virkan þátt í lýðræðislegu 

samfélagi.  

 

Poulsen (1980), sem er talsmaður þess að listir eigi að vera hluti af almennri menntun, 

benti á að oft sé auðveldara að tjá sig í gegnum listir en með öðrum hætti. Listirnar 

bjóði upp á tilfinningalega útrás og sálræna losun sem eykur næmni. Listræn fög 

stuðli að nauðsynlegri samfélagslegri gagnrýni því einstaklinagarnir hafi í gegnum 

þau tækifæri til að mynda sterka tengingu við sinn innri mann sem hvetji til 

meðvitundar og sjálfstæðrar hugsunar, meðal annars um samfélagsleg málefni.  

 

Í almenna hlutanum kemur fram að aðalnámskrá skuli vera leiðarvísir sem starfsfólk 

leikskólanna tekur mið af þegar skólastarf er skipulagt þannig að öll börn búi við 

góðar menntunar- og uppeldisaðstæður í leikskólum landsins. Fram kemur að hver 

skóli skuli útfæra sína eigin skólastefnu sem tekur mið af aðalnámskránni en markist 

þó einnig af faglegum áherslum, stefnu og sérkennum á hverjum stað. Tekið er skýrt 

fram að viðfangsefni og starfshættir skólanna skuli vera fjölbreyttir til að „...stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“. Aðalnámskráin eigi að vera 

„sáttmáli í þágu barna sem byggist á heildstæðri sýn á barnið með hagsmuni þess og 

velferð að leiðarljósi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8 og 22). 

Grunnþættirnir eiga að skapa rammann utan um leikskólastarfið eins og áður var 

nefnt. Ramminn er opinn og býður því upp á fjölbreyttar námsleiðir. Ein leiðin sem 

hægt er að fara liggur í gegnum tónlist og iðkun hennar. En í Aðalnamskrá leikskóla 

er ekki bara fjallað um grunnþætti menntunar heldur eru þar líka tilgreind fjögur 

sérstök námssvið sem hver leikskóli á að flétta saman við allt leikskólastarfið og 

einnig við grunnþættina. Hér á eftir er ætlunin að líta til þessara námssviða og skoða 

tengsl þeirra við tónlist.  

 

2.2.2 Námssvið leikskólans 

 

Læsi og samskipti 

Læsi er skilgreint nokkuð vítt í aðalnámskrá bæði í almennum hluta og þeim sem 

sérstaklega er ætlaður leikskólanum. Þar kemur fram að læsi sé félagslegt í eðli sínu 

m.a. vegna þess að það snúist um samkomulag manna um málnotkun og merkingu 
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orða. Samkvæmt almenna hluta aðalnámskráarinnar snýst læsi meðal annars um að ná 

tökum á tiltekinni lestrar- og ritunartækni ásamt færni í stafrænu læsi, miðlamennt og 

miðlalæsi. Meginmarkmið læsis er skilgreint sem svo að það eigi að virkja 

einstaklingana til eigin tjáningar á veruleikanum með persónulegri merkingarsköpun í 

gegnum þá miðla og tækni sem völ er á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

Í sértæka hlutanum er skilgreiningin á læsi einnig víð og býður upp á tengingu 

hugtaksins við menningarlegt- og listrænt læsi. Bent er á að börn noti ýmsar 

tjáningaleiðir til samskipta, t.d. í gegnum tónlist, ýmis hljóð, hreyfingu, dans, 

myndmál og fleira. Læsi í víðum skilningi sé þáttur sem verði að vera fyrir hendi til 

að einstaklingurinn geti átt fjölbreytt samskipti og tjáð ýmsar upplifanir, tilfinningar 

og skoðanir. Tónlist rúmast því undir námssviðinu læsi og samskipti. Ekki síst vegna 

þeirra tjáningarmöguleika sem hún býður upp á. Tjáningarmöguleikarnir í gegnum 

tónlist verða síðan fjölbreytilegri eftir því sem tónlistarlegt læsi eykst. Tónlistarlegt 

læsi í leikskólasamhengi myndi þá snúast um að hafa möguleika til að kynnast tónlist 

á sem fjölbreytilegastan hátt, hvort sem um er að ræða hlustun, söng, hljóðfæraleik, 

upplifun eða sköpun.  

Bjørkvold (1989) og Reimer (2003) eru sammála um að manneskjan geti komist nær 

sínum innsta kjarna í gegnum tónlistina og þannig gefist henni fleiri 

tjáningarmöguleikar. Bjørkvold segir að listin gefi manneskjunni tækifæri til að njóta 

sín, losa um og vekja hið skapandi eðli og þá verði fagurfræðilega tjáningin kryddið í 

tilverunni. Og Reimer telur að besta leiðin til að upplifa og deila upplifun af lífinu 

með öðrum sé í gegnum listina. Listin inniberi ekki þau nákvæmu tákn sem orðuð 

samskipti gera. Hún bjóði upp á og búi til innsæi á meðan orðuð samskipti bjóði upp á 

og búi til upplýsingar (Reimer 1970 í Varkøj, 2006).  

 Á svipuðum nótum bendir Poulsen á að ein af forsendunum fyrir því að einstaklingur 

verði heilsteyptur sé að hann ráði yfir vissum listrænum tjáningarformum. Það eykur 

næmnina fyrir öðru fólki og einnig möguleikana á að tjá sína eigin meðvitund eða að 

gera sig skiljanlegan fyrir öðrum (Poulsen í 1980, í Varkøy, 2006).  

 

Í yfirlitsgrein Twardosz (2012) um áhrif margskonar reynslu á heila barna skoðar hún 

meðal annars greinar sem tengjast áhrifum tónlistar. Þar kemur fram að nokkrar 
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rannsóknir sýni tengingu tónlistar við bæði ákveðna tegund tilfinningalæsis en líka 

við hið tæknilega læsi, m.a. í gegnum þróað heyrnarskyn.  

 

Þannig má segja að einstaklingur sem hefur fengið möguleika á að kynnast tónlist á 

fjölbreyttan hátt öðlist tónlistarlegt læsi og búi yfir aukinni hæfni til tjáningar á 

veruleika sínum og meðvitund. Líklegt er að sá einstaklingur auki einnig næmni sína 

gagnvart öðru fólki sem aftur eykur samskiptahæfni hans.  

 

Heilbrigði og vellíðan  

Umfjöllunin um þennan þátt í almenna hlutanum markast bæði af líkamlegu og 

andlegu heilbrigði. Velferð og vellíðan nemendanna er ekki síst mikilvæg vegna 

langrar daglegrar viðveru þeirra í skólunum og því er mikilvægt að skapa jákvæðan 

skólabrag sem einkennist af vellíðan; hvort sem um ræðir andlegar, líkamlegar eða 

félagslegar hliðar. Tónlist getur stuðlað að heilbrigði og vellíðan. Það á ekki síst við 

um andlegar og félagslegar hliðar eins og Campell og Scott-Kassner (2002) benda á 

þegar þær segja að við samsöng eða samspil geti skapast gleði og samkennd sem 

sjaldgæft sé að ná fram á jafn auðveldan hátt og í gegnum slíka tónlistarlega virkni.  

 

Í sértæka hlutanum er lögð rík áhersla á sjálfsmynd barnsins í umfjölluninni um 

heilbrigði og vellíðan. Þar er undirstrikað að líðan barnsins hafi áhrif á trúna á eigin 

hæfni sem og vilja og getu til að takast á við hin ýmsu viðfangsefni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

Eins og Bjørkvold (1989), Dewey (1990) og fleiri hafa bent á, eru börn leikandi, 

forvitnir og skapandi rannsakendur. Gleðin sem fylgir upplifuninni af söng, 

hljóðfæraleik og dansi hefur áhrif á að barnið fær tækifæri til að kynnast sjálfu sér 

betur. Upplifunin af því að ná tökum á einhverju skilar sér í auknu sjálfstrausti og 

sterkari sjálfsmynd (Sæther og Aalberg, 2006). Segja má að það eigi sérstaklega við 

ef þess er gætt að barnið upplifi tónlist á jákvæðan hátt í gegnum sköpun, 

endursköpun eða hlustun. Þá öðlast barnið aukna trú á getu sinni til að syngja, spila, 

dansa, semja, spinna og njóta.  

 

Sjálfbærni og vísindi 

Eitt af því sem sjáfbærni felur í sér er að hver kynslóð skili umhverfinu til afkomenda 
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sinna í góðu ástandi þannig að möguleikar komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum séu ekki skertir og þannig sé gætt að jöfnuði kynslóðanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Oft er hugtakið sjáfbærni fyrst og fremst tengt við 

það að varðveita náttúrulegar auðlindir en sjálfbærni snýst um fleiri þætti. Í 

aðalnámskránni er bent á að eitt af því sem þarf að gæta að til að ná jöfnuði milli 

kynslóða sé: „að tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafnhátt 

undir höfði.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14).  

 

Þegar hugsað er um hlutverk menningar og þar með tónlistar í þessu samhengi er 

hægt að benda á skilgreiningu Ágústs Einarssonar hagfræðings á menningu í bókinni 

Menningarhagfræði. Ágúst skilgreinir menningu sem mannlega hegðun sem berst 

kynslóða á milli og mótast af reynslu einstaklinga á löngum tíma. Hann telur að 

menning skapi, lýsi, varðveiti og miðli umhverfi og tilfinningum alls mannlegs 

samfélags. Það á sér stað í gegnum listir, framleiðslu á menningarafurðum, íþróttir, 

venjur, trú og hugmyndir. Hann telur einnig til menningar allt starf sem snýr að því að 

miðla og koma henni á framfæri (Ágúst Einarsson, 2012). Það er því óhætt að 

undirstrika mikilvægi kennara að þessu leyti. Þeir eru í kjöraðstöðu til að bera 

menningararfinn milli kynslóða og koma honum á framfæri, þar á meðal 

tónlistararfinum. Þetta hlutverk kennarans er ekki síst mikilvægt þegar litið er til þess 

að menningararfur og menning eru þættir sem líklegir eru til að hafa áhrif á 

sjálfsmynd þjóðar. Í því samhengi má spyrja hvort sjálfbært samfélag sé raunverulegt 

eða mögulegt án eigin menningar.  

 

Segja má að ein hlið tónlistariðkunar í leikskólum snúist um að leggja sitt af mörkum 

til að halda menningararfinum við með því að varðveita hina ýmsu leiki og söngva 

sem börn hafa notað í gegnum tíðina. Ef enginn kennir börnunum leikina og lögin þá 

tapast þau að lokum og hverfa (Una Margrét Jónsdóttir, 2010). Eitt af því sem lætur 

okkur finna fyrir að við erum hluti af samfélagi er menningin og tónlist er hluti af 

menningu. Einnig má segja að tónlist snerti við umhverfis- og félagslegum þáttum 

sem skila sér milli kynslóða, því hægt er að læra að þekkja og skilja náttúruna í 

gegnum tónlist og nota efnivið úr náttúrunni til að iðka tónlist. 

 

Þegar kemur að því að tengja tónlist við vísindi er hægt að benda á að fjölmörg 

sönglög eru til um náttúruleg fyrirbrigði. Eðli og tíðni hljóða getur komið við sögu 
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þegar hljóðfæri eru skoðuð og hljóðgjafar rannsakaðir.  

 

Í rannsókn þeirra Miksza og Gault (2014) kom fram að beiting tónlistar í 

stærðfræðikennslu skilar góðum árangri í bandarískum leikskólum (e. kindergarten) 

þar sem tónlist var notuð til að ná til barna og ýta undir stærðfræðinám þeirra. Þetta á 

sérstaklega við um einfalda stærðfræði.  

 

Sköpun og menning 

Óhætt er að segja að menning geti tvinnast inn í allt starf í leikskólum því að 

uppeldis-, umönnunar- og námshlutverk leikskólanna felst meðal annars í því að 

mennta börn og auka þannig mennsku þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Guðmundur Finnbogason skilgreinir menntun á eftirfarandi hátt í bók sinni 

Lýðmenntun: 

„ ...virðist hitt liggja jafnnærri að menntun sé fólgin í þroskun og þróun 

mannseðlisins. Orðið bendir sjálft á þetta. „Menntun“ er samstofna við 

„maður“, og að menntast ætti því að þýða að „verða að manni“ “  

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 31) 

 

Síðan væri hægt að halda áfram og segja að menning rækti manninn. Á ensku og 

reyndar fleiri tungumálum er orðið „culture“ notað yfir menningu. „Culture“ er dregið 

af latneska orðinu „cultura“ sem þýðir í senn ræktun, umönnun og þjálfun (latin-

dictionary.net). Íslenska orðið menning er því lýsandi á margan hátt um það sem 

menning inniber; Menning ræktar manninn.  

 

Menning er því ekki einfalt hugtak og býður upp á mismunandi skilgreiningar.  

Það sem fyrst kemur upp í hugann þegar orðið menning ber á góma gæti verið; allt 

sem eflir mannsandann. List og listsköpun, siðir og venjur.  

 

Í sérhluta Aðalnámskrár leikskóla er talað um sköpun sem mikilvægan þátt í þroska 

og námi barnanna. Lögð er áhersla á að skapandi starf eigi að beinast að ferlinu sjálfu, 

gleðinni tjáningunni og náminu sem verður til þegar ímyndun, hugmyndir og 

tilfiningar fái að njóta sín. 

Umhverfi leikskóla á að örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna. 

Menning er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik barna, lýðræði, 

skapandi starfi og þjóðmenningu. Gera skal barninu kleift að nálgast 

viðfangsefni frá mörgum hliðum og á eigin forsendum. Hlutverk 

leikskólakennara felst m.a. í því að velja leiðir sem hvetja til skapandi 
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hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða hjá börnunum. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 31) 

 

Tónlist getur styrkt áræðni og frumkvæði sem ýtir undir sköpun. Tónlist er 

tjáningarform sem hægt er að nýta til að tjá tilfinningar án orða. Hún ýtir undir gleði 

og hvetur til sköpunar. Endursköpun á sér stað þegar tónlist er flutt. Hver og einn fær 

tækifæri til að setja sitt mark á það sem verið er að flytja, hvort sem um er að ræða 

dans, hreyfingu með tónlist, söng eða hljóðfæraleik.  

 

Eftir þessa yfirferð á því hvernig tónlist tengist við skilgreind námssvið leikskólans 

má að lokum benda á augljósa tengingu sem er að finna í leiðarljósum Aðalnámskrár 

leikskóla. Eitt þessara mörgu leiðarljósa birtist á eftirfarandi hátt: „ -Í leikskóla á að 

hvetja börn til að túlka og tjá sig á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, hreyfingu, 

myndmál, tónlist, tungumál, tölur og tákn.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 24). Einnig er lögð rík áhersla á að börn fái tækifæri til að tjá sig á 

fagurfræðilegan hátt meðal annars í gegnum söng og tónlist og beinlínis bent á að þau 

eigi að fá tækifæri til að skapa og taka þátt í menningarlegum uppákomum. 

 

Eins og áður kom fram má segja að Uppeldisáætlun fyrir leikskóla sé undanfari 

aðalnámskránna tveggja sem gefnar hafa verið út fyrir leikskóla 1999 og 2011. Í 

Uppeldisáætluninni var sleginn ákveðinn tónn varðandi uppeldis- og námssviðin í 

leikskólastarfi. Þar er Tónlist, hljóð og hreyfing sett fram sem eitt af sex námssviðum. 

Þessu tiltekna námssviði eru síðan gerð góð skil í áætluninni og þar kemur fram að 

tónlist hafi gildi fyrir alhliða þroska barna og því sé mikilvægt að hún eigi fastan sess 

í leikskólastarfi. Bent er á að hún sé dýrmætur þáttur í allri þjóðmenningu sem flytjist 

milli kynslóða og veiti gleði og lífsfyllingu. Þá er tekið fram að tónlist sé ekki 

eingöngu hluti af faguruppeldi heldur sé hún einnig vel fallin „... til eflingar 

tilfinninga-, hreyfi- og vitþroska...“ (Menntamálaráðuneytið, 1993).  

 

Sem betur fer hefur þessi tónn ekki hljóðnað heldur virðist hann óma enn. Hér á eftir 

verður gerð stutt samantekt á því hvað getur falist í tengingu tónlistar við fjóra 

þroskaþætti sem tónlist og iðkun hennar getur haft áhrif á. 
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2.3. TÓNLIST SEM NÁMS- OG ÞROSKALEIÐ 

Grunnþættirnir sem tengdir eru við námssvið leikskólans í Aðalnámskrá leikskóla 

2011 og fjallað var um hér að ofan, tengjast meðal annars því að gera einstaklingana 

hæfari félagslega með því að efla læsi þeirra í víðum skilningi ásamt tjáningar- og 

samskiptahæfni, efla hreysti, auka vellíðan, ýta undir sjálfbærni, sköpun og menningu. 

Einnig kom fram að hægt sé að líta á tónlist sem eitt af þeim fjölmörgu verkfærum 

sem nýtast til að móta heilsteyptar manneskjur og stuðla að því að börn nái að 

þroskast á heildrænan hátt (Bjørkvold 1989; Poulsen 1980; Reimer, 2003; Varkøj, 

2006). 

 

Orðið þroski getur haft ýmsa merkingu og ekki er alltaf ljóst við hvað er átt. Við 

skilgreiningu orðsins fylgja oft jákvæðar væntingar um að eitthvað verði betra og 

komist á hærra plan. En þroska er líka hægt að skoða sem breytingu eða 

breytingarferli segja Sæther og Aalberg (2006). Þroski snýst ekki bara um eitthvað 

fyrirfram ákveðið markmið sem næst og þá kemst einstaklingurinn á næsta stig heldur 

þarf að hugsa um þroska sem breytingaferli. Því ætti frekar að líta á ferlið en 

útkomuna þegar um tónlistarnám sem náms- og þroskaleið er að ræða. Fredens og 

Fredens (1992) segja að í tónlistinni sé að finna grundvallaratriði sem hafi áhrif á 

þroska okkar og þau vilja meina að enginn miðill hafi jafn sterk áhrif og tónlist, hvort 

sem um ræðir líkamleg eða tilfinningaleg áhrif.  

 

Alhliða tónlistarvirkni og iðkun hennar getur haft áhrif á hreyfiþroskann, tungumálið, 

ímyndunaraflið, sköpunarþörfina, tilfinningaþroskann og félagsfærnina (Leif 

Ramfjord í formála að Sæther og Aalberg, 2006). Hér á eftir verða tengsl tónlistar við 

þroskaþætti skoðuð. 

 

2.3.1 Hreyfiþroski 

Hreyfing er eitt af fyrstu tjáningarformunum sem börn nýta sér. Með hreyfingu geta 

þau tjáð sig og átt samskipti án orða (Koff, 2000). Fredens og Fredens (1992) telja að 

tónlist og hreyfing tvinnist oft saman því tónlist ýtir undir tjáningu og á það ekki síst 

við um hreyfingu með tónlist. Þau líta á tónlist sem hljóð á hreyfingu og leggja þannig 

áherslu á að tónlist og hreyfing séu samtvinnuð og eiginlega óaðskiljanleg fyrirbæri. 

Þau benda á að ef barn á í erfiðleikum með hreyfingar eða að læra og muna hluti er 

líklegt að hrynæfingar geti hjálpað. 
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Hrynurinn í tónlist hefur jákvæð áhrif á mikilvæga þætti hreyfiþroska. Beisman 

(1967) gerði rannsókn á hvaða áhrif taktfastur undirleikur hefði á hreyfigetu barna. 

Niðurstöður leiddu í ljós að börnin sýndu betri frammistöðu við athafnir eins og að 

grípa bolta, hoppa, halda jafnvægi og klifra með taktfastri tónlist heldur en án. Þannig 

væri hægt að segja að tónlist örvi og þroski hreyfingar og samhæfingu þeirra. 

 

Monica C. Jogeroth (1994) talmeinfræðingur leggur áherslu á mikilvægi þess að 

tvinna saman hreyfingu og talþjálfun. Meðal annars vegna þess að það eflir tengingu 

milli heilahvelanna. Þess vegna eru hreyfisöngvar upplagðir til málörvunnar. 

Talmeinafræðingarnir Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir (2009) hafa einnig 

bent á gildi þess að nota hreyfingu og tónlist til að örva málþroska og hljóðnám barna. 

Málhljóðin eru þá þjálfuð með söng og hreyfingu og slíkt hljóðnám ýtir undir sterkari 

hljóðkerfisvitund sem er mikilvæg undirstaða lestrarnáms.  

 

2.3.2 Málþroski og heyrnarskyn 

Við notum heyrnina til að skynja umhverfið og eiga í samtali við það. Carleton (2000) 

segir að hlustun efli og örvi heyrnarskynið. Þegar heyrnarskynið er örvað til dæmis 

með hlustun á tónlist, þjálfast og þroskast heyrnin. Sú þjálfun er nauðsynleg til að 

barnið geti öðlast hæfni í að greina og læra hin mörgu hljóð sem koma fyrir í 

tungumáli. Heyrnarskyn og málþroski eru því tengd. 

 

Þó hægt sé að segja að tónlist sé tungumál án orða þá er samt sem áður til staðar 

tenging milli tónlistar og tungumáls í hefðbundnum skilningi þess orðs því tónlist 

getur haft áhrif á málþroska barna. Samkvæmt málvísindamanninum Jederlund (2003) 

hefst málþroski nokkru áður en við byrjum að geta myndað orð. Börn byrja snemma 

að þjálfa hin ýmsu hljóð sem nauðsynlegt er að hafa á valdi sínu til að geta seinna 

myndað orð. Málþroski byggir að mörgu leyti á alhliða samskiptum. Í þessu samhengi 

má rifja upp meiningar Bjørkvold (1989) um nauðsyn hinna músíkölsku tjáskipta sem 

einkenna fyrstu samskipti ungabarnsins við foreldra sína. Foreldrar breyta oft 

röddinni, nota til dæmis meiri breidd í tónhæð og ýmis önnur hljóð sem eru ekki 

eiginleg orð. Það er því óhætt að segja að börn upplifi snemma að hægt sé að nota 

grunnþætti tónlistar; tónhæð, hljóð, takt o.fl. til að þjálfa samskipti og einnig til að 

rannsaka og tileinka sér hljóð sem síðar nýtast við tileinkun tungumáls.  
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Jederlund (2003) segir að málþroskinn sé skoðaður út frá tveimur megin fræðum; 

hljóðfallsfræði og málfræði. Hljóðfallsfræðinálgunin snúi að tónlistartengdum þáttum 

eins og hljómfalli, tónmyndun, tónhæð, hrynjanda, áherslum og lengd hendinga (með 

hendingalengd er átt við tilfinningu fyrir byrjun og endi hendinga í texta). 

Málfræðileg nálgun snúist meira um tungumálahljóð eins og sérhljóða eða samhljóða. 

Hinn hljóðfallslegi þroski eða tónlistin í tungumálinu ef svo má að orði komast er því 

mikilvæg undirstaða þess að maður geti numið, skilið og notað samhangandi 

tungumál. 

 

Því má segja að rímaður texti, þulur og söngvar, sérstaklega hreyfisöngvar séu allt 

saman atriði sem hafi jákvæð áhrif á málþroskann. Sæther og Aalberg (2006) telja að 

innihald þulunnar eða sönglagsins sé ekki aðalatriði heldur það hvernig flutningurinn 

er. Með öðrum orðum væri hægt að segja „Bull er ekki bannað“. Bullið getur virkað 

sem mjög öflug málörvun svo framarlega sem framsetningin er lifandi og meðvituð. 

Þá er hægt að líta til mismunandi tónhæðar, hraða eða styrkleika. Nota mismunandi 

raddblæ (músarödd/tröllarödd) hafa þögn á milli lína til að þjálfa hendingamótun, 

leggja áherslu á fyrsta eða síðasta orðið í hverri línu og fleira í þeim dúr.  

 

Þegar um málþroska er að ræða koma fleiri mikilvægir þættir við sögu; 

merkingarfræði og hljóðkerfisfræði eru meðal þeirra og aftur er hægt að tengja við 

tónlist. Skilningur á því sem sagt er mótast meðal annars af því hvernig það er sagt. 

Blær raddarinnar getur haft áhrif á hvernig barn skilur það sem sagt er. Hægt er að 

leggja áherslu á meiningu orða með því að t.d. stappa í gólfið ef maður segir gólf eða 

banka á glugga þegar maður segir gluggi (Sæther og Aalberg, 2006). Hér væri þá 

einnig um þjálfun í hugtakaskilningi að ræða. Hljóðkerfisvitund snýst um næmni eða 

tilfinningu fyrir málhljóðum þ.e. hinum ýmsu hljóðum í tungumálinu (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2007) og hana er hægt að þjálfa með tónlistarvirkni því söngvar og  

tónlistarleikir geta nýst til að þjálfa hin ýmsu hljóð tungumálsins. Sterk 

hljóðkerfisvitund er þar að auki mikilvæg þegar kemur að lestrarnámi. Í ritgerð Önnu 

Jónu Guðmundsdóttur (2012) um tengingu tónlistar við lestrarnám kemur fram að 

börn með góða hljóðkerfisvitund séu líklegri til að eiga auðvelt með lestrarnám. 

 

Þegar barn tileinkar sér tungumál til notkunar við tjáningu hlýtur þjálfun raddarinna 

og talfæranna að hafa þýðingu. Inge Marstal (2008) hefur bent á að með söngiðkun 
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fari fram þjálfun á bæði rödd og öndunarfærum. Hvort tveggja eru atriði sem þarf að 

þroska til að ná tökum á tungumáli. 

 

2.3.3 Félagsþroski 

Eitt af því sem félagsþroski snýist um er að geta átt samskipti við umhverfi sitt og 

aðrar manneskjur. Hugtakið samskipti (e. communication) kemur úr latínu 

communicare og getur þýtt að sameinast í athöfn, deila einhverju saman eða nálgast 

sameiginlegan skilning (latin-dictionary.net). Íslenska þýðingin endurspeglar þessa 

merkingu vel. Til að geta átt samskipti við aðra þarf athyglin að vera vakandi. Þjálfun 

samskipta í gegnum tónlist getur stundum verið auðsóttari heldur en þjálfun sem 

byggir á færniþáttum eins og tungumálafærni. Tjáning í gegnum tónlist er því 

tjáningarmáti sem nýtist ef tungumálafærni er ekki fyrir hendi (Sæther og Aalberg 

2006). 

Rússneski félagssálfræðingurinn Lev S. Vygotsky (1980) hefur haft mikil áhrif á 

hugmyndir um þroska og nám. Kenningar Vygotsky ganga meðal annars út á að 

félagsleg samskipti gegni mikilvægu grunnhlutverki í þroskaferli manneskjunnar. 

Vygotsky sér einstaklinginn, umhverfi hans og menningu sem eina heild. Hann lítur 

svo á að þroskaferlið mótist af samtali milli innri þroska einstaklingsins og áhrifa frá 

umhverfinu.  

 

Hjá Vygotsky (1980) kemur fram að fullorðnir, sérstaklega foreldrar og kennarar, séu 

mestu áhrifavaldarnir í félagsmótun barna. Þegar um tónlistarlega athöfn eins og söng 

er að ræða þá nemur barnið alls konar skilaboð og „merki“ eins og tónfall, munnlegar 

athugasemdir, svipbrigði og látbragð sem hefur áhrif á hvernig barnið temur sér 

viðeigandi hegðun. Þessi „merki“ stuðli að því að börnin skynji betur menninguna í 

sínu umhverfi bæði í víðum skilningi og einnig þröngum eins og í tónlistarsamhengi. 

Dæmi um þetta væri ef barn lærir lag sem er hluti af menningararfi heimalandsins, 

verður barnið hluti af félagslegri heild sem þekkir sama lagið. Barnið sameinast um 

lagið með öðrum en upplifir lagið einnig sem einstaklingur því hægt er að segja að 

hver og einn finni sjálfan sig í því að kunna ákveðið lag. Barnið eignast lagið ef svo 

má segja en um leið kynnist það betur sameiginlegum mennigarlegum söngarfi. Barn 

sem á erlenda foreldra gæti kynnt lög og tónlist frá heimalandi sínu sem er auðgandi 

fyrir alla (Campell og Scott-Kassner, 2002).  
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Campell og Scott-Kassner (2002) fjalla einnig um gleðina sem fylgir því að syngja og 

spila með öðrum. Þátttakendur upplifi gjarnan samvinnu og virðingu fyrir öðrum. 

Þannig þjálfist tillitssemi og sameining verður til þvert á aldur eða uppruna. Þær taka 

sem dæmi að innflytjandi sem lærir söngva og hreyfileiki með innfæddum verði hluti 

af hópnum með þátttöku í slíkri félagslegri athöfn. Þannig er hægt að koma á framfæri 

allskonar menningarlegum gildum og kynna framandi menningu í gegnum söngva og 

tónlist. Segja má að tónlist hafi ótvírætt gildi í félagslegu samhengi. Hún gegnir stóru 

hlutverki í ýmsum félagslegum athöfnum eins og trúarathöfnum og hverskyns 

samkomum til að beina kröftum og hugsun í eina átt þegar allir sameinast um eitthvað 

eitt ákveðið.  

 

Sæther og Aalberg (2006) vekja athygli á að hægt sé að nota frumþætti tónlistar eins 

og hryn, púls, hljóma, styrkleikabreytingar (n. dynamik), tempó o.fl. til að framkalla 

ákveðið andrúmsloft eða stemningu. Þeir sem sameinast í tónlistariðkun geta búið til 

andrúmsloft í sameiningu og tengst með því að skynja tilfinningar hvors annars í 

gegnum stemninguna sem varð til í orðalausum tónlistartengdum samskiptum. 

Þátttakendur fá tækifæri til að tjá tilfinningar í gegnum tónlistina og þannig getur 

tónlistin nýst sem miðill til að þjálfa samskiptahæfni og um leið efla félagsþroskann.  

 

2.3.4 Tilfinningaþroski 

Margir segja að tónlistin sé ein sterkasta leiðin sem manneskjan hafi til að tjá 

tilfinningar. Helga Rut Guðmundsdóttir (2013) bendir á að tónlist hafi auðveldlega 

áhrif á tilfinningar og líðan og sé jafnframt öflugur miðill frumtilfinninga. Þetta sé til 

dæmis hægt að sjá á líkamlegum og tilfinningalegum viðbrögðum ungbarna við 

tónlist og hljóðáreiti. 

 

Sumir segja að tónlistin sé tungumál án orða. Tónlist er menningartengt fyrirbæri og 

ef tónlist væri tungumál þá væri hún tungumál tilfinninganna segja Fredens og 

Fredens (1992). Benestad (1993) talar um að tónlist sé sammannlegt tungumál; 

tungumál hjartans. Peter Bastian (2011) hefur í sínum skrifum bent á hvernig tónlist 

og tilfinningar tengist órjúfanlegum böndum í hefðbundnum tónlistararfi þjóðlaga. 

Tónlistin talar sínu máli og með tónlistarflutningi er hægt að tjá hluti án orða á mjög 

sterkan hátt. Fólk sem skilur ekki tungumál hvors annars getur tjáð tilfinningar á 

skýran hátt með tónlistinni og þannig náð sambandi við aðrar manneskjur óháð 
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eiginlegu tungumáli. Tungumál tónlistarinnar getur verið erfitt að þýða yfir í orð, 

nánast ómögulegt og Bastian álítur að þess vegna hafi manneskjan þörf fyrir að tjá sig 

í gegnum tónlist.  

 

Tónlist hreyfir við og getur vakið upp ýmiskonar tilfinningar (Helga Rut, 2013). 

Vellíðan, hræðsla, reiði, gleði, kraftur og mýkt eru dæmi um tilfinningar sem tónlist 

getur vakið upp. Stundum er erfitt að tjá tilfinningar með orðum en tónlist gefur 

möguleika á tjáningu án orða. 

 

Reimer (2003) lítur svo á að manneskjan komist nær sínum innsta kjarna eða sjálfi á 

einstakan hátt í gegnum tónlist og þannig nái einstaklingurinn að þroska dýpri 

sjálfsvitund. Reimer bendir á að við tengjumst tilfinningum okkar milliliðalaust í 

gegnum tónlist. Þá er hann ekki að meina vitneskjuna um tilfinningarnar heldur beina 

skynjun við þær í gegnum tónlistina. Reimer leggur áherslu á þá skoðun sína að þessi 

andlega skynjun á tilfinningum í gegnum tjáníngaríkt form myndi að stórum hluta 

gildi og tilgang tónlistarinnar. Þessi sjónarmið koma líka fram hjá Bjørkvold (1989). 

Báðir leggja áherslu á gleðina og vellíðanina sem fylgir tónlist og iðkun hennar.  

 

2.4. ÁHRIFAÞÆTTIR INNAN LEIKSKÓLANS 

Tónlistarstarf er eitt af þeim fjölmörgu atriðum sem fara fram í leikskóla. Þó viljinn sé 

fyrir hendi til að hafa tónlistarstarf sýnilegt og vel virkt þá er margt sem hefur áhrif á 

hvort sú verði raunin. Fyrir hendi þarf meðal annars að vera viljugt starfsfólk, 

utanumhald, aðstaða, aðbúnaður og áhugasamir stjórnendur. 

 

2.4.1 Hver sér um tónlistarstarfið? 

Eðlilegt er að líta svo á að ábyrgð þeirra sem kenna ungum börnum sé mikil. Ekki síst 

ef haft er í huga að grunnurinn að öllu frekara námi byggist upp að miklu leyti í 

leikskólum, sérstaklega hérlendis þar sem meirihluti barna sækir leikskóla frá tveggja 

ára aldri eins og áður hefur verið nefnt. Stundum hvarflar að manni að almennt sé 

álitið að þegar um litla einstaklinga er að ræða þurfi lítið til að halda utan um kennslu 

þeirra en þegar um stóra einstaklinga er að ræða þurfi meiri eða vandaðri kennslu. Öll 

kennsla á að sjálfsögðu að vera vönduð en ætla má að það eigi sérstaklega við um 

kennslu ungra barna. Þau eru að mótast og óhætt að segja að grunnurinn sem lagður er 

á þessum mótunarárum hafi langtímaáhrif á einstaklinginn.  
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Flohr (2005) sem er prófessor og tónlistarkennari hefur langa reynslu af kennslu 

ungra barna. Hann hefur með skrifum sínum meðal annars beint athyglinni að 

menntun og kennslu yngstu nemendanna og vekur athygli á misskilningi sem hann 

álítur að sé beinlínis hættulegur menntakerfinu og þar með þegnum samfélagsins. Þar 

á hann við þann misskilning að þeir sem kenni ungum börnum þurfi ekki að vera eins 

hæfir og þeir sem kenni eldri börnum eða fullorðnum. Hann telur að þessu sé öfugt 

farið sérstaklega í ljósi þess að grunnurinn mótast á fyrstu æviáum manneskjunnar. Á 

þeim grunni byggist allt sem einstaklingurinn lærir seinna á ævinni (Flohr, 2005).  

 

Fullorðið fólk er fyrirmyndir barnanna eins og Vygotsky (1980) benti á. Börnin verja 

stórum hluta dagsins með kennurum og starfsfólki skólanna og mikil mótun á sér stað 

þar. Segja má að við fullorðna fólkið stýrum að mestu leyti tónlistarheimi barna. Þess 

vegna er mikilvægt að uppeldisstarfsfólk; kennarar og aðrir sem sjá um menntun 

barnanna, hafi einhverja innsýn í og þekkingu á tónlist. Hvernig meðfædd 

tónlistarhæfni barna þroskast og hvað sé hægt að gera til að stuðla að fjölbreyttri og 

almennri tónlistarvirkni hjá börnum (Sæther og Aalberg, 2006). 

 

Reimer (2003) leggur áherslu á að kennarinn sé meðvitaður um gildi og tilgang 

viðfangsefnisins hverju sinni. Hann vill meina að góðir kennarar þurfi að búa yfir 

næmni og hafa mikla uppeldis- og kennslufræðilega reynslu. Reimer beinir orðum 

sínum sérstaklega til tónlistarkennara en óhætt er að fullyrða að slík meðvitund sé 

mikilvæg öllum kennurum hvort sem um er að ræða leikakólakennara, 

tónlistarkennara eða aðra kennara. Meðvitundin skapast meðal annars með því að 

velta viðfangsefninu fyrir sér. Sannfæringin um gildið verður að vera fyrir hendi og sú 

sannfæring verður dýpri og áþreifanlegri ef kennarinn hefur gefið sér tíma til að velta 

kennsluefninu og kennsluaðferðum vel fyrir sér (Reimer, 2003). 

 

2.4.2 Aðstaða og aðbúnaður 

Aðstaða og aðbúnaður skipta máli í öllu skólastarfi og lögð er áhersla á þessi atriði í 

aðalnámskránni. Þar segir m.a. að námsumhverfið þurfi að bjóða upp á hvetjandi og 

aðlaðandi aðstæður sem nýtist börnunum í námi og leik. Efniviðurinn sem börnin hafi 

aðgang að eigi að vera sýnilegur og til þess fallinn að ýta undir forvitni og 

ímyndunarafl, örva sköpunarkraft og tjáningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2011). 
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Fullorðna fólkið eða kennararnir velja hvaða efni er boðið upp á og hvað ekki. Þetta á 

við hvort sem um er að ræða hlustunarefni, sönglög, hljóðfæri eða annað. Því er 

nauðsynlegt að vera meðvitaður um valið. Eli Mundheim (2002) bendir á að fullorðnir 

aðilar sem vinna með börnum í leikskólum eru menningarmiðlarar hvort sem þeir ætli 

sér það eða ekki. Þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um hvaða menningu 

maður miðlar og hvers vegna. Huga þarf að fjölbreytninni og einnig jafnvæginu milli 

hefða og nýjunga. Það krefst meðvitundar ígrundunar, undirbúnings, utanumhalds og 

skipulags. 

 

Campell og Scott–Kassner (2002) lýsa aðbúnaðinum sem þeim finnst ákjósanlegur til 

tónlistariðkunar. Þær leggja ríka áherslu á að tónlistin þurfi sinn stað og sína stund ef 

vel á að vera. Hafa ber í huga að þær eru að tala um sérstakt rými sem nýtist nánast 

eingöngu til tónlistariðkunar og í því samhengi mætti velta þeirri spurningu upp hvort 

leikskólar á Íslandi búi almennt við svo rúman húsakost að slíkt sé hreinlega 

mögulegt. Eftirfarandi er lýsing á því sem þeim finnst að þurfi að vera fyrir hendi.  

 

Mikilvægast er að hafa ekki mikið af húsgögnum sem hefta möguleikann á hreyfingu 

og dansi. Píanó er alltaf kostur og þá helst á hjólum svo hægt sé að flytja það um 

rýmið. Mismunandi sýlófóna og tréspil er gott að hafa til taks auk ýmissa 

ásláttarhljóðfæra eins og trommur, hristur, stafi, þríhorn o.fl. Minni hljóðfærin ættu að 

vera uppi á borðum en stærri hljóðfærin á gólfinu. Best er að hafa aðstöðu til að sitja á 

gólfi ef seta er nauðsynleg, frekar en að sitja við borð. Til hægindarauka væri hægt að 

hafa litla teppabúta sem afmarka um leið rými hvers nemanda á gólfinu. Kórpallar 

gætu líka komið að góðum notum til að ramma hópinn inn. Gott er að hafa 

hljómflutningstæki á hjólum og huga mjög vel að gæðum þeirra. Ef til vill væri gott 

að hafa heyrnartól svo einn og einn geti hlustað í einu. Huga þarf að tengingu við 

tónlistina í rýminu með sjónrænum áreitum sem ættu helst að hvetja börnin til 

tónlistariðkunar. Mjög góð regla er að lista upp hlustunarefni og halda því í góðu 

skipulagi. Kennarinn þarf að hafa möguleika til að geyma kennslugögnin sín á vísum 

stað því eru skápur og hilla hlutir sem þurfa að vera til staðar. Góð loftræsting er 

mikilvæg sem og gluggar til að hleypa inn birtu og góðu lofti. Rými eins og 

leikfimisalir, matsalir osfrv. eru yfirleitt með afleita hljóðvist og henta því ekki vel til 

að þjálfa tónlistarlega næmni. Myndir af hljóðfærum og tónfræðitáknum eru æskilegar 
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til að örva sjónræna athygli nemenda á tónlistartengdum atriðum. Filttöflur og 

tússtöflur nýtast til að glæða kennsluna lífi. (Campell og Scott-Kassner, 2002). 

 

Eins og kom fram í þessari lýsingu telja Campell og Scott-Kassner áríðandi að börnin 

hafi aðgang að hljóðgjöfum og hljóðfærum til tónlistariðkunar og að umhverfið þurfi 

að endurspegla tónlistaráhersluna eins mikið og kostur er. Um gildi þess má vísa í 

rannsókn Bond (2015) um stöðu tónlistarkennslu í þremur leikskólum sem starfa í 

anda Reggio Emilia-stefnunnar. Þar kom fram að sýnileiki hljóðfæra og aðgangur að 

þeim skipti máli fyrir notkun barnanna á hljóðfærunum. Börnin notuðu hljóðfærin 

meira þar sem þau voru sjálfsagður hluti af umhverfinu. Bond bendir jafnframt á að 

börnin hafi búið sér til eigin hljóðgjafa í gegnum leik og notað til þess hluti úr 

daglegu umhverfi sínu svo sem kubba, perlur í boxum og annað sem var við hendina. 

Af þessu má álykta að hljóðfæri séu mikilvæg en ekki megi horfa framhjá hlutverki 

leiksins og uppfinninga barnanna þegar kemur að því að virkja tónlistarhæfni og 

tónlistariðkun þeirra. Í rannsókn Bond (2015) kom fram að kveikjan að leik barna 

tengdum tónlist helgaðist af því hversu áberandi tónlist og hljóðfæri væru í 

umhverfinu.  

 

Þýska tónskáldið Carl Orff var einn af frumkvöðlunum á sviði markviss 

tónlistaruppeldis með börnum. Eitt það markverðasta sem Orff hafði forgöngu um var 

að þróa svokölluð Orff hljóðfæri sem nýtast mjög vel til tónlistariðkunar með börnum, 

sökum þess hversu einföld þau eru í notkun. Þetta eru t.d. tréspil og sylófónar sem eru 

eftirlíkingar af ásláttarhljóðfærunum marimbu og vibrafóni. Frá honum koma einnig 

ýmiskonar handtrommur og fleiri slagverkshljóðfæri sem eru handhæg til notkunar 

með börnum í skólastofunni. Þessi hljóðfæri sem oftast eru nefnd Orff skólahljóðfæri 

hafa fest sig í sessi í tónmenntakennslu mjög víða um heiminn. Tilgangurinn hjá Orff 

með hönnun og notkun þessara hljóðfæra var að þróa hina náttúrulegu hljóm- og 

formtilfinningu hjá börnum gegnum samspil þar sem aðaláhersla er lögð á 

sjálfsprottið spil eða spuna. Orff lagði ríka áherslu á að tónlistariðkunin ætti að vera 

uppbyggileg og jákvæð einstaklingsmiðuð reynsla sem ýtti undir gleði og ánægju 

(Choksy, 2001). 

 

Eins og áður hefur komið fram benti Vygotsky (1980) á að börn nemi merki úr 

umhverfi sínu og verði fyrir áhrifum af þeim. Aðbúnaður, aðstaða og viðhorf hinna 
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fullorðnu til tónlistarstarfsins skipta máli og hægt að ætla að fyrirmyndin sem 

fullorðna fólkið setur með tónlistarlegu atferli sínu hafi þá einnig áhrif. Búa þarf 

þannig um hnútana að börnin fái tónlistarlega örvun með því að bjóða upp á 

fjölbreytta og vandaða tónlist. Reimer (2003) leggur áherslu á að nemendur hlusti á 

breitt úrval af tónlist og að hugað skuli að gæðum við val á hlustunarefninu. Góð 

tónlist samkvæmt Reimer er tjáningarrík tónlist, tónlist sem veitir tilfinningalega 

skynjun með tónlistarlegum gæðum. Það sé undir dómgreind og ígrundun kennarans 

komið að sundurgreina hið góða frá hinu slæma. Hann segir að öll tónlist sem 

uppfyllir skilyrðin um gæði og tjáningarríkt form sé gjaldgeng óháð stíltegundum og 

nefnir sérstaklega að fjölmenningarleg tónlist eigi fullt erindi í kennslu fyrir börn.  

 

Sæther og Aalberg (2006) benda á að í leikskóla er það hinn fullorðni sem velur 

hvaða tónlist er hlustað á, hvaða lög eru sungin, hvenær tónlistarvirknin fer fram og 

hvernig litið er á tónlistarlega sköpun barnanna. Hinn fullorðni þarf því að vera 

meðvitaður um hlutverk sitt sem fyrirmyndar og gera sér ljós áhrifin sem hann hefur á 

mótun barnanna. Þetta á líka við um tónlistartengd atriði. Þess vegna er brýnt að vera 

mjög meðvitaður um efnisval þegar börn eiga í hlut.  

 

2.4.3 Viðhorf leikskólastjórans 

Í kafla 2.1. var fjallað um gildi og hlutverk tónlistar í almennri menntun. Þar var bent 

á umfjöllun manna eins og Bjørkvold (1989), Reimer (2003) og Poulsen (1980). Þeir 

leggja áherslu á að öll börn eigi að fá tækifæri til að rækta tónlistarhæfni sína.  

Í aðalnámskránni er einnig að finna tengingu við tónlist og iðkun hennar í 

leikskólastarfi. Segja má að aðalnámskráin sé opin og greina megi viðleitni til að ýta 

undir sjálfstæði skólanna. Það gefur starfsfólkinu tækifæri til að setja mark sitt á 

áherslurnar í skólastarfinu. Sett er í hendur starfsfólks hvers skóla að móta stefnu með 

hliðsjón af rammanum sem aðalnámskráin setur. En sjálfstæðinu og frelsinu fylgir 

einnig ábyrgð sem stjórnandinn þarf að vera meðvitaður um eins og Elliot Eisner 

(2004) hefur bent á. Hann talar um að stjórnandinn beri ábyrgð á og ráði í raun og 

veru bæði; hvað er gert og hvað er ekki gert. 

 

Þáttur leikskólastjórans hlýtur því að hafa mikil áhrif á að tónlistarstarf hafi fastan 

sess í leikskólum. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 á leikskólastjórinn að vera 

faglegur leiðtogi í leikskólastarfinu ásamt því að hafa forgöngu með að þar fari fram 
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metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011).  

 

Segja mætti að forystuhlutverk leikskólastjórans sé tvíþætt. Annars vegar er hann 

stjóri eða stjórnandi og hins vegar faglegur leiðtogi. Kotter (1990) fjallar um þessi tvö 

hlutverk meðal annars á þann hátt að stjórnandinn sjái til þess að allt sé í röð og reglu 

en leiðtoginn stuðli að jákvæðum breytingum. Sigurður Ragnarsson (2011) hefur 

fjallað um hugmyndir Kotter. Í þeirri umfjöllun sést að stjórnandinn sér um 

fjárhagsáætlanir og skipulag á meðan leiðtoginn vinnur að því að skapa sýn fyrir 

starfsemina. Stjórnendur skipuleggja hlutverk og störf starfsfólksins en leiðtoginn 

vinnur að því að allir viti hvert skuli stefna og gangi í sömu átt að takmarkinu og 

síðan gegna stjórnendur eftirlitshlutverki og sjá til þess að mistök séu lagfærð á 

meðan leiðtogar hvetja og drífa starfsfólkið áfram.  

 

Jillian Rodd (2006) hefur fjallað sérstaklega um stjórnendur og leiðtoga í leikskólum. 

Hún segir að leikskólastjóri þurfi að búa yfir góðri sjálfsþekkingu og sjálfsöryggi sem 

gefi til kynna að hann hafi trú á því sem hann leggur áherslu á í starfi sínu. Þannig 

verður hann öflugri leiðtogi og geti betur haft áhrif á skólasamfélagið. Rodd setur 

fram eiginleika sem hún telur að góður leiðtogi þurfi að búa yfir. Hann þarf að 

tileinka sér samskipti sem bjóða upp á uppörvandi og verðug gildi, framsýni og 

tilgang. Hann hvetur til opinna tjáskipta, ræktar liðsanda og leggur áherslu á raunhæf 

markmið og verkefni sem hægt er að uppfylla. Góður leiðtogi vaktar og verðlaunar 

vel unnin störf og sér til þess að starfsfólk fái tækifæri til að vaxa og eflast í starfi 

(Rodd, 2006). 

 

Simon Sinek (2011) lítur svo á að stjórnandi segi hvað eigi að gera og leiðtogi velti 

fyrir sér tilgangi og gildi þess sem verið er að gera. Hann telur að leiðtogahæfni 

stjórnanda felist meðal annars í því að hann sé heiðarlegur og geti bent á veikleika 

sem og styrkleika samstarfsfólksins með það að markmiði að efla einstaklinginn. Þar 

eru eiginleikar eins og samhyggð og skilningur mikilvægir þættir. Þá sé gott að gera 

sér grein fyrir að eitthvað getur legið að baki hegðun fólks sem ekki er auðvelt að átta 

sig á og áríðandi að reyna að skilja ástæðurnar. Þannig finnur fólk til öryggis og líður 

betur í starfi. Samkvæmt Sinek hlustar góður leiðtogi á hugmyndir starfsfólksins, 
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styður það og eflir. Hann sýnir gott fordæmi og hefur hugrekki. Góður leiðtogi þorir 

að vera heiðarlegur og hreinskilinn í garð samstarfsfólksins (Sinek, 2011). 

 

Leikskólastjóri þarf að leggja línurnar hvað varðar áherslur í starfinu í samvinnu við 

starfsfólkið sitt og þar er hægt að segja að um stefnumótun sé að ræða. Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson (2011) benda á, að við stefnumótun sé gagnlegt að 

velta fyrir sér þörf á ákveðinni starfsemi, hlutverki hennar og svo getunni til að mæta 

þörfinni og sinna hlutverkinu. Þetta getur átt við þegar leikskólastjóri vill móta stefnu 

varðandi tónlistarstarf í sínum leikskóla. Þá þyrfti að velta upp spurningum um hvort 

þörf sé fyrir tónlist í leikskólanum, hvert hlutverk hennar væri í skólastarfinu og hvort 

getan sé fyrir hendi til að mæta þörfinni og rækja hlutverkið. Margar leiðir er hægt að 

fara við mótun stefnunnar en Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) benda til einföldunar á 

tvær leiðir. Önnur leiðin markast af því að sjónarmið stjórnenda er í forgrunni, þeirra 

hugmyndir og vilji ræður. Stefnumótunin flæðir þá að ofan og niður (e. top-down). 

Hin aðferðin snýst um að fá starfsfólkið til að móta stefnuna í samvinnu við 

stjórnendur. Þá er þekking, sköpunarkraftur og framkvæmdarvilji starfsfólksins nýttur 

og um leið er hægt að taka mið af raunverulegri stöðu starfseminnar. 

Stefnumótunarvinnan fer þá fram í samfélagi starfsfólksins og síðan er stefnan ræktuð 

neðan frá og vex síðan upp (e. bottom-up). Samlíkingin hér byggir á valdapíramída 

sem er algengur í fyrirtækjum og stofnunum; þeir valdaminnstu eru þá neðst og hinir 

valdamestu eru efst (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011) 

Leikskólastjórinn hefur val um að ákveða hvaða leiðir eru best fallnar til að skila 

góðum árangri inn í starfið og til að rækja hlutverk leikskólans á metnaðarfullan og 

faglegan hátt. 

 

Leiða má getum að því að viðhorf kennara og ekki síður stjórnenda til einstakra þátta 

skólastarfs hafi áhrif á hvernig unnið er með viðkomandi þætti. Í rannsókn Mallett 

(2007) kemur fram að jákvæð tengls eru á milli viðhorfa bæði foreldra og kennara til 

tónlistar og hversu mikil tónlist er í umhverfi barna og ætla má að viðhorf 

leikskólastjóra hafi sömu áhrif. Áhrif hans sem stefnumótandi aðila snúa þá að þáttum 

eins og hversu mikill vilji sé til að gefa tónlistinni rými í starfinu, bæði bókstaflega og 

hugmyndafræðilega.  
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna stöðu tónlistar í íslenskum leikskólum, 

hvort tónlistin tvinnist inn í starf með börnum í leikskólum og hvaða þættir þurfi helst 

að vera til staðar svo tónlistin nýtist í leikskólastarfi. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

því hvernig þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir, greint frá 

rannsóknaraðferðunum sem tekið var mið af og kostir þeirra og gallar reifaðir. Einnig 

er fjallað um gagnaöflun og greiningu gagna lýst.  

 

3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Rannsóknin í þessu verkefni snéri að tónlistarstarfi í leikskólum á Íslandi. Um er að 

ræða blandaða rannsóknaraðferð þar sem bæði var notast við megindlega og 

eigindlega aðferð og með því reynt að varpa skýru ljósi á viðfangsefnið úr fleiri en 

einni átt (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Gagnaöflun var 

tvennskonar annars vegar var sjónum sérstaklega beint að leikskólastjórum þar sem 

þeir eru faglegir leiðtogar í leikskólastarfinu og óskað eftir þátttöku þeirra í vefrænni 

könnun. Hins vegar voru tekin eigindleg viðtöl við aðila sem hafa reynslu af 

tónlistarstarfi í leikskólum.  

 

Þýðið í vefrænu könnuninni samanstóð af leikskólastjórum sem starfa við 

leikskólastjórnun á Íslandi. Vefræn spurningakönnun var send til allra starfandi 

leikskólastjóra á Íslandi og var því um heildarúrtak (e. total population) að ræða 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ástæða þess að allir 

leikskólastjórar voru valdir er að heildarfjöldi er ekki mikill og upplýsingar um 

vefföng voru aðgengilegar á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Eigindleg gagnaöflun fór fram með því að tekin voru fjögur eigindleg viðtöl til að fá 

persónulegri og nákvæmari mynd af viðfangsefninu. Viðtöl voru tekin við aðila sem 

allir voru valdir vegna reynslu af tónlistarstarfi í leikskólum. Um var að ræða tvo 

leikskólastjóra sem hvor um sig stýrir leikskóla þar sem mikil áhersla er lögð á 

tónlistarstarf. Einn deildarstjóra sem nýtir tónlistarlegan bakgrunn sinn í starfi með 

börnum í leikskóla og einn tónlistarkennara sem sinnir tónlistarkennslu í leikskóla en 

engu öðru starfi sem þar fer fram. Þrír af fjórum viðmælendum starfa við sama 
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leikskólann og því var um að ræða eins konar tilbrigði við tifellaransókn (e. case 

study) 

 

Tekið skal fram að rannsakandi hafði engin kynni haft af viðmælendunum fyrir 

viðtölin. Valið á leikskóla þar sem seinni hluti rannsóknar var gerð fór þannig fram að 

í kynningarbréfi (sjá Viðauka IV) sem sent var með könnuninni var gefið upp netfang 

rannsakanda. Nokkrir svarenda sendu skilaboð á netfangið. Þar á meðal barst skilaboð 

frá einum leikskólastjóranna þar sem kom fram að í skólanum sem hann stýrir væri 

mikil tónlistaráhersla. Rannsakandi ákvað að falast eftir viðtali við starfsfólk í þessum 

tiltekna leikskóla. Þar var um að ræða þrjá af fjórum viðmælendum. Rannsakandi 

fékk ábendingu um fjórða viðmælandann hjá tónlistarkennara sem hafði verið í 

einskonar forviðtali fyrir ári síðan vegna rannsóknarinnar. Fjórði viðmælandinn er 

leikskólastjóri í leikskóla þar sem mikil áhersla er lögð á tónlist. 

 

3.2. HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Fyrst ber að geta þess að rannsakandi hefur langa reynslu af tónlistarkennslu á 

leikskólastigi. Þörfin fyrir að athuga hvernig landið liggur varðandi markvisst 

tónlistarstarf í leikskólum var upphaflega kveikjan að því að skoða þennan vettvang. 

Rannsóknir og kenningar eru til um mikilvægi tónlistar í uppeldi og námi barna og 

því þótti rannsakanda áhugavert að komast að hvernig tónlistarstarfi í leikskólum hér 

á landi sé almennt háttað. Þegar skoðað var hversu nákvæmar upplýsingar væru til um 

þetta viðfangsefni kom í ljós að ekki eru til íslenskar rannsóknir á t.d. útbreiðslu og 

ýmsum þáttum er lúta að aðbúnaði og viðhorfi til tónlistar innan leikskóla. 

 

Meðal annars reyndist erfitt að nálgast upplýsingar um hver sæi um tónlistarstarf í 

leikskólum; leikskólakennari, tónlistarkennari, aðili með formlega tónlistarmenntun 

eða einhver annar. Annað sem ekki lá ljóst fyrir var hvort tónlist væri sérstakur 

áhersluþáttur í leikskólastarfi og/eða hvernig aðbúnaður væri í leikskólum til að sinna 

tónlistarstarfi. Til að verða einhverju nær um þessi atriði ásamt fleiru varðandi 

tónlistarstarf í leikskólum ákvað ég að heppilegt væri að senda spurningakönnun til 

allra leikskólastjóra á Íslandi. Í spurningakönnuninni var spurt um atriði er varða 

áherslur og viðhorf til tónlistarkennslu, aðbúnað og aðstöðu fyrir tónlistariðkun. Spurt 

var um birtingarmynd tónlistarkennslunnar, hver sinni kennslunni og hvaða 

hugmyndir leikskólastjórar hefðu um úrbætur ef þeirra væri þörf. Til að varpa skýrara 
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ljósi á þessi atriði ákvað ég að finna aðila sem hefðu reynslu af tónlistarstarfi í 

leikskólum og taka viðtöl við þá til að fá nákvæmari og persónulegri nálgun á 

viðfangsefnið.  

 

Við hönnun spurningalistans í könnuninni voru settar fram spurningar sem snéru að 

ofangreindum þáttum sem og ýmsar viðhorfsspurningar (sjá Spurningakönnun í 

Viðauka V). Þegar síðan viðtalsrammi fyrir eigindlega hlutann var hannaður voru 

svör úr könnuninni að einhverju leyti höfð sem viðmið sem og eigin reynsla af því að 

vera tónlistarkennari í leikskóla. Sérstakan áhuga hafði ég á að skoða viðhorf m.a. 

stjórnenda til tónlistarstarfs. Mikill áhugi og stuðningur stjórnenda við tónlistarstarf í 

leikskóla var því viðmið í seinni hluta rannsóknarinnar.  

 

3.3. LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐUM, KOSTIR OG GALLAR 

Rannsóknin í þessu verkefni var byggð á þeim heimildum sem tilteknar hafa verið í 

fræðikaflanum hér að ofan, vefkönnun og einnig fjórum eigindlegum viðtölum. Hér er 

því um blandaða rannsóknaraðferð að ræða. Fyrst var vefkönnun send til allra 

leikskólastjóra á Íslandi og þegar búið var að vinna úr þeim gögnum sem könnunin 

skilaði var leitað eftir dýpri og persónulegri sýn á viðfangsefni rannsóknarinnar með 

því að taka opin eigindleg viðtöl við fjóra einstaklinga sem hafa innsýn í tónlistarstarf 

í leikskólum. Í seinni hluta rannsóknarinnar var um tilbrigði við tilviksrannsókn að 

ræða þar sem þrír af fjórum viðmælendum starfa við sama leikskólann.   

 

3.3.1 Spurningakönnun 

Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir (2013) segja markmiðið með 

spurningalistum vera að safna upplýsingum um tilfinningar, viðhorf, þekkingu og/eða 

skoðanir. Mikill sveigjanleiki og fjölbreytileiki sé í uppbyggingu og fyrirlögn og 

algjör nafnleynd möguleg. Könnunin var gerð eins og fram hefur komið til að 

kortleggja hvernig aðstaða til tónlistariðkunar væri í leikskólum, hvernig 

tónlistarstarfið birtist og hvernig viðhorf leikskólastjóra væri til tónlistarstarfsins. 

Einnig var kannað hversu algengt væri að tónlistarkennari eða starfsfólk með formlegt 

tónlistarnám starfaði í leikskólum. Helstu gallarnir við spurningalista eru að erfitt 

getur reynst að þróa þá frá grunni og treysta verður á sannsögli og minni þátttakenda 

(Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
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3.3.2 Viðtöl 

Í handbókinni um aðferðafræði rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), 2013) 

kemur fram að áríðandi sé að spurningarnar sem lagðar eru fyrir í eigindlegum 

viðtölum séu opnar og ekki leiðandi en þó þarf að gæta þess að viðtalið snúist um 

viðfangsefnið. Markmiðið er að fá innsýn í reynsluheim viðmælandans og því verður 

hann að fá tækifæri til að tjá og lýsa sínu sjónarhorni með eigin orðum (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Eigindlegu viðtölin í þessari rannsókn voru hálfopin en stuðst var 

við ákveðinn spurningaramma (sjá Viðauka III) sem lagður var til grundvallar í 

viðtölunum. Leitast var við að eiga samtal við viðmælandann og fylgja honum eftir 

með virkri hlustun. Umræðuefnið var því fyrirfram ákveðið en rannsakandinn var 

vakandi fyrir því að láta sín viðhorf og væntingar ekki lita samtalið. Rannsakandi 

leitaðist við að skapa gott óþvingað andrúmsloft þannig að viðmælandanum liði vel 

og treysti rannsakandanum fyrir frásögn sinni. 

 

Kostirnir við að taka eigindleg viðtöl eru helst þeir að með þeim er hægt að ná meiri 

dýpt í umfjöllunina á viðfangsefninu, nálgunin verður persónulegri, upplýsingarnar 

ítarlegri og stundum verður til ný sýn á viðfangsefnið sem gæti hjálpað til við að gera 

heildarmyndina af viðfangsefninu enn skýrari. 

 

Gallarnir eru helst þeir að mikill tími fer í að taka viðtölin og stundum getur kostnaður 

eins og síma og bensínkostnaður fylgt framkvæmdinni. Úrvinnsla og skráning viðtala 

er einnig tímafrek og greining þeirra er ekki alltaf einföld (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

3.4. FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Eins og áður hefur komið fram fólst framkvæmd rannsóknarinnar í því að skoða 

heimildir um viðfangsefnið, afla megindlegra gagna með vefkönnun og að taka 

eigindleg viðtöl. 

 

Úrtakið er heildarúrtak eða allir starfandi leikskólstjórar á Íslandi. Samkvæmt 

upplýsingum sem fengust á heimasíðu Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands) voru þeir 

251 talsins. 227 fást aðallega við stjórnun og 24 fást aðallega við uppeldi og menntun 

í leikskólum. Netfanga (251) var aflað á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

(Samband íslenskra sveitarfélaga). Könnunin var send úr Survey Monkey á 251 

netfang og svör bárust frá 111 leikskólastjórum. Könnunin var send út 15. febrúar 
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2017 og áminnt um svörun fjórum sinnum. Svörunin var 44% af heildinni. Þess var 

gætt við gagnaöflun að aðeins eitt svar bærist frá hverri IP tölu, jafnframt var kerfið 

stillt þannig að ekki var hægt að sjá hvernig hver leikskóli svaraði. Þátttaka í könnun 

gæti hafa litast af því að þeir sem hafa mikla tónlistaráherslu eða hafa áhuga á henni 

hafi frekar tekið þátt. Hinir líta kannski frekar fram hjá könnun sem hefur titilinn 

Tónlistarstarf í leikskólum 

 

Þrjú af eigindlegu viðtölunum fóru fram í leikskóla á vinnutíma og eitt fór fram á 

skólaskrifstofu. Viðtölin voru afrituð orðrétt og eftir að rannsókn þessari lauk var 

upptökum eytt. 

 

Þrír af viðmælendunum starfa við sama leikskólann. Sá skóli er þriggja deilda og er 

staðsettur á höfuðborgarsvæðinu. Þar er mikil áhersla lögð á tónlist sem birtist meðal 

annars í því að við skólann starfar tónlistarkennari í hlutastarfi. Tveir elstu árgangar 

leikskólans sækja tónlistartíma hjá tónlistarkennararnum í litlum hópum og einu sinni 

í viku safnast allur leikskólinn saman í sal skólans þar sem tónlistarkennarinn stjórnar 

samsöng ásamt skólastjóranum og öðrum kennurum skólans.  

 

Tónlistarkennarinn var einn af viðmælendunum í viðtölunum. Hún er menntaður 

tónmenntakennari frá Tónlistarskólanum í Reykjavík og hefur stundað 

tónmenntakennslu við grunnskóla í rúmlega 20 ár. Auk þess hefur hún sungið í 

kórum, séð um tónlistarstarf fyrir mæður með ungabörn á svo kölluðum 

mömmumorgnum og sinnt tónlistarþætti í félagsstarfi eldri borgara.  

 

Við leikskólann starfar deildarstjóri sem hefur að baki margra ára formlegt 

tónlistarnám í fiðluleik. Hún var einnig viðmælandi í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar. Hún hefur lokið B.A prófi í félagsfræði frá Háskóla Íslands með 

heimspeki sem aukagrein. Hún hefur starfað í leikskólum að einhverju marki frá árinu 

1997 en hefur verið í fullu starfi við núverandi leikskóla síðast liðin 9 ár. Fyrst sem 

almennur starfsmaður og síðar sem deildarstjóri. Í starfi sínu með börnunum í 

leikskólanum nýtir hún tónlistarbakgrunninn eins mikið og mögulegt er, tekur fiðluna 

gjarnan með í vinnuna og nýtir hana til tónlistariðkunar með börnunum. Hún leitast 

við að tvinna tónlist inn í starfið með börnunum alltaf þegar tækifæri gefst. 
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Leikskólastjórinn við þennan leikskóla lauk leikskólakennararprófi frá Fósturkólanum 

á sínum tíma og hefur síðar lokið diplomanámi í mannauðsstjórnun frá HÍ. Hún hefur 

starfað sem deildarstjóri og aðstoðarleikskólastjóri en lengst sem leikskólastjóri. Hún 

var þriðji viðmælandinn í rannsókninni. Leikskólastjórinn leggur mikið upp úr að gera 

tónlist og tónlistarstarfi hátt undir höfði í sínum skóla og tekur virkan þátt í vikulegum 

sameiginlegum söngstundum í leikskólanum eins oft og hún mögulega getur. Hennar 

aðkoma í söngstundunum felst gjarnan í því að stýra þeim stundum.  

 

Fjórði viðmælandinn starfar í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins og er leikskólastjóri 

í skóla þar sem hún hefur haft forgöngu með að leggja mikla rækt við tónlistarstarf. 

Við leikskólann sem hún veitir forstöðu, starfar utanað komandi tónlistarkennari sem 

sinnir tónlistarkennslu barnanna yfir vetrartímann. Leikskólastjórinn er með 

leikskólakennarapróf frá Fósturskólanum og hefur einnig lokið framhaldsnámi í 

stjórnun menntastofnana. Hún byrjaði að starfa í leikskólum þegar hún var 17 ára 

gömul og það hefur verið hennar starfsvettvangur æ síðan. Hún hefur gengt starfi sem 

almennur leikskólakennari, deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og síðustu rúmlega 

20 árin hefur hún verið leikskólastjóri.  

 

3.5. GREINING GAGNA 

Við hönnun spurningalistans var reynt að setja bakgrunnsbreytur þannig að hægt væri 

að flokka svörin t.d. eftir stærð leikskóla, hvort þeir væru á höfuðborgarsvæðinu, í 

þéttbýli eða dreifbýli. Svörin voru fyrst og fremst greind í spurningarkefinu sem 

býður upp á ákveðinn samanburð á milli hópa við t.d. einstök svör en líka var notast 

við forritið excel til að vinna úr niðurstöðunum. Tölfræðileg gögn eru sett fram í 

formi taflna og með lýsandi tölfræði. Gögnin voru skoðuð frá mismunandi hliðum og 

mismunandi upplýsingar bornar saman. Segja má að þetta hafi verið hluti af 

greiningarferlinu. 

 

Spurningarammi viðtalanna var ákveðinn út frá niðurstöðum könnunarinnar. Viðtölin 

voru afrituð nákvæmlega, marglesin ítarlega yfir og greind út frá þemunum sem höfðu 

verið ákveðin við greiningu gagna könnunarinnar og með hliðsjón af fræðilegum 

bakgrunni verkefnisins. Síðan voru gögnin skoðuð í heild til að tengja þau við 

viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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3.6. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) greina frá að þegar meta á 

gæði rannsóknar þarf að huga að réttmæti og áreiðanleika hennar. Það á bæði við um 

megindlegar og eigindlegar rannsóknir. Rannsóknargögnin ákvarða gæði rannsóknar. 

Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarðar sem notaðir eru til að ganga úr skugga um 

gæði gagnanna. Bæði er um að ræða innra réttmæti sem snýr að sannleiksgildi 

rannsóknarinnar og ytra réttmæti sem snýr að notagildi rannsóknarinnar.  

 

Viðmælendur voru valdir vegna innsýnar þeirra og reynslu af tónlistarstarfi í 

leikskólum sem var viðfangsefni rannsóknarinnar. Spurningarammi var ákveðinn með 

hliðsjón af niðurstöðum könnunarinnar og leitast við að gefa viðmælendum tækifæri á 

að lýsa sinni sýn á viðfangsefnið með því að spyrja opinna spurninga og beita virkri 

hlustun. Afritun viðtala fór fram strax eftir að þau höfðu verið hljóðrituð og í kjölfarið 

voru viðtalsgögnin greind.  

 

Rannsóknin var framkvæmd á ákveðnum tíma og fjallar um stöðu mála eins og þau 

voru þegar framkvæmdin stóð yfir. Rannsókn sem þessi getur gefið ákveðna 

vísbendingu um stöðu tónlistar í leikskólum. En til að hægt sé að alhæfa út frá henni 

hefði svarprósenta þurft að vera hærri. Eigindlegi hlutinn snýst, eins og fyrr segir, um 

viðtöl við aðila sem hafa reynslu af tónlistarstarfi í leikskólum en telja má að 

upplýsingarnar sem þar koma fram varpi ákveðnu ljósi á tölfræðileg gögn. 

Hugsanlega hefði þurft að taka fleiri eigindleg viðtöl og þá helst við leikskólastjóra og 

leikskólakennara sem hafa reynslu af tónlistarstarfi í leikskóla.  Sú viðbót hefði getað 

varpað enn skýrara ljósi á viðfangsefnið.  Leitast var við í niðurstöðukaflanum að 

vinna sameiginlegan skilning úr gögnum. Í rannsókninni felst notagildi fyrir 

leikskólastarfsfólk, tónlistarkennara og rekstraraðila leikskólanna því hún veitir 

ákveðnar upplýsingar um tónlistarstarf í leikskólum. Slíkar upplýsingar geta haft áhrif 

á hvort áhersla sé lögð á tónlistarstarf þar.  

 

3.7. STAÐA RANNSAKANDA  

Rannsakandi (ég) er menntaður tónlistarkennari og hefur starfað við tónlistarkennslu 

allan sinn starfsaldur. Ég hef mikla reynslu af tónlistarkennslu á öllum aldursstigum 

innan tónlistarskóla og hef starfað lengi sem tónlistarkennari á leikskólastigi. Auk 

þess hef ég komið töluvert að tónlistarkennslu fyrir leikskólakennara og starfsfólk í 
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leikskólum. Af þessu má sjá að innsýn í viðfangsefnið er talsvert mikil og tengingin 

töluverð. Vandasamt gæti reynst að vera hlutlaus þegar rætt er um tónlistarstarf því 

það játast að viðhorfin eru sterk. Ljóst er að við slíkar aðstæður þarf að gæta þess að 

vera ekki leiðandi þegar kemur að spurningum í viðtölum og að viðhorf skíni ekki í 

gegn. Þekkingin á viðfangsefninu getur líka verið kostur og rannsókninni til 

framdráttar. Til dæmis þegar móta á viðtalsrammann og einnig þegar viðtölin fara 

fram því reynsla af tónlistarkennslu á leikskólastigi getur verið kostur þar sem telja 

má að ég og viðmælendur deilum að einhverju leyti svipuðum reynsluheimi. Reynt 

var af fremsta megni að gæta hlutleysis við skoðun og greiningu gagnanna og leitast 

við að láta fyrirfram gefnar skoðanir hafa eins lítil áhrif og mögulegt er.  

 

Eins og áður hefur komið fram var vel gætt að því að kynna viðmælendum markmið 

verkefnisins. Þeir veittu upplýst og óþvingað samþykki fyrir að taka þátt í viðtali og 

gáfu rannsakanda undirskrifað leyfi til að mega hljóðrita viðtölin og nota þau sem 

gögn í rannsókninni sem er hluti af meistaraverkefni mínu við Háskólann á Bifröst. 

Siðferðileg álitamál geta ekki talist mörg í rannsókn sem þessari, börn eru t.d. ekki 

þátttakendur í henni. Það má helst telja til að fara vel með þær upplýsingar sem mér 

hefur auðnast og að gæta nafnleyndar. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Í þessum kafla er niðurstöðum úr könnun og viðtölum rannsóknarinnar lýst. 

Niðurstöðunum er skipt í þemu sem ákveðin voru við greiningu gagnanna með 

hliðsjón af rannsóknarspurningunum. Gögnum úr báðum hlutum rannsóknar er 

blandað saman í niðurstöðukaflanum eftir því sem við á. Til að gæta nafnleyndar 

viðmælenda eru þeir nefndir Leikskólastjóri 1, Leikskólastjóri 2, Tónlistarkennari og 

Deildarstjóri. 

 

Þemun sem komu fram við greiningu gagnanna eru eftirfarandi:  

• Af hverju tónlist í leikskóla?  

• Tónlist sem náms- og þroskaleið  

• Áhrifaþættir innan leikskólans  

o Hver sér um tónlistarstarfið? 

o Birtingarmynd tónlistarstarfsins  

o Aðstaða og aðbúnaður  

o Viðhorf leikskólastjórans 

 

4.1. NIÐURSTÖÐUR - BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR 

Rannsóknin snérist um að skoða hver staða tónlistar væri í leikskólum og hvort greina 

mætti hvað hefur áhrif á að tónlist sé eitt af þeim mörgu atriðum sem einkenna starf 

hvers leikskóla. Sem fyrr segir var spurningum könnunarinnar beint til leikskólastjóra 

og þeirra sjónarhorn birtist í niðurstöðum könnunarinnar. Síðan var leitast við að 

dýpka skilning á atriðum sem komu fram í könnuninni með því að taka eigindleg 

viðtöl við aðila sem hafa reynslu af tónlistarstarfi í leikskólum. 

 

Könnunin var send til 251 leikskólastjóra. Svör bárust frá 111 þeirra sem er 44% 

svörun. Til að átta mig á bakgrunni svaranna var spurt um fjölda barna í leikskólanum 

(Mynd 1) og staðsetningu hans (Mynd 2). 
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Mynd 1. Stærð leikskólanna (n=107) 

 

Þegar rýnt er í svörin kemur í ljós að í 47 skólum voru 41 – 90 börn, í 41 skólanna 

voru 91 barn eða fleiri og í 19 skólum voru 40 börn eða færri (Mynd 1).  

 

 

 

Mynd 2. Staðsetning leikskólanna (n=107) 

 

Fjöldi svarenda í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu voru 60, það er 56% þátttakenda 

könnunarinnar eða um 44% af fjölda leikskóla á höfðuborgarsvæðinu. Í þéttbýli utan 

höfuðborgarsvæðis voru 28 eða 26% þátttakenda og í dreifbýli voru 19 eða 18% 

þátttakenda.  

 

4.2. AF HVERJU TÓNLIST Í LEIKSKÓLA? 

Leitast var við að varpa ljósi á hve mikil áhersla er lögð á tónlist í leikskólunum til að 

skoða hvort finna mætti samhljóm við kenningar sem styðja gildi tónlistar þegar um 

uppeldi og menntun barna er að ræða.  
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Afstaða leikskólastjóra til mikilvægis tónlistar í leikskólastarfi er mjög skýr. 

Yfirgnæfandi meirihluti svarenda eða 98% taldi mjög eða frekar mikilvægt að hafa 

öflugt tónlistarstarf í sínum leikskóla og því óhætt að segja að viðhorf skólastjóranna 

til tónlistarstarfs sé jákvætt. Jákvætt viðhorf og vilji til að gera tónlistinni hátt undir 

höfði kom einnig fram í því sem svarendur vildu koma á framfæri í lok 

könnunarinnar. Einn nefndi að hann legði áherslu á að geta greitt laun til 

verkefnastjóra tónlistar. Annar lagði áherslu á samstarf við tónlistarskóla. Hvort 

tveggja lýsir vilja til að halda utan um tónlistarstarfið með skýrum hætti. Margir tóku 

fram að tónlist væri mikilvægur þáttur sem þyrfti að huga vel að í leikskólastarfi. 

Svarendur lögðu einnig áherslu á hvað tónlist getur haft nána tenginu við tilfinningar 

og líðan. Eftirfarandi setningar sem svarendur skrifuðu í könnuninni eru dæmi um 

þetta: „Tónlist er mikilvæg þroskaleið sem hefur áhrif á líðan einstaklingsins“, „Börn 

elska söng og tónlist“, „Tónlist og söngur skapa endalausa gleði, næmni og 

samkennd“, „Tónlist er gleðigjafi og getur fært birtu inn í neikvæðar aðstæður“. 

Eftirfarandi svör úr viðtölum voru dregin fram til að skoða nánar dæmi um í hverju 

leikskólastjórum finnst gildi tónlistar í leikskólastarfi felast.  

 

Þegar Leikskólastjóri 2 var spurð um gildi tónlistar í starfinu sagði hún :  

...þetta er bara ómissandi þáttur í leikskólastarfi. Þau börnin 

hafa rosalega gott af því að læra allt um tónlist. Læra að syngja, 

læra að beita röddinni og læra þessi tónfræðilegu hugtök og 

verða læs á tónlist...þau verða bara betur læs á lífið með þessu. 

En hérna þetta gefur þeim svo margt og þetta er yfirleitt alveg 

rosalega gaman...tónlistin kveikir gleði og jákvætt andrúmsloft.  

 

Leikskólastjóri 1 segir um viðhorf sitt til tónlistarstarfs með börnum í leikskólum: 

Já í leikskólum er náttúrulega mikið unnið með tónlist yfir 

höfuð... þetta er mjög mikilvægur þáttur í lífi barna. Það að alast 

upp við tónlist, heyra tónlist, upplifa mismunandi tónlist eins og 

klassíska tónlist, popptónlist og svona ýmsa þætti. Fá að kynnast 

hljóðfærunum og læra hvað þau heita og hvað það er sem kemur 

úr þeim. Þetta er mjög mikilvægur þáttur. Svo er líka annað sem 

mér hefur fundist með tónlist og börn að í tónlist þá er alltaf svo 

mikil gleði. Og í kringum börn á að vera gleði. Og bara þegar 

það er skemmtilegt þá lærum við miklu betur og erum miklu 

móttækilegri og það er eitt af því sem mér finnst svo mikilvægt, 

það að hafa tónlistina með skapar gott andrúmsloft. Syngja 

alltaf... syngja alltaf hvar sem er. Hvort sem við erum í 

fataklefanum eða inni í tónlistartíma með tónlistarkennaranum. 
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Og hafa sönginn alls staðar og mér finnst tónlist mjög 

mikilvægur þáttur í lífi allra.  

 

Leikskólastjórar voru beðnir um að nefna þrjá til fimm áhersluþætti sem einkenndu 

starf hvers skóla. Tilgangur þeirrar spurningar var að komast að því hversu algengt 

væri að tónlist kæmi fyrir sem einn af þremur til fimm helstu áhersluþáttum í starfi 

leikskólans. Og einnig til að skoða hvaða aðrir áhersluþættir væru algengastir. 

 

Í heild nefndu svarendur tæplega 500 atriði, þ.e. um það bil 5 atriði á hvern svaranda. 

Þegar búið var að sameina mjög skyld atriði var hægt að segja að nefndir hafi verið 

u.þ.b. 80 áhersluþættir. Hér mætti segja að um nokkurskonar þáttagreiningu hafi verið 

að ræða og hún gerð með því að setja skylda þætti undir eitt samheiti eða flokk.  

 

Áhersluþáttunum var raðað í níu flokka (sjá Tafla 1). Undir hvern flokk setti ég 

áhersluþætti sem ég taldi hæfa hverju sinni. Innan sviganna eru gefin dæmi um 

áherslur sem settar voru undir hvern flokk. Það er að sjálfsöðu álitamál hvort sameina 

hefði átt áhersluþætti þar sem listir annarsvegar eru nefndar og skapandi starf 

hinsvegar en hér er valið að taka þessa þætti í sundur. 

 

Tafla 1. Áhersluþættir í leikskólastarfi1 

1. Skapandi þættir 66   (Skapandi- starf/ hugsun/ leikur/ opinn efniviður) 

2. Líkamleg heilsa 62   (Hreyfing, heilsuefling, heilsuleikskóli, mataræði) 

3. Atferlisþættir 58   (Jákvæð samskipti, félagsfærni, agi) 

4. Færni og nám 53   (Læsi, mál- örvun og rækt, stærðfræði) 

5. Tilfinningatengdir þættir 53   (Gleði, ánægja, vinátta) 

6. Listir 51   (Tónlist, söngur, myndlist, leikslist, listsköpun) 

7. Jöfnuður og viðhorf 46   (Virðing, jafnrétti, lýðræði) 

8. Aðferðir 37   (Útikennsla/nám, Reggio Emilia, Könnunaraðferðin) 

9. Annað 49   (Umhverfisvitund, sjálfbærni, gott foreldrasamstarf) 

 

Þegar upplýsingarnar eru skoðaðar nánar (sjá töflu í Viðauka I) sést að hreyfing er 

oftast nefnd sem áhersluþáttur eða 28 sinnum. Söngur er nefndur 9 sinnum og tónlist 

19 sinnum þannig að ef tónlist og söngur eru talin saman mælast þær áherslur til jafns 

á við hreyfingu (28 sinnum). Þá kemur læsi sem er tiltekið 22 sinnum. 

Umhverfisvitund og sjálfbærni eru nefnd 19 sinnum. Heilsuefling/heilsuleikskóli 

komu 18 sinnum fyrir og eru því fimmtu algengustu áhersluþættirnir sem nefndir 

voru. Í Töflu 2 eru áhersluþættir sýndir þegar búið er að sameina flokka.  

                                                 
1 Nánari upplýsingar og sundurgreining er í Viðauka I, Tafla 4. Þáttagreining á áherslum í 

leikskólastarfi 
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Tafla 2. Fimm algengustu áhersluþættirnir 

Hreyfing   28 

Tónlist og söngur  28 

Læsi  22 

Umhverfisvitund og sjálfbærni  19 

Heilsuefling/heilsuleikskóli  18 

 

 

Af þessu má ráða að tónlist hefur skapað sér nokkuð fastan sess í þeim leikskólum 

sem tóku þátt í könnuninni. Það styður við þá hugmynd að vitund leikskólastjóra um 

gildi tónlistar í leikskólastarfi sé fyrir hendi 

 

Þessi vitund um gildi tónlistarinnar kom einnig fram hjá viðmælendum. 

Leikskólastjóri 2 er ekki í nokkrum vafa um að tónlist eigi alltaf erindi í 

leikskólastarfinu nánast hvar og hvenær sem er: 

... hún getur verið rauður þráður í gegnum allt. Mér finnst eitt 

aðalgildið felast í því að hún kveikir gleði og jákvætt andrúmsloft. 

Mér finnst að við eigum að nota hvert tækifæri til að syngja og 

dansa... það yrði allt pínu fátæklegra ef við hefðum ekki 

hljóðfæraleikinn, mér finnst hann svo dýrmætur. Hann heldur svo 

fallega utan um sönginn, það verður bara allt svo áreynslulaust af 

því hljóðfærið markar leiðina og heldur utan um sönginn. 

 

Deildarstjórinn sér gildi í því að samþætta tónlistina við sem flesta þætti 

leikskólastarfsins til að stuðla að alhliða þroska og heildrænni nálgun í námi og 

uppeldi barnanna. Hún segir:  

Ég er mjög hlynnt því að auka vægi tónlistar. Í dag eru margir sem 

einblína á stafi og stærðfræði en ég held að þetta þurfi allt að vera í 

harmoníu. Það er ekki hægt að taka eitthvað eitt og ætla að kenna 

það á einhverjum hnefa sko... Það þarf að rækta allar hliðar ef þetta 

á að ganga. Ég myndi nú líka segja að tónlist og stærðfræði ættu nú 

bara margt sameiginlegt og tónlist og tungumál? Ekki spurning.  

 

Tónlistarkennarinn álítur að tónlistin hafi gildi fyrir skólabraginn og börnin. Henni 

finnst gildið meðal annars felast í því að stuðla að þroska barnanna og nefnir þar 

sérstaklega tillitsemi og samkennd. Hún telur mikilvægt að muna eftir að halda 

tónlistararfinum við. En henni finnst einnig ástæða til að muna að 

... við eigum náttúrulega bara líka að stunda tónlist tónlistarinnar 

vegna. Það er gaman og fullnægjandi að syngja og spila og dansa 

og hlusta. Það er bara gaman, við megum ekki gleyma því. 
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Niðurstöður könnunarinnar og viðtalanna sýna að leikskólastarfsfólki finnst tónlist 

eiga erindi inn í starfið með börnunum. Þó viðmælendur lýsi gildinu á nokkuð 

mismunandi hátt, virðast allir bæði svarendur könnunar og viðmælendur vera sammála 

um að tónlistinni fylgi mikil gleði sem alltaf eigi við.  

 

4.2.1 Aðalnámskráin og námssvið leikskólans  

Þegar litið er til áhersluþáttanna í leikskólastarfi sem fjallað var um hér að ofan sést í 

mörgum tilvikum bein tenging við grunnþætti aðalnámskráarinnar og námssvið 

leikskólanna. Í því ljósi var áhugavert að athuga hvort viðmælendur hefðu velt fyrir 

sér tengslum tónlistar við grunnþættina og námssviðin sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011.  

 

Deildarstjórinn greindi frá því að hún sæi tengingu tónlistar við nánast alla 

grunnþættina og námssviðin. Hún greindi frá því að leikskólinn hafi nýverið tekið þátt 

í verkefni þar sem tónlist, náttúruvísindi og tækni væru tengd saman á forvitnilegan 

hátt. Hluti af þeirri verkefnavinnu var að skrifa skýrslu og þar hafi verið lögð 

heilmikil vinna í að tengja verkefnið við grunnþætti aðalnámskráarinnar sem hafi 

verið lærdómsríkt ferli. Hún segir frá mikilli sköpunarvinnu sem fór fram í tengslum 

við þetta verkefni. Börnin bjuggu til hljóðfæri úr efnivið sem til var í leikskólanum, 

„Það voru t.d. búnir til mandarínugítarar. Við vorum með tóma mandarínukassa og 

settum teygjur og þau skreyttu og þetta var alveg stórkostlegt“. Börnin stofnuðu 

hljómsveit, sömdu lög til að flytja og spunnu ný á staðnum. Að hennar sögn var þetta 

mjög eftirminnilegt, ekki síst fyrir börnin. Deildarstjórinn nefndi þetta sem dæmi um 

tónlistartengt viðfangsefni þar sem börnin upplifðu sköpun, menningu, sjálfbærni, 

skemmtileg og tjáningarrík samskipti sem ýttu undir sjálfstyrkingu. Þetta væru allt 

atriði sem tengja mætti við grunnþættina og námssviðin í Aðalnámskrá leikskóla.  

 

 Leikskólastjóri 2 bendir sérstaklega á hlutverk tónlistar til að stuðla að heilbrigði og 

vellíðan. En það er eitt af námssviðum leikskólans sem byggja á grunnþáttum 

aðalnámskráarinnar. Þetta viðhorf speglast vel í orðum hennar: 

Yfirleitt er maður nú glaður þegar maður syngur, alla vega finn ég 

gleði og vellíðan eftir söngstundirnar... og mér finnst bara 

tónlistarkennarar töfra fram einhverja jákvæða krafta hjá 

börnunum, mér finnst það bara svona eins og galdur... og þetta 

kallar fram vellíðan og það er svo heilbrigt 
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Hún bendir einnig á að sér finnist sjálfbærni opið hugtak sem snúist ekki bara um að 

skila umhverfinu í góðu ástandi til komandi kynslóða. Sjálfbærni snúist um að 

afhenda næstu kynslóðum öll gæðin sem við höfum í dag, þar á meðal menningarleg 

gæði eins og söngarf. Hún segir:  

Ég lít á sjálfbærni sem opið hugtak. Það snýst ekki bara um að 

flokka rusl. Eða að endurnýta alls konar dót til hljóðfæragerðar. 

Við eigum að koma öllum gæðum áfram og þá er ég að tala um 

menningararfinn líka. Mér finnst það svolítið vera okkar hlutverk 

að koma þjóðararfinum áfram til dæmis sönglögunum og ýmsum 

hefðum  

 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að tekið skuli mið af römmunum sem settir eru 

fram í henni þegar skólanámskrá hvers leikskóla er búin til. Þátttakendur 

könnunarinnar voru spurðir hvort sérstaklega væri fjallað um tónlist í skólanámskrá 

leikskólans. 68% sögðu já en 39% svöruðu neitandi.  

 

4.3. TÓNLIST SEM NÁMS- OG ÞROSKALEIÐ 

Eins og fram kom í fræðikaflanum hefur tónlist og iðkun hennar áhrif á ýmsa 

þroskaþætti barna (Campell og Scott-Kassner 2002; Fredens og Fredens, 1992; Helga 

Rut Guðmundsdóttir 2013; Sigríður Pálmadóttir 2010; Sæther og Aalberg, 2006). 

Í ljósi þessa þótti mér ástæða til að kanna hvort þekking og/eða meðvitund um 

tengingu tónlistar við nokkra þroskaþætti sé fyrir hendi. Því var spurt um tengingu 

tónlistar við hreyfi-, mál-, heyrnar-, félags-, og tilfinningaþroska. Á Mynd 3 má sjá 

hvernig leikskólastjórar svara. Það er eftirtektarvert hversu sterkar tengingar eru við 

bæði málþroska og hreyfiþroska, en afgerandi minni við þann þátt sem telja verður 

meðal undirstöðu þátta tónlistar, heyrnina. 
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Mynd 3. Tónlist sem náms- og þroskaleið – Leikskólastjórar (n=108) 

 

 

Mynd 4. Tónlist sem náms- og þroskaleið – Starfsfólk (n=110) 

 

Mynd 4 sýnir hversu meðvitað starfsfólkið er um tónlist sem náms- og þroskaleið að 

mati leikskólastjóranna. 80% þeirra telja að starfsfólkið sé mjög eða frekar meðvitað 

um möguleika tónlistar til að örva hreyfiskyn, 79% telja meðvitundina mjög eða 

frekar mikla þegar kemur að málþroska. Í 65% tilfellum á það sama við um 

félagsþroska, 58% um heyrnarskyn og 52% leikskólastjóra telja að starfsfólkið sé 

meðvitað um tengsl tónlistar og tilfinningaþroska. 
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Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir að greina frá hvort þeir sæu einhver tengsl 

milli tónlistar og þroskaþáttanna. Allir voru sannfærðir um að slík tenging væri mikil. 

Sterk tenging við málþroska kom fram í svörunum. Tilfinningaþroski kom nokkuð við 

sögu og einnig félagsþroski. En hreyfiþroska og heyrnarskyn bar lítið á góma 

 

Deildarstjóranum fannst auðvelt að sjá möguleikana sem felast í tónlist. Hjá henni 

kom fram að þegar hún hóf störf í leikskólanum hafi hún lært mikið um mikilvægi 

tónlistar af reyndum leikskólakennara, sem hefur þá sýn að tónlist skipti miklu máli í 

leikskólastarfi. Deildarstjórinn sagðist sjálf nota tónlist mikið þegar hún vinnur að 

hinum ýmsu þroskaþáttum barna. Hún nefndi bæði tengingu við málþroska barna, en 

líka stærðfræði og tilfinningaþroska þeirra. Í viðtali við hana kom eftirfarandi fram:  

...ég er með góða málvitund og legg rosalega mikið upp úr 

skýrum framburði... og hef alltaf séð að það bara virkar að nota 

tónlistina þar. Æfa framburð af lögum eða textunum og 

skilningur á þeim er gífurlega mikilvægur. Og þú ferð í 

orðskýringar. Það er ekki nóg að geta þulið lagið, þú þarft að vita 

um hvað það snýst... hér er sungið oft á dag og mikil texta 

innlögn fer fram í gegnum tónlist... og bara taktur er svo 

mikilvægur grunnur að svo mörgu til dæmis stærðfræði... 

tónlistin bætir framburð og bara eykur sjálfstraust og hreysti, 

sérstaklega andlegt og veitir gleði og ánægju... ekki síst fyrir börn 

sem eru með einhver vandkvæði... það er gífurlega mikilvægt að 

ná þessum krökkum í tónlistina... gera þau óhrædd og hjálpa þeim 

gegnum tónlistina, hún getur verið svo mikill leikur og gaman...  

 

Tónlistarkennarinn tekur í sama streng varðandi örvandi áhrif tónlistar á málþroska og 

segir „... auðvitað er tónlistin og öll lögin og allur rythminn og rímið bara mjög mikil 

málörvun..“. Tónlistarkennarinn lýsir líka samkenndinni sem fylgir því að syngja í 

hóp. Þar má greina tengingu við bæði félags- og tilfinningaþroska ásamt 

heyrnarskyni. 

Það er svo margt í þessu. Þau hlusta sem sagt á hvert annað, 

virða hvert annað... Og náttúrulega upplifa eitthvað saman. 

Heyra tónlist, örva heyrnarskynið og finna andleg áhrif... Og 

stundum hlustum við á eitthvað sem er mjög dapurlegt og þá 

bara finna þau fyrir því. Og við hlæjum náttúrulega líka þannig 

að ég bara spyr er nokkuð sem hefur eins mikil áhrif á 

tilfinningarnar eins og tónlistin? 

 

Tónlistarkennarinn sér einnig möguleika sem felast í tónlistinni fyrir þá sem einhverra 

hluta vegna standa veikar félagslega heldur en aðrir eða upplifi sig af einhverjum 
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ástæðum utan hópsins. Hún bendir t.d. á að hægt sé að hjálpa börnum innflytjenda að 

verða hluti af hóp í gegnum tónlistariðkun þar sem tónlist bjóði upp á tjáningu án 

orða. 

Það er alveg sama hvort þú ert nýkominn frá öðru landi og skilur 

ekki neitt. Þegar þú spilar á hljóðfæri eða hlustar á tónlist þá ertu 

bara algjörlega á sama stað og hinir þó þú sért jafnvel mállaus 

eða hefur einhverjar líkamlegar eða andlegar hamlanir... 

 

Leikskólastjóri 2 bendir sérstaklega á hlutverk tónlistar til að stuðla að heilbrigði og 

vellíðan, þetta viðhorf speglast vel í orðum hennar: 

Yfirleitt er maður nú glaður þegar maður syngur, alla vega finn 

ég gleði og vellíðan eftir söngstundirnar... og mér finnst bara 

tónlistarkennarar töfra fram einhverja jákvæða krafta hjá 

börnunum, mér finnst það bara svona eins og galdur... og þetta 

kallar fram vellíðan og það er svo heilbrigt. 

 

Eini viðmælandinn sem fannst ástæða til að tengja tónlist sérstaklega við 

hreyfiþroska var Leikskólastjóri 2. Hún benti í mjög stuttu máli á að dans væri 

eflandi fyrir hreyfiþroskann og þar kæmi tónlistin við sögu.  

 

Eins og fyrr segir komu í viðtölum fram miklar tengingar við málþroska, en sú 

umræða tengdist líka sterklega áhrifum á læsi. Það viðhorf að söngur og textar séu 

gott tæki til málörvunar og til að vinna með tungumálið kom sterklega fram hjá 

Leikskólastjóra 2 sem tiltekur jafnframt og gerir mikið úr tengingu tónlistar við læsi. 

Hún bendir á mikilvægi þess að kryfja texta sem auki skilning á tungumáli og auki 

við orðaforða barna. Hún sagði: 

Mér finnst að tónlistin einhvernveginn tengist inn í svo margt...  

Við förum mikið með þulur og syngjum og flytjum texta með 

rími þetta er allt saman undanfari lesturs... Við förum yfir hvað 

textarnir þýða... Þetta hefur gríðarleg áhrif á málþroskann hjá 

börnum. Þau þjálfast í framburði og skilningi á texta og fá meiri 

orðaforða...  

 

Leikskólastjóri 1 segist sjá marga möguleika í tónlistinni sem hægt sé að nýta til að 

þroska börnin en tekur undir þá áherslu að tónlistin bjóði upp á þjálfun á atriðum sem 

nýtist seinna meir í lestrarnámi.  

Þetta er svo mikilvægt sem undirbúningur undir t.d. læsi. 

Takturinn og hrynur og atkvæði... Þegar við höfum verið að 

skoða hluti eins og læsi og undirbúning letrarnáms hjá okkur þá 

er tónlistarkennslan mjög mikilvæg þar... til dæmis erum við að 
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klappa nöfnin okkar og finnum atkvæðin þannig... það er svo 

margt sem við getum gert á skemmtilegan hátt í gegnum 

tónlistina og nám ungra barna á að fara fram í gegnum leikinn og 

þar getum við svo vel nýtt tónlistina. 

 

Af ofangreindu má sjá að viðmælendur leggja ekki eins mikla áherslu á hreyfiþroska 

eins og svarendur könnunarinnar. Málþroskinn er ofarlega í huga bæði hjá 

viðmælendum og svarendum. Síðan sést að tilfinninga- og félagsþroski fá svipaða 

athygli hjá báðum. Heyrnarskynið ber sjaldnast á góma bæði hjá þátttakendum 

könnunarinnar og viðmælendum, en tónlistarkennarinn er einn um að tengja tónlist 

beint við heyrnarskyn.  

 

4.4. ÁHRIFAÞÆTTIR  

Þegar skólastjórarnir voru beðnir um að gefa upp hversu mikil áhersla væri lögð á 

tónlistarstarf í þeirra leikskóla þá segja 62% svarenda að áherslan sé mjög eða frekar 

mikil. Áður kom fram að 98% leikskólastjóra telja mikilvægt að hafa öflugt 

tónlistarstarf í sínum leikskóla. Áhugavert var að skoða misræmið milli þessara atriða; 

hversu mikilvægt leikskólastjórar telji tónlistarstarfið vera og þess hversu mikil 

áhersla sé lögð á það í hverjum leikskóla. Viljinn er fyrir hendi og einnig meðvitundin 

um gildi tónlistar í uppeldi og námi leikskólabarnanna. Skýringarnar á þessu misræmi 

geta verið margvíslegar. Í þessari rannsókn var meðal annars skoðað hvort einhver 

tiltekinn aðili bæri ábyrgð á tónlistarstarfinu og hefði forgöngu með að efla það, 

hvernig starfið birtist í megindráttum, hvernig aðstaða til tónlistariðkunar væri ásamt 

því að skoða þátt leikskólastjórns til eflingar tónlistar í leikskólastarfi. 

 

4.4.1 Hver sér um tónlistarstarfið? 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 kemur fram að veita skuli börnum umönnun og 

menntun í hvetjandi uppeldisumhverfi. Þar kemur einnig fram að eitt af 

leiðarljósunum sem ætlað er að vísa veginn í starfi leikskólans felist í því að börnin fái 

hvatningu til að túlka og tjá sig á sem fjölbreyttastan hátt, m.a í gegnum leik og 

tónlist, ásamt fleiru (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Áður kom fram að leikskólastjórar telji öflugt tónlistarstarf mikilvægt. Því var skoðað 

hvaða sýn leikskólastjórar hefðu á það hver ætti að sinna tónlistarhluta 

leikskólastarfsins.  
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Á Mynd 5 sést að leikskólastjórar telja mikilvægt að fá sérfræðinga inn í 

leikskólastarfið til viðbótar við leikskólakennara, 50% telja það mjög mikilvægt og 

37% frekar mikilvægt. Í raun er merkilegt að innan við 10% telja það ekki skipta máli. 

Leikskólastjórarnir voru spurðir um mikilvægi þess að fá aðra sérfræðinga en 

leikskólakennara inn í leikskólastarfið. Til dæmis fólk með menntun á sviði tónlistar, 

myndlistar, dans og leiklistar, þ.e.a.s. fólk með aðra sérhæfingu en leikskólakennari 

hefur alla jafnan. 

 

Af svörunum má sjá að flestir skólastjórarnir telja þörf fyrir sérþekkingu (t.d. í 

listgreinum) til viðbótar þeirri sem leikskólakennarar búa almennt yfir.  

 

 

Mynd 5. Mikilvægi viðbótarsérþekkingar í leikskólum (n=109) 

 

Leikskólastjóri 1 telur mikilvægt að fá viðbótar sérþekkingu inn í leikskólastarfið. 

Þetta kemur sterklega fram í svörum hennar en þar segir hún að slík aðkoma bjóði upp 

á þverfaglega samvinnu. Hún telur gott að fá fólk með fjölbreytilegan bakgrunn og 

sérþekkingu til starfa og bendir á að það auðgi og bæti starfið í leikskólanum. 

Og mér finnst þetta aðferðafræði sem við eigum að horfa meira 

til. Að við séum með svona mismunandi kennara inni í skólanum 

okkar sem hafa og geta sérhæft sig á ákveðnum sviðum. Svo er 

það líka þannig með þetta að sérþekkingin þín er gjarnan 

áhugamálið þitt. Og þá verður allt svo miklu skemmtilegra þegar 

þú ert að þessu af alveg brennandi áhuga 

 

Leikskólastjóri 2 hefur á orði að sér finnist fengur að fá fólk til starfa sem kunni að 

spila á hljóðfæri: 
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Mér finnst eiginlega þeir sem spila á hljóðfæri vera algjörir 

snillingar. Mér finnst þeir laða fram eitthvað gott í fólki og það 

er alltaf svo góð stemming þegar einhver spilar á hljóðfæri 

 

Á næsta súluriti (Mynd 6) má glöggt greina að leikskólastjórar vilja allra helst (græna 

súlan) að slíkur sérfræðingur starfi að staðaldri inni í leikskólanum sem leiðtogi á sínu 

sviði. En sísti kosturinn (gráa súlan) væri að mati skólastjóranna að sérfræðingurinn 

héldi námskeið fyrir starfsfólkið. Þannig að ef leikskólastjórarnir gætu valið um 

fyrirkomulag þá vilja þeir helst fá sérfræðinga sem eru í föstu starfi í leikskólunum 

samhliða leikskólakennurum eða leikskólakennarar með slíkt sérsvið. Forgangsröðun 

leikskólastjóranna er því skýr hvað varðar aðkomu sérfræðings á tónlistarsviðinu. 

 

 

Mynd 6. Fyrirkomulag á aðkomu sérfræðings (n=110) 

 (Frá 1 grænum sem þýðir besti kostur – 4 grár sem þýðir sísti kostur) 

 

Á orðum Leikskólastjóra 1 má greina sömu áherslu á hvaða fyrirkomulag sé 

ákjósanlegt varðandi starfsfólk sem hefur aðra sérþekkingu en leikskólakennarar. Hjá 

henni kemur fram að ákveðinn kennari sjái um myndlistarstarf alla daga. Viðkomandi 

hafi ekki formlega menntun á sviði myndlistar en hafi leitað sér þekkingar og hafi 

mikinn áhuga á myndlist og það leiddi til þess að hún hefur umsjón með 

myndlistarstarfi í leikskólanum. Þegar kemur að tónlistinni segir leikskólastjórinn: 

Nú kemur tónlistarkennarinn bara einu sinni í viku og mér finnst 

það ekki nóg. Ég myndi vilja að hún væri bara fastur starfsmaður 

alla vikuna í starfinu og fléttaðist inn í allt starfið í leikskólanum. 

Því þá væri hún að smita enn meira og taka fleiri með sér í allt 
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sem er að gerast...Við höfum líka haft manneskju sem er 

danskennari. Allir þessir aðilar þeir koma inn og glæða starfið 

annars konar lífi heldur en það sem er fyrir. 

 

Næst besti kosturinn væri sérfræðingur sem kemur að staðaldri inn í starfið líkt og 

einn viðmælandinn í þessari rannsókn gerir (Tónlistarkennarinn). Leikskólastjóri 2 

segir að aðkoma Tónlistarkennarans sé ákjósanleg viðbót við það tónlistarstarf sem 

var fyrir í leikskólanum. 

Við erum eiginlega að gera svona smá plús hjá okkur. Hún 

Tónlistarkennarinn er náttúrulega bara snillingur með þeim, 

þetta er mjög skemmtilegt... Tónlistin er alltaf inni á deildum 

eins og hún hefur verið. Þetta er hrein og klár viðbót, bara svona 

púra tónlistarstund með meira af fræðilegum þáttum eins og að 

kenna þeim tónstigann og svona tónlistartengd þemaverkefni. 

 

Deildarstjórinn tekur í sama streng og segist sjá mun við að fá tónlistarkennara inn í 

leikskólastarfið. Tónlistarstarfið verði markvissara og tónlistarkennarinn komi inn 

með þætti sem deildarstjórinn eða aðrir starfsmenn hafi ekki haft þekkingu til að nýta 

í starfi með börnunum. Hún nefnir að það sem tónlistarkennarinn geri með börnunum 

sé t.d. „meira um taktinn og tónstigann... og að flytja alls konar lög með 

hljóðfærum“. 

 

Eins og sjá má kemur jákvætt viðhorf sterklega fram í viðtölunum gagnvart því að fá 

starfskrafta með viðbótar sérfræðikunnáttu inn í leikskólastarfið. Það bæti einhverju 

við annars gott starf sem fyrir er og sé til bóta. Deildarstjórinn nefnir jafnframt að 

tónlistarkennarinn hafi lært heilmikið af leikskólastarfsfólkinu, því sé um samvinnu 

að ræða sem komi báðum vel.  

 

Í skólum þar sem mikil áhersla er lögð á tónlist voru leikskólastjórar inntir eftir því 

hvort tónlistarstarfið væri í umsjá einhvers eins aðila. 62% segja svo ekki vera á móti 

32% sem hafa sérstakan tónlistarumsjónarmann. Þeir sem hafa sérstakan 

tónlistarumsjónarmann voru beðnir um að tilgreina hver sá aðili væri. Þessi sérstaki 

umsjónarmaður er í 42% tilfella tónlistarmenntaður leikskólakennari, í 39% tilfella 

var nefndur tónlistarkennari sem kemur utan að frá og sinnir eingöngu tónlistarstarfi í 

leikskólanum, í 15% tilfella voru starfsmaður með formlegt tónlistarnám- eða 

tónlistarkennari sem er fastur starfsmaður í leikskólanum nefndir. Þess ber að geta að 
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einungis er um að ræða 37 svör sem liggja að baki þessum niðurstöðum en þær birtast 

einnig í súluritinu hér fyrir neðan (Mynd 7). 

 

 

Mynd 7. Hver sér um tónlistarstarfið? (n=37) 

 

Í svörunum við því hvaða aðili sér um tónlistarstarfið kom fram að í mörgum tilvikum 

sjái svarendur ástæðu til að skilgreina nánar þann aðila sem sinnir tónlistarstarfinu og 

gera grein fyrir hver eða hverjir haldi utan um tónlistarstarfið í viðkomandi leikskóla.  

Rannsakandi kaus að líta svo á að þetta gæti talist vísbending um að ýmislegt væri að 

gerast varðandi tónlistarstarf í leikskólum en formið og utanumhaldið væri 

fjölbreytilegt. Í öllu falli er áhugavert að sjá hinar ýmsu birtingarmyndir á því hver 

heldur utan um tónlistarstarfið í leikskólum. Það helsta sem tekið var fram má flokka í 

þrennt. 

 

Í fyrsta lagi var um að ræða samstarf leikskólans við tónlistarskóla. Slíkt samstarf 

birtist meðal annars í því að tónlistarkennarar frá tónlistarskóla sinni kórastarfi, að 

foreldrar greiði fyrir tónlistarkennslu sem fer fram í leikskólanum, að 

tónlistarkennarar sinni tónlistarkennslu yfir vetrartímann og að tónlistarskólinn haldi 

nemendatónleika fyrir leikskólabörnin nokkrum sinnum á ári.  

 

Í öðru lagi kom fram að tónlistarkennari sinni tónlistarstarfinu án samvinnu við 

tónlistarskóla og þá kenni hann oftast elstu börnum leikskólans. En aðkoma 

tónlistarkennarans birtist einnig í því að öll börn fái tónlistarkennslu einu sinni í viku, 
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að tónlistarkennari sé fenginn til að halda tímabundin námskeið fyrir börnin og að 

tónlistarkennari sinni kennslu barnanna einu sinni í viku en sé einnig ráðgefandi fyrir 

starfsfólk leikskólans varðandi tónlistarstarfið í leikskólanum. Einhverjir tóku fram að 

starfandi tónlistarmenn væru fengnir til að heimsækja leikskólann og tveir nefndu að 

áhugi væri fyrir því að fá fólk með sérþekkingu á sviði tónlistar inn í starf leikskólans 

en að fjárhagurinn leyfði það ekki.  

 

Í þriðja lagi var um að ræða leikskólakennara sem stýra tónlistarstarfinu auk annarra 

starfsmanna sem hafa áhuga á tónlist. Einn nefndi tónlistarteymi skipað 

leikskólakennurum og leikskólaliðum, annar nefndi tónlistarstjóra sem væru á hverri 

deild. Sumir tóku fram að allt starfsfólk væri virkjað og eflt í tónlistarstarfinu eins 

mikið og kostur væri og að tónlistin fléttaðist inn í annað starf í leikskólanum. 

Nokkrir lýstu því að tónlistarstarfið fælist aðallega í því að áhugasamir, söngelskir 

starfsmenn stýrðu söngstundum fyrir allan leikskólann en minna væri um 

hljóðfæranotkun við þau tækifæri. 

 

Á Mynd 8 sést hver sér um tónlistarstarfið í þeim leikskólum þar sem mikil og frekar 

mikil áhersla er lög á tónlist.  

 

 

Mynd 8. Umsjónarmaður tónlistarstarfs og áhersla á tónlist (n=37) 
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Þetta sýnir að tónlistarkennari er oftar umsjónarmaður tónlistarstarfs þar sem mikil 

áhersla er lögð á tónlist. En tónlistarmenntaður leikskólakennari er oftast 

umsjónarmaður í skólum þar sem áherslan er frekar mikil. 

 

4.4.2 Birtingarmyndir tónlistarstarfs 

Hér verður skoðað hvernig tónlistarstarfið birtist og er útfært í mismunandi 

leikskólum.  

 
Tafla 3. Birtingarmyndir tónlistarstarfs (hæstu tíðnigildin eru lituð gul) 

 Daglega 1-4 sinnum 

í viku 

Sjaldnar en 

vikulega 

Samtals 

n= 

Sérstakar tónlistarstundir 3 63 38 104 

Samsöngur með öðrum 

deildum 

6 70 30 106 

Hljóðfæri notuð í starfi 9 42 58 109 

Samþætting við þema- og 

árstíðarbundið starf 

31 38 34 103 

Samþætting við daglegt starf 

og athafnir 

51 28 26 105 

Tónlist leikin af geisladiskum, 

tölvum eða öðrum efnisveitum 

59 43 6 108 

Söngur í samverustundum 

(með öðru efni svo sem lestri) 

79 20 8 107 

Sérstök söngstund á deild 91 17 2 110 

 

 

Þegar Tafla 3 Birtingarmyndir tónlistarstarfs er skoðuð má sjá að í langflestum 

tilvikum er um að ræða séstaka söngstund sem fer fram daglega. Þá kemur 

barnahópurinn saman inni á sinni deild gagngert til að syngja. Næst algengast er að 

söngurinn sé hluti af samverustund ásamt öðru efni eins og upplestri fyrir börnin eða 

samræðum við þau um ýmis málefni tengd líðandi stund. Samsöngur með öðrum 

deildum er algengasta formið á tónlistarstarfi sem fer fram 1 – 4 sinnum í viku og 

sérstakar tónlistarstundir fylgja þar fast á eftir. Hljóðfæri eru sjaldan í daglegri notkun 

en eiga vinninginn þegar kemur að athöfnum sem fara fram sjaldnar en einu sinni í 

viku.  
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Á Mynd 9 hefur Töflu 3 verið umbreytt í súlurit til nánari glöggvunar. 

 

 

Mynd 9. Helstu birtingamyndir tónlistarstarfs í leikskólum (n=111) 

 

Nokkrar birtingamyndir voru tilgreindar auk þeirra sem koma fyrir í Töflu 3 og Mynd 

9. Þær helstu eru; Tónlist spiluð í hvíldarstund barnanna, blokkflautukennsla fyrir 

elstu börnin, tónlistartímar með tónlistarkennara annað hvert ár. Hann leggur þá fram 

tónlistarefni sem starfsfólk getur síðan nýtt sér. Einn nefnir tónlistarleikhús þar sem 

tónlist, söngur, dans og leiklist, fléttast saman. Annar nefnir að starfsfólk sjái um 

tónlistarstarfið sem snúist mest um söng og hlustun. Þá greinir einn frá því að mikill 

söngur sé stundaður í leikskólanum en breytilegt eftir deildum hversu mikið 

hljóðfærin séu notuð og einn svarenda greindi frá kórastarfi sem eitt sinn var í 
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leikskólanum. Hann vill gjarnan endurvekja slíkt starf með aðstoð tónlistarkennara. 

Af niðurstöðunum má sjá að dagleg tónlistarvirkni er þó nokkur í leikskólunum. En sú 

virkni birtist helst í söngiðkun.  

 

Niðurstöður viðtala sýna að birtingamyndir tónlistarstarfs í leikskólanum þar sem 

viðmælendur starfa, svipar mjög til niðurstöðu könnunarinnar. Daglegur söngur fer 

fram á öllum deildum sem tvinnast aðallega inn í samverustundir en kemur einnig 

gjarnan fyrir við daglegar athafnir og þá oft við óformlegar aðstæður eins og þegar 

lagt er á borð eða þegar beðið er eftir strætó í vettvangsferðum. Samsöngur fer fram 

einu sinni í viku þar sem allar deildir hittast í stærsta rými leikskólans og syngja 

saman. Auk þess fær hver deild að láta ljós sitt skína með því að syngja fyrir hina. Þá 

er oftast um að ræða lag sem áhersla hefur verið lögð á þá vikuna. Einnig kemur fyrir 

að börnin biðji um að fá að syngja einsöng eða tvö til þrjú saman. Sérstakir 

tónlistartímar sem tónlistarkennarinn sér um fara fram einu sinni í viku hjá elstu 

börnum leikskólans og þau halda einnig upp á vikulokin á föstudögum með 

svokölluðu „Föstudagsfjöri“ þar sem börnin fá tækifæri til að leika sér frjálst og dansa 

við tónlist sem þau fá að velja sjálf í samráði við leikskólakennara.  

 

Mikið er lagt upp úr að sækja alla þá tónlistarviðburði sem börnunum bjóðast utan 

leikskólans, svo sem sinfóníutónleika í Hörpunni og uppákomur í tengslum við 

barnamenningarhátíð. Leitast er við að fá tónlistarfólk í heimsókn inn í leikskólann 

eins oft og kostur er. Síðast en ekki síst gerir leikskólinn sér far um að vera sýnilegur í 

nærumhverfi sínu og fer til dæmis tvisvar til þrisvar á ári í heimsókn til eldri borgara 

gagngert til að halda tónleika.  

 

4.4.3 Aðstaða og aðbúnaður 

Eins og kom fram í fræðikafla skiptir námsumhverfi máli í skólastarfi. Aðstaða til 

tónlistariðkunar er því einn af þáttunum sem hafa áhrif á hvort tónlistarstarf blómstri í 

leikskólastarfi. Leikskólastjórar voru beðnir um að meta hvernig þeir teldu 

tónlistaraðstöðuna vera í sínum leikskóla.  
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Á Mynd 10 sést að flestir eða 55% telja aðstöðuna vera frekar góða, 22% hvorki góða 

né slæma og 18% telja hana vera mjög góða.  

 

 

Mynd 10. Hvernig er aðstaðan (n=107) 

 

Þegar aðstöðu til tónlistariðkunar bar á góma í viðtölunum kemur fram að henni er 

gefinn gaumur hjá viðmælendum. Það sem vekur einna mesta athygli er, að bæði 

Leikskólastjóri 2 og Tónlistarkennarinn tala um þann draum að fyrir hendi væri 

sérstök tónlistarstofa sem væri helguð tónlistariðkun. Leikskólastjóri 2 segir: 

Það væri frábært að hafa hérna tónlistarstofu ... Við erum alltaf 

með píanóið á fleygiferð. Þú veist það á engan ákveðinn stað. Það 

er yfirleitt á bak við þilið hjá bókasafninu en svo þarf stundum að 

koma leikfimistækjunum þangað inn og þá fer píanóið inn til mín. 

Þannig að þetta er svolítið púsl. 

 

Tónlistarkennarinn lýsir því að aðstaðan sé góð hvað varðar hljóðfærakostinn en hún 

sakni þess að hafa ekki möguleikann á að hljóðfærin og það sem fylgir tónlistinni sé 

sýnilegra. Hún þurfi alltaf að pakka öllu saman eftir tímana vegna þess að salurinn þar 

sem tónlistartímarnir fara fram er fjölnota salur. Hún segir: „Þannig að ég þarf að vera 

mjög færanleg og við þurfum öll að vera mjög sveigjanleg hérna í skólanum til að allt 

gangi vel og það gerir það“.  

 

Þá er vert að skoða hljóðfæra- og bókakost leikskólanna til að kanna hvernig 

aðbúnaðurinn er hvað þetta tvennt varðar. Fyrst var hljóðfærakosturinn athugaður. 
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Reiknaður var fjöldi hljóðfæra miðað við miðgildi spurninga og af hljóðfærunum sem 

spurt var um sýnir Mynd 11 þau sem oftast er að finna í leikskólum. 

 

 

Mynd 11. Hljóðfærakostur (n=107) 

 

Hljóðfærin sem spurt var um eru flest svokölluð Orff-hljóðfæri. Þar er um að ræða 

handhæg hljóðfæri sem eru þægileg í meðförum og reynast því vel í starfi með 

börnum. Niðurstöður könnunarinnar um hljóðfæraeign í leikskólunum sýna að hún er 

töluverð. Að meðaltali eru ca. 8 hristur, 6 tréstafapör, 6 bjöllur, 4 þríhorn, 4 trommur, 

3 flautur, 3 symbalar, 3 sýlófónar og 2 tréspil í hverjum leikskóla sem svaraði þessari 

spurningu. Auk þess nefndu margir gítar, hljómborð/píanó og ukulele. 

 

Mjög algengt er að tónlistartengdar bækur sé að finna í leikskólunum. 98% svöruðu 

játandi þegar þeir voru spurðir út í tónlistartengdan bókakost. Þá var athugað hvort 

tónlistartengdar bækur íslenkra höfunda væru algengar. Fyrir valinu urðu sjö 

bókatitlar sem gefnir voru út á árabilinu 2006 – 2015. Bækurnar urðu fyrir valinu 

vegna þess að allar fjalla þær um og höfða til barna á leikskólaaldri. 
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Mynd 12. Umfang nokkurra íslenskra tónbóka í leikskólum (n=105) 

 

Maximús Músikús er til í flestum leikskólanna. Höfundar þeirra bóka eru Hallfríður 

Ólafsdóttir en Þórarinn Már Baldursson myndskreytir söguna. Tekið skal fram að til 

eru fjögur bindi um ævintýri músarinnar (2008/2010/2012/2014) en þau eru öll undir 

sama hatti í þessari könnun. Næst algengust er bókin Hring eftir hring eftir Elfu Lilju 

Gísladóttur (2009). Þá kemur Tónlist í leikskóla eftir Sigríði Pálmadóttur (2010). 

Þessar tvær bækur innihalda fræðilega umfjöllun um tónlistaruppeldi ungra barna og 

einnig hagnýtt efni sem kemur að góðum notum í tónlistarstarfi með leikskólabörnum. 

Með á nótunum 1 og 2 sem Hrafnhildur Sigurðardóttir tók saman og Sigríður Ásdís 

Jónsdóttir myndskreytti (2006 og 2010) eru söfn barnalaga sem sum eru mjög vel 

þekkt en önnur ný af nálinni. Allir í leik eftir Unu Margréti Jónsdóttur (2010) inniber 

vandaða umfjöllun um hreyfi- og söngvaleiki barna í tali og tónum. Trommur og 

töfrateppi er bók sem Soffía Vagnsdóttir gaf út 2013 með frumsömdu efni eftir hana 

sjálfa.  

 

Að auki voru ýmsar aðrar bækur tilgreindar, bæði innlendar og erlendar. Dansar og 

hreyfileikir fyrir leikskólabörm, höf. Kolfinna Sigurvinsdóttir og Hulda Sverrisdóttir 

(2002); Tónamál, höf. Helga Rut Guðmundsdóttir og Hildur Halldórsdóttir (2015); 

Lubbi finnur málbeinið, höf. Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir (2009) voru 

oftast nefndar.  
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Í könnuninni var spurt um hlustunarefni leikskólanna. Við innkaup og val á 

hlustunarefni ríkir sú stefna helst eða hjá 48% svarenda að kaupa og velja fjölbreytt 

og vandað hlustunarefni úr ýmsum áttum. Þá leggja 33% áherslu á hlustunarefni 

sérstaklega ætlað börnum en 19% svarenda telja að tilviljanakennd stefna ráði ríkjum 

varðandi kaup og val á hlustunarefni til afnota í leikskólanum.  

 

Undir liðnum annað, þegar spurt er um innkaup og val á hlustunarefni, kemur fram að 

reynt sé af fremsta megni að vanda valið á hlustunarefni. Innkaup séu t.d. gerð í 

samráði við fagfólk í tónlist; tónlistarkennara, deildarstjóra, leikskólakennara og 

annað starfsfólk. Einnig kom fram í einu svari að börnin hlusti ekki á tónlist úr 

raftækjum og nokkrir nefndu að efnisveitur eins og Spotify hafi tekið við af 

geisladiskunum þannig að starfsfólkið hafi meira sjálfstæði til að velja hlustunarefni 

eftir sínu höfði en að hvatt sé til notkunar klassískrar tónlistar.  

 

Oftast eða í 48% tilvika er hlustunarefnið skráð og flokkað og því haldið til haga líkt 

og gert er með bókakost leikskólanna. 28% segja að hver deild hafi yfir að ráða 

hlustunarefni sem sé alfarið undir umsjón starfsfólks deildarinnar og 26% segja ekkert 

ákveðið fyrirkomulag gilda um það hvernig haldið er utan um hlustunarefni 

leikskólans. Fleiri kostir eru nefndir varðandi utanumhald á hlustunarefni. Þar er til 

dæmis um að ræða að allt hlustunarefni geymist í tölvutæku formi sem allt 

starfsfólkið hafi aðgang að hvar og hvenær sem er, ýmist í gegnum tölvur, ipada eða 

ipoda. Einnig var nefnt að til stæði að bæta utanumhald á hlustunarefni með því að 

setja það í eitt safn sem allir ganga að á vísum stað eða að stefnt sé að því að setja allt 

í rafrænt / tölvutækt / ipad eða ipod form.  

 

4.4.4 Viðhorf leikskólastjórans 

Mörgum leikskólastjórum finnst ástæða til að efla tónlistarþáttinn í leikskólastarfinu 

eins og sést á eftirfarandi tölum; 67% segja að auka þurfi tónlistarþáttinn, 25% eru 

sáttir við hann eins og hann er en 8% svarenda hafa ekki mótað sér skoðun hvað þetta 

varðar.  

 

Þegar þeir sem töldu að auka þyrfti tónlistarþáttinn eru beðnir um að greina frá hvað 

best væri að gera til að efla tónlistarstarf í leikskólum kemur í ljós að flestir benda á 

að þeir vildu gjarnan hafa möguleikann á að fastráða tónlistarkennara til starfa í 

leikskólanum. Þeir sjá fyrir sér að tónlistarkennarinn myndi hafa yfirumsjón með 



 

  

73 

 

tónlistarstarfi. Hann væri þá einskonar verkefnastjóri tónlistar sem sæi m.a. um að 

leiðbeina starfsfólki leikskólans á tónlistarsviðinu þannig að tónlist yrði stærri hluti af 

daglegu starfi og athöfnum. Einnig leggja leikskólastjórarnir til að fá tónlistarkennara 

til að halda nokkurra vikna námskeið fyrir börn og starfsfólk, ráða hann sem verktaka 

sem kæmi tímabundið til starfa í leikskólanum.  

 

Næst oftast er bent á að gott tónlistarnámskeið fyrir starfsfólk leikskólans væri 

þarfaþing. Á námskeiðinu yrði fyrst og fremst lögð áhersla á að styrkja sjálfstraust 

starfsfólksins á tónlistarsviðinu og hjálpa því til að fá hugmyndir um hvernig hægt 

væri að vinna með tónlist. Kenna hljóðfæranotkun, leggja áherslu á spuna og tengja 

tónlist við dans og hreyfingu. Láta fólkinu í tjé einhverskonar verkfæri sem það gæti 

notað áfram og haldið við kunnáttunni sem það öðlaðist á námskeiðinu. Mikil áhersla 

kemur fram um að virkja áhuga ALLRA svo þeir séu betur í stakk búnir til að sinna 

tónlistarstarfi og til að nýta möguleika tónlistarinnar í daglegu starfi. En nokkrir taka 

fram að námskeið kosti peninga sem ekki er til of mikið af. Einnig er tekið fram að  

ekki skorti viljann til að kaupa hljóðfæri, halda námskeið og fá tónlistarkennara inn í 

starfið en fjárhagur skólanna leyfi það ekki. 

 

Einhverjir vilja fá skapandi og listrænt fólk, þar á meðal tónlistarfólk til að heimsækja 

leikskólann með fræðslu fyrir börn og fullorðna.  

En margir telja æskilegt að fá tónlistarmenntað fólk til starfa sem tæki að sér hlutverk 

leiðtogans og stýrði „tónlistarvagninum“. Viðkomandi væri þá sérhæfður aðili sem 

gerði tónlistarstarfið markvissara. Talið er heppilegast að slíkur leiðtogi sé 

leikskólakennari og því þurfi að efla og passa upp á tónlistarþáttinn í 

leikskólakennaranáminu. 

 

Hér er ástæða til að draga fram punkta úr viðtölunum við Leikskólastjóra 1 og 

Leikskólastjóra 2 þar sem talið berst að kennaranáminu. Bæði Leikskólastjóri 1 og 2 

leggja áherslu á þann góða grunn sem þeim finnst þær hafa fengið í 

leikskólakennaranáminu varðandi tónlist. Þeim finnst mikilvægt að standa vörð um 

tónlistarþáttinn í náminu og hafa báðar áhyggjur af að þessi þáttur mæti núna afgangi. 

Leikskólastjóri 1 segir um sína tilfinningu varðandi kennaranámið að staðan hafi 

breyst. Þegar hún var að læra: „var mikil áhersla lögð á að við lærðum að syngja og 
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að við værum með einhverja grunnþekkingu á hljóðfærum og tónlist...“. Hún telur að 

þessar áherslur hafi nýst vel í starfi og orðar að hún hafi áhyggjur af stöðunni í dag:  

ég held reyndar að það sé miklu minna í dag heldur en það var. Við 

vorum í mörgum tímum á viku og vorum að læra hjá Siggu Pálma 

og það nýttist vel. Hún var náttúrulega yndisleg og gaf manni bara 

svo margar hugmyndir og margt sem kom inn á þeim tíma. Mín 

tilfinning er að það sé ekki lögð nógu mikil áhersla á tónlistina í 

leikskólakennaranáminu núna. Það hefur breyst svo mikið námið.  

 

Í sama streng tekur Leikskólastjóri 2. Hún segist hafa fengið góðan grunn úr 

Fósturskólanum sem hafi skipt hana miklu máli og ýtt við tónlistaráhuga hennar. Hún 

hafi jafnframt verið heppin að hafa tónlistarkennara í fjölskyldunni sem hafi styrkt 

hana og hennar vinnubrögð. Hún hefur hinsvegar áhyggjur af því að tónlist sé ekki 

gert hátt undir höfði í núverandi námi. Hún segir: 

Maður hefur heyrt þetta. Ég náttúrulega veit það ekki fyrir víst. 

Ég held ég viti það samt nokkurn veginn. Þú veist það eru ekki 

þessar tónmenntastundir sem voru í gamla Fósturskólanum. Við 

vorum bara í tónmennt og við sungum lög og við vorum að spila 

á hljóðfæri og við vorum að læra þulur og við vorum í leiklist og 

ég held að þetta sé ekki eins öflugt í dag... það hefur verið tónlist 

í fjölskyldunni minni og tónlistin hefur verið svona í kringum 

mig... En það er ekki fyrr en ég fer í Fóstruskólann... þar styrkist 

ég og ég finn bara að ég er alveg ágæt á þessu sviði. Þannig að ég 

feta þá slóð og styrki mig bara alltaf enn frekar þar. Og svo bara 

hún Sigga Pálma. Hún var náttúrulega alveg frábær. Hún var 

alveg yndisleg. 

 

Margir þátttakendur könnunarinnar hafa á orði að tónlist bjóði upp á daglega gleði, 

söng og dans og því eigi að iðka hana eins mikið og mögulegt er. Aukinn samsöngur, 

daglegar söngstundir með hljóðfærum og markvissar tónlistarstundir er allt nefnt sem 

möguleiki til að efla tónlistarstarfið. Í einu svari kemur fram að fyrir dyrum standi 

þróunarstarf sem gangi út á að efla tónlistina á hverri deild. Og áhersla er lögð á að 

hafa skýra og markvissa stefnu varðandi innlögn tónlistar á deildum og einnig 

varðandi innkaup á tónlistartengdu efni. 

 

Þá er minnst á að hafa beri í huga nauðsyn þess að kynna hina ýmsu tónlistarstíla fyrir 

börnunum þar með talið klassík, jass og þjóðlagatónlist og að fjölbreytileg efnistök og 

lifandi nálgun séu lykilatriði. Spuni og sjálfsprottin tónlistariðkun séu einnig 

mikilvægir þættir sem og hvatning til að semja eigin lög og texta.  
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Hægt væri að nýta stafræna miðla til að auka fjölbreytni og kynna sér hina mörgu 

möguleika tónlistarinnar. Upplagt væri að stofna til samstarfs við tónlistarskóla, fá 

þaðan nemendur til að halda tónleika og kynna hljóðfærin sín. Þannig væri hægt að 

fjölga tónlistarviðburðum í leikskólanum sem er af hinu góða. 

 

Tekið er fram að samþætting við annað starf, ekki síst listrænt starf í leikskólanum 

væri mikilvægt og að tónlist eigi að eiga sinn fasta stað í starfsáætlun leikskólans. 

Tveir nefna að of mikið sé af öðrum verkefnum og skortur sé á menntuðu fólki. Hafa 

ber í huga að einungis voru tekin viðtöl við tvo leikskólastjóra og því vafasamt að 

alhæfa út frá þeim hvaða þættir hafi áhrif á að tónlist verði hluti af uppeldi og 

menntun barna í leikskólum eða hvernig viðhorf það eru sem stuðla að blómlegu 

tónlistarstarfi í leikskólum. Hins vegar er hægt að líta á niðurstöður viðtalanna sem 

lýsingu á viðhorfum tveggja skólastjóra sem hafa lagt sig fram um að gera 

tónlistarstarfi hátt undir höfði í sínum leikskólum. Lýsingarnar úr viðtölunum er því 

hægt að skoða sem dæmi um viðhorf sem greinilega hafa áhrif á hvort tónlist nýtist á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt í leikskólastarfi.  

 

Leikskólastjóri 2 lýsir því að hún vilji leggja sitt af mörkum til að tónlistarstarfið nái 

að blómstra sem mest í leikskólanum. Hún segir frá því að yfirleitt sé sungið á 

starfsmannafundum; „... við erum ekki bara að tala og vera með leiðindi á fundum. 

Heldur syngjum við líka og skemmtum okkur“. Hún lýsir því hvernig hægt sé að sá 

fræjum á marga vegu og þá aukist líkurnar á að þau spíri einhvers staðar „... svo 

vonast ég til að einhver grípi boltann og finnist þetta söngur og tónlist alveg jafn 

skemmtilegt og mér“. Þegar hún er spurð út í hvaða þættir henni finnist hafa áhrif á 

hvort tónlistin nýtist í leikskólastarfinu þá segir hún:  

Þetta snýst fyrst og fremst um fólk. Það skiptir miklu máli að fá 

starsfólk með tónlistarlegan bakgrunn sem hefur frumkvæði að því 

að virkja tónlistarstarfið... en við reynum bara að nýta styrkleika 

þar sem þeir eru og þetta á við í öllu, ekki bara tónlistinni. Sumir 

eru bara ekki þar en þeir eru kannski rosalega tölvulæsir eða færir í 

myndlist... við reynum virkilega að finna styrkleikana og gerum 

okkur grein fyrir að við erum missterk. Það er enginn píndur í neitt 

og þess vegna held ég að fólkinu líði bara ágætlega og sé 

þokkalega öruggt, enginn með í maganum af því að hann þarf að 

fara stjórna söngstund... 
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Leikskólastjóri 1 telur einnig mikilvægt að fá öflugt og áhugasamt fólk til starfa og 

til þess að það takist sé mikilvægt að skapa aðstæður sem bjóða upp á að fólk njóti 

sín. Hún segir: 

Það verður allt svo miklu skemmtilegra ef fólk nær að blómstra í 

því sem það gerir. Að fólk fái að njóta sín með sína sérhæfileika ... 

þá þarf líka að bjóða upp á aðstöðu t.d. fyrir tónlistina. Kaupa 

hljóðfæri og slíkt. 

 

Viðhorf Leikskólastjóra 2 kemur sterkt fram í þessum orðum: 

Við höfum líka verið að skapa svigrúm fyrir tónlistartímana. Það er 

eitthvað sem við höfum alveg þurft að takast á við... þetta er bara 

smá handavinna og spurning um viðhorf. Það þarf að púsla öllu 

saman og hliðra til og hagræða. Þetta er bara svona og við sættum 

okkur við það en á móti fáum við frábæra tónlistarkennslu og 

flottari börn. 

 

Leikskólastjórar vilja auka tónlistarþáttinn í starfi skólanna, ekki síst vegna þeirrar 

gleði sem þeim finnst tónlistin bjóða upp á. Þeir leggja áherslu á að til þess að auka 

þátt tónlistar þurfi að fá fólk til starfa í leikskólunum sem hafi sérþekkingu á því 

sviði. Einnig benda þeir á að mikilvægt sé að fólkið sem nú þegar starfar í 

leikskólunum hafi aðgang að öflugri símenntun í tónlist. Viðmælendur lýsa hvernig 

þeir leggja sig fram um að finna styrkleika starfsfólksins á sviði tónlistar, virkja þá 

og efla og reyna þannig að stuðla að auknu tónlistarstarfi. Viðmælendur hafa 

áhyggjur af því að tónlistarhlið kennaranámsins hafi að einhverju leyti verið látin 

víkja og að standa þurfi vörð um þann þátt í náminu. Jafnframt kemur fram að 

tónlistarstarf verður ekki öflugt án fyrirhafnar. Jákvætt viðhorf og vilji þurfi að vera 

fyrir hendi til að stuðla að því að tónlistin fái það rými, bæði bókstaflega og 

hugmyndafræðilega sem hún þarfnast í leikskólastarfinu ef vel á að vera.  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Eins og umfjöllunin í fræðikaflanum leiðir í ljós benda fræðin sem kynnt eru til þess 

að tónlist eigi að skipa veglegan sess í uppeldi og námi barna. Hægt er að segja að 

fræðin og menntastefna hins opinbera ætlist beinlínis til að tónlist sé hluti af lífi og 

starfi barna í leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að leikskólastjórar 

séu sammála þessum sjónarmiðum og vilji því leggja áherslu á öflugt tónlistarstarf.  

Rannsóknin leiðir í ljós að viðhorf til tónlistarstarfs í leikskólum er mjög jákvætt. 

Þegar leikskólastjórar voru beðnir um að lýsa áherslum í starfi leikskólanna nefna þeir 

oftast annars vegar hreyfingu og hins vegar tónlist sem áhersluþætti. Því er óhætt að 

segja að meðvitund um gildi og hlutverk tónlistar sé mikil. Tónlist virðist koma við 

sögu að einhverju marki nánast daglega í starfi með börnunum og birtist helst í 

söngiðkun. 

 

Leikskólastjórar gera sér grein fyrir gildi tónlistar í leikskólastarfi og vilja gjarnan efla 

þátt hennar. Þeir líta svo á að einn möguleikinn til að auka tónlistarstarf sé að fá fólk 

með sérhæfingu á sviði tónlistar inn í leikskólana. Áhugavert er að margir 

leikskólastjóranna telja að starfsfólk treysti sér ekki til að sinna tónlistarstarfi og að 

skortur á sjálfstrausti varðandi tónlistarhæfni standi árangursríku tónlistarstarfi fyrir 

þrifum.  

 

Vitundin um að tónlist geti nýst sem sem náms- og þroskaleið er til staðar. Það á 

sérstaklega við um tónlist til eflingar málþroska. Það sem kom á óvart var misræmi 

milli þess sem svörin í könnuninni gáfu til kynna um hreyfiþroska og þess sem 

viðmælendur tengdu við þroskaþættina, en viðmælendur nefndu hreyfiþroskann að 

mjög takmörkuðu leyti. Jafnframt kom á óvart að minnsta tengingin er við 

heyrnarskyn þegar spurt er um hvernig nýta megi tónlist sem náms- og þroskaleið.  

Viljinn til að hafa öflugt tónlistarstarf birtist sömuleiðis í því að góður aðbúnaður og 

aðstaða eru oft til staðar. Hljóðfæraeign er talsverð, bókakostur ágætur og hugað er að 

fjölbreyttu hlustunarefni fyrir börnin. Í viðtölunum kom þó fram að hljóðfærin væru 

ekki nógu sýnileg og rými sérstaklega ætlað til tónlistariðkunar stæði ekki til boða 

sökum plássleysis í leikskólanum. Velta má fyrir sér hvort að það sama eigi við á 

fleiri stöðum. En eitt af því sem fram kom í rannsóknum er að tengsl eru á milli 

sýnileika hljóðfæra og notkunar (Bond, 2015). 
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Staða tónlistar í leikskólastarfi getur því talist að ýmsu leyti nokkuð góð og viljinn til 

að auka þátt hennar er mikill. Áhugavert er að velta upp þeim þáttum sem hugsanlega 

hafa áhrif á aukinn þátt tónlistar í leikskólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til að þættirnir sem helst hafi áhrif á að tónlist nýtist í starfinu séu; Jákvætt viðhorf 

leikskólastjórans til tónlistarstarfs með ungum börnum og hæfni hans til að laða að og 

virkja krafta starfsfólks sem hefur áhuga á tónlist. Tónlistin þarf stað og stund og 

umhverfið þarf að bjóða upp á og ýta undir tónlistariðkun. Tónlistartengdur efniviður 

svo sem hljóðfæri og möguleikar til að hlusta á tónlist þurfa að vera fyrir hendi og 

æskilegt að einhver með sérþekkingu á sviði tónlistar haldi utan um starfið. 

Ákjósanlegast er að sá aðili sé fastur starfsmaður í leikskólanum. Í viðtölunum við 

leikskólastjórana kom fram að starfsfólkið skorti oft kjark til að sinna tónlistarstarfi 

og því þurfi að standa vörð um tónlistarhlið leikskólakennaranámsins og einnig að sjá 

til þess að framboð á símenntunarmöguleikum í tónlist sé fyrir hendi til að örva og 

efla starfsfólkið. 

 

5.1. AF HVERJU TÓNLIST Í LEIKSKÓLA? 

Þegar leikskólastjórar voru beðnir um að nefna áhersluþætti sem einkenna starfið í 

hverjum skóla kemur í ljós að tónlist er þar ofarlega á lista. Ástæður þessa er 

áhugavert að skoða. Tónlist hefur fylgt manninum frá örófi alda eins og bæði 

Benestad (1993) og Varkøj (2006) benda á. Bjørkvold (1989) og Helga Rut 

Guðmundsdóttir (2010) hafa vakið athygli á að fyrstu eðlislægu tjáskiptin milli 

foreldris og ungabarns einkennist af tónlistartengdum þáttum eins og tónhæð og 

hljómblæ. Reimer (2003) og Poulsen (1980) færa sterk rök fyrir því að allir eigi að fá 

tækifæri til að rækta tónlistarhæfni sína því listrænt uppeldi gefi möguleika á að 

þroska tilfinningarnar og vitsmunina á sama tíma.  

 

 Í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993 er greinileg áhersla lögð á tónlist og 

tónlistarstarf með börnum í leikskólum. Þar koma fram sjónarmið sem svipar til 

sjónarmiða Bjørkvold (1989) um nauðsyn þess að rækta allar hliðar manneskjunnar 

svo hún njóti sín og verði heilbrigð. Hann vill meina að gefa verði hinni listrænu, 

músísku hlið manneskjunnar gaum frá vöggu til grafar. Hann segir að börn fæðist 

músísk inn í þennan heim og upplifi jafnvægi milli bæði hugar og líkama, og manns 

og náttúru. En við upphaf skólagöngu rekist barnið oft á veggi vegna þess að 

veruleikinn sem þar blasi við sé ómúsískur. Svo virðist sem leikskólaumhverfið sé 
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meðvitað um þessi atriði sem að einhverju leyti hlýtur að stafa af þeirri áherslu sem 

Uppeldisáætlunin setti og þess vegna sé áherslan á tónlist sett ofarlega í 

leikskólastarfinu.  

 

Við samningu fyrstu Aðalnámskrár leikskóla voru sjónarmiðin sem komu fram í 

Uppeldisáætluninni höfð til hliðsjónar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þessi 

sjónarmið virðast hafa fest sig í sessi því tónlist fær einnig vægi í nýjustu 

aðalnámskránni frá 2011. Niðurstöður benda til að leikskólastjórar sjái tilgang og 

gildi í því að tónlistarstarfi sé sinnt í leikskólunum og að tónlist sé mikilvægur þáttur 

þegar kemur að uppeldi og menntun ungra barna. Þeir gera sér grein fyrir að tónlist og 

börn eigi samleið og að tónlist eigi fullt erindi þegar leitast er við að uppfylla 

markmið og hlutverk leikskóla samkvæmt aðalnámskránni. Starfsmenn hvers 

leikskóla eiga að semja sína eigin skólanámskrá sem tekur mið af aðalnámskrá en 

68% svarenda segja að tónlist sé sérstaklega nefnd í skólanámskrá viðkomandi skóla.  

Viðmælendur finna tengingu milli tónlistar, námssviðanna og grunnþáttanna sem 

settir eru fram í aðalnámnskránni en þeir eiga að skapa rammann um leikskólstarfið 

og fléttast því inn í allt starfið. Í svörum kemur fram að leikskólastjóri 2 telur það 

skyldu leikskólastarfsfólks að standa vörð um menningarverðmæti eins og söngarfinn 

ásamt því að halda við ýmsum hefðum, siðum og venjum. Þar kemur fram viðhorf 

sem vel er hægt að tengja bæði við sjálfbærni og menningu. Vísindin koma við sögu 

þegar Deildarstjórinn bendir á að tónlist eigi margt sameiginlegt með raungreinum og 

þá sérstaklega stærðfræði eins og rannsókn Miksza og Gault (2014) sýndi fram á. 

Sköpun og sjálfbærni ber á góma við lýsingu Deildarstjórans á því þegar börnin nýttu 

mandarínukassa og teygjur til að smíða hljóðfæri sem þau notuðu síðan til 

tónlistarsköpunar. Af þessu má sjá að tenging við grunnþættina er fyrir hendi en 

athygli vekur að grunnþáttinn og námssviðið Læsi tengja viðmælendur alfarið við 

lestur í bókstaflegum skilningi. Það hlýtur að teljast eðlilegt ef tekið er tillit til þess að 

skilgreiningin á læsi sem sett er fram í aðalnámskránni er mun víðari en sú sem 

almennt kemur fyrst upp í hugann þegar maður sér eða heyrir orðið læsi. En í 

aðalnámskránni kemur fram að læsi á einnig við um það þegar börn læra að lesa í 

umhverfi sitt, læra að lesa í tjáningu annarra eða læra að umgangast miðla (miðlalæsi) 

svo dæmi séu tekin (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  
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Heilbrigði og vellíðan tengja flestir þátttakendur rannsóknar við gleðina sem tónlistin 

og iðkun hennar vekur að þeirra mati, ekki síst söngiðkun. Eftirtektarvert er að greina 

má þessa sterku tengingu milli tónlistar og gleði víðar í niðurstöðunum. Hvort sem 

litið er til viðmælendanna eða svarenda könnunarinnar. Svo virðist sem það sé eitt af 

þeim gildum sem þátttakendur rannsóknarinnar leggja mikla áherslu á. Þar má finna 

tengingu við bæði Bjørkvold (1989) og Reimer (2003). Bjørkvold og Trevarthen 

(2016) segja að tónlistin gefi manneskjunni tækifæri til að njóta sín, losa um og vekja 

hið skapandi eðli. Tjáningin í gegnum tónlist verður kryddið í tilverunni. En málið 

snýst ekki bara um tónlistina heldur einnig um manneskjuna og hamingju hennar. Hin 

leikandi músíska hlið þarf að fá að njóta sín segja þeir félagar Bjørkvold og 

Trevarthen og líklegt er að starfsfólk leikskóla finni samhljóm með þeirri fullyrðingu. 

Hugsanlega finna þeir sem starfa með börnum fyrir þörf til að varðveita þessa hlið hjá 

börnunum og samhliða skynji þeir jafnvel betri tengsl við sína eigin músísku hlið. 

Reimer (2003) leggur áherslu á að kenna eigi tónlist meðal annars vegna þess að hún 

geti dýpkað og slípað hina andlegu skynjun á tilfinningunum. Hann vill meina að 

kenna eigi tónlist vegna þess að hún stuðli að sjálfsskoðun og þar með sjálfsþekkingu 

sem snýst um að kynnast eigin tilfinningum og þannig verði andlegt líf 

manneskjunnar innhaldsríkara. 

 

5.2. TÓNLIST SEM NÁMS- OG ÞROSKALEIÐ 

Eins og fram kom í fræðikaflanum hefur tónlist og iðkun hennar áhrif á ýmsa 

þroskaþætti barna (Campell og Scott-Kassner 2002; Fredens og Fredens, 1992; Helga 

Rut Guðmundsdóttir 2013; Sigríður Pálmadóttir 2010; Sæther og Aalberg 2006).  

„Tónlistin er því mikilvæg fyrir alhliða þroska barnsins ekki eingöngu sem þáttur í 

faguruppeldi heldur einnig til eflingar tilfinninga-, hreyfi- og vitþroska þeirra“ segir í 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls 60). Í 

niðurstöðunum kemur fram að þekking og meðvitund á tengingu tónlistar við 

þroskaþætti er töluverð. Líklegt er að þessi þekking og meðvitund sé að einhverju 

leyti byggð á þeim sjónarmiðum sem koma fram í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 

1993. Þar er tónlist gert hátt undir höfði og farið nokkuð ýtarlega yfir áhrif hennar á 

þroskaþættina.  

Niðurstöður sýndu að leikskólastjórar tengdu sterkast við áhrif tónlistar á hreyfi- og 

málþroska. Þó mátti sjá í athugasemdum sterka tengingu við tilfinningar og þá 

sérstaklega gleði og vellíðan.  
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Viðmælendur finna einnig til tengingar við þroskaþættina. Þar kemur málþroskinn 

mest við sögu líkt og í niðurstöðum könnunarinnar. Þessi sterka tenging við 

málþroska kemur ekki á óvart vegna þess að sú tenging virðist augljósust. Þegar litið 

er til fræðanna sést að mikil málörvun felst í söngiðkun (Sæther og Aalberg, 2006; 

Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). Söngiðkun er mikil í leikskólum 

(Nanna Marteinsdóttir; 2015; Sigríður Pálmadóttir og Ragnar F. Ólafsson, 2009) og 

því liggur vafalaust beinast við að tengja tónlist við málörvun í gegnum sönginn. Í 

viðtölunum kemur þessi tenging glöggt fram þar sem viðmælendur tala bæði um 

aukinn orðaforða og meiri orðaskilning samfara því að læra texta sönglaga.   

 

Tengingin við málþroskann kemur jafnframt heim og saman við það sem fræðin 

segja. Margir málvísindamenn (Jederlund, 2002) tengja málþroskann við tónlist vegna 

hæfniþátta sem þarf að þjálfa þegar maður tileinkar sér tungumál. Um er að ræða 

hljóðfallsfræðilega þætti sem tengjast tónlist s.s. tónmyndun, tónhæð, hljómfall, hryn, 

áherslur og blæ. Hljóðfallslegur þroski er þýðingarmikill til að geta numið, skilið og 

notað samhangandi tungumál. Talmeinafræðingar (Jogeroth, 1994; Eyrún Ísfold 

Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009) hafa sömuleiðis bent á gildi þess að nota tónlist, 

söng og hreyfingu til að örva málþroska og hljóðnám barna. Slíkt hljóðnám ýtir undir 

sterkari hljóðkerfisvitund sem er mikilvæg undirstaða lestrarnáms. Þessi tenging 

tónlistar við lestrarnám kom sterklega fram í viðtölunum. Viðmælendur bentu á að 

með tónlistariðkun væri hægt að þjálfa mörg atriði sem væru nauðsynlegur 

undirbúningur fyrir lestrarnám barnanna.  

 

Tónlist og tilfinningar tengjast sterkum böndum. Ekki síst vegna þeirra eiginleika 

tónlistarinnar að eiga greiðan og milliliðalausan aðgang að tilfinningum. Tónlist vekur 

upp ýmsar tilfinningar og hefur áhrif á líðan manneskjunnar (Fredens og Fredens, 

1992; Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Þegar kemur að því að tengja tónlist við 

tilfinningaþroska eru vellíðan og gleði það sem greina má sterkast í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þar er að finna samhljóm við sjónarmið Bjørkvold (1989) og Reimer 

(2003) en þeir leggja báðir áherslu á ánægjuna og fullnægjuna sem fylgir því að 

leggja rækt við tónlistarupplifun einstaklingsins. Þeir benda jafnframt á að tónlist 

hjálpi einstaklingnum við að kynnast eigin tilfinningum og þannig tengjast sínum 

innsta kjarna. Það ýtir undir sjálfsskoðun og eflir sjálfsmyndina. Poulsen (1980) 

bendir á að tónlistin bjóði upp á tilfinningalega útrás og sálræna losun sem eykur 
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næmni. Auk tengingar við gleði og vellíðan komu fram fleiri tilfinnigar svo sem sorg, 

ótti og undrun við greiningu gagna. 

 

Tónlistin býður upp á orðlaus samskipti sem gagnast vel til að tengjast öðrum og efla 

þar með félagsþroskann (Sæther og Aalberg, 2006). Niðurstöður viðtala sýndu svo 

ekki verður um villst að tónlist gegnir mikilvægu hlutverki sem félagsmótandi afl. 

Samkenndin sem verður til hjá hópi við sameiginlega tónlistariðkun er augljós í huga 

viðmælenda. Vygotsky (1980) benti á að slík athöfn gæti hjálpað einstaklingum til að 

samsamast betur nýju og jafnvel framandi umhverfi og verða hluti af félagslegri heild. 

Þegar litið er til niðurstaðnanna kemur á óvart að tengingin við heyrnarskyn er ekki 

mikil. Þetta sætir furðu sérstaklega vegna þess að tónlist snýst að mjög miklu leyti um 

hljóð og er kjörin til að örva og efla heyrnarskynið (Twardosz, 2012) sem aftur 

skerpir hljóðkerfisvitundina og getur þannig ýtt undir lestrarnám eins og komið hefur 

fram (Anna Jóna Guðmundsdóttir, 2012; Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 

2009).  

 

5.3. ÁHRIFAÞÆTTIR INNAN LEIKSKÓLANS 

 

5.3.1 Aðstaða til tónlistarstarfs og birtingarmyndir þess 

Aðstaða og aðbúnaður í skólastarfi skipta miklu máli. Í aðalnámskránni er talað um að 

námsumhverfi þurfi að vera hvetjandi, aðlaðandi og bjóða upp á aðstæður sem nýtist 

börnum í námi og leik. Efniviður þurfi að vera sýnilegur og til þess fallinn að ýta 

undir forvitni, sköpun og tjáningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Aðstaða til tónlistariðkunar er nokkuð góð hvað varðar hljóðfæraeign, bókakost og 

hlustunarefni í leikskólum samkvæmt niðurstöðum. Hins vegar kemur fram í viðtölum 

að ekki sé nægt rými fyrir hendi í leikskólanum til að taka frá ákveðinn stað sem hægt 

væri að segja að sé samastaður tónlistarstarfsins. Campell og Scott-Kassner (2002) 

benda á að tónlistin þurfi að eiga sinn stað í skólastarfinu og tiltaka aðbúnað sem þær 

telja nauðsynlegan til að tónlistarstarf þrífist sem best í starfi með börnum. Þær nefna 

meðal annars Orff-hljóðfæri (tréstafir, hristur, handtrommur, sýlófónar, tréspil ofl.) 

sem ákjósanlegan kost en slík hljóðfæri virðast vera nokkuð algeng í leikskólunum 

samkvæmt niðurstöðum. Hugsanlega mætti hljóðfæraeign vera meiri. Niðurstöðurnar 

sýna að meðal hljóðfæraeign hvers skóla er u.þ.b. 40 hljóðfæri en algengasta stærð 

leikskóla er 41-96 börn. Samkvæmt niðurstöðum er hljóðfæraleikur frekar sjaldgæf 
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iðja þegar kemur að tónlistariðkun í leikskólunum. Ástæður þessa gætu verið skortur á 

hljóðfærum eða sýnileika þeirra. En einnig gæti ástæðan verið fólgin í skorti á 

starfsfólki sem treystir sér til að virkja börnin í fjölbreyttri tónlistariðkun. Tónlist 

kemur við sögu að einhverju marki nánast daglega í starfi með börnunum og birtist 

helst í söngiðkun. Það kemur heim og saman bæði við niðurstöður rannsóknar Nönnu 

Marteinsdóttur (2015) um viðfangsefni í samverustundum og rannsókn um söngiðkun 

í leikskólastarfi sem Sigríður Pálmadóttir og Ragnar F. Ólafsson gerðu árið 2009. Í 

báðum þessum rannsóknum sést að söngiðkun er iðulega hluti af daglegri 

samverustund í leikskólum. 

 

Kennarar barnanna þurfa að gera sér grein fyrir að þeir eru fyrirmyndir. Mundheim 

(2002) talar um að kennarar séu menningarmiðlarar og þurfi sem slíkir að vera 

meðvitaðir um hvað börnunum er boðið upp á. Vanda þurfi val á bókum, 

hlustunarefni og öðru sem tilheyrir tónlistarstarfinu. Reimer (2003) álítur að 

hlustunarefni þurfi að uppfylla kröfur um gæði, sérstaklega þegar börn eiga í hlut en 

heppilegt sé að börn fái að kynnast mismunandi stíltegundum við hlustun á tónlist. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að hlustun á tónlist er þriðja algengasta 

birtingarmynd tónlistarstarfs og 48% svarenda leggja áherslu á að hlustunarefni sé 

vandað og af fjölbreyttum toga, á meðan 19% segja valið vera tilviljanakennt. 

Umhverfi barnanna hefur mótandi áhrif (Vygotsky, 1980) og þarf að endurspegla 

tónlistaráherslu ef ætlunin er að þau kynnist og iðki tónlist (Campell og Scott-

Kassner, 2002; Bond, 2015). Niðurstöður benda til þess að aðstaða sé að mörgu leyti 

frekar góð, efniviðurinn er í öllu falli fyrir hendi hvað varðar hljóðfæri, bækur og 

hlustunarefni en niðurstöður sýna að skortur er á starfsfólki sem hefur áhuga og 

kunnáttu til að nýta aðstöðuna. 

 

5.3.2 Hver sér um tónlistarstarfið 

Vygotsky (1980) telur að fullorðnir, sérstaklega foreldrar og kennarar, séu mestu 

áhrifavaldarnir í félagsmótun barna. Félagsleg hæfni mótast meðal annars af 

fyrirmyndum barnanna. Við félagsmótun með tónlistartengdri hegðun hlýtur því að 

vera mikilvægt að „Syngja, dansa og spila eins mikið og mögulegt er með 

börnunum!“ eins og einn leikskólastjórinn vildi koma á framfæri. Leikskólastjóri 1 

segir: „Söngur, dans og spil sameina, gleðja, og gefa jákvæða orku, auðga andann og 

styrkja sálina ... iðkunin hefur jafnvel margfeldisáhrif á önnur viðfangsefni sem þarf 
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að sinna í kjölfarið“. Kennarar bera mikla ábyrgð ekki síst þeir sem kenna ungum 

börnum því grunnur frekara náms er lagður á fyrstu æviárunum (Flohr, 2005). Sæther 

og Aalberg (2006) telja mikilvægt að þeir sem sinni kennslu og uppeldi ungra barna 

þurfi að búa yfir einhverri tónlistarlegri þekkingu og þá sérstaklega hvað varðar 

innsýn í hvernig tónlistarhæfni barna þroskast. Í niðurstöðum kemur fram að flestir 

leikskólastjóranna vilji fá sérfræðinga á sviði tónlistar inn í leikskólastarfið. Það 

bendir til þess að þeim finnist mikilvægt að fá einhvern sem hefur kunnáttu til að 

sinna fjölbreyttu tónlistarstarfi og stuðli þannig að því að börnin nái að mynda sterkan 

grunn sem síðan er hægt að byggja á. En hér mætti velta fyrir sér hvort 

tónlistarkennarar búi endilega yfir þeirri þekkingu sem Sæther og Aalberg telja 

mikilvæga varðandi tónlistarþroska ungra barna. Viðmælendum finnst fengur af að fá 

tónlistarkennara inn í leikskólastarfið og lýsa því að aðkoma hans skili sér í 

fjölbreyttara og að mörgu leyti meðvitaðra tónlistarstarfi. Reimer (2003) talar um að 

meðvitund um gildi og tilgang verkefnanna sem kennarinn er að fást við með 

börnunum hverju sinni sé mikilvæg. Niðurstöður er hægt að túlka þannig að 

leikskólsatjórar líti svo á að tónlistarsérfræðingur hafi forsendur til að velta 

tónlistartengdum viðfangsefnum fyrir sér á margan hátt betur en aðrir og öðlist þannig 

dýpri og áþreifanlegri sannfæringu um gildi viðfangsefnisins hverju sinni.  

 

Leikskólstjórar kalla eftir sérfræðiþekkingu á listasviðinu og vilja helst að slíkur aðili 

starfi alfarið í leikskólanum og hafi umsjón með sínu sérsviði í leikskólastarfinu. Það 

vekur athygli að ýmiskonar form er á aðkomu fólks með tónlist sem sérsvið. 

Leikskólakennarar með tónlistarbakgrunn, tónlistarkennarar, samstarf við 

tónlistarskóla, tónlistarteymi skipað starfsfólki leikskólans og sérstakir tónlistarstjórar 

á hverri deild eru dæmi um það sem nefnt er í samhengi við umsjónarmenn 

tónlistarstarfs. Þetta bendir til þess að leikskólastjórar sýni viðleitni til að laða til sín 

starfskrafta sem geti ýtt undir aukið tónlistarstarf.  

 

5.3.3 Viðhorf leikskólastjórans 

Samkvæmt aðalnámskrá hefur hver leikskóli frjálsar hendur varðandi stefnumótun og 

áherslur í starfinu svo framarlega sem hvort tveggja rúmast innan ramma 

aðalnámskráarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þar kemur einnig 

fram að hlutverk leikskólastjórans felist í því að vera faglegur leiðtogi. Til að sinna 

slíku hlutverki þarf hann að búa yfir sjálfsþekkingu og öryggi sem styrkir hann og 
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endurspeglar trú hans á því sem hann stendur fyrir (Rodd, 2006). Hann er í 

forystuhlutverki og getur sett mark sitt á hvaða stefna er tekin í starfi skólans og 

hvaða áherslur eru lagðar. Hann hefur bæði áhrif á hvað er gert og hvað er ekki gert 

(Eisner, 2004). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram skýr vilji og jákvætt 

viðhorf leikskólastjóra til tónlistarstarfs. Meirihluti svarenda segist vilja auka 

tónlistarþáttinn í leikskólastarfinu. Ákallið um að tónlistarþáttinn þurfi að auka bendir 

til þess að leikskólastjórar greini þörf fyrir meiri tónlist í leikskólastarfi. Í tillögunum 

sem þeir leggja fram um úrbætur kemur fram skýr stefnumiðaður vilji varðandi 

tónlistarstarfið. Helgi Þór og Haukur Ingi (2011) tala um að við stefnumótun sé 

gagnlegt að gera sér grein fyrir þörf á ákveðinni starfsemi, hlutverki hennar og svo 

getunni til að mæta þörfinni og sinna hlutverkinu. Þörfin fyrir tónlist í leikskólum er 

fyrir hendi samkvæmt niðurstöðunum og hlutverk tónlistarinnar kemur fram í 

aðalnámskrá. En getan til að mæta þörfinni og sinna hlutverkinu ræðst meðal annars 

af viðhorfum leikskólastjórans. Viðhorf hans og vilji til að rækta tónlistarstarfið hefur 

mikla þýðingu. Viljinn til að finna „rétta“ fólkið, virkja það og finna leiðir til að búa 

til stað og stund fyrir tónlistarstarfið hefur afgerandi áhrif.  

 

Rodd (2006) og Sinek (2011) tala bæði um að leiðtogahæfni stjórnandans snúist að 

miklu leyti um að hann hlusti á hugmyndir starfsfólksins, bendi á styrkleika þess og 

veikleika með það að markmiði að efla hvern og einn í starfi. Eiginleikar eins og 

samhyggð og skilningur eru mikilvægir í þessu samhengi líkt og Leikskólstjóri 2 lýsir 

þegar hún segist gera sér grein fyrir að fólk hafi mismunandi styrkleika og að enginn 

sé píndur til að gera eitthvað sem hann treysti sér ekki til að gera, það veiti 

viðkomandi öryggi og komi í veg fyrir vanlíðan.  

 

Viðhorf leikskólastjóranna birtast einnig í því að þeim er í mun að starfsfólkið fái 

tækifæri til að eflast á tónlistarsviðinu með símenntun í formi tónlistarnámskeiða. Þar 

má greina einn af leiðtogaeiginleikunum sem Rodd (2006) og Sinek (2011) leggja 

áherslu á; að starfsfólk fái tækifæri til að vaxa og eflast í starfi. 

 

Með rannsókninni var leitast við að svara spurningunni um það hver staða tónlistar 

væri í leikskólum. Rannsóknin leiðir í ljós að viðhorfin til tónlistar í leikskólastarfi 

eiga rætur í Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993). Sjónarmiðin sem þar voru sett fram  

einkennast af að sjá mikið gildi í því að börn alist upp við tónlist og iðkun hennar.  
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Leikskólastarfsfólk lítur á tónlist sem mikilvægan hluta af námi og uppeldi 

leikskólabarnanna enda er henni ætlað ákveðið hlutverk innan rammans sem 

aðalnámskrá setur, og starfsfólkið á að taka mið af í sínu starfi. Mikill og jákvæður 

vilji er til að halda við og auka hlut tónlistar í leikskólum ekki síst vegna gleðinnar 

sem greinilegt er að leikskólastarfsfólk sér sem eftirsóknarverðan fylgifisk tónlistar. 

Kveikja verkefnisins var tenging tónlistar við gleðina og þessa tengingu má glöggt 

greina hjá leikskólastjórum þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar.   

 

Þá liggur beint við að velta fyrir sér hvaða þættir hafi áhrif á hvort tónlistarstarf eigi 

sinn fasta sess í leikskólastarfi. Atriði í umhverfi barnanna hafa mikið að segja. Það 

hvort til séu hljóðfæri, hlustunarefni og bækur skiptir máli en fyrirmyndin sem hinir 

fullorðnu sýna með tónlistarhegðun sinni hefur einnig afgerandi áhrif. Greinilegt er að 

litið er á sérþekkingu á tónlistarsviðinu sem æskilega viðbót við þá sérþekkingu sem 

fyrir er í leikskólunum ef ætlunin er að leggja mikla rækt við tónlist.  Leikskólastjórar 

hafa mikið að segja um það hvort tónlistarstarfið nái að blómstra. Þeir geta haft áhrif í 

jákvæða átt með faglegri forystu og góðri leiðtogahæfni.  
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6. LOKAORÐ OG FREKARI RANNSÓKNIR 

 

Í rannsókninni var fjallað um tónlistarstarf í leikskólum. Mitt sjónarhorn er sjónarhorn 

tónlistarkennara sem kemur inn í leikskólastarf nokkrum sinnum í viku og sinnir 

eingöngu tónlistarstarfi með börnunum. Eftir um 25 ára reynslu af slíku starfi hef ég 

fengið tækifæri til að kynnast leikskólaumhverfinu nokkuð vel. Fræðilegt gildi þessa 

verkefnis felst meðal annars í því að ég fjalla um sérsvið mitt sem alla jafna er ekki 

sérsvið leikskólakennara. Í verkefninu gefst mér tækifæri til að varpa ljósi á hve 

mikilvægt það er að tónlist sé hluti af daglegu starfi í leikskólum frá sjónarhóli 

tónlistarkennara. Það hef ég reynt að gera með því að tengja hugmyndir um 

tónlistarmenntun við sjónarmiðin sem liggja til grundvallar leikskólastarfinu í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011. Fræðilegt framlag felst í að fjalla um kenningar sem 

styðja og færa rök fyrir því að tónlist eigi vissulega heima í starfi með börnum í 

leikskólum. Leikskólaumhverfið gerir sér þetta ljóst en ekki er víst að alltaf sé auðvelt 

að sannfæra þá aðila sem reka leikskólana um gildi tónlistar í leikskólastarfi. 

 

Með þessari rannsókn er gerð tilraun til að rökstyðja nauðsyn þess að 

tónlistarþættinum í skólastarfi sé sinnt með sóma. Til þess að svo megi verða þarf 

fjármuni og velvilja. Líklegt er að rekstraraðilar sýni tónlistarstarfi í leikskólum áhuga 

og vilji frekar leggja fram það fé sem til þarf ef rökin fyrir öflugu tónlistarstarfi liggja 

fyrir. 

 

Ég tel að hagnýtt gildi rannsóknarinnar felist ekki síst í því að bæði stjórnendur og 

rekstraraðilar leikskóla fái innsýn í gildi tónlistarstarfs í leikskólum. Ýmsar 

vísbendingar eru um að rekstrarfé leikskólanna hafi víða verið skorið niður þannig að 

valið um að ráða verkefnastjóra til að sinna listgreinakennslu er varla fyrir hendi. Svo 

virðist sem efla þurfi fjárstuðning til leikskólanna til að hægt sé að auka 

sérfræðiþekkingu á sviði lista í leikskólum. Einnig þyrfti að standa vörð um þennan 

hluta kennararnámsins.  

 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er opin og gefur val um að leggja áherslu á tónlist í 

leikskólastarfi. En frelsið er aðeins raunverulegt að því marki sem „kerfið“ leyfir. 

Nánar tiltekið þá fara raunveruleikinn og opinber sjónarmið varðandi menntun, sem 

sett eru fram í aðalnámskrám ekki alltaf saman. Aðalnámskráin boðar ákveðna sýn en 
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ekki er víst að auðvelt sé að raungera þá sýn vegna ytri þátta. Nægir þar að nefna 

kjaramál leikskólakennara og fjárframlög til menntastofnana. Fjársvelting háskóla 

sem sinna kennaramenntun er líkleg til að færa gæði þeirrar menntunar niður, jafnvel 

undir æskileg mörk. 

 

Ég tel að kortlagning á aðstöðu til tónlistariðkunar í leikskólum hafi ótvírætt hagnýtt 

gildi fyrir þá leikskóla sem vilja auka þátt tónlistar í sínu starfi. Þannig upplýsingar 

geta skipt talsverðu máli fyrir leikskóla sem stefna að auknu tónlistarstarfi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þó áhersla á tónlist sé víða mikil þá sér 

meirihluti svarenda könnunarinnar ástæðu til að efla tónlistarstarþáttinn í leikskólum. 

Þá hafa tillögur leikskólastjóranna um hvaða leiðir séu vænlegar í þeim efnum einnig 

hagnýtt gildi. 

 

Með hliðsjón af vægi tónlistaruppeldis samkvæmt fræðunum og aðalnámskrá er 

mikilvægt að halda rannsóknarefninu „Tónlist í leikskólum“ gangandi. Þetta svið 

hefur lítið verið rannsakað út frá sjónarhóli tónlistarkennara hérlendis. Sigríður 

Pálmadóttir hefur sennilega sinnt slíkum rannsóknum meira hér á landi en aðrir 

tónlistarkennarar. Starf hennar varðandi tónlist í leikskólum hefur án efa haft áhrif á 

stöðu tónlistar í leikskólum í dag. Á það skal hinsvegar bent að ef lítið er fjallað um 

þetta svið er raunveruleg hætta á að það falli í skuggann og þá má búast við að 

tónlistarstarf í leikskólum verði fátæklegra en nú er. 

 

Frekari rannsókna er þörf varðandi þátt tónlistar í leikskólastarfi. Þar má nefna 

athugun á hvaða áhrif aðkoma tónlistarkennara hefur í leikskólastarfi. Áhugavert væri 

að skoða í hverju starf tónlistarkennara í leikskóla felst og hvort aðkoma hans virki 

hvetjandi á annað starfsfólk þannig að tónlitstarstarfið í leikskólunum aukist fyrir 

vikið. Vert væri að skoða að hvaða marki tónlistarkennarar sem starfa í leikskólum 

hafi kynnt sér kennslu ungra barna. Fróðlegt væri að kanna hvort leikskólakennarar 

fái nægjanleg tækifæri til að efla tónlistarhæfni sína í leikskólakennaranáminu. Á 

sama hátt er áhugavert að skoða hvort tónlistarkennaranemar hafi tækifæri til að 

sérhæfa sig í tónlistarmenntun ungra barna. Síðast en ekki síst er spennandi að skoða 

hvort möguleikarnir sem felast í list- og verkgreinanámi séu vannýttir í núverandi 

fyrirkomulagi skólakerfis hérlendis og ef það er tilfellið; hvaða ástæður eru fyrir því?  

 



 

  

89 

 

Fræðin styðja það að tónlist eigi heima í almennri menntun. Samkvæmt aðalnámskrá 

er tónlist ætlað ákveðið hlutverk í opinberri menntastefnu. Viljinn til að standa við 

þau fyrirheit aðalnámskrárinnar er fyrir hendi hjá stjórnendum skólanna. En það 

vantar starfsfólk sem treystir sér til að hafa frumkvæði að öflugu tónlistarstarfi.  

 

Eftir meira en 20 ára reynslu í kennarastarfi og eftir vinnslu þessa verkefnis finnst mér 

full ástæða til að leggja áherslu á að mikil þörf er á að standa vörð um tónlistarþátt 

kennaramenntunar hérlendis. Ef tónlistarþættinum er ekki sinnt er það alvarlegur 

annmarki á að sú opinbera menntastefna sem aðalnámskrá boðar verði að veruleika.  

 

Ein af megin forsendum þess að tónlistarstarf í leikskólum blómstri er að staðið sé við 

það sem aðalnámskráin boðar. Til að svo megi verða þarf: 

• Að horfast í augu við að tónlistarstarfið verður ekki til úr engu. Það krefst 

ákveðinnar sérhæfingar og aðstöðu. Vilji þeirra sem stjórna og reka skólana 

til að leggja fram fjármagn og jákvæða hvatningu, er nauðsynlegur.  

• Að standa vörð um tónlistarþáttinn í leikskólakennaranáminu. Ef 

tónlistarfærni á að nýtast í starfi með börnunum þurfa kennaranemar að fá 

tækifæri til að rækta þá færni jafnt og þétt allan námstímann. 

• Að efla endurmenntun á sviði tónlistar fyrir leikskólastarfsfólk. Í 

endurmenntunarkostunum þyrfti að bjóða upp á ákveðna eftirfylgni sem gæti 

t.d. falist í því að boðið sé upp á framhald á tónlistarnámskeiðum þar sem 

leikskólastarfsfólki gæfist kostur á að eflast enn frekar eftir að hafa prófað að 

nýta það sem þeir lærðu á fyrra námskeiði í starfi með börnunum.  

• Að sjá til þess að aðstaða til tónlistariðkunar sé fyrir hendi í leikskólunum. 

Bæði hvað varðar hljóðfæri, hlustunarefni og tónlistartengdar bækur en 

einnig þarf að gera ráð fyrir tónlistariðkuninni í húsakosti leikskólanna. 

 

Umfram allt má ekki gleyma gleðinni og öllum þeim ævintýrum sem tónlistin býður 

uppá. Eftir vinnslu verkefnisins virðist mér þróunin vera sú að gleðin og ævintýrin 

eigi undir högg að sækja og það tel ég vera mikið áhyggjuefni. Tónlistin er gleðigjafi 

og án hennar verður tilveran snauðari. 
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VIÐAUKI I – ÞÁTTAGREINING Á ÁHERSLUM Í LEIKSKÓLASTARFI  (TAFLA 4) 

 

Tafla 4. Þáttagreining á áherslum í leikskólastarfi 
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VIÐAUKI II – KYNNINGARBRÉF VEGNA VIÐTALA 

 

  

 

Efni: Tónlistarstarf í leikskólum 

Ég heiti Ólöf María Ingólfsdóttir og er tónmenntakennari. Ég er í meistaranámi í 

menningar- og menntastjórnun við Háskólann á Bifröst og um þessar mundir vinn ég að 

lokaritgerð. Um er að ræða rannsóknarritgerð sem fjallar um tónlistarstarf í leikskólum.  

Rannsóknarspurningarnar eru  

o Hvernig er staða tónlistar í leikskólum? 

o Hvaða þættir hafa áhrif á hvort tónlistarstarf eigi sinn fasta sess í 

leikskólastarfi?  

 

Skoðaðar verða áherslur og viðhorf til tónlistarstarfs með börnum í leikskólum, hvernig 

aðstæður til tónlistariðkunar eru og hversu algengt sé að einhver einn tiltekinn aðili 

haldi utan um tónlistarstarfið. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða þættir hafi áhrif á hvort tónlist nýtist sem 

náms- og þroskaleið í leikskólum. Til að ná þessu markmiði mun ég meðal annars taka 

viðtöl við tónlistarkennara, deidarstjóra og leikskólastjóra. Erindi mitt er að biðja þig um 

að taka þátt í einu slíku.  

Viðtalið verður hljóðritað en upplýsingarnar sem veittar eru verða einungis notaðar í 

meistararitgerð minni við Háskólann á Bifröst. Viðmælendur þurfa ekki að koma fram 

undir nafni og fullum trúnaði er heitið sé þess óskað. Þegar ég hef varið ritgerðina mun 

viðtalinu og afritunum verða eytt.   

Viðmælendum er ekki skylt að svara spurningunum sem bornar verða upp og mega 

draga þátttöku sína til baka hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 

Leiðbeinandi minn er Kristín Dýrfjörð dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri, 

netfang hennar er dyr@unak.is. 

Ef eitthvað er óljóst eða ef spurningar vakna varðandi viðtalið er velkomið að hafa 

samband við mig í síma 697 6496 eða með þvi að senda tölvupóst á olofm15@bifrost.is 

 

Með fyrirfram þökk 

Ólöf María Ingólfsdóttir 

 

mailto:olofm15@bifrost.is
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VIÐAUKI III – SPURNINGARAMMI VEGNA EIGINDLEGRA VIÐTALA 

 

 

 

 

  

 

Spurningarammi til að styðjast við í eigindlegum viðtölum 

 

1. Gætirðu sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér. 

2. Lýstu aðeins fyrir mér viðhorfum þínum til tónlistaruppeldis ungra barna. 

3. Geturðu sagt mér aðeins frá því hvers vegna lögð er áhersla á tónlist í 

leikskólastarfinu hjá þér? 

• Hvert er gildi tónlistar í leikskólastarfinu að þínu mati? Af hverju tónlist? 

• Hvað sérð þú sem aðal gildi þess að hafa öflugt tónlistarstarf í þínum 

leikskóla? 

• Hvernig passar tónlist inn í ramma Aðalnámskráarinnar (Grunnþættir, 

námssvið, markmið og hlutverk)? 

4. Hvernig myndir þú lýsa tónlistarstarfinu í þínum leikskóla? 

5. Hvaða sýn hefur þú á tónlistarstarf með börnum í leikskólum? Hvernig myndir þú 

vilja sjá það ef þú hefðir frjálsar hendur? 

6. Hefur þú kynnt þér möguleika tónlistar sem náms- og þroskaleiðar? 

7. Hvaða þættir hafa áhrif að þínu mati á það hvort tónlist nýtist sem náms- og 

þroskaleið í leikskólanum? 

8. Hvert er viðhorf þitt varðandi aðbúnað og efni sem snýr að tónlistarstarfi? 

9. Hvernig eru aðstæður fyrir tónlistarstarf í þínum leikskóla? 

• Hljóðfæri, bækur, hlustunarefni, rými? Hvaða bækur/Hljóðfæri/Hlustunarefni? 

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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VIÐAUKI IV – KYNNINGARBRÉF VEGNA SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tónlistarstarf í leikskólum 
 

Góðan dag ágæti leikskólastjóri 

 

Ég heiti Ólöf María Ingólfsdóttir og er í meistaranámi 

við Háskólann á Bifröst í menningar- og 

menntastjórnun. Mig langar að biðja þig að svara stuttri 

könnun um tónlistarstarf í leikskólum. Þessi könnun er 

liður í rannsókn fyrir lokaritgerð sem ég er að vinna að 

núna á vorönninni. 

 

Þátttaka þín er mér mjög mikils virði 

Með fyrirfram þökk og kærum kveðjum 

 

Ólöf María Ingólfsdóttir 

olofm@bifrost.is 

gsm 697 6496 
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VIÐAUKI V – SPURNINGAKÖNNUN 
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