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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var raddsvið og söngfærni íslenskra barna á aldrinum 

tæplega tveggja ára til þriggja ára. Þar sem ekki er mikið vitað um söngþroska barna 

getur þessi rannsókn verið liður í því að varpa skýrara ljósi á hann. Þessi þekking þarf að 

vera til staðar svo hægt sé að efla og ýta undir þá þætti sem hafa jákvæð áhrif á þroska 

barnsins hvort sem litið er til vitsmunaþroska, málþroska eða söngþroska. Tölvupóstur 

var sendur á 218 foreldra með beiðni um að fá sendar upptökur/myndbönd af börnum 

þeirra undir þriggja ára að syngja. 86 upptökur bárust en að lokum voru 36 upptökur 

valdar úr með það að markmiði að tryggja sem jafnasta aldursdreifingu í rannsókninni. 

Leitast var við að halda inni sem flestum upptökum af drengjum þar sem færri upptökur 

bárust með söng drengja. Aðaláhersla var lögð á að greina hversu stórt raddsvið börnin 

notuðu við söng en einnig söngfærni þeirra. Raddsviðið var greint með forritinu 

Melodyne og hljómborði og ákveðið matsskema var notað til að greina söngfærni 

þeirra. Þátttakendur voru 30 börn, 21 stúlka og 9 drengir. Öll eiga þau það sameiginlegt 

að vera íslensk og voru búsett á Íslandi þegar upptökurnar fóru fram. Niðurstöðurnar 

sýndu að lítill munur var á raddsviði milli yngri og eldri barna á aldursbilinu sem skoðað 

var. Báðir hópar voru með sama meðaltal á lægsta og hæsta sungnum tóni. 

Meðalraddsviðið sem börnin notuð við að syngja söngva var níu hálftónar. Raddsviðið 

þeirra var því stærra en niðurstöður fyrri rannsókna sýna. Greining á söngfærni 

barnanna benti til þess að flest þeirra sungu ófullkomna laglínu en útlína laglínunnar var 

rétt og jafnvel einhver tónbil. Textaframburðurinn varð skýrari og meira jafnvægi var 

milli texta og laglínu eftir því sem þau urðu eldri. Söngfærni þeirra er í samræmi við það 

sem eldri rannsóknir hafa komist að.  
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Abstract 

Vocal range and singing accuracy of Icelandic children aged 2 to 3 years. 

The subject of this study is the vocal range and singing accuracy of Icelandic children 

aged 2 to 3 years. Not much is known about the development of singing ability of 

children so this study could help explain it. Knowledge of the subject is vital in order to 

encourage the different factors that help in child development, whether it be cognition, 

speech development or development of singing ability. 

218 parents were asked via email to give examples of recordings of singing children 

under the age of 3. A total of 86 recordings were given but in order to have a good 

spread with regards to age, 36 out of those were chosen for the study. Fewer 

recordings of boys than girls singing were available so when choosing the recordings 

that were to be used, special emphasis was on keeping in the recordings of boys 

singing.  

Study of the recordings focused on the vocal range and singing accuracy. The vocal 

range was evaluated with Melodyne and a keyboard and a predesigned schema filled 

out to evaluate the singing accuracy. In total the participants were 30, 21 girls and 9 

boys. They are all Icelandic and lived in Iceland at time of recording.  

The results show a small difference in the vocal range of younger and older children 

in the study. Both groups had the same highest and lowest average pitch. The average 

vocal range was nine semitones. The vocal range of the children in the study was 

therefore bigger than the results of previous studies. Analysis of the singing accuracy 

shows most of the children did not sing a perfect melody but the overall course of the 

melody was correct and even some intervals. For older children the pronunciation of 

lyrics was clearer and also the balance between lyrics and melody. Their singing 

accuracy was comparable to the results of previous studies. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er raddsvið og söngfærni íslenskra barna á aldrinum 

tæplega tveggja ára til þriggja ára. Rannsóknarspurningin er þessi: Hvert er raddsvið 

tveggja til þriggja ára íslenskra barna í frjálsum söng og hvað einkennir söngfærni 

þeirra? Upptökur foreldra af söng barna sinna voru greindar með tilliti til raddsviðs og 

færni í söng og textaframburði. Í ritgerðinni verður greint frá öflun gagna, greiningu 

þeirra og niðurstöðum. Við rannsóknina var notast við megindlega rannsóknaraðferð. 

Rannsóknin var unnin úr hentugleikaúrtaki þar sem gagna var aflað sem rannsakandi 

hafði tengsl við með einum eða öðrum hætti. 

1.1 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist í sex kafla auk fylgiskjala. Í fyrsta kafla er fjallað um gildi 

rannsóknarinnar og markmið, greint frá vali viðfangsefnis og helstu hugtök skilgreind. Í 

öðrum kafla er fræðilegt yfirlit þar sem farið er yfir söngþroska barna, tónlist og þroska 

barna, máltöku, raddþroska, raddsvið og söngfærni barna undir þriggja ára og 

samantekt í lokin. Í þriðja kafla er farið yfir aðferð, gagnasöfnun, framkvæmd, val á 

þátttakendum og mælitæki sem snúa að raddsviði barna og söngfærni þeirra. Einnig er 

fjallað um greiningu gagna og siðferðileg atriði. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 

út frá rannsóknarspurningu og er það gert í myndum og texta. Í fimmta kafla eru 

umræður um niðurstöður sem tengdar eru við fyrir rannsóknir og í sjötta kafla eru 

lokaorð þar sem meðal annars er farið yfir gildi rannsóknarinnar. 

1.2 Gildi rannsóknarinnar og markmið  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna raddsvið og söngfærni íslenskra barna frá 

tæplega tveggja til þriggja ára í frjálsum söng. Ástæða fyrir vali á verkefninu er sú að ég 

hef mikinn áhuga á raddsviði og söngþroska barna og sá áhugi hefur vaxið í samskiptum 

og vinnu minni með ungum börnum. Ég á sjálf tvær dætur og hef mikið fylgst þeim í 

söng og leik og við það kviknaði enn meiri áhugi fyrir að rannsaka þetta.  

Mikilvægi verkefnisins felst til dæmis í því að ekki er nógu mikið vitað um 

söngþroska barna og þessi rannsókn á raddsviði getur verið liður í því að varpa skýrara 

ljósi á þann þátt söngþroska. Mikilvægi rannsókna á söngþroska er fyrir þá sem vinna 

með börnum og koma að uppeldi þeirra á ýmsan hátt. Það auðveldar þeim að velja lög 
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út frá raddsviði þeirra hvað varðar tóntegund og með þessu er einnig verið að kanna 

hljóðkerfisvitund barna. Þessi þekking þarf að vera til staðar svo hægt sé að efla og ýta 

undir þá þætti sem hafa jákvæð áhrif á þroska barnsins hvort sem litið er til 

vitsmunaþroska, málþroska eða söngþroska.  

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 

Hugtökin sem varða söng og söngþroska hafa áður verið skilgreind í meistararitgerð 

Bryndísar Baldvinsdóttur (2013, bls. 13) og verða þessar skilgreiningar endurteknar hér 

orðrétt: 

• Söngþroski (e. singing development) er hér notað yfir það þroskaferli sem á sér 

stað frá fæðingu og fram eftir aldri, allt frá því að ungabarn uppgötvar röddina 

og gerir tilraunir með hana, fær tilfinningu fyrir hryn, tónum, laglínum og lærir 

að lokum sönglög.  

• Raddsvið (e. vocal range) er bilið á milli hæsta og dýpsta tóns sem barnið getur 

sungið. Allir tónar þar á milli eru hluti af raddsviðinu. Þægindasöngsvið (e. 

tessitura) er aftur á móti sá hluti raddsviðsins sem barninu líður best á og er það 

söngsvið sem það velur sér þegar það syngur sjálft.  

• Söngfærni (e. singing ability/accuracy) er hér notað um getu barns til þess að 

syngja laglínu, þannig að hún þekkist. Ferlið við það að læra að syngja lag er talið 

hefjast á því að barnið læri orð, hryn, tóna, tónhæð, laglínustefnu og tónbil. 

Söngfærnin er metin út frá því hvar barnið er statt í þessu ferli.  
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2 Söngþroski barna  

Halda má því fram að grunnurinn að söngþroska barna sé lagður á síðustu mánuðum 

meðgöngu. Fóstur upplifa rödd móður sinnar, bæði með tilfinningalegri reynslu og 

heyrnarskynjun (Welch, 2006). Nýfædd börn eru því með reynslu úr móðurkviði og þau 

sýna strax frá upphafi áhuga á hljóðum í umhverfi sínu. Kornabörn hlusta og bregðast 

við með rödd eða hreyfingu. Þau geta legið grafkyrr og hlustað og þá virkar tónlistin 

róandi á þau. Þau fara oft að hreyfa sig þegar þau heyra tónlist og hafa hljóð og tónar 

sterk líkamleg áhrif á fyrstu árunum. Börn greina hljóð, endurtaka, skapa og muna 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010). 

Rannsóknum ber saman um að þroski og geta barna til söngs eykst samhliða 

auknum aldri (Hargreaves, 1986). Börn byrja snemma að gera tilraunir með röddina 

bæði með hjali og gráti. Þegar barn grætur er það að skapa ólík hljóð og tjá með þeim 

tilfinningar með ólíkri notkun tóna (Vihman, 1996). Fyrsta raddmyndun barns er grátur. 

Á fyrsta ári fer fram önnur raddmyndun og þá herma börn eftir hljóðum í umhverfi sínu. 

Tveggja til þriggja mánaða gömul börn babbla, þriggja til fjögurra mánaða herma eftir 

fólkinu í kringum sig og fjögurra til sex mánaða eru þau farin að leika sér með blæbrygði 

raddarinnar og hljóðmyndanir. Flest börn byrja á því að fara með röddina upp og niður 

og syngja fallandi tónbil (Rutkowski og Trollinger, 2005). Börn bregðast snemma við 

tónlist og söng en rannsóknir benda til þess að börn undir sex mánaða aldri séu farin að 

gera tilraunir til söngs (Campbell og Scott-Kassner 2001; Flohr, 2005).  

Við eins og hálfs árs aldur verða oftast fyrstu tilraunir barna til að endurtaka sönglög 

sem þeim eru kennd. Ferlið sem þau fara í gegnum er flókið og byggir það á því að 

upplifa, móta og endurtaka hljóðmyndir sem þau heyra. Tónhæð, texti og hrynjandi er 

það sem hljóðmyndirnar eru samsettar úr og allt þetta þarf að passa saman til að fylgja 

fyrirmyndinni. Börn endurtaka það sem þau hafa lagt á minnið og spinna eftir eigin 

ímyndunarafli þegar upp á vantar. Börn á leikskólaaldri eru oftast fljót að tileinka sér 

sönglög en þó er hrynmyndin ónákvæm og tónbil oft ekki alveg rétt (Sigríður 

Pálmadóttir, 2010). Börn eiga auðveldara með að fylgja laglínu sem sungin er af 

kvenmanni heldur en af karlmanni þar sem barnsröddin liggur nær kvenröddinni 

(Mizener, 2008). 

Söngþroski á fyrstu árum barna byggist að miklu leyti á því að þau taka þátt í því 

sem fer fram í kring um þau og draga lærdóm af því. Það getur verið erfitt að skilja milli 

söngs og tals hjá yngstu börnunum en ef það er skoðað grannt er hægt að greina mörk 

þar á milli. Á aldrinum eins til fimm ára eru börn skapandi og lærdómsfús og ná sér í 
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upplýsingar úr umhverfinu, til dæmis tónlist þar sem söngþroskinn endurspeglast í 

mismunandi söngstílum (Welch, 2006). 

2.1 Tónlist og þroski barna  

Tónlist er mótuð af menningu og endurspeglar samfélag hvers tíma. Frá fæðingu veita 

börn hljóðum athygli og bregðast við með hreyfingu og raddhljóðum. Þau sýna áhuga á 

öllum hljóðgjöfum og eru forvitin um hvernig hlutir hljóma. Þau nota gjarnan 

óhefðbundnar aðferðir til að framkalla hljóð en læra einnig af þeim sem hafa meiri 

reynslu. Smám saman þroska þau með sér hæfni til að framkvæma sjálf tónlistarlegar 

athafnir án aðstoðar annarra (Sigríður Pálmadóttir, 2010). 

Tónlist getur einnig haft fjölþætt áhrif á hegðun og líðan ungra barna sem hægt er 

að greina strax. Tónlist getur meðal annars vakið áhuga þeirra, örvað þau eða róað. Af 

þeim völdum er tónlist ekki einungis heppileg leið til uppeldis heldur getur hún einnig 

nýst sem uppeldistæki. Tónlist getur hjálpað ungum börnum að takast á við líðan síðan 

og upplifanir og sé henni beitt af þekkingu er hægt að nýta hana til að aðstoða ung börn 

að hafa stjórn á tilfinningum og skapsveiflum þegar ekki er hægt að ná til þeirra með 

öðrum leiðum. Ef foreldrar nýta tónlist markvisst í uppeldi barna sinna og eiga 

samskipti við þau í gegnum tónlist eru þau ekki aðeins að ýta undir tónlistarþroska 

barnanna heldur einnig að efla tilfinningaleg og félagsleg tengsl (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013). 

Tónlist hefur jákvæð áhrif á virkni heilans, eykur getu einstaklings til að læra nýja 

hluti, leysa erfið og krefjandi verkefni og takast á við erfiðar aðstæður. Á meðan heilinn 

er að þroskast er auðveldast að læra. Allir geta lært tónlist og þátttaka í tónlist eflir getu 

einstaklinga, ekki aðeins á sviði tónlistar heldur einnig á öðrum sviðum. Þó svo að geta 

einstaklingsins til þess að læra og nýta tónlist sé mest á meðan heilinn er enn að 

þroskast geta einstaklingar lært og haft gagn af tónlist á öllum lífsskeiðum. Uppruni 

barna hefur ekki áhrif á hæfni þeirra til að bregðast við tónlist heldur bregðast þau öll 

við henni á einn eða annan hátt (Flohr, 2010). 

Í grein Helgu Rutar Guðmundsdóttur (2013) er fjallað um að rannsóknir bendi til 

þess að börn séu móttækilegri fyrir ýmsum eðlisþáttum tónlistar snemma á ævinni. 

Þess vegna er nauðsynlegt að bjóða upp á örvandi tónlistarumhverfi til að fullnýta 

náttúrulega eiginleika ungra barna. Einnig er gott að samtvinna tónlist við frjálsan leik.  

Hægt er að njóta tónlistar á fjölbreytilegan hátt og mikilvægt er að horfa á tónlistina 

sem þroskaþátt strax í upphafi og hlúa vel að henni. Börn þurfa ákveðið svigrúm til að 

tjá sig í tónlistinni og mikilvægt er að hlusta á það sem þau hafa fram að færa, upplifa 
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með þeim tónlist í margbreytilegri mynd og jafnvel leiða þau áfram. Reynsla hefur áhrif 

á hvernig einstaklingar upplifa tónlist en allir geta lært að syngja og spila (Sigríður 

Pálmadóttir, 2010). 

2.2 Máltaka  

Fóstur byrja að sýna viðbrögð við utanaðkomandi hljóðum á 7. eða 8. mánuði 

meðgöngu (Golinkoff og Hirsh-Pasek, 1999). Við fæðingu eru börn fær um að tileinka 

sér hvaða tungumál sem er. Talið er að fyrsta hálfa ár ungbarna geti þau greint í sundur 

málhljóð allra tungumála og þá sé talskynjun óháð móðurmáli. Tvær rannsóknir, annars 

vegar um talskynjun og hins vegar um hljóðmyndun, sýna að félagsleg samskipti ýta 

undir máltökuna (Kuhl, 2004). Fyrsta reynsla barna af tungumáli verður í móðurkviði. 

Hjá ófæddu barni eykur rödd móður jákvæða svörun hjá barninu og eflist það í 

málskynjun (Sigríður Pálmadóttir, 2006). 

0-6 vikna gömul börn gráta, skynja ólík málhljóð, mynda búkhljóð, taka rödd móður 

fram yfir aðrar raddir og greina mál manna frá öðrum hljóðum. 6 vikna gömul börn eru 

farin að hjala og kurra. 4-6 mánaða gömul börn sýna viðbrögð við tali, hlæja, byrja að 

æfa málhljóðin og sérhljóð koma á undan samhljóðum. Hjá 6-10 mánaða gömlum 

börnum eru endurtekningar tíðar og þau babbla og tengja hljóð í atkvæði (ma, mu, ba, 

da, dí). Fyrstu orðin og eins orðs setningar koma hjá 10-18 mánaða gömlum börnum. 18 

mánaða gömul börn mynda tveggja orða setningar og læra allt að 40 ný orð á viku. Hjá 

2 ára gömlum börnum eykst orðaforði og geta gjarnan sagt 200-600 orð. 2 og hálfs árs 

gömul börn mynda sífellt flóknari setningar og málfræði heldur áfram að þroskast alla 

bernskuna (Harley, 2001). 

Þegar foreldrar taka þátt í hjali og leik barna á fyrsta ári með því að búa til ýmis hljóð 

sem líkir eftir hljóðum og raddnotkun barnsins eru þeir að ýta undir getu barna sinna til 

að leggja merkingu í hljóðin sín. Frá 18 mánaða til þriggja ára þroskast tónminnið og 

tónmynstur í frjálsum leik og er það mikilvægt fyrir þroska þeirra. Á þessum aldri er 

málþroski barnsins hvað mestur sem getur valdið því að söngur og tónlist fá minna vægi 

(Phillips, 1996). 

2.3 Raddþroski 

Öndun er grunnþáttur í líkamsstarfsemi einstaklingsins og forsenda þess að 

einstaklingar geti sungið. Mikilvægt er að öndun sé rétt og getur söngur auðveldað 

ungum börnum rétta öndun. Rannsóknir hafa sýnt að röng öndun getur átt sér stað á 

leikskólaaldri. Þá lyfta börnin brjóstkassanum þegar þau draga andann að sér og anda 
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þá grunnt ofan í brjóst. Vöðvahóparnir þrír sem stjórna öndun eru staðsettir í þind, 

rifjavöðvum og brjóstholi. Tilgangur öndunaræfinga er að fá einstaklinga til að virkja alla 

vöðvahópana til þess að styrkja öndunarfæri og auðvelda rétta öndun. Mikilvægt er að 

kenna bæði börnum og fullorðnum rétta innöndun. Til þess að hægt sé að styðja við 

tóninn í útöndun er nauðsynlegt að rétt innöndun sé til staðar (Phillips, 1996).  

Þegar við fæðumst eru raddböndin einungis slímhúð. Frá 1 árs aldri til fjögurra ára 

þroskast slímhúðin og við sex ára aldur verður hún að vefjafellingum. Með öndunarkerfi 

líkamans framleiðum við hljóð og raddsvæðið er frá barkakýli að munni. Raddböndin 

eru bak við barkakýlið. Fyrst um sinn er barkakýlið staðsett ofarlega í barkanum og er 

aðalhlutverk barkakýlisins að koma í veg fyrir að börn kafni þegar þau borða. Barkakýlið 

færist svo neðar eftir því sem börn eldast en mest fyrstu 6 mánuðina. Raddböndin eru 

6-8 mm í ungabörnum en raddbönd hjá fullorðnum konum eru 11-17 mm og 15-21 mm 

hjá fullorðnum körlum. Allt frá fæðingu verða miklar breytingar á mannsröddinni og 

þroskast hún töluvert á lífsleiðinni (Rutkowski og Trollinger, 2005). 

Í hvíld liggja raddböndin saman en þau titra og framkalla hljóð þegar lungun hleypa 

lofti milli raddbandanna. Bilið sem myndast milli bandanna við titringinn er nefn glottis. 

Raddböndin tengjast vöðvum sem lengja þau og stytta og gefa þannig lág og há hljóð. 

Barkakýlið hjá börnum hreyfist mikið og hafa þau ekki náð fullri stjórn á röddinni vegna 

þess hve óþroskuð raddböndin eru. Raddböndin starfa einungis ef vöðvarnir sem þau 

tengjast teygja á þeim (Husler og Rodd-Marling, 1976). 

Foreldrar hafa sterka tilhneigingu til að líkja eftir hljóðum barna sinna þegar þeir 

eiga í samskiptum við ungabörn. Með þessu fá börnin ákveðna svörun og örvun sem 

ýtir undir raddþroska þeirra. Með þessum hætti fara foreldrar fljótlega að tengjast 

börnum sínum og fá ákveðinn skilning á þeim hljóðum sem barnið gefur frá sér. Einnig 

hefur þetta áhrif á hvernig ungabörn leika sér með rödd sína og fara þau að reyna að 

líkja eftir hljóðum foreldra sinna. Rannsóknir benda til þess að 34-53% þeirra hljóða 

sem ungabörn gefa frá sér séu tilraunir barnsins til að líkja eftir tóni móður (Papoušek, 

1996).  

2.4 Raddsvið og söngfærni barna undir 3 ára 

Á fyrsta ári babbla börn, leika og gera tilraunir með röddina. Tónsviðið er oftast lítið og 

þau eru ekki með fastmótaða tónhæð. Þau herma eftir raddhljóði og stökum tónum og 

fallandi tónhæð er áberandi. Hjá eins til tveggja ára gömlum börnum eru tónbilin lítil í 

fyrstu en þau stækka smám saman. Börn á þessum aldri syngja brot úr lögum sem 

auðvelt er að þekkja og þau endurtaka stuttar hendingar í mismunandi tónhæð og 
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tónbilum. Þau hafa ekki mikið vald á hryn né laglínu. Tveggja til þriggja ára gömul börn 

hafa sterka tilfinningu fyrir laglínu sem þau reyna að endurtaka. Þau reyna að syngja lög 

í heild sinni og eru aðeins orðin meðvitaðari um tónbil og hryn. Börn á þessum aldri búa 

börn til einskonar syrpu úr þekktum sönglögum og sjálfsprottnum söng sínum 

(Gembris, 2002).  

Raddsvið barna undir þriggja ára er takmarkað þar sem þroski raddsvæðisins er 

kominn stutt. Hæfilegt er talið að syngja með börnum á þessum aldri frá d´-a‘ (D4-A4). 

Barn sýnir mun meiri hæfileika til þess að halda laglínu ef það elst upp við mikla tónlist 

heldur en það sem elst upp þar sem tónlist er af skornum skammti. Rannsóknir benda 

til að raddsvið hækki með aldri barna (Kim, 2000). Rannsóknir benda til að þess að 

laglínur með stuttum tónbilum sé auðveldari fyrir börn heldur en laglínur með löngum 

tónbilum og stökkum (Mizener, 2008). 

Tónminnið þroskast hjá börnum frá 18 mánaða til þriggja ára. Þau söngla mikið úr 

lögum sem þau þekkja, spinna, nota sjaldan orð og gera þetta mest þegar þau eru ein 

(Welch, 2006). Frá eins árs til tveggja ára syngja börn endurteknar laglínur þar sem 

tónarnir minna á tal. Tveggja og hálfs árs gömul börn geta hermt eftir í einföldum 

lögum en eru ekki með nákvæm tónbil. Við þriggja ára aldurinn geta þau sungið flóknari 

lög, þekkja mun á þekktum lögum og minna er um endurtekningar. Gott er að nota 

vísur og þulur með börnum á þessum aldri þar sem eru raddbreytingar. Lög sem eru 

stutt og á háum tónum, í kringum g‘ (G4) eða a‘ (A4) eru góð fyrir þennan aldur því þá 

styrkist efra raddsvið þeirra og þá geta þau betur tengt við lægra raddsvið síðar 

(Phillips, 1996).  

Í þeim rannsóknum sem snúa að raddsviði barna kom fram að börn á leikskólaaldri 

eru með takmarkað raddsvið í söng en það á ekki við um raddsvið þeirra í leik. Í leik fara 

þau töluvert út fyrir söngraddsvið sitt sem þýðir að raddsvið barna er mun meira en 

tónhæðin sem þau geta sungið í lögum. Einnig kom fram að þegar börn bergmáluðu 

laglínur notuðu þau stærra raddsvið heldur en þegar þau sungu lög með texta (Flowers 

og Dunne-Sousa, 1990). 

Rannsóknir á söng barna á aldrinum tveggja til þriggja ára hafa haldið því fram að 

raddsviðið sé oft mjög þröngt (Davidson, McKernon, Gardner, 1981). Þá sé söngurinn 

oft nokkuð taktfastur (rhythmic) en að mörgu leyti eintóna (MacKernon, 1979). Þessa 

erfiðleika má skýra með líkamlegum takmörkunum, en þrátt fyrir það virðist þetta 

þrönga raddsvið í söng alls ekki útiloka mun breiðara raddsvið þegar kemur að tjáningu 

án söngs (Fox, 1990; Mang 2001; Reigado, Rocha, Rodrigues, 2011). Þrátt fyrir að 

líkamlegar takmarkanir hafi áhrif á söng þá virðast hugrænir þættir gegna enn 
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mikilvægara hlutverki. Í því samhengi má nefna að börn eiga töluvert auðveldara með 

að syngja rétta tóna og fylgja laglínum þegar þau þurfa ekki að nota orð (Flowers and 

Dunne-Sousa 1990). 

Í rannsókn sem framkvæmd var af Helgu Rut Guðmundsdóttur og Sandra Trehub 

(2017) voru sönghæfileikar barna á aldrinum 16 mánaða til 36 mánaða rannsakaðir 

með því að skoða hversu nákvæmlega þau gætu fylgt laglínu. Það var gert með því að 

kanna hvort fullorðnir einstaklingar gátu þekkt kunnugleg lög sem börnin sungu á 

framandi tungumáli. Í flestum tilfellum gátu einstaklingar áttað sig á því hvaða lög þau 

voru að syngja sem sýnir að börnin náðu að tileinka sér laglínuna ekki síður en textana. Í 

þessari rannsókn voru skoðaðar upptökur af börnum syngja lagið ,,A,B,C,D“ en þegar 

það lag er skrifað í nótum, sést að í því eru 9 hálftónar. Þegar börnin sungu lagið notuðu 

þau að meðaltali 8,9 hálftóna. 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir stöðu þekkingar og helstu rannsókna sem snúa að 

raddsviði og söngfærni barna. Fjallað var um hvernig raddsviðið og söngfærni þróast 

eftir því sem börnin eldast og hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á þessa þróun. Ljóst 

er að tónlist er stór þáttur í þessu ferli og fara börn snemma að bregðast við hljóðum í 

umhverfi sínu og tónlist. Ólík tónlist getur kallað fram mismunandi viðbrögð hjá 

börnum. Sum tónlist róar börnin á meðan önnur tónlist örvar þau. Mismunandi áhrif 

tónlistar verða ekki einungis rakin til mismunandi takta í tónlistinni heldur einnig til 

tónhæðar og fleiri þátta sem hafa áhrif á upplifun barnsins (Sigríður Pálmadóttir, 2010). 

Söngþroski heldur áfram eftir fæðingu og vex hann samhliða hækkandi lífaldri barns 

(Hargreaves, 1986) en einstaklingar hafa mesta getu til að læra nýja hluti meðan heilinn 

er enn að þroskast og á það einnig við um tónlist (Flohr, 2010). Raddsvið barna er í 

byrjun lítið og þau halda sig ekki við sömu tóntegund í gegnum heilt lag. Þau herma eftir 

raddhljóði og stakir tónar og fallandi tónhæð er áberandi. Þegar börn byrja að spreyta 

sig við að syngja lög syngja þau gjarnan stutt brot úr lögum sem auðvelt er að þekkja. 

Þegar börn hafa náð 2-3 ára aldri fara þau að fá sterkari tilfinningu fyrir laglínu 

(Gembris, 2002) en eru ekki með nákvæm tónbil (Phillips, 1996). Þau leitast við að 

syngja lögin í heild sinni og eru meðvitaðari um tónbil og hryn (Gembris, 2002) en við 

þriggja ára aldurinn geta þau sungið flóknari lög (Phillips, 1996). 
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3  Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir hvaða rannsóknaraðferð var beitt, með hvaða hætti 

gögnunum var safnað, hvernig rannsóknin var framkvæmd, hverjir þátttakendur voru, 

hvaða mælitæki var notast við og með hvaða hætti gögnin voru greind til þess að varpa 

ljósi á þá þætti sem nauðsynlegir eru til að svara rannsóknarspurningu. Einnig verður 

fjallað um siðferðileg atriði.  

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð og lýsandi tölfræði. 

Megindlegar aðferðir nýtast vel þegar bera saman á hópa eða athuga ólíkar breytur 

innan ákveðins hóps sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

3.1 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fyrir þessa rannsókn, raddsvið íslenskra barna frá 20-36 mánaða, fór 

annars vegar fram veturinn 2013 til 2014 og hins vegar veturinn 2016 til 2017. 

Gagnasöfnunin fór fram með þeim hætti að rannsakandi sendi tölvupóst á 218 foreldra 

barna með beiðni um að fá upptökur/myndbönd af börnum þeirra undir þriggja ára að 

syngja. Við gagnasöfnun var notast við hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi setti sig í 

samband við foreldra barna sem hann tengdist með einhverjum hætti. Leitast var við að 

fá upptökur frá sem fjölbreyttustum hópi barna hvað varðar tónlistarlegt uppeldi með 

því að leita jafnt til foreldra með og án tónlistarmenntunar. 

3.2 Framkvæmd 

Eftir að hafa sent tölvupóst til foreldra bárust rannsakanda 86 upptökur. Rannsóknin 

var framkvæmd með þeim hætti að rannsakandi hlustaði á og frumgreindi 86 upptökur 

sem bárust. Upptökunum var breytt í wav skrár (hljóðskrár) í forritinu Any audio 

converter og klipptar til í forritinu Windows movie maker. Því næst voru fjarlægðar 19 

hljóðskrár úr úrtakinu sem voru með of mikil umhverfishljóð og slæm hljómgæði sem 

ollu því að erfitt var að greina þær. Þar á eftir voru teknar út þær hljóðskrár sem ekki 

náðu lágmarkslengd og þar sem söngur foreldra var meira áberandi en söngur 

barnanna. Að lokum voru svo valdar 36 hljóðskrár með það að markmiðið að tryggja 

sem jafnasta aldursdreifingu í rannsókninni. Leitast var við að halda inni sem flestum 

hljóðskrám af drengjum þar sem færri hljóðskrár bárust með söng drengja en stúlkna.  
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3.3 Þátttakendur  

Þátttakendurnir í rannsókninni voru 30 einstaklingar á aldrinum 20-36 mánaða. Í 

hópnum voru 21 stúlka og 9 drengir. Af sumum börnum eru fleiri en ein upptaka. 

Meðalaldur þátttakenda var rúmlega tveggja ára og fimm mánaða (29,2 mánaða) og 

miðgildi var tveggja ára og sex mánaða (30 mánaða). Úrtakinu var skipt við miðgildi í tvo 

aldurshópa, yngri og eldri börn. Yngri börnin voru á aldrinum 20-29 mánaða og voru 

þau alls 17. Eldri börnin voru á aldrinum 30-36 mánaða og voru þau alls 19. 

Þátttakendurnir ýmist vissu af upptökunni eða ekki, voru beðnir um að syngja eða ekki 

og voru beðnir um að syngja ákveðin lag eða völdu lagið sjálfir. Sumir foreldrar voru 

með hljóðfæri sem börnin reyndu að fylgja. Sumir sungu með börnum sínum og reyndu 

þannig að stýra tóntegund þeirra. 

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda í hvorum aldurshópi. 

3.4 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var notast við forritið Melodyne til að finna út hæsta og lægsta tón 

þátttakenda og þar með raddsvið þeirra en einnig var heyrnrænum aðferðum beitt í 

upptökum þar sem forritið gat ekki greint tóna. Söngfærni var metin með þar til gerðu 

matsskema sem notað hefur verið í öðrum rannsóknum á söngþroska barna 

(Gudmundsdottir o.fl., í birtingu).  

3.4.1 Raddsvið 

Raddsviðið var greint með forritinu Melodyne og hljómborði. Hver hljóðskrá var fyrst 

opnuð í Melodyne sem greindi nóturnar og þar með dýpsta og hæsta tón. Sumar 

upptökur voru þannig að mikið var um yfirtóna og Melodyne náði ekki vel að greina 

sönginn. Einnig sungu börnin stundum stutt í hverjum tóni og þá greindi Melodyne tóna 
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áttund ofar en þeir voru. Augljóslega voru ekki allar upptökur nægilega góðar til þess að 

Melodyne gæti greint tónana og var þá notast við hljómborð. Þá var hlustað á hverja 

hljóðskrá fyrir sig í nokkur skipti og dýpsti og hæsti tónn var skráður niður með því að 

finna sömu nótu á hljómborði. 

3.4.2 Söngfærni 

Til þessa að greina söngfærni barnanna var notast við matsskema. Þá var hlustað á 

hverja hljóðskrá fyrir sig með matsskemað (Gudmundsdottir o.fl., í birtingu) til 

hliðsjónar sem er sýnt í eftirfarandi töflum 1, 2 og 3. Fyrst var hlustað eftir laglínu og 

gefið þar til gert númer eftir frammistöðu barnanna. Næst var textaframburðurinn 

greindur og að lokum texti og laglína. 

Tafla 1. Laglína. 

A - Lítil sem engin laglína, líkist rímnakveðskap 

B - Laglína ófullkomin en fer upp og niður á réttum stöðum (útlínan rétt) 

C - Laglína ófullkomin, en útlínan rétt og þar að auki einhver tónbil rétt  

D - Minnst ein hending með réttum tónbilum 

E - Flestar hendingar réttar en skiptir um tóntegund (breytileg tónmiðja) 

F - Flestar hendingar réttar og tónmiðjan helst stöðug 

 

Tafla 2. Textaframburður. 

A - Mjög óskýr, erfitt að greina 

B - Frekar óskýr en skiljanlegur 

C - Frekar skýr 

D - Mjög skýr 

 

Tafla 3. Texti og laglína. 

A - Texti meira áberandi en laglína 

B - Laglína meira áberandi en texti 

C - Jafnvægi milli texta og laglínu 
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3.5 Greining gagna 

Gerður var listi í forritinu Excel þar sem greint er frá kyni barns, aldri, heiti lags, lengd og 

aðstæðum. Rannsakandi byrjaði að greina 9 hljóðskrár og skráði dýpsta og hæsta tón 

með forritinu Melodyne og hljómborði. Hverjum hálftóni frá F3-E5 voru gefin númer frá 

1 upp í 24, þar sem C4 er miðju C á hljómborði (sjá mynd 2). Þetta auðveldaði greiningu 

gagnanna.  

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Mynd 2. Nótnaheiti eftir númerum. 

 

Þessar 9 hljóðskrár voru einnig metnar með hliðsjón af matsskemanu til að greina 

söngfærni barnanna. Hlustað var á hverja hljóðskrá fyrir sig og fékk hver hljóðskrá 

númer í hvern flokk til að fá niðurstöðu. Eftir að þetta hafði verið framkvæmt var 

Excelskjalið sent á leiðbeinanda og greindi hann þessar sömu 9 hljóðskrár. Það var gert í 

þeim tilgangi að fá samanburð og meta vafatilfelli sem eru mörg hjá svona ungum 

börnum. Þegar samræmi leiðbeinanda og rannsakanda var orðið nokkuð samhljóða 

voru 43 hljóðskrár metnar en lokaúrtakið varð 36 hljóðskrár. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Í tölvupóstinum sem foreldrum var sendur og óskað var eftir þátttöku þeirra í þessari 

rannsókn var kynning á rannsakanda. Foreldrar voru upplýstir um tilgang 

gagnasöfnunarinnar, þ.e. til að kanna raddsvið barna á þessum aldri og nota í SÖNGÍS 

gagnagrunninn. Þær upptökur sem bárust veturinn 2016-2017 voru einungis notaðar í 

þessa rannsókn og fóru ekki í SÖNGÍS gagnagrunninn. Þeir foreldrar sem sendu inn 

upptökur höfðu þar með samþykkt notkun þeirra í þeim tilgangi að rannsaka raddsvið 

barna. Enginn þeirra foreldra sem sendi inn upptökur bar fram spurningar um notkun 

eða virtust hafa áhyggjur af óviðeigandi notkun eða varðveislu gagnanna. Notast var við 

gervinöfn þegar nöfn viðmælenda voru skráð. Farið var með öll gögn sem 

trúnaðarupplýsingar og tryggt var að gögnin væru varðveitt með viðeigandi hætti og 

einungis notuð í rannsókn þessa og SÖNGÍS gagnagrunninn. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem byggja á greiningu á þeim 

tveimur þáttum sem framkvæmdir voru. Annars vegar var raddsviðið rannsakað með 

því að finna dýpsta og hæsta tón. Hins vegar var kannað hvernig laglínan birtist, hversu 

skýr textaframburðurinn var og hvernig jafnvægið var á milli texta og laglínu.  

Þegar rannsakandi og leiðbeinandi höfðu greint sömu 9 hljóðskrár var niðurstaðan 

sú að fylgnistuðullinn var að meðaltali yfir 80% en minnsti var 66 %. Það bar töluvert 

mikið á milli í matinu á hæsta og dýpsta tóni því rannsakandi var of fastur í að greina 

tóntegund. Eftir að rannsakandi hætti að reyna að fullyrða um tóntegundirnar sem 

börnin sungu í og mat hljóðskrárnar aftur, bar ekki eins mikið á milli matinu á hæsta og 

dýpsta tóni. Fylgnistuðullinn fór þá í meðaltal 86,3% og minnsti varð 84,8%.  

4.1 Raddsvið 

Þegar dýpsti tónninn var skoðaður kom í ljós að börnin (N=36) sungu 9 ólíka tóna á 

bilinu A3 - G4 (sjá mynd 3). Meðaltal fyrir dýpsta sunginn tón var 8 (C4) og miðgildi var 

7 (B3). Algengasti tónn sem börnin sungu var A#3 en 11 börn sungu dýpst niður á þann 

tón.

 

Mynd 3. Dýpsti sunginn tónn hjá börnunum. 
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Þegar hæsti tónninn var skoðaður kom í ljós að börnin (N=39) sungu 12 ólíka tóna á 

bilinu D#4 – D5 (sjá mynd 4). Meðaltal fyrir hæsta sunginn tón var 17 (A4) og miðgildi 

var 18 (A#4). Algengasti tónn sem börnin sungu var B4 en sex börn voru með þann tón. 

Þegar hæsti og dýpsti tónn var skoðaður sást að minni breytileiki var í dýpstu tónunum. 

Börnin sungu 9 mismunandi djúpa tóna en 12 mismunandi háa tóna.  

 

 

Mynd 4. Hæsti sunginn tónn hjá börnunum. 
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4.2 Söngfærni; laglína  

Þegar laglína var skoðuð hjá börnunum (N=36) sást að flest barnanna eða 14 börn voru 

með laglínu ófullkomna en útlínan var rétt og einhver tónbil rétt. Næst flest barnanna 

eða 11 börn voru með laglínu ófullkomna en fóru upp og niður á réttum stöðum. Sex 

börn sungu litla sem enga laglínu og líktist hún helst rímnakveðskap. Þrjú börn voru 

með minnst eina hendingu rétt með réttum tónbilum og tvö börn voru með flestar 

hendingar réttar en skiptu um tóntegund. Ekkert barnanna var með flestar hendingar 

réttar né hélt stöðugri tónmiðju (sjá mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Laglína hjá börnunum. 
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4.3 Söngfærni; textaframburður 

Þegar textaframburður var skoðaður hjá börnunum (N=36) voru flest barnanna eða 17 

börn frekar óskýr en skiljanleg. Næst flest barnanna eða 14 börn voru frekar skýr. Eitt 

barn var mjög óskýrt og fjögur börn voru mjög skýr (sjá mynd 6). 

 

 

Mynd 6. Textaframburður hjá börnunum. 
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4.4 Söngfærni; texti og laglína 

Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var skoðað hjá börnunum (N=36) kom fram að 

ekkert barnanna var með laglínu meira áberandi en texta. Flest barnanna eða 29 börn 

voru með jafnvægi á milli texta og laglínu. Næst flest barnanna eða sjö börn voru með 

texta meira áberandi en laglínu (sjá mynd 7). 

 

 

Mynd 7. Texti og laglína hjá börnunum. 

4.5 Samanburður á raddsviði meðal yngri og eldri barna  

Hjá yngri börnum, 20-29 mánaða, var meðalaldurinn 25,5 mánaða. Í þessum hópi voru 

17 hljóðskrár, 12 stelpur og fimm strákar. Þegar dýpsti tónninn var skoðaður kom í ljós 

að börnin sungu 8 ólíka tóna á bilinu A3 - E4. Flest barnanna eða fjögur börn voru með 

A#3 sem algengasta dýpsta tón. Meðaltalið fyrir dýpsta sunginn tón var 8 (C4) og 

miðgildi það sama. Þegar hæsti sunginn tónn var skoðaður kom í ljós að börnin sungu 

10 ólíka tóna á bilinu E4 - D5. Meðaltalið fyrir hæsta tón var 17 (A4) og miðgildið 18 

(A#4).  

Hjá eldri börnum, 30-36 mánaða, var meðalaldurinn 32 mánuðir. Í þessum hópi voru 

19 hljóðskrár, 14 stelpur og 5 strákar. Þegar dýpsti tónninn var skoðaður kom í ljós að 

börnin sungu 7 ólíka tóna á bilinu A#3 - G4. Flest barnanna eða sjö börn voru með A#3 

sem algengasta dýpsta tón. Meðaltalið fyrir dýpsta tón var 8 (C4) og miðgildið 7 (B3). 
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Þegar hæsti sunginn tónn var skoðaður kom í ljós að börnin sungu 11 ólíka tóna á bilinu 

D#4 - D5. Meðaltalið fyrir hæsta tón var 17 (A4) og miðgildið 19 (B4).  

Flest barnanna í báðum hópum voru með A#3 sem algengasta dýpsta tón. Eitt barn í 

yngri hópnum fór einum hálftóni neðar en öll hin börnin með sinn dýpsta tón og eitt 

barn úr eldri hópnum fór þremur hálftónum ofar en öll hin börnin. (sjá myndir 8 og 9).  

 

 

Mynd 8. Dýpsti sunginn tónn meðal yngri og eldri barna. 

 

Mynd 9. Hæsti sunginn tónn meðal yngri og eldri barna. 
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Þegar raddsvið meðal yngri og eldri barna var skoðað sást að enginn munur var á 

meðaltali dýpsta og hæsta tóns (sjá mynd 10). Meðaltalið fyrir dýpsta sunginn tón var 8 

(C4) og meðaltalið fyrir hæsta sunginn tón var 17 (A4). 

 

 

Mynd 10. Meðaltal á dýpsta og hæsta tóni meðal yngri og eldri barna. 

 

4.6 Samanburður á söngfærni meðal yngri og eldri barna 

Þegar laglína var skoðuð meðal yngri barna, 20-29 mánaða (N=17) sást að fimm börn 

sungu litla sem enga laglínu og líktist hún helst rímnakveðskap. Flest barnanna eða sex 

börn voru með laglínu ófullkomna en fóru upp og niður á réttum stöðum. Fjögur börn 

voru með laglínu ófullkomna en útlínan var rétt og einhver tónbil rétt. Eitt barn var með 

minnst eina hendingu rétt með réttum tónbilum og eitt barn var með flestar hendingar 

réttar en skipti um tóntegund. Ekkert barnanna var með flestar hendingar réttar né hélt 

stöðugri tónmiðju. 

Þegar laglína var skoðuð meðal eldri barna (N=19) sást að flest barnanna eða 10 
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niður á réttum stöðum. Eitt barn var með litla sem enga laglínu og líktist söngurinn 
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og eitt barn var með flestar hendingar réttar en skipti um tóntegund. Ekkert barnanna 

var með flestar hendingar réttar né hélt stöðugri tónmiðju. 

Þegar laglína meðal yngri og eldra barna var borin saman sást töluverður munur á 

getu barnanna. Fimm börn í yngri hópnum sungu litla sem enga laglínu meðan einungis 

eitt barn söng litla sem enga laglínu í eldri hópnum. 10 börn í eldri hópnum voru með 

laglínu ófullkomna en með réttri útlínu og einhverjum tónbilum réttum meðan fjögur 

börn í yngri hópnum náðu því (sjá mynd 11). 

 

 

Mynd 11. Laglína meðal yngri og eldri barna. 
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Þegar textaframburður var skoðaður meðal yngri barna (N=17) voru flest barnanna eða 

11 börn frekar óskýr en skiljanleg og sex börn voru frekar skýr. Ekkert barnanna var 

mjög óskýrt né mjög skýrt. Þegar textaframburður var skoðaður meðal eldri barna 

(N=19) voru flest barnanna eða átta börn frekar skýr. Næst flest barnanna eða sex börn 

voru frekar óskýr en skiljanleg. Eitt barn var mjög óskýrt og fjögur börn voru mjög skýr.  

Þegar textaframburðurinn var borinn saman meðal yngri og eldri barna sást 

töluverður munur milli hópanna. Fjögur börn voru mjög skýr meðal eldri barna meðan 

ekkert barnanna var mjög skýrt hjá yngri börnunum. 11 börn voru frekar óskýr hjá yngri 

börnum meðan sex börn voru frekar óskýr hjá eldri börnunum (sjá mynd 12).  

 

 

Mynd 12. Textaframburður meðal yngri og eldri barna. 
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Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var skoðað meðal yngri barnanna (N=17) kom fram 

að ekkert barnanna var með laglínu meira áberandi en texta. Flest barnanna eða 11 

börn voru með jafnvægi á milli texta og laglínu. Næst flest barnanna eða sex börn voru 

með texta meira áberandi en laglínu. Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var skoðað 

meðal eldri barnanna (N=19) kom fram að 18 börn voru með jafnvægi milli texta og 

laglínu og eitt barn var með texta meira áberandi en laglínu. 

Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var borið saman milli eldri og yngri barna var 

aðal munurinn sá að fleiri börn í yngri hópnum voru með texta meira áberandi en 

laglínu heldur en í eldri hópnum (sjá mynd 13). 

 

 

Mynd 13. Jafnvægi milli texta og laglínu meðal yngri og eldri barna. 
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4.7 Lögin 

Lögin sem börnin sungu voru ýmist lög sem þau lærðu í leikskóla eða af foreldrum 

sínum og ættingjum. Á upptökunum voru þau annað hvort beðin um að syngja ákveðin 

lög eða að þau ákváðu lögin sjálf. Sum börnin vissu af upptökunum og önnur ekki. Af 

þeim 36 hljóðskrám sem greindar voru sungu börnin 24 lög. Lögin voru frá 6 

hálftónsbilum upp í 17. Af þessum 36 hljóðskrám voru 12 lög með 12 hálftónsbilum og 

var það algengast.  

 

 

Mynd 14. Lögin sem börnin sungu. 
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5 Umræður  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna raddsvið og söngfærni barna frá 20 - 36 

mánaða. Rannsóknarspurningin var: Hvert er raddsvið tveggja til þriggja ára íslenskra 

barna í frjálsum söng og hvað einkennir söngfærni þeirra? Í umræðu hér á eftir verður 

rannsóknarspurningu svarað út frá fyrri rannsóknum, fyrirliggjandi þekkingar og 

niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

5.1 Raddsvið 

Þeir foreldrar sem sendu upptöku fyrir þessa rannsókn sendu ýmist gamlar upptökur 

eða nýjar meðan aðrir tóku sérstaklega upp fyrir þessa rannsókn. Börnin voru ýmist 

heima hjá sér, utandyra, í bíl eða í ömmu- og afahúsi. Börnin í þessari rannsókn vissu oft 

ekki af upptökunum og voru lang oftast í frjálsum leik og fóru þá að syngja.  

Þegar raddsvið barnanna var skoðað út frá dýpsta tóni þeirra kom í ljós að allra 

dýpsti tónninn var 5 (A3) en algengasti tónninn var 6 (A#3). Allra hæsti tónninn þeirra 

var 22 (D5) og algengasti tónninn var 19 (B4). Meðaltal fyrir dýpsta tón var 8 (C4) og 

fyrir hæsta tón var það 17 (A4). Meðal raddsvið þeirra er þá allir hálftónar frá dýpsta 

tóni til þess hæsta og liggur þar á milli. Þegar hæsti og dýpsti tónn var skoðaður sást að 

minni breytileiki var í dýpstu tónunum. Börnin sungu 9 mismunandi djúpa tóna en 12 

mismunandi háa tóna. Þau reyndu stundum að fylgja rödd móður, föður eða annarra á 

upptökunum eða fylgdu hljóðfæri eða útvarpi. Það getur hugsanlega spilað inn í hversu 

lágt eða hátt þau sungu.  

Raddsviðið þeirra miðað við þessa rannsókn er því stærra heldur en það sem eldri 

rannsóknir sýna. Flowers og Dunne-Sousa (1990) sýndu til dæmis fram á að börn á 

leikskólaaldri væru með takmarkað raddsvið í söng en að það ætti ekki við um raddsvið 

þeirra í leik. Í leik færu þau töluvert út fyrir söngraddsvið sitt sem þýðir að raddsvið 

barna er mun meira en tónhæðin sem þau geta sungið í lögum. Einnig kom fram að 

þegar börn bergmáluðu laglínur notuðu þau stærra raddsvið heldur en þegar þau sungu 

lög með texta. Aðrar rannsóknir sýndu að tveggja til þriggja ára gömul börn væru oft 

með mjög þröngt raddsvið (Davidson, McKernon, Gardner, 1981) og söngur þeirra væri 

að mörgu leyti eintóna (MacKernon, 1979). Það er ekki í samræmi við það sem 

rannsakandi komst að í þessari rannsókn. Þrátt fyrir það virðist þetta þrönga raddsvið í 

söng alls ekki útiloka mun breiðara raddsvið þegar kemur að tjáningu án söngs (Fox, 

1990; Mang 2001; Reigado, Rocha, Rodrigues, 2011).  
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Kim (2000) telur að raddsvið barna undir þriggja ára sé takmarkað þar sem þroski 

raddsvæðisins sé kominn stutt og að hæfilegt sé að syngja með börnum á þessum aldri 

frá D4-A4. Það er ekki í fullu samræmi við raddsvið þeirra miðað við þá rannsókn sem 

um ræðir hér en hún bendir til breiðara raddsviðs. Phillips (1996) bendir á að lög sem 

eru stutt og á háum tónum, í kringum G4 eða A4 séu góð fyrir tveggja til þriggja ára 

gömul börn því þá styrkist efra raddsvið þeirra og þá geta þau betur tengt við lægra 

raddsvið síðar.  

Raddsviðið var borið saman meðal eldri og yngri barna. Lítill munur var á raddsviði 

þeirra eftir aldri en þó fóru yngri börnin ekki eins hátt í tónum eins og eldri börnin en 

fóru einum hálftóni neðar. Flest barnanna í báðum hópum voru með A#3 sem 

algengasta dýpsta tón og eldri börnin sungu fleiri háa tóna sem hæsta tón. Enginn 

munur var á meðaltali dýpsta og hæsta tóns milli hópanna. Meðaltalið fyrir dýpsta 

sunginn tón var 8 (C4) og meðaltalið fyrir hæsta sunginn tón var 17 (A4). Rannsóknir 

benda til að raddsvið hækki með aldri barna (Kim, 2000) og er það í samræmi við þessa 

rannsókn. 

5.2. Söngfærni; laglína  

Greining á söngfærni barnanna benti til þess að flest sungu ófullkomna laglínu en útlína 

laglínunnar var rétt og jafnvel einhver tónbil. Næst flest barnanna voru með laglínu 

ófullkomna en fóru upp og niður á réttum stöðum. Nokkur börn sungu litla sem enga 

laglínu og líktist hún helst rímnakveðskap og fá börn voru með minnst eina hendingu 

rétta með réttum tónbilum og með flestar hendingar réttar en skiptu um tóntegund. 

Ekkert barnanna var með flestar hendingar réttar né hélt stöðugri tónmiðju. Börn á 

þessum aldri flakka á milli tóntegunda og halda sig ekki við eina tónmiðju. Eðlilegt getur 

verið að þau syngi ekki eitt einasta hálftónsbil og að þau syngi á stærra raddsviði en 

lagið spannar. Þetta er í samræmi við það sem Sigríður Pálmadóttir (2010) bendir á að 

börn á leikskólaaldri séu oftast fljót að tileinka sér sönglög en þó er hrynmyndin 

ónákvæm og tónbil oft ekki alveg rétt. 

Þegar laglína meðal yngri og eldra barna var borin saman sást töluverður munur á 

getu barnanna. Fimm börn í yngri hópnum sungu litla sem enga laglínu meðan einungis 

eitt barn söng litla sem enga laglínu í eldri hópnum. Phillips (1996) greinir frá að börn 

frá eins árs til tveggja ára syngja endurteknar laglínur þar sem tónarnir minna á tal. 

Gembris (2002) komst að því að eins til tveggja ára gömul börn syngja brot úr lögum 

sem auðvelt er að þekkja, endurtaka stuttar hendingar í mismunandi tónhæð og 

tónbilum og hafa ekki mikið vald á hryn né laglínu. (Phillips, 1996) greindi frá því að 
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tveggja og hálfs árs gömul börn geta hermt eftir í einföldum lögum en eru ekki með 

nákvæm tónbil. 

10 börn í eldri hópnum voru með laglínu ófullkomna en með réttri útlínu og 

einhverjum tónbilum réttum meðan fjögur börn í yngri hópnum náðu því. Eldri börnin 

voru því komin með meira vald á laglínu og eins og Gembris (2002) orðaði það að 

tveggja til þriggja ára gömul börn hafi sterka tilfinningu fyrir laglínu sem þau reyna að 

endurtaka. Þau reyna að syngja lög í heild sinni og eru aðeins orðin meðvitaðari um 

tónbil og hryn. Phillips (1996) greinir frá því að við þriggja ára aldurinn geta þau sungið 

flóknari lög, þekkja mun á þekktum lögum og minna er um endurtekningar. Það má því 

að segja að eftir því sem þau eldast ná þau meira af laglínunni enda ber flestum 

rannsóknum saman um að þroski og geta barna til söngs eykst samhliða auknum aldri 

(Hargreaves, 1986).  

Í upptökum af sumum börnunum sungu þau nokkur lög í einni og sömu upptökunni. 

Þau sungu stundum einungis bút úr hverju lagi og fóru svo í næsta lag og gerðu litla 

syrpu. Það er í samræmi við það sem Gembris (2002) komst að þar sem börn á þessum 

aldri búa til einskonar syrpu úr sönglagi og sjálfsprottnum söng sínum.  

Í þessari rannsókn voru nokkrar upptökur af börnum syngja annars vegar með 

móður sinni og hins vegar föður og töluverður munur var á. Börnin áttu mun 

auðveldara með að fylgja laglínu þegar þau sungu með móður heldur en föður. Það 

staðfestir það sem fræðimenn segja að börnum gangi betur að fylgja laglínu þegar þau 

syngja með fullorðinni konu heldur en þegar þau syngja með fullorðnum karlmanni þar 

sem barnsröddin liggur nær kvenröddinni (Mizener, 2008).  

Barn sýnir mun meiri hæfileika til þess að halda laglínu ef það elst upp við uppeldi 

ríku af tónlist heldur en sá sem elst upp við uppeldi þar sem tónlist er af skornum 

skammti (Kim, 2000). Þetta á vel við hér þar sem mörg barnanna í þessari rannsókn sem 

um ræðir ólust upp við mikla tónlist á heimili.  

5.3 Söngfærni; textaframburður og texti og laglína 

Þegar textaframburður var skoðaður hjá börnunum voru flest barnanna frekar óskýr en 

skiljanleg og næst flest barnanna voru frekar skýr. Fá börn voru mjög skýr og eitt barn 

var mjög óskýrt. Þegar textaframburðurinn var borinn saman meðal yngri og eldri barna 

sást töluverður munur milli hópanna. Fjögur börn voru mjög skýr meðal eldri barnanna 

meðan ekkert barnanna var mjög skýrt hjá yngri börnunum. 11 börn voru frekar óskýr 

hjá yngri börnum meðan sex börn voru frekar óskýr hjá eldri börnum. Mikill munur sást 
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á orðanotkun og orðafjölda eftir því sem þau urðu eldri. Af sumum börnum var fleiri en 

ein upptaka en þá voru þau á ólíkum aldri og auðsjáanlega bættu þau sig milli mánuða.  

Þetta staðfestir að textaframburður og orðanotkun verður skýrari eftir því sem 

börnin eldast. Harley (2001) skrifar í bók sinni að 18 mánaða gömul börn mynda tveggja 

orða setningar og læra allt að 40 ný orð á viku. Hjá tveggja ára gömlum börnum eykst 

orðaforði og geta þau gjarnan sagt 200-600 orð. Tveggja og hálfs árs gömul börn mynda 

sífellt flóknari setningar og málfræði heldur áfram að þroskast alla bernskuna. 

Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var skoðað hjá börnunum kom fram að ekkert 

barnanna var með laglínu meira áberandi en texta. Flowers and Dunne-Sousa (1990) 

sögðu að þrátt fyrir að líkamlegar takmarkanir hafi áhrif á söng þá virðast hugrænir 

þættir gegna enn veigameira hlutverki sem sýnir sig meðal annars í því að börn eiga 

töluvert auðveldara með að syngja rétta tóna og fylgja laglínum þegar þau þurfa ekki að 

nota orð. Þetta á ekki við í þessari rannsókn því ekkert barnanna var með laglínu meira 

áberandi en texta en ekki er vitað hvort þeim hefði gengið betur að halda laglínu ef þau 

hefðu sungið án texta.  

Flest barnanna voru með jafnvægi á milli texta og laglínu. Næst flest barnanna voru 

með texta meira áberandi en laglínu. Þegar jafnvægi milli texta og laglínu var borið 

saman milli eldri og yngri barna var aðal munurinn sá að fleiri börn í yngri hópnum voru 

með texta meira áberandi en laglínu heldur en í eldri hópnum. Í rannsókn sem 

framkvæmd var af Helgu Rut Guðmundsdóttur og Sandra Trehub (2017) voru 

sönghæfileikar barna á aldrinum 16 mánaða til 36 mánaða rannsakaðir með því að 

skoða hversu nákvæmlega þau gætu fylgt laglínu. Það var gert með því að kanna hvort 

fullorðnir einstaklingar gátu þekkt kunnugleg lög sem börnin sungu á framandi 

tungumáli. Í flestum tilfellum gátu einstaklingar áttað sig á því hvaða lög þau voru að 

syngja sem sýnir að börnin náðu að tileinka sér laglínuna ekki síður en textana. Þetta er 

í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar sem um ræðir hér. 

Ferlið sem börn fara í gegnum til að endurtaka sönglög er flókið og byggir það á því 

að upplifa, móta og endurtaka hljóðmyndir sem þau heyra. Tónhæð, texti og hrynjandi 

er það sem hljóðmyndirnar eru samsettar úr og allt þetta þarf að passa saman til að 

fylgja fyrirmyndinni. Börn endurtaka það sem þau hafa lagt á minnið og spinna eftir 

eigin ímyndunarafl þegar upp á vantar (Sigríður Pálmadóttir, 2010). 
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5.4 Lögin 

Lögin sem börnin sungu voru ýmist lög sem þau lærðu í leikskóla eða af foreldrum 

sínum og ættingjum. Á upptökunum voru þau annað hvort beðin um að syngja ákveðin 

lög eða að þau ákváðu lögin sjálf. Sum börnin vissu af upptökunum og önnur ekki. Af 

þeim 36 hljóðskrám sem greindar voru sungu börnin 24 lög. Lögin voru frá 6 

hálftónsbilum upp í 17. Af þessum 36 hljóðskrám voru 12 lög með 12 hálftónsbilum og 

var það algengast. Mikið er sungið í langflestum íslenskum leikskólum og læra börnin 

oft ógrynni af lögum. Sigríður Pálmadóttir (2010) segir í bók sinni að tónlistin sé mótuð 

af menningarsvæði og endurspeglar samfélag hvers tíma. Þau nota gjarnan 

óhefðbundnar aðferðir til að framkalla hljóð en læra einnig af þeim sem hafa meiri 

reynslu. Smám saman þroska þau með sér hæfni til að framkvæma sjálf tónlistarlegar 

athafnir án aðstoð annarra. 
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6 Lokaorð 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna raddsvið og söngfærni íslenskra barna á 

aldrinum tæplega tveggja ára til þriggja ára. Niðurstöðurnar sýndu að íslensk börn á 

þessum aldri hafa breiðara raddsvið en búist var við miðað við það sem erlendar 

rannsóknir sýna. Þegar hæsti og dýpsti tónn var skoðaður sást að minni breytileiki var í 

dýpstu tónunum. Börnin sungu 9 mismunandi djúpa tóna en 12 mismunandi háa tóna. 

Greining á söngfærni barnanna benti til þess að flest sungu ófullkomna laglínu en útlína 

laglínunnar var rétt og jafnvel einhver tónbil. Textaframburðurinn varð skýrari og meira 

jafnvægi var milli texta og laglínu eftir því sem þau urðu eldri. Söngfærni þeirra er í 

samræmi við það sem eldri rannsóknir hafa komist að. Í ljósi þess að þessi rannsókn 

bendir til að raddsvið barna sé breiðara en kom fram í sumum eldri rannsóknum þá er 

spurning hvort ekki megi ætla að ráðlegt sé að miða við breiðara raddsvið þegar sungið 

er með börnum undir þriggja ára aldri.  

Eftir framkvæmd rannsóknarinnar þá vakna ýmsar spurningar um framkvæmd 

hennar og skipulag. Rannsókn af þessu tagi er mikið lærdómsferli sem felur í sér mikla 

yfirlegu og vangaveltur. Þegar aðferðin sem valin var er skoðuð velti ég því fyrir mér 

hvort hún sé best til þess fallin að varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort að upptökurnar sem unnið var með hafi sýnt 

raunverulega stöðu barnanna eða hvort að áhrifa hafi gætt á söng barna. Til dæmis þar 

sem foreldrar sungu með börnunum, þegar börnin sungu með útvarpi eða reyndu að 

fylgja hljóðfæri sem foreldri spilaði á. Sum börnin voru líka mjög meðvituð um 

upptökuna og voru jafnvel beðin um að syngja ákveðin lög og getur það haft áhrif. Ekki 

var hægt að bera saman kynin þar sem drengirnir voru einungis 9 en 21 stúlka. 

Áhugavert væri að skoða af hverju það komu svona fáar upptökur af söng drengja. Ekki 

er hægt að fullyrða um ástæður þess en sú spurning vaknar hvort að foreldrar leggi 

meiri áherslu á söng með stúlkum heldur en drengjum, eða hvort stúlkur sýni söng 

fremur áhuga en drengir og syngi því meira.  

Gaman er að sjá að yngsta barn rannsóknarinnar, 20 mánaða gamall drengur, var 

mjög skýr miðað við aldur í textaframburði og 30 mánaða gömul stelpa fór í flokkinn 

mjög óskýrt og var það eina barnið í rannsókninni sem skoraði þar. Erfitt er að segja til 

um skýringar þess en hægt er að velta því fyrir sér hvort um sé að ræða 

einstaklingsmun, mun á dagsformi eða mögulegan mun á gæðum upptöku. 

Rannsókn sem þessi takmarkast af þeim gögnum sem unnið er með. Í þessari 

rannsókn var unnið með upptökur úr heimahúsum og því ekki verið að leggja áherslu á 
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hljómgæði. Mögulegt er að gæði á upptökum hafi einhver áhrif á niðurstöðu 

rannsóknarinnar þar sem þær gefa kannski ekki fullkomna mynd af sönggetu barnsins. 

Einnig er hægt að velta því fyrir sér hvort að fyrirlögn staðlaðra söngprófa hefði hentað 

betur til að svara rannsóknarspurningum en óvíst er hvort það hefði skilað nákvæmari 

niðurstöðum þar sem ekki er víst hvernig börn á þessum aldri hefðu brugðist við í 

slíkum aðstæðum. 

 Við gerð þessarar rannsóknar hafa vaknað ýmsar spurningar og hugmyndir að 

frekari rannsóknum sem áhugavert væri að skoða. Fróðlegt væri að skoða mun á 

raddsviði og söngfærni á milli kynja, mun milli mismunandi landa og eins út frá stöðu og 

tónlistaráhuga foreldra. Enn fremur hefur vinnsla þessa verkefnis aukið fræðilega 

þekkingu mína og bætt við þann þekkingargrunn sem ég kem til með að starfa út frá 

sem kennari. Þrátt fyrir að þessi rannsókn snúi að börnum frá tæplega tveggja til þriggja 

ára þá er um að ræða undirstöðuatriði er kemur að söng barna. Þetta tímabil er 

grunnur að söngþroska einstaklinga. Áhugavert er að horfa til þess hve mikið gildi 

söngur og tónlist hafa á líf barna og foreldra. Ég hef alltaf upplifað söng og tónlist sem 

mikilvægan hluta að uppeldi og umönnun eigin barna án þess þó að hafa gert mér 

fullkomlega grein fyrir þeim áhrifum sem söngur og tónlist hefur á þroska barna. 
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Upplýsingar um rannsókn á söng barna á aldrinum 12 - 30 mánaða 

Íslenski gagnagrunnurinn SÖNGÍS og alþjóðlegi gagnagrunnurinn CHIMES 

 

Við þökkum þér að hafa sýnt því áhuga að taka þátt í verkefni um rannsóknir á söng barna. 

Markmiðið er að safna upptökum með íslenskum börnum að syngja á aldrinum 12 - 30 mánaða. 

Gagnagrunnurinn mun heita SÖNGÍS og verður aðgengilegur aðeins þeim sem starfa við 

rannsóknina. Rannsóknin er unnin í samstarfi við vísindamenn á tveimur rannsóknarstofum í 

Kanada: Brams International Laboratories for Brain, Music and Sound Research í Montreal og 

Infant and Child Studies í Toronto. Ábyrgðarmaður íslenska hluta gagnagrunnsins er Helga Rut 

Guðmundsdóttir, lektor, og veitir hún nánari upplýsingar. Nánasti samstarfsmaður hennar er 

Prof. Sandra Trehub sem hefur áratuga reynslu af rannsóknum á ungbörnum og tónlist. Ef 

einhverjar spurningar kunna að vakna hikið ekki við að hafa samband við Helgu Rut á netfang 

helgarut@hi.is.  
 

SÖNGÍS gagnagrunnurinn verður notaður til að byggja upp þekkingu á dæmigerðri “söngtöku” 

(s.b. orðið máltaka) íslenskra barna og mun veita ómetanlegar upplýsingar sem nýtast munu á 

margvíslegan hátt. Gagnagrunnurinn stuðlar að auknum rannsóknum, ekki einungis á sviði söngs 

og söngtöku heldur einnig þroskasálfræði barna. Hægt verður að bera saman upptökur af 

íslenskum börnum við upptökur af börnum af öðrum uppruna. Við erum í samstarfi við aðila sem 

eru á sama tíma að safna samskonar gögnum meðal enskumælandi og frönskumælandi barna í 

Kanada.  

 

Auk SÖNGÍS gagnagrunnsins er til alþjóðlegur gagnagrunnur CHIMES með söng barna á ýmsum 

aldri frá mörgum löndum. Þeir sem taka þátt í SÖNGÍS býðst einnig að taka þátt í CHIMES 

gagnagrunninum og stuðla þannig að þver-menningarlegum rannsóknum á söng og söngtöku 

barna. CHIMES er stýrt af rannsóknarátakinu AIRS (Advancing Interdisciplinary Research in 

Singing) sem Helga Rut hefur tekið þátt í síðan 2009. 

 

Þátttaka er frjáls og án umbunar en þeir sem hafa áhuga geta beðið um að fá upplýsingar um 

rannsóknarniðurstöður. Þátttakendur geta dregið sig út úr gagnagrunnunum hvenær sem er. Það 

má gera með því að senda beiðni um að gögnum verði eytt á netfangið 

tonlistarrannsoknir@gmail.com. 

 

Helga Rut Guðmundsdóttir, lektor HÍ og BRAMS Invited Scholar 2012-2013 

SAMÞYKKISFORM FYRIR INNSENT EFNI  
smellið á krækjuna til að fylla út formið (ctrl + click) 

mailto:helgarut@hi.is
http://www.airsplace.ca/
http://www.airsplace.ca/
mailto:tonlistarrannsoknir@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVxRnhSWHFjT3JEcWFYN3NVVi1BWlE6MQ#gid=0
https://vefir.hi.is/rannton/
http://brams.org/
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Kæru foreldrar        

Ég er að vinna að rannsókn í skólanum mínum og datt í hug að leita til ykkar. Ég er að 

safna upptökum af börnum innan við 3 ára syngja eða raula. Þetta mega annað hvort 

vera upptökur með hljóði og mynd eða einungis hljóði. Það sem þyrfti að fylgja 

upptökunum væri kyn, aldur barns og staðsetning. Ég er að gera lokaverkefni í M.Ed. 

námi í faggreinakennslu á tónlist, leiklist, dans kjörsviði við Háskóla Íslands. Ég er einnig 

að safna gögnum fyrir SÖNGÍS gagnagrunn sem er notaður til að byggja upp þekkingu á 

dæmigerðri „söngtöku“ íslenskra barna og mun veita ómetanlegar upplýsingar sem 

nýtast munu á margvíslegan hátt. Allt er þetta gert með nafnleynd og upptökurnar 

verða einungis nýttar í rannsókn mína og SÖNGÍS gagnagrunninn. 

 

Með von um góð viðbrögð. 

 

Kær kveðja, 

Gunnhildur Vilhjálmsdóttir 

 


