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Útdráttur 

Megináhersla þessa verkefnis er söngur barna og þáttur hans í samfélagi þeirra, hvort sem 

er innan eða utan skólakerfisins. Þá er þungamiðja verkefnisins fimm ný sönglög fyrir börn 

sem ég hef samið á undanförnum mánuðum. Ég hef nýtt lögin í tónmenntakennslu 

síðastliðins veturs og við ýmis önnur tækifæri og vona að þau geti nýst í samfélagi barna, 

skólakerfinu eða barnakórastarfi.  

Í gegnum nám mitt og störf hefur sú sannfæring mín aukist jafnt og þétt, að söngur sé 

mikilvægur og mannbætandi og öll börn eigi að fá tækifæri til að syngja. Röddin er 

vissulega okkar helsta samskiptatæki og söngur er mikilvægur tjáningarmáti.  Söngur hefur 

leikið stórt hlutverk í varðveislu menningararfsins sem öflugur tjáningar- og sagnamiðill 

og verið sameiningarafl meðal ólíkra samfélaga. Hann getur því til dæmis nýst afar vel 

þegar kemur að því að miðla menningararfinum og tungumálum eða í hópvinnu og 

tjáningu.  

Auk sönglaganna samanstendur verkefni mitt af marghliða umfjöllun um fyrirbærið 

samsöng, eðli hans og sögu, áhrif og menntagildi. Einnig skoðaði ég stöðu söngs og 

kórsöngs á meðal starfandi tónmenntakennara. Samkvæmt samtali og vefkönnun sem ég 

lagði fyrir kennara virðist kórsöngur fara dvínandi þrátt fyrir almennt öflugt kórastarf í 

landinu. 

Niðurstöður mínar úr þessu verkefni eru fyrst og fremst þær, að standa eigi vörð um söng 

barna og það sé ekki sjálfgefið að söngur viðhaldist innan skólastofnana og samfélags 

barna. Niðurstöður könnunarinnar meðal starfandi tónmenntakennara renna einnig stoðum 

undir þær vangaveltur mínar, að tónmenntakennsla, söngur og kórstarf barna eigi enn undir 

högg að sækja. Þær má þó ekki túlka sem dóm á það góða starf sem unnið hefur verið 

undanfarið. Í ljósi þessa tel ég ríka ástæðu til að foreldrar, skólastjórnendur, 

menntastofnanir, kennarar og aðrir sem bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna, haldi 

merkjum söngsins betur á lofti og hvetji tónskáld enn frekar til þess að semja sönglög fyrir 

börn. Framtíðarvon mín er sú, að vegur söngs og skilningur á þýðingu hans og menntagildi 

aukist innan skólakerfisins. og að hann fái fastan stað í dagskipulagi allra skóla.  
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Abstract 

The main focus of this assignment is children’s singing and it’s role in their community, 

whether within the school system or not. The core of this assignment consists of five new 

vocal songs for children composed by myself. I have utilized the songs in my music 

teaching and at various other occasions and hope that they can be of use in the community 

of children, the school system or within the society of children’s choirs.  

Through out my academic years and music career, my conviction that singing is important 

and enriching continues to grow and it is my firm belief that every child should have the 

opportunity to sing. The speaking voice is of course our main form of communication and 

singing is a major form of that expression. It has played a major part in cultural 

preservation, storytelling and bringing communities together. It can therefore play a crucial 

part in education in the teaching of, for example, cultural heritage, language, teamwork and 

expression.  

In addition to the vocal songs, my project consists of a multilateral review of the nature, 

history and effect of group singing as well as it’s educational value.  

In addition I observed the status of singing and choir singing among active music teachers. 

According to discussions, correspondence and a web survey which I submitted to teachers, 

children’s choir singing appears to be dwindling despite apparent growth in adult choir 

activity. 

My conclusion in this assignment is that we must cherish the singing of children and that 

the importance and preservation of singing within schools and children’s communities 

should not be taken for granted. The survey amongst active music teachers confirms the 

decline in music teaching, singing and children’s choir activity which is of great concern to 

me. My result is however not a judgement of the great work that is currently being done. 

With this in mind, I believe parents, school administrators, educational institutions, 

teachers and all those who participate in the upbringing of children should put a greater 

emphasis on singing in their childrens lives as well as influencing composers and 

songwriters to write vocal songs for children. My hope for the future is that singing and the 

appreciation of its educational value will increase within the school system and that it will 

receive a solid space in the curriculum of todays educational facilities.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 20 eininga meistaraprófsverkefni til M.Art.Ed- gráðu frá listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands. Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Kristínu Valsdóttur, 

deildarforseta listkennsludeildar fyrir frábæra leiðsögn, hvatningu og þolinmæði. Þá vil ég 

ekki síður þakka manni mínum og börnum innilega fyrir þeirra stuðning, þolinmæði og 

skilning þegar ég mest þurfti á að halda. Að endingu þakka ég fjölskyldu og góðum vinum 

fyrir þeirra aðstoð. 
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1. Inngangur  

Ég hef sinnt tónmenntastörfum og forskólakennslu í grunnskóla síðastliðið ár og er auk 

þess menntuð söngkona og söngkennari. Ég starfa við söng með tveimur þekktum 

kammerkórum sem allir eru skipaðir atvinnusöngvurum. Ég hef starfað með Kór íslensku 

óperunnar og ýmsum sönghópum. Þá stofnaði ég lítinn kvennasönghóp fyrir nokkrum 

árum sem er mér afar hugleikinn.  Í gegnum nám mitt og störf undanfarin ár hef ég styrkst í 

þeirri trú, að söngur eigi erindi við öll börn og að þau geti hlotið margvíslegan ávinning af 

þátttöku í samsöng.  

Menningararfur hverrar þjóðar er dýrmætur og mikilvægt að nemendur kynnist þjóðsögum, 

þulum, þjóðdönsum og öllum þeim gildum sem samfélag þeirra byggðist á í gegnum 

aldirnar. Þá tel ég öllum börnum hollt að kynnast þverskurði íslenskra þjóðlaga og læra að 

þekkja uppruna sinn. Vel er hægt að stikla á stóru um þann auðuga garð og draga fram 

mestu gersemarnar fyrir nemendur til söngs.  

Á hinn bóginn tel ég mikilvægt að höfða til barnanna og brúa bilið milli skólans og daglegs 

lífs þeirra. Nemendur þurfa að geta samsamað sig á einhvern hátt við tónlistina, finnast hún 

ekki of fjarri sér og efnið óyfirstíganlegt, eins og stundum gæti átt við um sum þjóðlögin, 

efni þeirra, sögur og tungutak.  

Frá upphafi hefur söngur verið þáttur í lífi og menningu mannkyns. Fyrir mér er hann er 

eitt mikilvægasta verkfærið í tónlistarsköpun fyrir það eitt hversu tengdur hann er sjálfinu. 

Hann er fluttur af dýrmætasta hljóðfærinu, okkur sjálfum, og það hljóðfæri er á okkar eigin 

ábyrgð. Söngur getur leikið mun víðtækara hlutverk en einungis að þjálfa röddina. Eðli 

sínu samkvæmt er hann hentugt tæki til miðlunar fjölmargra námsgreina. Rannsóknir hafa 

sýnt, að söngur getur haft jákvæð áhrif á andlega heilsu og sjálfsmynd fólks (Clift, Hancox,  

Staricoff og Whitmore, 2008). 

Ég hef trú á mikilvægi þess að halda söngnum á lofti í tónmennt grunnskólabarna ekki 

síður en hjá leikskólabörnum. Hann getur nýst á margvíslegan hátt í ýmsum öðrum 

námsgreinum. Samsöngur getur eflt samkennd og skapað tengsl meðal nemenda. Hann 

getur haft fjölmenningarlegt og félagslegt gildi, brúað bil milli heimilis og skóla og 

sameinað ólíka einstaklinga. Þar sem börn taka reglulega þátt í sameiginlegu verkefni eins 

og samsöng, er athyglin aðeins á þeim að hluta til. Þannig er álagið hæfilegt án þess að 
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vera þeim ofviða. Einnig styrkir samsöngurinn framsögn og raddbeitingu nemenda sem 

verður sífellt mikilvægari með árunum eftir því sem kröfur námsins aukast og börnin fara 

að flytja texta, fyrirlestra eða atriði á samverustund í skólanum. Ég sé hversu mikið það 

gefur börnunum mínum tveimur (Aðalsteinn 9 ára og Helena 7 ára) að taka reglulega þátt í 

kór og samsöng. Þau verða opnari fyrir vikið og gengur betur að læra texta utanbókar og 

flytja þá fyrir aðra. Þau syngja oft þegar vel liggur á þeim. Eflaust kannast margir við að 

humma eða syngja lög við ýmis verk eða athafnir, innan eða utan heimilis. 

Syngjandi barn er hamingjusamt barn1 
Tilgangur tónmenntar er, að mínu mati, að gefa öllum nemendum tækifæri til 

tónlistarþátttöku með jafningjum og læra um ýmsar tegundir tónlistar, tónlistararf sinn og 

menningu. Þó svo að söngur eigi að vera órjúfanlegur hluti af tónlistarnámi barna, snýst 

tónmennt meira um samvinnu í hóp með jafningjum en söngkennslu. Nemendur koma 

saman og eiga sameiginlega aðild að stærri heild. Tónmennt getur tekið til margra 

mikilvægra þátta er lúta að samskiptum fólks eins og lífsleikni og samvinnu, 

samskiptahæfni og tjáningu tilfinninga, fjölmenningar og svo lengi mætti telja. 

Þegar nemendur fá tækifæri til þess að spreyta sig á fjölbreyttum verkefnum í formi söngs 

og framsagnar, lesturs og ritun nótna, dans og hreyfingar, kynnast þeir um leið helstu 

grunnþáttum tónlistar eins og laglínu, púlsi, hryn, hraða, styrkleika, hljómum, blæ og 

formum. Ég tel menntagildi þessarar virkjunar skynfæranna ótvírætt. Í aðalnámskrá 

grunnskólanna er skýrt kveðið á um það hlutverk tónmenntar að efla skynvitund nemenda 

og næmi fyrir frumþáttum hennar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Ennfremur segir:  

 
„Í ljósi þessa margbrotna eðlis tónlistarinnar er mikilvægt að tónlistin sé tengd öllu 

skólastarfi óháð námsgreinum. Þannig kynnast nemendur fjölbreyttri tónlist og tengingu 

hennar við líf og starf með ólíkri og lifandi nálgun.” (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls 

150) 

Tónlist hefur alltaf verið stór þáttur í lífi mínu. Ég var svo lánsöm að eiga aðgang að píanói 

á æskuheimili mínu sem móðir mín spilaði mikið á. Ég ólst því upp við fagra tóna eftir 

tónskáld eins og Chopin, Grieg, Bach og Mozart. Ég lærði á píanó um stund en gerði þó 

ekki síður mikið af því að “fikta” og spila eftir eyranu. Fyrstu tónsmíðarnar voru undir 

áhrifum frá poppi og vinsælli tónlist en engu að síður voru þetta frumsamin lög sem fylltu 

                                                
1 Þórunn Björnsdóttir, 1995. 
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heilu kassetturnar. Ég notaði lítinn skemmtara og tvö kassettutæki sem gerðu mér kleift að 

taka upp „bakraddir” og bæta við lögin ýmsum “effektum”. Ég eyddi ómældum tíma í 

þetta tónlistarstúss ein eða með vinum. Við tókum upp lög og stofnuðum hljómsveitir með 

ýmsum heimatilbúnum hljóðfærum. Þátttaka í barnakór í grunnskóla kveikti enn frekar 

áhuga minn á röddum og söng sem náði hámarki þegar ég fór að syngja með 

Langholtskirkjukór. Ég fór heim eftir æfingar og breytti tóntegundum laganna til að geta 

sungið inn hverja rödd fyrir sig (líka karlaraddirnar) til þess að heyra samhljóminn.  

Síðastliðinn áratug hef ég verið svo lánsöm að geta haft kórstarfið að atvinnu þótt vissulega 

séu þar hæðir og lægðir. Þar sem ég hef starfað sem söngvari bæði í kórum og sem 

einsöngvari um margra ára skeið, hef ég góða yfirsýn yfir starf söngvarans. Kórmeðlimur 

stendur undir jákvæðri athygli án þess álags sem fylgir því að vera í einsöngshlutverkinu. 

Það er að mínu mati mjög gefandi félagslega að vera hluti af stærri heild þar sem tónlist er 

viðfangsefnið. Þegar ég fór að syngja með atvinnukórum varð upplifunin öðruvísi. Álagið 

varð meira með auknum aga en á sama tíma efldust söngþroskinn og tóneyrað til muna, að 

ógleymdri nótnalestrargetunni. Fljótlega gat ég sungið krefjandi kórverk strax og ég fékk 

það í hendur. Það er sérstök tilfinning að ganga út af kóræfingu og finna hversu mikið 

tónlistin skilur eftir.  Hún fyllir ákveðið tómarúm og auðgar andann, eflir skynjun, 

tilfinningar og hugsanir og kryddar tilveruna. Ég fullyrði í einlægni að mér fyndist líf mitt 

heldur innantómt ef ég gæti ekki lagt stund á söng og tónlist.  

Eðlilega fetar aðeins hluti nemenda í tónmennt framtíðarspor sín inn í tónlistargeirann. 

Óháð því er það sannfæring mín að samsöngur sé mikilvægur þáttur í lífi allra barna og 

styrki samskiptahæfni þeirra og sjálfsmynd og geti haft margvísleg, jákvæð áhrif á 

talþroska þeirra og tungumálahæfni svo ekki sé minnst á alhliða þroska skynfæranna. 

Í tónmenntakennslu síðastliðins árs hef ég tekið eftir, að þrátt fyrir ýmis uppbrot í 

kennslunni eins og fjöruga leiki, spurningakeppnir, bingó og tónlistarleiki í spjaldtölvum 

virðist söngurinn alltaf eiga sérstakan sess í huga barnanna. Þau eru oft fljót að læra falleg 

lög og texta og biðja um að syngja þau aftur og aftur. Oftar en ekki eru það líka 

skemmtilegir, auðskiljanlegir textar sem eru vinsælastir og höfða til barnanna. Eins og áður 

sagði, hef ég samið fimm sönglög fyrir börn sem hafa mismunandi karakter og inntak. 

Tónmenntakennslan hefur ýtt enn frekar undir áhuga minn á að leita svara við spurningum 

um dvínandi kórsöng barna á síðustu áratugum. Til að styðja við þessar vangaveltur ákvað 

ég að gera könnun um málefnið meðal starfandi tónmennta- og tónlistarkennara.  
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1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar 
Verkefni þetta er unnið sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Art.Ed. prófi í 

listkennslu við Listaháskóla Íslands. Markmið þess er að skoða leiðir til að efla söng hjá 

börnum í skóla og daglegu lífi. Þungamiðja verkefnisins eru fimm ný sönglög sem ég hef 

samið og notað í tónmenntakennslu og við ýmis tækifæri. Auk þeirra fjalla ég um 

fyrirbærið söng út frá ýmsum sjónarhornum, bakgrunn hans og eðli, félagslegt hlutverk og 

hvernig hann fléttast inn í samfélag manna. Þá fjalla ég um áhrif söngs á sál og líkama, 

menntagildi og gildi hans í skólastarfinu. Að endingu skoða ég áhrif samsöngs á samskipti 

barna, menntun þeirra og samfélag og hvernig hann má samþætta við aðrar námsgreinar. 

Sönglögin mín eru hugsuð sem viðbót við náms- og kennsluefni í tónmennt á miðstigi 

grunnskóla en geta einnig hentað yngri sem eldri börnum, allt eftir því hvernig þeim er 

miðlað. Ekki síst henta þau nemendum jafnt í daglegu lífi utan skólans sem innan. 

Nemendur í 3. og 4. bekk Kársnesskóla (Litla kór Kársnesskóla) sungu tvö laganna á 

uppskeruhátíð barnastarfs Kópavogskirkju þann 23. apríl sl. Upptaka af söng nemenda var 

hluti af kynningu verkefnisins í opinni málstofu í Listaháskóla Íslands 24. maí síðastliðinn. 

Til stuðnings vangaveltum mínum um stöðu söngs og tónmenntar í íslensku skólakerfi, 

leitaði ég svara í könnun meðal tónlistar- og tónmenntakennara á Íslandi og fjallar einn 

kaflanna um niðurstöður hennar. Að endingu er að finna aftast í viðauka spurningar 

könnunarinnar, umfjöllun og lýsingu á sönglögunum og framvindu ferlisins frá upphafi 

tónsmíðanna til vinnslu laganna með börnunum. Afrit af lögunum má síðan finna aftast í 

ritgerðinni. 
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2. Staða tónmennta og söngs í íslensku skólakerfi 

Eins og fram hefur komið hef ég í nokkurn tíma velt fyrir mér stöðu söngs í skólakerfinu. 

Ýmislegt kemur upp í hugann. Spyrja má hvort nægilegt samræmi sé á milli áherslu 

aðalnámskrár á mikilvægi tónlistarkennslu annars vegar og framkvæmdar og eftirfylgni í 

skólastarfinu hins vegar. Eðli tónlistar sem listgreinar er oft huglægt og óáþreifanlegt og 

mikilvægi hennar sem námsgreinar fer hugsanlega forgörðum vegna þessa. Er tónlist of oft 

„afgreidd” sem valgrein í grunnskólum? Ef ávinningurinn af söng- og tónlistarkennslu væri 

á einhvern hátt skýrari og áþreifanlegri, væri þá auðveldara að finna henni stað á 

stundatöflu?  

Þess má geta að Þórunn Björnsdóttir hefur langa og mikla reynslu af barnakórastarfi og 

hefur skrifað um áhyggjur sínar af minnkandi barnakórastarfi og stöðu tónmenntar almennt 

(Þórunn Björnsdóttir, 2001). Þá hafa einnig Kristín Valsdóttir (2006) og Helga Rut 

Guðmundsdóttir (2008) rannsakað og skrifað um stöðuna. Þegar ég fór að grennslast fyrir 

um málið, kom í ljós að tónmenntakennarar sem hafa söngmenntun og stjórna barnakórum 

eða samsöng barna í skólum hafa margir hverjir þungar áhyggjur af stöðunni. Til að varpa 

ljósi á stöðu tónmennta og söngs í skólakerfinu leitaði ég til tveggja reyndra kennara og 

barnakórstjóra á höfuðborgarsvæðinu. Hér var um óformleg viðtöl að ræða þó ég hafi 

undirbúið spurningar. Samtölin voru ekki tekin upp eða afrituð enda ekki um eiginlega 

rannsókn að ræða. Ég hafði samband við Brynhildi Auðbjargardóttur, tónmenntakennara 

og söngkennara sem stjórnar barnakór í Öldutúnsskóla og Þórdísi Sævarsdóttur, formann 

félags tónmenntakennara. Báðar veittu þær góðfúslegt leyfi sitt til að vitnað yrði í orð 

þeirra í þessari ritgerð. Báðar taka þær undir áhyggjurnar og telja mikilvægt að standa vörð 

um söng barna. Minnkandi þátttaka barna í kórsöng virðist ekki vera einskorðuð við Ísland 

heldur einnig löndin í kring um okkur. Á ráðstefnu kórstjóra í Malmö haustið 2015 sem 

Brynhildur sótti kom fram, að kórstjórar frá Danmörku, Svíþjóð og Noregi hafa sett í gang 

verkefni í samráði við yfirvöld sinna landa til að stemma stigu við minnkandi söng og auka 

vægi hans á ný. Verkefnið felst m.a. í því að mennta kennara sem borið geta sönginn áfram 

í grunnskólum ásamt því að standa fyrir sönghátiðum víðsvegar í hverfum og borgum 

(Brynhildur Auðbjargardóttir, tölvupóstur 5. okt 2016). Ekki má gleyma því að margt er 

vel gert og dæmi um það er Landsmót barnakóra sem haldið hefur verið hérlendis í nokkra 

áratugi. 
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Þó nokkur áhersla virðist lögð á sköpun og tjáningu í gegnum hljóðfæraleik í menntun 

tónmennakennara í dag sem auðvitað er gott. Það virðist hins vegar vera svo, að samsöngur 

og kórsöngur sé sjaldan hafður inni í myndinni.  Eins og fram kemur í grein Helgu Rutar 

Guðmundsdóttur (2008), var námsgreinin tónmennt í upphafi kölluð „söngur” og 

„söngkennsla”. Stundum heyrist því fleygt fram að „metnaðarlausir” tónmenntakennarar 

hafi „bara” látið börnin syngja í gamla daga, eins og það væri bara uppfylling. Frá og með 

árinu 1976 fjallaði aðalnámskrá grunnskóla um námsgreinina „tónmennt” og var ætlunin 

að víkka út hugtakið og tengja við fleiri þætti tónlistar en einungis söng. Svo virðist sem 

þessar áherslubreytingar hafi hugsanlega þróast fullhratt í öndverða átt þar sem 

söngþátturinn hefur víða misst töluvert vægi í tónmenntakennslu. 

Í dag er rafræn tónlistarkennsla í örum vexti með sívaxandi hraða í tækniþróun og almennri 

þróun tónlistar. Áherslur í menntun tónmenntakennara fara þessu samhliða. Í sumum 

grunnskólum eru aðstæður og tækjabúnaður langt umfram aðra skóla og í einum slíkum 

eru allir árgangar með aðgang að spjaldtölvum, helstu tónlistarforritum og upptökustúdíói. 

Þar er áhersla á skapandi vinnu nemenda og söngur fer mest fram í gegnum hljóðnema. 

Kostirnir eru auðvitað ýmsir og óvéfengjanlegir. Nemendur fá frelsi fyrir sköpunargleði 

sína og geta nýtt styrkleika sína. Ég velti því þó fyrir mér hvort ekki sé jafn nauðsynlegt að 

börnin upplifi samkenndina og sameiningarkraftinn sem skapast af kórsöngnum.  

Brynhildur lýsir áhyggjum af þróun barnakórastarfs og söngmenntun barna. Í dag er 

algengt að grunnskólakrakkar allt niður í yngsta stig syngi vinsæl popplög í hljóðnema. 

Sem söngvari og söngkennari setur hún spurningarmerki við það þegar hún heyrir börn 

syngja í hljóðnema með “tilbúinni” raddbeitingu vinsælla poppsöngvara sem oft er mjög 

ólík þeirra eigin náttúrulegu rödd. Þá mætti spyrja að því, hvort ástæðan sé djúpstæðari 

heldur en að þetta sé fylgifiskur tækniframfara,  þróunar og breyttra áherslna? Getur verið, 

að þegar umvending tónlistarfræðslu í skyldunámi breyttist úr söngkennslu í margþættari 

námsgrein, hafi söngurinn sjálfur smám saman misst vægi sitt þrátt fyrir einstaka hæðir og 

lægðir barnakórastarfs á 21. öldinni? Ef svo er, væri það eftirsóknarvert að rétta stöðu 

söngs við og halda merkjum hans á lofti í skólakerfinu eftir bestu getu. Mögulega er ein 

sterkasta leiðin til þess sú, að tónmennt sé aðgengileg öllum börnum og skólastjórnendur 

leggi alltaf áherslu á söng að einhverju leyti. 

Þar sem Brynhildur hefur mér lengri reynslu í tónmenntakennslu barna spurði ég hana 

hvernig hún upplifði stöðu söngsins í menntakerfinu. Hún svaraði því til, að menntun 

tónmenntakennara í dag virtist ekki gera söng hátt undir höfði en tók það þó skýrt fram að 
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hún hefði ekki haldbærar rannsóknir eða úttektir fyrir þessu heldur væri þetta einungis 

tilfinning. Þessu til stuðnings, nefndi Brynhildur tilvik þar sem hún fékk tvo nema úr 

listkennsludeild LHÍ til sín í vettvangsnám fyrir nokkrum árum.  Hvorugur lagði neina 

áherslu á söng og hafði hún það sterkt á tilfinningunni að þeim þætti lítið til hennar vinnu 

koma. Mikil áhersla væri þó á sköpun og tjáningu í gegnum hljóðfæraleik sem hún telur 

mjög gott.  En þau þurfa að fá verkfæri til að vinna með til að tjá og skapa. Söngurinn er 

móðir allra verkfæra í tónlist að mati Brynhildar.  Söngur – líkami – hljóðfæri í þessari röð.  

Röddin er svo tengd sjálfinu og að sameinast öðrum í söng er einstakt fyrirbæri, segir hún. 

(Brynhildur Auðbjargardóttir, tölvupóstur 5. okt 2016). 

Þórdís Sævarsdóttir, formaður félags tónmenntakennara, telur gildi söngsins í tilveru barna, 

bæði í tónmennt og öðru námi aldrei hafa verið eins mikilvægt og nú. Það þroski 

félagsfærni, tjáningarhæfni og tilfinningaþroska barna á tímum þar sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun Sameinuðu þjóðanna (WHO) hefur reynt að sporna við 

félagslegri einangrun sökum tölvuleikja og efla börn í að tjá sig út frá eigin brjósti og efla 

tilfinningaþroska. Hún telur sönginn tengja fólk saman þrátt fyrir ólík tungumál og vera 

sterka námsleið í mörgum námsgreinum (Þórdís Sævarsdóttir, tölvupóstur 23. apríl 2017). 

Þegar litið er á stöðu söngs út frá fjölbreytileika og aðgengi á netinu segir Þórdís hana vera 

sterka. Það sem styrkir stöðu samsöngs verulega nú, er Landsmót barna- og unglingakóra 

sem haldið er af Tónmenntakennarafélagi Íslands annað hvert ár. Áætla má að um 300-500 

börn taki þátt í mótinu í hvert sinn. Þá telur Þórdís tónmennt vera blómlegasta á yngsta 

stigi sem tengist leikskólanum. Áhersla á tónmennt minnkar svo eftir því sem nemendur 

eldast og er lítil sem engin á unglingastigi. Hún telur það að miklu leyti á valdi 

skólastjórnenda hvort stutt sé við námsgreinina með öflugum hætti og tónlistarstarf strandi 

oft á peningaskorti eða tímakvóta og að þörf sé á viðhorfsbreytingu sem hafi áhrif á borði 

en ekki aðeins í orði (Þórdís Sævarsdóttir, tölvupóstur 23. apríl 2017). Hvað 

tónmenntakennsluna varðar, telur Þórdís stöðuna ekki vera sterka, vegna lélegra 

kjarasamninga og niðurskurðar sem bitni á krafti og metnaði kennara. Hún telur 

fjármálahrunið 2008 hafa bitnað sérstaklega illa á list- og verkgreinum og gert 

starfsumhverfið letjandi með lægri launum miðað við aðra kennara. Þeir þurfi að sinna 

stærri nemendahópum en áður og hafi til þess minni tímakvóta. Þórdís bendir á að lausnin 

geti verið falin í eflingu og uppbyggingu tónmenntakennaranámsins og viðhorfi 

skólastjórnenda til þess (Þórdís Sævarsdóttir, tölvupóstur 23. apríl 2017). 
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Það er einnig áhugaverður punktur hjá Þórdísi, að samhliða aukinni áherslu aðalnámskrár á 

marga þætti læsis svo sem málörvun og lestur ætti söngurinn að geta verið ein 

meginkennsluleiðin. Ljóst er, að tilhögun tónmenntakennslu á Íslandi er enn mjög 

mismunandi eftir skólum. Sums staðar er mest áhersla á tréspil á meðan annars staðar er 

meiri söngur. Sömuleiðis er tækjaútbúnaður og aðstaða mjög mismunandi eftir skólum sem 

og áherslur stjórnenda. Æskilegast væri að hafa sem mesta fjölbreytni og jafnvel 

mismunandi áherslur eða þemu milli árganga. Raunin er samt sú, að tónmenntakennarar 

hafa ólíka styrkleika og áhugasvið sem speglast í áherslum þeirra í kennslunni. Virðist það 

þó vera þeim styrkur í kennslu að fá frelsi til að vinna út frá eigin styrkleikum og 

áhugasviði (Kristín Valsdóttir, 2009). Líklega þarf ákveðin vitundarvakning að eiga sér 

stað sem og breyting á hugarfari um mikilvægi tónlistar fyrir alla. 

2.1 Könnun 
Í ágúst 2016 setti ég saman könnun um stöðu tónmenntar á Íslandi og leitaði svara meðal 

tónmenntakennara á samfélagssíðunni Tónmennt á Íslandi á Facebook. Um var að ræða 

spurningalista með átta opnum spurningum til kennara ásamt upplýsingum um bakgrunn 

þeirra, þ.e. kyn, fæðingarár, aðalhljóðfæri og menntun (sjá nánar í Viðauka 1). 

Alls bárust 36 svör í könnuninni sem var framar mínum björtustu vonum. Um var að ræða 

tuttugu og níu konur og sjö karla. Meðaldur svarenda er 47 ár en stærsti hluti svarenda er 

fæddur á bilinu 1960 – 79 (sjá mynd 1). Er það í samræmi við þá umfjöllun sem hefur 

verið í fjölmiðlum um hækkandi aldur kennara og áhyggjur af skorti á nýliðun á stéttina 

almennt. 
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Sextán þátttakendur höfðu röddina eða söng sem aðalhljóðfæri, þar af nefndu fjórir bæði 

rödd og píanó. Einn nefndi rafhljóðfæri og hljóðvinnslu sem aðalhljóðfæri (sjá mynd 2).  

Mynd 2 

Sautján þátttakendur nefndu eingöngu píanó sem aðalhljóðfæri en sjö píanó og annað. Þar 

af einn sem nefndi gítar og píanó og annar nefndi orgel og píanó. Fjórir nefna söng eða 

röddina og píanó. Er það eðlilegt í ljósi þess að tónmenntakennarar þurfa að geta leikið 

undir söng nemenda bæði í kennslu og við önnur tækifæri. 21 hafði kennararéttindi bæði í 

grunn- og framhaldsskóla, 7 höfðu grunnskólakennsluréttindi, 3 höfðu ekki kennsluréttindi. 

Þegar litið er til réttinda þeirra kennara sem svara má sjá að meirihluti þeirra eða 24 

svarendur hafa kennsluréttindi á grunn- og framhaldsskólastigi. Af því má draga þá ályktun 

að þeir séu með góða undirstöðumenntun eða sem svarar til bakkalár gráðu í tónlist auk 

kennsluréttinda. 
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Mynd 3 

 

Þegar spurt var um stöðu tónmenntakennslu á Íslandi svaraði meirihluti því til, að staðan 

væri slæm eða á undanhaldi. Tólf þátttakendur notuðu ýmist orðin slæm, ekki góð, mjög 

ábótavant eða döpur. Aðeins þrír svöruðu að staðan væri ágæt eða sæmileg. Þá nefndi einn 

þátttakandi að hún væri lakari að sumu leyti en áður en í betri ástandi að öðru leyti.  Tveir 

svöruðu því til, að staðan væri mismunandi eftir skólum.  Af þessu mætti álíta að meirihluti 

svarenda teldi stöðu tónmenntakennslu á Íslandi fremur slaka. 

Þegar spurt var hvað hefði áhrif á þessa stöðu í skólunum voru svörin af ýmsum toga en 

sex þátttakendur nefndu mönnun eða skort á tónmenntakennurum. Tuttugu nefndu 

vilja/áhugaleysi eða viðhorf skólastjórnenda sem áhrifavald á stöðu tónmenntar. Einnig 

nefndu nokkrir viðhorf stéttarfélags kennara og hins opinbera, kjaramál, launamun milli 

listgreinakennara og umsjónarkennara þrátt fyrir jafnt en ólíkt vinnuálag, viðeigandi 

menntun, fækkun tónmenntakennara, fjármagnsleysi. Þrír nefndu að þetta væri mestmegnis 

í höndum kennarans sjálfs. Einn nefndi óhagstæða hópa og vildi kynjaskiptingu á 

unglingastigi. Nokkrir nefndu virðingarleysi gagnvart greininni, tímaskort, aðstöðu, of 

stóra hópa, vöntun á námsefni. Af þessu má draga þá ályktun, að áhrifavaldar eru 

margþættir og að mati svarenda ýmislegt sem hefur áhrif á stöðu tónmenntar í 

grunnskólum. Það vekur þó athygli mína, að flestir þeirra nefndu viðhorf skólastjórnenda. 

Þannig virðast skólastjórnendur hafa það á valdi sínu, hvort og þá hversu mikil áhrif sé 

lögð á tónmennt í viðkomandi skóla. Þetta kom einnig fram í rannsókn Kristínar Valsdóttur 

(2009). Þá mætti ætla, af svörum þátttakenda, að áherslan sé mjög mismunandi í skólum á 
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Íslandi. Það vekur óneitanlega upp þá spurningu, hvers vegna staðan sé enn slík í dag, þrátt 

fyrir aukna áherslu nýrrar aðalnámskrár á tónlist og aðrar listgreinar. Eru þessar 

niðurstöður í samræmi við úttekt Mennta- og menningarmálaráðuneytisins en samkvæmt 

nýlegri frétt á vef ráðuneytisins er töluverður misbrestur á því hvernig skólar sinna list- og 

verkgreinakennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Af þessari könnun að 

dæma, er kennsla í list- og verkgreinum undir þeim tímafjölda sem tilgreindur er í 

aðalnámskrá og þannig brotið gegn lögum og réttindum barna hvert svo sem viðhorf 

stjórnenda er. 

Spurt var um skoðun þátttakenda á vaxandi áhyggjum af stöðu barnakóra í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og að barnakórastarf sé á undanhaldi. Það vakti sérstaka athygli að 22 

þátttakendur af 26 tóku undir þessar áhyggjur og töldu þær vera réttmætar. Þrátt fyrir 

grósku í kórastarfi meðal fullorðinna þar sem upp spretta allskyns tegundir smærri og 

stærri kóra með mismunandi formerkjum, er ekki ólíklegt að slíkt starf detti upp fyrir með 

tíð og tíma, ef söngur barna er á undanhaldi. Ef börn taka lítinn eða sífellt minni þátt í söng 

í leikskóla- og grunnskólaárum, er þá ekki ólíklegra að þau geri það á unglings- og 

fullorðinsárum? Hugsanlega ástæðu fyrir undanhaldi barnakórastarfs mætti eflaust tengja, 

að hluta, við minnkandi vægi söngs í menntun tónmenntakennara. 

2.1.1 Samantekt og umræða 
Umræða um stöðu tónmenntar er ekki ný af nálinni. Í skýrslu starfshóps um fyrirkomulag 

tónlistaruppeldis í grunnskólum Reykjavíkur árið 2003 kom fram að vandi 

tónmenntakennslunnar sé margþættur. Ein meginástæðan sé skortur á tónmenntakennurum 

í kennslu. Þeir séu auk þess margir í öðrum störfum. En einnig eru nefndir óhagstæðir 

kjarasamningar og kennsluálag. Eins og áður hefur komið fram er kennsla í list- og 

verkgreinum undir lögboðnum tímafjölda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

En þar sem sjálfstæði skólanna hefur verið aukið er það einnig á valdi skólastjóranna hvort 

reynt sé að uppfylla þessa ótvíræðu kennsluskyldu í tónmennt. Í skýrslunni segir einnig að 

það sé hverju barni hollt að læra að umgangast tónlist og njóta hennar. Söngur og 

tónlistariðkun auki lífsgleði og virki sköpunarkraft nemenda og brýnt sé, að lögboðnu námi 

í tónmennt sé framfylgt í öllum grunnskólum. 

Eins og Kristín Valsdóttir (2009) bendir á í grein sinni höfðu mun fleiri tónmenntakennarar 

útskrifast heldur en þeir sem starfandi voru á þeim tíma. Samkvæmt könnun Helgu Rutar 

frá 2008 hafði tónmennt breiðst nokkuð vel út í meirihluta grunnskóla landsins tvo áratugi 

fram að því (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2008). Ef vöxturinn héldist, yrðu nánast allir 
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skólar með tónmenntakennslu að næstu tveimur áratugum loknum. Enn á tíminn eftir að 

leiða þetta í ljós, en eins og kemur fram í rannsóknum Kristínar og Helgu Rutar, kalla svör 

kennara á breytingar svo að staðan megi verða á sem bestan veg.  

2.1.2 Niðurstöður könnunarinnar 

Eins og áður sagði fór þátttaka í könnun þessari fram úr mínum björtustu vonum. 

Meirihluti svarenda hafa góða undirstöðumenntun og kennsluréttindi.  Ég tel það 

umhugsunarvert, að stór hluti svarenda hafði píanó sem aðalhljóðfæri en litlu færri nefndu 

söng eða rödd. Þótt ekki sé hægt að alhæfa á grundvelli slíkrar könnunar, vekur það þó 

nokkra umhugsun um, hvort söngur sé almennt á undanhaldi í tónmenntakennslu. Hvað 

varðar stöðu tónmenntar almennt rennir könnunin stoðir undir það, að enn sé víða pottur 

brotinn þó margt hafi verið bætt. Enn virðast svör kennara kalla á breytingar og stór hluti 

þeirra telja stöðu tónmenntar á Íslandi slaka. Svörin gefa til kynna að vandinn sé 

margþættur og ekki auðleysanlegur. En ef skortur á tónmenntakennurum er eitt stærsta 

vandamálið gefur það auga leið, að gera þarf starfið aðlaðandi og eftirsóknarvert. Þannig 

þarf námið að vera markvisst og hæfilega langt. Laun eru mikilvægur þáttur svo 

tónmenntakennarar telji sig ekki þurfa að vera í öðrum störfum samhliða eins og algengt 

virðist vera. Kennsluskipulag þyrfti víða að bæta en ljóst er að stórar hópastærðir geta haft 

í för með sér gríðarlegt álag á tónmenntakennara sem vilja viðhafa metnaðarfulla kennslu 

og skapandi hópavinnu í starfi sínu og veitt hverjum nemanda nægt aðhald og athygli sem 

hann á réttilega skilið. Oft gæti margt áunnist með minni hópum eða samvinnu tveggja 

kennara með stærri hópa.  
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3. Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Fyrirbærið söngur 
Í þessum kafla mun ég fjalla um fyrirbærið söng út frá ólíkum sjónarhornum. Vert er skoða 

söng og hlutverk hans í lífi manna frá örófi alda. Hann getur haft fjölmargar hliðar og 

hlutverk ef að er gáð. 

“Ef þú getur gengið, geturðu dansað, ef þú getur talað, geturðu sungið.” (Orðtak frá 

Zimbabwe)2 

Frá örófi alda hefur söngur verið notaður til að hugga sorgmædda, svæfa börn, hvetja til 

dáða, gleðja, sameina fólk og sundra, skemmta, hrífa, uppfræða, rifja upp minningar, segja 

sögur og snerta við tilfinningum. Allir ættu að geta sameinast í söng óháð kyni og uppruna. 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles taldi að „eftirhermur [væru] manninum eðlilegar frá 

blautu barnsbeini, og menn eru frábrugðnir öðrum lífverum að því leyti, að þeir hafa mesta 

hermihvöt“ (Aristóteles, 1976, 1448b 5-7). 

Það má segja að þegar börn syngja í kór er algengt að kórstjórinn „syngi” lögin svo að 

segja ofan í þau. Þau læra fljótt að herma eftir sönglínunum og hreyfingunum séu þær 

hafðar með. Hvað tónlistarnám barna varðar voru fræðimennirnir Orff og Kodály sammála 

um að þau væru móttækilegust á leikskólaárunum (Landis og Carder, 1972).  Með góðan 

stjórnanda fá þau útrás fyrir þessa ríku hermiþörf sem byrjar snemma á æviskeiði þeirra. 

Talmál má útskýra sem málhljóð frá raddböndunum þar sem röddin rís og hnígur í ákveðnu 

hljómfalli og takti. Laglínan verður til úr þessum eiginleikum (Sacks, 2008). En hvað er þá 

söngur? Í íslenskri orðabók útleggst söngur svo að kalla fram tóna með rödd sinni (Mörður 

Árnason, 2002). Einföld skilgreining er sú, að söngur sé tal í tónum. Talmálið verður 

bundið mál (ljóð), og umbreytist í hæðir og lægðir og verður samfellt og flæðandi. 

Laglínan festist í ákveðna hrynmynd og kerfi sem oft hefur að geyma einhvers konar 

endurtekningar.  

Í dag er spuni sífellt algengari en þá er söngur eða hljóðfæraleikur spunninn á staðnum 

óundirbúið og gjarnan út frá tilfinningum einstaklings. Hvað varðar tjáningu tilfinninga í 

gegnum tungumál er þáttur söngsins afar mikilvægur þáttur í allri tónlistariðkun. 

Möguleikarnir eru fjölmargir þegar kemur að tilhögun söngs allt eftir hver tilgangurinn er. 
                                                
2 Speake, J. (2015).  
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Hann getur verið í formi einsöngs, tvísöngs (dúett), þrísöngs (tríó) og svo framvegis allt 

upp í fjölmennan kór. Litlir kórar syngjast gjarnan á innan stærri kóra. Dúettsöngur tveggja 

einstaklinga getur verið samtal þar sem þeir syngjast á. Í óperum eru tónles (recitative) oft 

sungin milli aría (söngva) og söguþráðurinn þannig borinn áfram í einskonar sungnu 

leikriti í stað eða til viðbótar við sögumann. Einnig geta mismunandi söngstílar haft áhrif á 

hvernig miðlun og tjáningu er skilað með söngnum. 

Öndunarfærin, lungu og þind eru stór þáttur raddlíffærisins. Lungun framleiða loftið sem 

söngurinn flýtur svo að segja ofan á. Í klassískum söng er gjarnan eftirsóknarvert að ná 

fram sem lengstum samfelldum sönglínum (legato) og þar skiptir starfsemi lungnanna afar 

miklu máli. Barkakýlið er eitt mikilvægasta líffærið í söng. Það samanstendur af nokkrum 

brjóskum sem hreyfast í mismunandi áttir. Net ýmissa vöðva teygja síðan á barkakýlinu. 

Raddböndin titra inni í barkakýlinu við söng og tal (Husler og Rodd-Marling, 1965). Í 

brjósti og höfuðholum (hljómholum) hljómar svo röddin og mætti því segja að þau væru 

eins konar magnarar. Í þeim magnast röddin upp og fær áferð sína, lit og blæ. Ekki má 

gleyma tungunni, gómi, tönnum og vörum sem gegna mikilvægu hlutverki í myndun 

samhljóða og sérhljóða. Þarna spilar úfurinn (aftasti hluti mjúka gómsins) einnig stórt 

hlutverk því hann hefur áhrif á raddmyndunina. Mjúki gómurinn er gerður úr 

bandvefsþynnu og vöðvum. Í klassískum söng eru þessir vöðvar notaðir til að lyfta úfnum 

sem gerir það að verkum að röddin verður hljómmeiri og hvelfdari.  

En söngur er ekki bara tæknileg æfing innri líffæra heldur eitt öflugasta verkfærið í tónlist. 

Hann er vettvangur fyrir tjáskipti milli fólks og miðlun upplýsinga. Hann veitir innsýn inn í 

hugsanir og tilfinningar annarra. Söngur getur losað um bældar tilfinningar, skapað 

sjálfstraust og sterkari persónuleika (Christy, 1990). Margt bendir til að virk tónlistariðkun 

fólks gegnum æviskeiðið hafi margvíslegan ávinning. Á fyrstu æskuárum hefur hún 

jákvæð áhrif á þroska skynfæranna sem hefur bein áhrif á læsi og getu til að læra 

tungumál. Þá virðist taktvitund og samhæfing innan hennar mikilvæg til að öðlast 

læsisfærni. Einnig virðist tónlistariðkun bæta staðbundna vitund sem er mikilvægur þáttur í 

stærðfræði og hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd (Hallam, 2010).  

 

 

 

 



 

 21 

3.2 Félagslegt hlutverk 
 
Í fyrstu tjáði maðurinn hugsanir sínar og tilfinningar, löngun og þrá í söng. 
Það var í söng sem maðurinn fann fyrst til samkenndar og samvitundar við 
aðra menn. En það er einmitt sá eiginleiki mannsins að finna til með öðrum 
sem gerir hann mennskan. (Þórdís Guðmundsdóttir, 2001) 3  

 

Tónlist er víðast hvar stór hluti af daglegu lífi fólks. Hún er oft áberandi við stóra viðburði 

í lífi þess eins og ýmsar hátíðir, brúðkaup eða jarðarfarir. Oft eru þetta eftirminnilegir 

atburðir ekki síst fyrir þátt tónlistarinnar. Hún vekur þannig gjarnan upp minningar og 

tilfinningar af ýmsum toga (Juslin og Sloboda, 2001). Þá leikur söngur  viðamikið hlutverk 

í mörgum samfélögum hvort sem hann er iðkaður við dagleg störf, menntun, trúarathafnir 

eða skemmtanir. Eins og fram kemur í tilvitnuninni í Rousseau hér að ofan skapar 

samsöngur oft samkennd og félagsleg tengsl þar sem margir einstaklingar sameinast í 

verkefni og finna að þeir eru hluti af stærri heild þar sem þátttaka þeirra skiptir máli.  Þetta 

er ekki síst mikilvægt fyrir börn sem eru að fóta sig í lífsleikni og samfélagi. Hlutverk og 

menntagildi söngs er þannig mun margþættara en einungis að þjálfa söngröddina. 

Nick Page (1995), tónlistarkennari, tónskáld og söngstjóri telur sönginn afar mikilvægan í 

skólastarfi þar sem hann hafi margvísleg áhrif á nemendur og skólasamfélagið. Það er hans 

mat að börn skapi sterk tengsl við skólasamfélagið og hvert annað í samsöng og upplifi að 

þátttaka þeirra skipti máli (Page, 1995). 

Tónlist og söngur eru afar öflugur samskiptamiðill sem geta auðveldað tjáningu tilfinninga.  

Tónlistin kallar fram hughrif með mismunandi hljómfalli, hvetur til líkamlegrar tjáningar, 

er tæki til samskipta milli menningarheima, færir menningararf milli kynslóða, getur verið 

frásagnartæki, hvatning, huggun og svo lengi mætti telja. Ekki er síður mikilvæg sú 

staðreynd að mörg börn sem gengur illa að tjá sig á annan máta geta það gjarnan í gegnum 

tónlist (Campbell og Scott-Kassner, 2002).  

Í hópstarfi getur samsöngur verið vettvangur fyrir marga ólíka einstaklinga til að koma 

saman að sameiginlegu verkefni þar sem engin bönd halda aftur af þeim eða aðgreina þá. 

Þannig má segja að samsöngur geti byggt brýr á milli barna, haft sameinandi áhrif meðal 

þeirra og styrkt þau félagslega. Þau öðlast tengsl við gefandi og uppbyggilegt samfélag í 

stað neikvæðra orkuuppretta sem æskan hefur gjarnan tilhneigingu til að laðast að (Page, 
                                                
3 Hér vitnar Þórdís í orð Rousseau. 

 



 

 22 

1995). Rannsókn sem gerð var í 10 finnskum skólum bendir til þess að tónlistarnám hafi 

jákvæð áhrif á félagslíf barnanna í skólanum. Í rannsókninni kemur fram að hópar 9 og 12 

ára grunnskólabarna sem voru í fjórum tónmenntatímum á viku í stað eins tíma, sýndu 

betri námsárangur og voru ánægðari með skólavistina. Sjálfsmynd þeirra og virkni innan 

bekkjarins og skólalífsins var betri (Eerola og Eerola, 2013).  

Einkenni samsöngs er samhljómur, raddirnar hljóma saman. Vinnan og markmiðið er 

sameiginlegt. Máltækið “margt smátt gerir eitt stórt” eða “margar hendur vinna létt verk” 

eru flestum kunnug. Margar raddir geta myndað öflugan samhljóm. Félagsleg áhrif 

samsöngs eru vissulega til staðar þó hver þátttakandi upplifi ekki endilega nákvæmlega það 

sama og sá næsti. Hver einstaklingur lærir einnig ýmislegt um eigin getu við að syngja í 

samsöng. Þegar hann hefur náð tökum á laginu, þekkir textann og hljómfallið hefur hann á 

vissan hátt unnið sameiginlegt verkefni með samnemendum sínum og öðlast vissa færni í 

því sem getur vakið vellíðan og jafnvel stolt. Söngur gerir kröfur til hlustunar, minnis, 

einbeitingar, samvinnu og samhæfingu skynfæranna.  Í samsöng er álaginu dreift yfir alla 

þátttakendur. Eðlilega reynir meira á einstaklinga í einsöng en oft má líka dreifa álaginu og 

láta t.d. drengi og stúlkur eða bekkjardeildir skipta með sér erindum. Álaginu má því dreifa 

á ýmsa vegu, allt eftir því hvað hentar hverjum hópi við hvaða aðstæður hverju sinni. 

Ýmsir aðilar og stofnanir hafa rannsakað ávinning af söng og má þar nefna nokkur dæmi. 

Oft er félagslegi þátturinn áberandi, þar sem kórsöngur fær fólk til að vera framfærnara og 

auðveldar því þannig oft að mynda félagsleg tengsl (Clift, Hancox, Staricoff og Whitmore, 

2008). Stephen Clift er prófessor við rannsóknar- og heilbrigðisstofnun Sidney De Haan 

rannsóknarsetrið í Canterbury í Bretlandi og hefur ásamt öðrum fræðimönnum rannsakað 

áhrif samsöngs töluvert á undanförnum árum. Frá og með rannsókn Clift og Hancox frá 

árinu 2001 hélt Clift áfram að rannsaka söng með því að þróa og betrumbæta 

rannsóknaraðferðirnar. Í þeirri rannsókn kváðust 71% söngvara í háskólakórasamfélagi 

sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu að söngur hefði jákvæð áhrif á andlega 

líðan þeirra (Clift og Hancox, 2001). Sem annað dæmi um félagslegan ávinning af söng, 

má nefna rannsókn sem gerð var á heimilislausum körlum í Montreal árið 2002. Meðal 

þeirra létti samsöngurinn af þunglyndi og jók tilfinningalega og líkamlega vellíðan. Við 

það að syngja fyrir áheyrendur öðluðust þátttakendur betri sýn á eigin verðleika og það 

skapaði þeim grundvöll til þess að efla samskiptahæfni sína, ná settum markmiðum og 

komast aftur í félagsleg tengsl úti í samfélaginu. Einnig krafðist söngurinn einbeitningar og 

beindi huga þeirra frá vandamálum sínum (Bailey og Davidson, 2002). Í annarri könnun 
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Bailey og Davidson voru áhrif virkar tónlistarþátttöku fólks (eins og kórsöngs) borin 

saman við hlustun á tónlist með öðrum eða í einrúmi. Þátttakendur voru 121 talsins úr 

þremur kórum. Svörin bentu til þess að virka söngþátttakan hefði meiri og sterkari áhrif á 

þátttakendur en hlustunin. Þátttakendur svöruðu að þeir hefðu orðið fyrir hvetjandi 

áhrifum, farið í betra skap, upplifað spennandi athöfn og fundist þeir meira skapandi. 

Ennfremur nefndu þeir aukna slökun og minni streitu (Bailey og Davidson, 2003). 

Sálfræðingurinn Nick Stewart fjallar um kórsöng í tímaritinu Psychology of Music þar sem 

hann varpar ljósi á merki um sálfræðilegan ávinning kórsöngs. Rannsókn var gerð á vegum 

University of Bath á 125 kórsöngvurum, 125 einsöngvurum og 125 liðsíþróttafólki. 

Áhugavert er, að skv. niðurstöðum var tíðni vellíðunar mun hærri hjá kórsöngvurunum og 

liðsíþróttafólkinu en einsöngvurunum. Þetta gæti gefið til kynna að einsöngvararnir upplifi 

síður þessa vellíðan sem felst í hópsöngnum og gerir söngvurum kleift að gleyma sér frekar 

en einsöngvurunum (Stewart og Lonsdale, 2016). Fleiri rannsóknir hafa leitt í ljós, að 

samsöngur hafi hjálpað fólki að mynda félagsleg tengsl, eins og kemur fram í næsta kafla. 

3.3 Áhrif söngs á sál og líkama 
Rannsóknir á sálrænum áhrifum söngs hafa aukist jafnt og þétt á síðustu áratugum. Tónlist 

og söngur hafa frá örófi alda verið talin göfga manninn. Á öldum fyrir Krist töluðu grískir 

heimspekingar á borð við Platón fyrir gagnsemi söngs og tónlistar. Platón taldi 

tónlistarnám ekki síður nauðsynlegt fyrir sálrænan og tilfinningalegan þroska mannsins 

heldur en einungis þá sem vildu leggja tónlist fyrir sig (Platon, 1991). Eins og Jón 

Ásgeirsson kemst að orði hefur söngur löngum verið talinn gleðigjafi. 

„Syngjandi manneskja er hamingjusöm og söngurinn getur einnig losað um þung 

sorgarbönd.” (Jón Ásgeirsson, 2001) 

Í sumum samfélögum hefur tónlist verið talin hafa jákvæð áhrif á heilsu. Samsöngur er 

ólíkur öðrum hljóðfæraleik að því leyti, að hann krefst þess að við notum líkamann til að 

framleiða hljóð í samræmi eða samhæfingu við aðra söngvara. Þannig getur samsöngur 

haft sérstakan ávinning fyrir heilsuna fram yfir önnur form tónlistariðkunar (Gouk, 2000). 

Stephen Clift segir verkefni þar sem sungið er í þágu heilsu hafa stóraukist í Bretlandi 

(Clift og Morrison, 2011). Núvitund er fyrirbæri sem hefur verið að ryðja sér til rúms á 

síðustu árum. Líklegt má telja að vinsældir núvitundar megi rekja til þess að menn leiti í 

slaka í síauknum hraða nútímasamfélagsins. Núvitund hefur í auknum mæli verið nýtt sem 

hluti af inngripum þegar unnið er með andlega kvilla (Segal, Williams og Teasdale, 2002). 
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Lýsa mætti núvitund þannig að fólk nær með henni að beina athygli sinni að því sem er að 

gerast á líðandi stund og forðast neikvæðar hugsanir. Þar er talið að kórsöngur sé mörgum 

gagnlegur (Walker, 2010). Þá hefur söngur verið talinn draga úr kvíða og þunglyndi, bæta 

sjálfstraust og sjálföryggi (Bailey og Davidsson, 2002; Cohen, Perlstein, Chapline, Kelly, 

Firth og Simmens, 2007; Silber, 2005).  

Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að kórsöngur örvar tilfinningalega losun, gleði, líkamlega 

slökun, minnkandi kvíða, eflir sjálfstraust og styrkir sjálfsmynd. Enn mætti halda áfram og 

nefna eflingu sköpunarkraftsins, jákvæðni og þá upplifun að taka þátt í athöfn sem sem 

nærir margvíslega hæfni hugar og líkama. Kórsöngur reynir á athyglisgáfu, minni og 

einbeitni. Skynfærin sem margir telja mikilvægustu líffærin hvað varðar menntun og 

þroska örvast við kórsöng. Ekki má gleyma félagslegri áskorun, samstarfsgetu og þroska í 

gegnum samskiptin við aðra sem og því að vera mikilvægur þáttur í stærra samfélagi. 

(Clift, Hancox, Staricoff og Whitmore, 2008). Clift og félagar viðuðu að sér þessar 

niðurstöður úr viðamikilli kerfisbundinni kortlagningu á haldbærum fræðigögnum og 

upplýsingum um söng og vellíðan. Rannsóknirnar voru af ýmsum toga og voru 

þátttakendur ýmist ólærðir söngvarar eða lærðir, á ýmsum aldri og hópatærðir mismunandi. 

Áfram má færa ýmis rök fyrir jákvæðum áhrifum söngs. Ýmsar eigindlegar rannsóknir 

hafa sýnt fram á félagslegan, sálrænan og líkamlegan ávinning af samsöng. Sem dæmi má 

nefna rannsókn Clift og Hancox (2010) á 1124 áhugakórsöngvurum víðvegar frá Ástralíu, 

Englandi og Þýskalandi sem byggð var á viðmiðum Alþjóðaheilbrigðisstofnunar um 

heilbrigði, nánar tiltekið ástand líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar. 

Rannsóknin sýndi fram á margþætt jákvæð áhrif kórsöngs á heilsu og líðan þátttakenda. 

Niðurstöðurnar voru taldar auka skilning á þeim samverkandi þáttum sem bæta heilsu og 

líðan. Einnig var metið svo út frá rannsókninni, að kór- eða samsöngur gæti komið að 

gagni til að þróa fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu, svo sem í klínískum meðferðum og 

stuðningskerfi fyrir sjúklinga sem stríða við líkamlega eða andlega vanheilsu. Samkvæmt 

niðurstöðunum var kórsöngur talinn geta orðið mikilvægt framlag til eflingar almennrar 

geðheilsu (Clift og Hancox 2010). Auk þess að svara hefðbundnum spurningum um 

persónuhagi og tónlistariðkun voru þáttakendur rannsóknarinnar spurðir þriggja opinna 

spurninga: 

1. Hvaða áhrif, ef einhver, hefur kórsöngur á lífsgæði þín? 

2. Hvaða áhrif, ef einhver, hefur kórsöngur á sálræna og félagslega líðan þína?  



 

 25 

3. Hvaða áhrif, ef einhver, hefur kórsöngur á líkamlega heilsu þína? (Clift og Hancox, 

2010, bls. 84).  

Að endingu voru þátttakendur spurðir spurninga til að meta líkamleg, sálfræðileg og 

félagsleg lífsgæði þeirra. Í þessari viðamiklu rannsókn var áhersla lögð á að orða allar 

spurningar vandlega án þess að þær væru leiðandi á nokkurn hátt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið, að þátttakendur töldu félagslegar hliðar 

kórsöngsins sér gagnlegar. Þá nefndu þeir að þátttaka í kór auðveldaði þeim að mynda 

félagsleg tengsl. Ennfremur nefndu kórsöngvarar að sjálfsöryggi þeirra hefði aukist af að 

syngja með kórnum sínum. Áberandi umræðuefni meðal þátttakenda var öndun og hvernig 

hún varð betri. Einnig nefndu margir bætta einbeitingu og athygli. Þá virtist söngur hvetja 

suma til að hugsa í auknum mæli um heilsu sína til að varðveita söngröddina. Það sem 

vakti mesta athygli í rannsókninni var hversu þýðingarmikill og áhrifaríkur þáttur 

kórsöngsins var í lífi þátttakenda. Þetta virtist vera eftirtektarverðasti ávinningurinn fyrir 

þær sakir einna helst hversu sannfærandi og lýsandi söngvararnir voru þegar þeir lýstu 

áhrifum söngsins á þá (Clift og Hancox, 2010). 

Þessi viðamikla rannsókn bendir til þess að margþættur ávinningur geti hlotist af kórsöng. 

Þar að auki komu fram í henni nýir jákvæðir þættir sem ekki höfðu komið fram í fyrri 

rannsóknum eins og sá, að þátttakendur leituðust við að vernda heilsu sína í þágu söngsins. 

Þá virtist þjóðerni, kyn, aldur eða stéttaskipting ekki hafa áhrif. Þeir jákvæðu þættir sem 

þátttakendur nefndu oftast voru af félagslegum og tilfinningalegum toga og að upplifa 

aukinn tilgang í lífinu (Clift og Hancox, 2010). 

Þetta er í samræmi við niðurstöður úr annarri rannsókn sem Clift vann um þróun og mat á 

öðru hópsöngsverkefni í East Kent í Bretlandi (Clift og Morrison, 2011). Stofnað var 

samfélagsnet sjö sönghópa á árunum 2009-2010. 137 þátttakendur tóku þátt í könnun 

tengdri verkefninu sem leiddi í ljós töluverð jákvæð áhrif kórsöngs á einstaklinga sem 

höfðu þjáðst af alvarlegum, langvarandi andlegum veikindum. Þátttakan í söngnum 

auðveldaði þátttakendum að kljást við sjúkdóma sína og bætti andlega líðan þeirra og 

auðveldaði tengsl við aðra. 

Þá benda rannsóknir til þess að tónlistariðkun örvi heilann. Í rannsókn kanadískra 

vísindamanna við The McMaster Institute for Music and Mind kom fram að tónlistarnám 

getur bætt minni og námsgetu ungra barna (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev og Trainor, 

2006). Hjá stofnuninni starfar þverfaglegur hópur vísindamanna, sálfræðinga, 



 

 26 

taugasérfræðinga, tónlistarfræðinga, tónlistarmanna, stærðfræðinga, hreyfifræðinga, 

heilbrigðisvísindamanna og verkfræðinga sem hafa gert viðamiklar rannsóknir á tónlist og 

uppbyggingu hennar, áhrif hennar á börn og fullorðna hvað varðar heilann og 

líkamsstarfsemi, skynfæri og taugavirkni. Einni rannsókninni var beint að heilastarfsemi 12 

barna. Sex þeirra sóttu nám í Suzuki tónlistarskóla en önnur sex stunduðu ekki 

tónlistarnám utan skóla. Heilastarfsemi þeirra var mæld með svokallaðir (MEG) tækni þar 

sem börnin hlustuðu annars vegar á fiðlutóna en hins vegar á svokallaðan hvítan hávaða 

(einskonar surg.) Öll börnin brugðust sterkar við hlustun á fiðlutónanna. Þegar 

rannsókninni var beint að sérsökum mælingum á athygli og greinarmun á hljóði átti mun 

meiri breyting sér stað innan eins árs hjá Suzuki börnunum. Trainor sagði þennan mismun 

ásamt betri starfsemi (performance) á minnisprófunum Suzuki barnanna benda til þess að 

tónlistarnámið hefði djúpstæð áhrif á heilastarfsemi þeirra.  Prófessor Laurel Trainor kvað 

rannsóknina sýna miklar breytingar innan eins árs á heilastarfsemi barna sem hlutu 

tónlistarþjálfun. Dr. Takako Fujioka, sem einnig vann að rannsókninni sagði það koma 

skýrt fram í rannsókninni að tónlistarnám hefði góð áhrif á vitsmunaþroska barna og að 

hún ætti að vera hluti af námskrá leikskóla og grunnskóla (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev 

og Trainor, 2006). 

Það má nærri geta að margt hefur verið rannsakað um áhrif tónlistar og söngs en eflaust 

margt óvitað enn. Ljóst er að söngur er huglægur og verður ekki mældur í tölum. Fróðlegt 

er þó að sjá niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á fyrirbærinu, sér í lagi hvað 

varðar áhrif á andlega og félagslega líðan fólks. Af niðurstöðum þeirra má draga þá 

ályktun að söngur efli líkamsvitund og hafi jákvæð áhrif á líðan og almenna heilsu þeirra 

sem hana stunda. Það styrkir þá skoðun mína og margra að tónlist eigi erindi til allra og 

ekki síst barna sem eðlilegur hluti almennrar menntunar. 
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3.4 Menntagildi söngs og tónmenntar 
Spyrja mætti: Hvers vegna á tónlist að vera hluti af skólastarfinu? Við þeirri spurningu eru 

eflaust mörg svör. Það er ljóst að ekki munu allir nemendur hafa atvinnu af tónlist síðar á 

ævinni. Þó hlýtur að vera rík ástæða fyrir þessum auknu áherslum aðalnámskrár á 

listgreinar og má vísa í sumar rannsóknir á efninu sem nefndar eru hér að ofan. Ein 

ástæðan gæti vel verið hversu lifandi og öflugur tjáningarmiðill tónlistin getur verið. Gildi 

tónlistar í menntun og uppeldi barna er ekki ný uppgötvun eins og má sjá af skrifum 

Guðmundar Finnbogasonar frá því fyrir rúmlega hundrað árum. Lýsingin hér að neðan er 

stytt útgáfa af því þegar hann lýsir hvernig allt umbreyttist í skólastofu sem hann heimsótti 

þegar kennarinn tók upp fiðluna. 

Börnin voru að reikna er kennarinn greip fiðlu sína og lét börnin syngja 
(standandi við borð sín) ættjarðarkvæði. „Augun tindruðu, brjóstin 
hvelfdust... Ég gleymdi skólastofunni... aldrei hef ég eins og þá...skilið, að 
söngurinn er það lífsmagn, er skólinn síst má láta ónotað.” (Guðmundur 
Finnbogason, 1994, bls.111)  

 

Menntagildi samsöngs getur verið margvíslegt. Með því að syngja söngva frá ólíkum 

menningarheimum fá nemendur menntun sem felst í að: 1) dýpka þekkingu þeirra á tónlist, 

tungumálum og menningu, 2) þróa rödd sína bæði á sviði söngs og framsagnar og 3) efla 

félagsfærni í fjölmenningar- og alþjóðasamfélagi samhliða því að þroska sterka sjálfsmynd 

og skilning gagnvart öðrum og 4) auka getu sína til að tjá tilfinningar. Allir þessir þættir 

eru í sameiningu einnig líklegir til að auka vellíðan nemenda (Illari, Chen-Hafteck og 

Crawford, 2013). 

Sterk tenging er milli tungumáls og menningar. Þjóðlagaarfurinn er mikilvægur hluti af 

menningararfleifðinni, sem að hluta til hefur gengið á milli landa í áranna rás. Nauðsynlegt 

er fyrir ungt fólk að þekkja menningararf sinn þrátt fyrir að það skapi með sér nýjar hefðir 

og menningu. Í söng er tónlist, tungumál og innihaldið einhvers lags þekking af 

menningarlegum toga. Í nær öllum samfélögum heims flytja eldri kynslóðir 

félagsmenningarleg gildi sín og siði áfram til nýrra kynslóða í gegnum söngva. Þegar við 

lærum um menningu annarra, aukum við skilning okkar á eigin menningu og víkkum 

þannig eigin sjóndeildarhring (Gregory 1997). 
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Susan Hallam, prófessor í kennslufræðum við Lundúnarháskóla, hefur skrifað margar 

bækur um kennslufræði, sálfræði og tónlistarkennslu. Hún telur að tónlistariðkun geti haft 

jákvæð áhrif á vitsmunalegan, félagslegan og persónulegan þroska barna. Innan þessara 

sviða eru auðvitað fjölmargir þættir eins og málakunnátta, læsi, stærðfræðifærni og greind. 

Sjálfsagi og einbeiting, samvinnufærni, sjálfstraust og tilfinninganæmi og svo lengi mætti 

telja. Hjá ungum börnum virðist tónlist hafa jákvæð áhrif á skynþroska sem aftur hefur 

áhrif á tungumálakunnáttu og læsi. Einnig þjálfast börn í fínhreyfingum við að læra á 

hljóðfæri og svo lengi mætti telja. En þrátt fyrir að læsi og töluleg færni sé stór þáttur í 

námsgetu barna er hvatningin og örvunin sem verður til af innri hvata, sjálföryggi og 

löngunum barna, ekki síður mikilvæg.  Tónlistarnám getur bætt sjálfsmynd ef upplifunin af 

því er ánægjuleg (Hallam 2010). 

Til allrar hamingju hefur aukin áhersla aðalnámskrár á listgreinakennslu haft það í för með 

sér, að tónlist er ekki lengur aðeins talin henta ákveðnum hópi eða „músíkölskum” 

nemendum. Hlutverk tónlistar er í raun mun stærra en uppfylling, bakgrunnur eða krydd í 

daglegt líf. Samþætting hennar við aðrar námsgreinar hefur aukist jafnt og þétt. 

Tónlistarsamstarf þar sem hópar mynda eina heild þjálfar nemendur í mikilvægum 

lífsleikniþáttum eins og samvinnu, umburðarlyndi og tillitssemi auk þess sem þeir þættir 

snúa að almennri siðfræði. Nemendur læra og finna, að það er fullkomlega eðlilegt að njóta 

tónlistar og þeirra tilfinninga sem hún skapar, í skólaumhverfinu sem og heima við. Í dag 

er það orðið mikilvægt hlutverk tónmenntakennara að viðhalda þeirri hugsun hjá börnum, 

að tónlistarsköpun sé þeim jafn eðlislæg og tal, lestur og skrift (Mills, 2005).  

Á tyllidögum má segja að flestir séu sammála um að listgreinar séu af hinu góða. Þá er öllu 

skartað og fá listviðburðir þá yfirleitt frekar jákvæða umfjöllun og viðmót heldur en hitt. Á 

hinn bóginn virðast listgreinar enn oft vera álitnar aukaatriði og ekki eins mikilvægar og 

aðrar námsgreinar í skólakerfinu. Þær eru oft á tíðum óáþreifanlegri og vandmeðfarnara að 

leggja mat á þær. Á sama tíma geta þær verið sameiningarafl og sterkt verkfæri til 

tjáningar, hvatningar og huggunar. Þær geta auðgað mannsandann, fært okkur nær hvert 

öðru og geta oft staðið fyllilega fyrir sínu án orða. Aðalnámskrá lýsir gildi listgreina 

þannig: 

Með listum getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og öðlast 
skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð. Listsköpun opnar 
einstaklingum fjölbreyttar leiðir til að vinna með hugmyndir, varpa fram 
spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu og annarra. Þannig þroska 
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nemendur hæfileika sinn og getu til að vega og meta gjörðir sínar og 
umhverfi með gagnrýnum hætti. (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 143) 

 

Hvað varðar tengsl tónlistar við annað nám er hún talin vera áhrifarík lærdómsleið fyrir 

börn sem stríða við námserfiðleika (Humpal og Wolf, 2007). Eins og áður hefur komið 

fram eru hugmyndir manna um ágæti tónlistariðkunar og söngs ekki nýjar af nálinni. 

Tónskáldið William Byrd tilgreindi fyrir 400 árum ástæður þess að allir ættu að syngja. Þá 

gaf hann til kynna að jafnvel á þeim tíma hefðu ekki allir verið sannfærðir um ágæti söngs. 

Hann tilgreindi að söngurinn gæti kennt mikla vitneskju á auðveldan hátt og fyrirbyggt 

og/eða eytt stami í tali. Einnig sagði hann sönginn vera bestu æfinguna í að þjálfa góðan 

framburð (Lewis, 1963). 

Samhliða aukinni áherslu á sköpun og skapandi vinnu í tónlistaruppeldi og tónmennt sem 

birtist annars vegar í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1989 og hinsvegar í Aðalnámskrá 

tónlistarskóla (2000) hafa miklar framfarir á tæknisviðinu gjörbreytt hinu almenna viðhorfi 

til tónmenntar barna og unglinga. Margir eru farnir að ganga um með tónlist í eyrunum 

mun stærri hluta úr degi. Greiðara aðgengi að tónlist, tækninýjungar og auknar kröfur á 

hljómgæði kalla á sífellt meiri hljóðversvinnu. Segja mætti að þessi síaukna hljóðversvinna 

sé smátt og smátt að eyða hinni „lífrænu” áferð mannsraddarinnar burt úr tónlistinni þegar 

straujað er yfir allar misfellur í upptökum og jafnvel ýkt í hina áttina þar sem 

„tölvueffektar” eru orðnir daglegt brauð í vinsælli popptónlist. Aukin samkeppni 

listamanna í sjónvarpi er einni sívinsælli áhorfs og hefur í för með sér breyttar áherslur. 

Börn og unglingar sækja í auknum mæli söngnámskeið þar sem míkrafónar magna upp 

rödd þeirra áður en þau kynnast virkni hennar og möguleikum óbreyttrar. Söngkeppnir eru 

haldnar þar sem algengt er að líkja eftir rödd og söngstíl frægra tónlistarmanna. Í vaxandi 

mæli eru söngvakeppnir orðnar vinsælt sjónsvarpsefni þar sem söngvararnir eru dæmdir 

eftir frammistöðu. Gjarnan kallar þetta á  „gott sjónvarp” með tilheyrandi dramatík og 

jafnvel táraflóði. Í þeirri mynd er sú listgrein, sem einna helst getur sameinað fólk og nært 

anda þess, í formi keppnisíþróttar þar sem einn sigurvegari trónir á toppnum.  

Tækniframfarir í tónlistarframleiðslu hafa margt gott í för með sér. Hvað sköpunarkraftinn 

varðar er vissulega ómetanlegt fyrir marga einstaklinga að fá aukið tækifæri til að láta 

hæfileika sína blómstra með öppum og tónlistarforritum á spjaldtölvum. Hins vegar er það 

mitt mat, að þetta megi ekki vera á kostnað söngsins og taka yfir í tónmenntakennslunni. 

Eðlilega hefur bakgrunnur hvers kennara áhrif á áherslur hans í kennslustofunni og hvort 
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þungamiðjan í kennslunni er hljóðfæraleikur eða söng- og hreyfileikir. Það hlýtur þó alltaf 

að koma nemendum best, að kennarar nýti styrkleika sína og hæfileika til fullnustu í 

kennslunni (Turner, 1999). 

3.5 Raddþjálfun barna 
Öll börn ættu að fá tækifæri til að iðka söng. Söngröddin er hljóðfæri sem er hluti af okkur 

sjálfum. Það erum við sem stjórnum henni og við getum aldrei skipt á henni og öðru 

hljóðfæri. Fyrir vikið er söngröddin afar dýrmæt. Það getur því verið vandmeðfarið að 

aðgreina sönginn frá sálinni og tilfinningunum. Fyrir vikið verður söngröddin berskjölduð 

fyrir gagnrýni. Af þeim sökum gefur það auga leið að ábyrgð tónmenntakennara og 

kórstjóra er mikil þegar kemur að miðlun til barnanna. Hvetjandi og uppbyggileg nálgun í 

allri vinnu með röddina er þannig sérstaklega mikilvæg.   

Þegar börn hefja söng í leikskóla eru þau iðulega látin syngja saman í hópum. Því eru þau 

ekki vön því að heyra eigin rödd nema í bland við aðrar.  Þetta getur reynst sumum börnum 

erfiðara en öðrum og því fara þau að hækka róminn og skera sig úr til að reyna að greina 

sína eigin rödd. Það er einstaklingsbundið. Til allrar hamingju eru börn ekki eins 

sjálfsmeðvituð og fullorðnir þótt það aukist með aldri þeirra. Þrátt fyrir það upplifa þau oft 

rödd sína mun berskaldaðri en í kórsöng. Það gefur því auga leið, að kórstjórinn/kennarinn 

verður ávallt að vera hvetjandi og jákvæður í alla staði. Ef nemendur fá faglega og jákvæða 

leiðbeiningu í söngnum strax í byrjun, ætti upplifun þeirra af samsöng að verða ánægjuleg 

og eftirminnileg. 

„Það geta öll börn sungið ef þau fá tækifæri til þess” (Þórunn Björnsdóttir, 
2001).  

 

Samhliða tveggja áratuga langri reynslu af söngnámi, söngkennaranámi og söngkennslu 

bæði erlendis og hér heima, hef ég styrkst í þeirri trú að svokallað „lagleysi” stafi oftast af 

þjálfunarleysi og hægt sé að bæta tónvitund með reglulegri og markvissri söngþjálfun. 

Íþróttamaður þjálfar vöðva sína og líkama til afreka í ákveðinni íþrótt þar sem æfingin 

skapar meistarann. Þannig er skynsamlegt að álíta svo, að æfing og þjálfun söngvöðvanna 

og raddlíffærisins geri slíkt hið sama. Vöðvaminnið og minni heilans vinnur saman. Til að 

syngja „hreint” þarf barnið að geta: 1. heyrt tóninn og gert greinarmun á honum og öðrum 

tóni, 2. munað tóninn og 3. endurskapað hann (Joyner, 1969). 
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Segja má, að hjá byrjanda í söng séu oft einhverjir innri þættir söngferlisins sem vinna ekki 

rétt saman. Þetta er ekki skaðlegt röddinni heldur ofureðlilegt ástand hjá barni eða byrjanda 

í söng. Hins vegar er eðlilegt af þessu að dæma að söngur sé æfingarferli eins og margar 

list- og íþróttagreinar. Regluleg þjálfun raddlíffærisins getur þannig stuðlað að framförum 

sé hún fagleg og í samræmi við aldur og þroska barnanna (Husler og Rodd-Marling, 1965). 

Óhætt er því að segja, að regluleg söngiðkun barna þjálfi og þroski söngrödd þeirra og því 

verði söngurinn þeim sífellt eðlislægari með tímanum. Það kemur í hlut tónmenntakennara 

eða kórstjóra að hvetja nemendur sína til söngs og búa þeim vettvang þar sem söngur er 

sjálfsagður og eðlilegur. Það er svo hlutverk söngkennara að hlusta og greina raddir 

nemenda sem hyggja á frekara söngnám með það fyrir augum styrkja þá þætti 

raddlíffæranna sem vinna rétt saman og leiðrétta þá sem gera það ekki.  

Í ljósi þess sem á undan er ritað er ljóst, að ábyrgð söngkennara og kórstjóra barna er 

mikilvæg. Graham F. Welch, prófessor við tónlistardeild University College í London, 

segir í grein sinni, Singing and Vocal Development, frá nokkrum viðtölum við fullorðið 

fólk frá Kanada og Nýfundnalandi sem lýstu einskærri gleði af að syngja saman í leikjum 

eða við ýmsa iðju með félögum sínum, þar til þeim var sagt af kennurum að þau gætu ekki 

sungið og væru laglaus. Fólkið átti það sameiginlegt að hafa með því upplifað skömm, 

vanmáttarkennd, sorg og depurð og einhverjir lýstu því hvernig lögin úr bernskunni hurfu 

úr minni þeirra. Upplifunin af slíkum „mistökum” í æsku hefur oft orðið til þess að sumt 

fólk skynjar sjálft sig sem „ósyngjandi” eða „non-singers.” Svipaðar niðurstöður komu 

fram í rannsóknum og könnunum meðal fullorðins fólks í N-Ameríku, Englandi og á 

Norðurlöndunum. Welch telur að þessum tilvikum myndi fækka mjög eða þau jafnvel 

hverfa í samfélagi okkar með aukinni meðvitund um hvernig raddlíffæri og söngfærni 

þroskast almennt og þá mikilvægu staðreynd, að börn á sama aldri geta verið á 

mismunandi þroskastigi í söng og raddmyndun, rétt eins og talið er sjálfsagt í öðrum 

námsgreinum eins og lestri (Welch, 2006). 

Einn þáttur í listkennslunámi mínu var námskeið um suður-afríska söngmenningu hjá 

Braga Þór Valssyni. Það var afar fróðlegt að kynnast þessari söngmenningu og hvernig 

söngurinn samtvinnaðist lífi innfæddu barnanna og varð fljótt óaðskiljanlegur þáttur í lífi 

þeirra. Það vakti mig til umhugsunar um íslenska söngmenningu. Söngur hefur alltaf leikið 

stóran þátt í lífi Íslendinga og það þykir sjálfsagður hlutur að allir syngi við hvers konar 

tækifæri frá unga aldri. Þrátt fyrir það virðist vera ákveðin fullkomnunarárátta tengd 

söngnum sem suður-afrísk menning virðist vera laus við. Þar syngja barnakórar fullum 
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hálsi af einskærri sönggleði og enginn er laglaus eða falskur. Allir syngja saman í einingu 

án fordóma og hreyfingar fylgja með. Við gætum tekið afríska söngmenningu okkur til 

fyrirmyndar þótt þessir tveir menningarheimar séu afar ólíkir.  

Mikilvægt er, að fyrsta skrefið í söngkennslu barna sé að hlusta á söng þeirra án inngrips 

eða athugasemda. Hvatning kennara er hér gífurlega mikilvæg og kveður niður mögulega 

neikvæða innri rödd hjá nemandanum sem segir „ég get ekki.” Ef tónninn er ekki réttur má 

nota myndrænar og hvetjandi aðferðir til að hjálpa barninu að finna tóninn sinn. Þá ríður á 

að kennari búi yfir fjölbreyttum leiðum til að ná til ólíkra nemenda og nýta ólíkar aðferðir. 

Goodkin lýsir aðferð sem felst í því að halda uppi körfuboltakörfu – „hér er karfan, skotið 

þitt var nálægt en aðeins of lágt. Reyndu aftur. Komdu nær. Prufaðu að standa – lyfta 

augabrúnum!” Hvað sem því líður er aðalatriðið hér að hvetja og byggja upp en ekki brjóta 

niður (Goodkin, 2004). 

3.6 Söngur og hreyfing 
Kennsla sem lýtur að barninu sjálfu (e. child-centered learning) í tónlistarkennslu ungra 

barna getur nært tilfinningaþroska þeirra og samskiptahæfni jafnt og hugrænan og 

tónlistarlegan þroska. Því meira tónlistaruppeldi sem börn fá í leikskólanum, því vanari 

verða þau tónlistarumhverfinu og betur í stakk búin til að njóta tónmenntarkennslu í 

grunnskóla og síðar meir agaðri tónlistarkennslu ef því er að skipta. Eins og fram hefur 

komið eru skiptar skoðanir um kennsluaðferðir í tónlistarkennslu ungra barna. Það er þó 

samhljómur meðal fræðimanna um það, að leikurinn sé þar ekki síst mikilvægur. Leikurinn 

eykur ímyndunarafl, eflir skynfæri og sköpunargáfu hjá börnum. Þá þroskar hann 

félagshæfni þeirra og skilning á hugsunum og samskiptum (Fox, 2007). Þarna eru 

tónlistarleikir og hreyfileikir með söng að engu undanskildir og má aðlaga að aldri og 

þroska barna hverju sinni. 

Eins og kemur fram í kenningu Kodály er samband tungumáls og hreyfingar afar 

mikilvægt. Orðið og tónninn eiga uppruna sinn í eyranu og hljóma í röddinni. Bæði krefjast 

þess að við munum það sem við heyrum, tökum eftir áherslum, hljóðstyrk, formgerð og 

hryn. Þegar sungnir eru söngvar með ungum börnum og hreyfingar gerðar með, er 

hugmyndin að baki djúpstæðari en ætla mætti. Tilgangurinn er ekki aðeins að beisla þá 

gegndarlausu orku sem ung börn búa yfir eða að fá þau til að einbeita sér, heldur er hann í 

samræmi við eðlislæga hvöt barnsins til að tengja saman orð og hreyfingu (Goodkin, 

2004). 
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Samanber kenningar ýmissa fræðimanna hér á undan er rík ástæða fyrir því að börn iðki 

tónlist snemma á æviskeiðinu. Þannig mætti segja að hamra skuli járnið á meðan heitt er. 

Talið er, að fólk eigi erfiðara með að tileinka sér tónlistarnám eftir tvítugsaldur þó það sé 

auðvitað gerlegt. Taugaendar heilans sem þjálfa þætti eins og tónlist og stærðfræði vaxa 

upp að vissu marki en þeir sem ónýttir eru taka að hrörna eftir unglingsaldurinn. Ekki er 

því seinna að vænna en að þjálfa þá á meðan þeir eru til. Það gefur því auga leið að leik- 

grunn- og menntaskólaárin eru tilvalinn tími til söngs og tónlistariðkunar (Levitin, 2006). 

Þessar niðurstöður Levitins undirstrika enn frekar hversu mikilvægt það er að börn kynnist 

og iðki tónlist strax á leiðskólaaldri og fái markvissa og reglulega tónlistarkennslu sem 

þróast áfram í gegnum grunnskólaárin. Hjá yngstu börnunum þarf tónlistarnámið því að 

samræmast þroska þeirra. Í söng- og tónlistarkennslu barna eru leikir, dans og hreyfingar 

víðast hvar orðinn sjálfsagður og viðurkenndur hluti kennslunnar. Niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var í Taiwan til að rannsaka áhrif hreyfingar og hreyfiþjálfunar á kórsöng hjá 

byrjendum í barnakórum leiddi í ljós, að þjálfun í hreyfingum og látbragði/bendingum 

hefur jákvæð áhrif á tón- og taktvitund barna. Að auki er sambland þjálfunar látbragðs og 

hreyfinga skilvirk kennsluaðferð á kóræfingum þegar unnið er með börnum (Liao og 

Davidson, 2016). 

Hugmyndin um að tengja hreyfingar við kórsöng er upprunnin úr kennslufræðihugmyndum 

Émile Jaques-Dalcroze þar sem unnið er í gegnum söngva, leiki og hreyfingu við tónlist 

með börnum.  Þannig byggist kennslan upp á tilfinningu, líkamlegri upplifun á takti, 

hljómum, dýnamík og áferð tónlistarinnar (Landis og Carder, 1972). Dalcroze sá veikleika 

í að skilja að mismunandi þætti tónlistarinnar sem fags, þ.e. tónfræði, tónheyrn, formfræði, 

tónlistarsögu.  Hann taldi að tónlistarkennsla barna ætti að skapa nákvæmt tóneyra, að þróa 

getu til frjáls spuna og að færa nemendum tilfinningu fyrir rytma tónlistarinnar með tilliti 

til líkamshreyfingar. Hann vildi meina að hljóðfæranám ætti ekki að byrja á undan 

tónheyrn og rytmahreyfingu. Kodaly og Orff töldu báðir að hreyfing og söngur ættu að 

vera nátengd hjá börnum. Að þau ættu að byrja strax á unga aldri eða áður en börnin yrðu 

mótuð af umhverfi sínu og samfélagi (Landis og Carder, 1972). Þetta stangast á við 

hugmyndir þeirra sem vilja meina að börnin þurfi að taka út ákveðinn þroska áður en þau 

byrja í tónlistarnámi. Hvað sem því líður er hverjum tónlistarkennara gagnlegt að þekkja til 

þessara aðferða og máta þær í kennslustundum til að finna hvað hentar honum.   
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Í söngkennslu barna má glöggt sjá, að hreyfingin örvar þau í söngnum. Söngurinn lifnar 

við og skapar myndir í huga þeirra. Börnin muna hann betur og tengja betur við hann. 

Sérstaklega virðist þetta nauðsynlegt hjá börnum sem glíma við erfiðleika. 

3.7 Samþætting 
Í listgreinahluta aðalnámskrár er lögð áhersla á að tónmennt sé í tengslum við heildarstarf 

skólans og skuli ekki slíta hana úr tengslum við aðrar námsgreinar. Ennfremur segir: 

„Tónlistariðkunin hefur yfirfærslugildi á aðra hæfni og þekkingu, svo sem samhæfingu 

hugar og handar, lestrarþjálfun, málþroska, formskynjun, samvinnu og samlíðan, 

félagsmótun, hlutfallaskynjun, sögu og samfélagsskilning.” (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007, bls. 23). 

Einnig er mikilvægi samþættingar í námi oft nefnd í umræðu um menntamál og mikilvægi 

þess að menntunin nýtist nemendum í daglegu lífi. Sem dæmi mætti nefna, að nemandi 

sem lærir ljósmyndun í valfagi, lærir í leiðinni alls kyns aðra hluti en ljósmyndun í því fagi, 

eins og eðlisfræði og náttúrufræði. Með aðferðum leiklistar í kennslu má fara lifandi og 

skemmtilegar leiðir að námsefninu og þroska fleiri en eina greind. Þannig getur söngur, 

eins og áður hefur verið nefnt, kennt svo margt annað en bara söng ef að er gáð. Í gegnum 

hann má læra um tungumál og ljóð, sögu og menningu, tilfinningar eða hvað svo sem texti 

söngvanna segir. Hann þjálfar færni í hlustun, tónheyrn auk þess að þjálfa raddlíffærið.  

Sú grunnaðferð að slá taktinn og fara með þulur yfir hann eða að klappa hrynmyndir orða 

er í einfaldleika sínum mjög skilvirkt tæki til að efla taktvitund. Söngur getur auðveldað 

lærdóm til muna í ýmsum námsgreinum. Sérkennarar og umsjónarkennarar geta valið 

söngva sem henta kröfum námsgreinar þeirra. Ennfremur geta kennarar samþætt 

námsgreinar sínar með öflugu samstarfi en það veltur auðvitað á vilja, hugmyndaauðgi og 

samstarfshæfileikum. Sönglög eru einfaldlega sungin ljóð. Þau má nýta til að hjálpa við að 

kenna ýmsa þætti listgreina í námskrám, eins og rím og stuðlun í bundnu máli. Einnig eru 

mörg sönglög sögur eða frásagnir og í sagnaformi með ákveðnu hámarki og 

endaniðurstöðu. Kennari í lífsleikni getur notað inntak söngva um stór mál eða 

heimspekileg viðfangsefni svo sem ást, dauða, hamingju o.s.frv. Málfræðikennari hefur um 

auðugan garð að gresja í þjóðlögum og ýmsum lagatextum sem gera kröfur til skýrrar 

framsagnar. Íþróttakennarinn gæti notað hreyfi- dans og söngvaleiki í sinni kennslu og svo 

mætti lengi telja. Sérhvert skólasamfélag getur skapað sína sérstöðu þar sem efnisskrá 

söngvanna endurspegla gildi skólans (Goodkin, 2004). 
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Sýnt hefur verið fram á að tónlistariðkun hafi jákvæð áhrif á getu barna í að læra tungumál 

og þá t.d. annað tungumál en móðurmál sitt. Þannig getur hún eflt getu þeirra til að skapa 

og skynja hljóðfræðilegar andstæður tungumálsins. Þar sem söngurinn er nátengdur töluðu 

máli er hann sú listgrein sem einna mest getur örvað tungumálahæfni (Slevc og Miyake, 

2006).  

Margir fræðimenn í menntamálum leggja áherslu á jafnt vægi listgreina og bóklegs náms, 

að allar þessar námsgreinar eigi að vera samofnar og í jafnvægi. Guðmundur Finnbogason, 

brautryðjandi í menntamálum á Íslandi, talaði fyrir mikilvægi þess að læra söng og 

teiknun, því það séu námsgreinar sem við tjáum okkur með um heiminn. Hann áleit að 

virkjun skynfæranna væri einn mikilvægasti þáttur menntunar. Þannig væri eðlilegt að 

mannskepnan reyndi að nýta til hámarks öll þau skynfæri sem hún fékk í vöggugjöf. Það 

að skynja fegurð, t.d. í tónlist, myndlist, umhverfi eða jafnvel í mannlegum samskiptum 

merki þannig að maður sé opinn, að öll skynfærin séu virk (Guðmundur Finnbogason, 

1994). 

Þrátt fyrir heilmikila umræðu um breytingar innan skólakerfisins á Íslandi virðist í 

hefðbundnu skólakerfi í dag oft vera lögð mest áhersla á málgreind annars vegar og rök- og 

stærðfræðigreind hins vegar. Þrátt fyrir aukna listgreinakennslu í mörgum skólum verða 

hin greindarsviðin (samkvæmt Gardner, sjá neðar) útundan þegar þetta er þungamiðjan. Án 

þess að draga úr mikilvægi þessara greina, þá gefur það auga leið að þessi stefna hentar 

aðeins hluta nemenda í hverjum skóla. Í þessum þungamiðjugreinum eru nemendur að 

vinna með röng svör og rétt svör þar sem „rétt“ útkoman er aðalmálið og þau hræðast að 

gera mistök. Listgreinar eiga að bjóða nemendum upp á að prófa, kanna og upplifa í 

gegnum sköpunarkraft sinn án þess að þurfa endilega að leita réttra svara (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar, er eitt mikilvægasta 

hlutverk tónmenntakennara það að viðhalda þeirri hugsun barna að tónlistarsköpun sé þeim 

jafn eðlislæg og sjálfsögð og talmál, lestur og skrift (Mills, 2005). 

Howard Gardner er kunnastur fyrir fjölgreindakenninguna. Hann flokkar greindir mannsins 

í málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og 

hreyfigreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind um umhverfisgreind. Samkvæmt 

fjölgreindakenningu Gardners býr hver einstaklingur yfir öllum greindunum (Armstrong, 

2001).  
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Þótt oftast sé talað um hverja greind fyrir sig er áhugavert að skoða líkindin milli 

greindanna. Ef samsöngur er skoðaður með tilliti til fjölgreindakenningar Gardners, gæti 

verið að hann teygi anga sína inn í fleiri greindir en tónlistargreind? Hver söngur er ávallt 

sunginn í ákveðnum rytma, nótur sitja á línum og línubilum og safnast fyrir í töktum sem 

rúma jafn margar nótur og taktboðinn segir til um.  Ekki er ómögulegt að álíta, að tónlist 

geti eins höfðað til þeirra sem sækja styrkleika sinn til rök- og stærðfræðigreindar jafnt sem 

tónlistargreindar.  

Samsöngur byggir á “tali” í tónum þar sem margir vinna saman sem ein heild. Þar fást 

þátttakendur við frásagnir eða ýmsa tjáningu tilfinninga að ógleymdri gagnvirkri hlustun. 

Þar er ákveðið samtal í gangi og á ýmsum tungumálum. Ósjaldan er sönglínum skipt milli 

kynja eða minni hópa innan kórsins. Einstaklingar kynnast eigin söngrödd og hvernig hún 

hljómar með öðrum röddum og lærir ekki síst inn á eigin samvinnuhæfni. Með reglulegum 

æfingum og samkomum verður samsöngurinn smátt og smátt eðlislægari hverjum 

þátttakanda. Auðvelt er að tengja samsöng þannig bæði við málgreind, sjálfsþekkingar- og 

samskiptagreind.  

Í stækkandi skólasamfélagi sem verður sífellt margbreytilegra og flóknara  er mikilvægt, 

að skólakerfið styðji við börn sem hafa fleiri tungumál en móðurmál sitt og noti til þess 

alla mögulegar aðferðir. Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners er eðlilegt að álíta, að 

einstaklingar séu eins ólíkir og þeir eru margir (Armstrong, 2001).  Söngurinn gæti verið 

hentugt tæki til að brúa bilið og fjalla um ólíkar námsgreinar. Margir fræðimenn í 

menntamálum leggja áherslu á jafnt vægi listgreina og bóklegs náms, að allar þessar 

námsgreinar eigi að vera samofnar og í jafnvægi.  

Auðvelt er að samþætta söng og tónlist við tungumál, félagsfræði, fagurfræði, lífsleikni, 

lestur, heimspeki, bókmenntir og ljóð. Jafnvel má flétta hana inn í íþróttir, heimilisfræði og 

stærðfræði. Þarna er söngurinn sjálfur afar öflugt tæki. Talið hefur verið að verklegi 

þátturinn stuðli að því að námsefnið sitji betur eftir í minninu.  

...aðalatriðið virðist mér vera að æskulýðurinn læri vel sem flest fögur lög og 
kvæði, hafi yndi af að syngja og hlusta á söng þegar tækifæri er til. Söngur 
ætti að hljóma í sem flestum kenslustundum, til hressingar og gleði, það 
borgar sig. Og sé rétt með farið, getur hann verið hið bezta meðal til að festa 
í minni og bregða blæ tilfinninganna yfir það sem farið er með í hinum ýmsu 
kenslustundum. (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 111) 
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Í þessum kafla hefur verið rætt um samþættingu tónmenntar við aðrar greinar. Tónlistin 

sem listgrein býður upp á marga möguleika. Ein leið til að styrkja stöðu tónmenntar í 

skólakerfinu gæti hugsanlega verið meira flæði söngs og tónlistar inn í skólalífið. Þótt 

tónmennt sé námsgrein er nauðsynlegt að hafa eðli tónlistar í huga og hversu mikið hún 

fléttast inn í líf mannsins. Það er kannski ekki endilega í þágu nemenda að afmarka hana 

um of sem námsgrein.  

Með samvinnu fleiri en eins tónmenntakennara eða bættara samstarfi þeirra við aðra 

kennara mæti efla samþættingu tónmenntar við aðrar greinar. Einnig er nauðsynlegt að 

tengja tónlistina betur við hina sex grunnþætti aðalnámskrár. Sem dæmi má nefna læsi þar 

sem umræða um tónlist og tónlistarupplifun er klárlega þáttur í læsi. Annað dæmi getur 

verið jafnrétti. Tónlist og ekki síst samsöngur getur sameinað nemendur óháð kyni, 

menningu eða þjóðerni og stuðlað að því að þeir beri virðingu fyrir öðrum 

menningarheimum.  
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4. Eigin sönglög 

4.1 Tónsmíðarnar – bakgrunnur og áherslur 
Sönglögin mín urðu til eitt af öðru á síðustu tveimur árum. Lögin henta sem viðbót við 

náms- og kennsluefni í tónmennt á miðstigi grunnskóla en geta mörg hver einnig hentað 

yngri sem eldri börnum, allt eftir því hvernig þeim er miðlað. Hvert lag hefur sinn sérstæða 

kjarna sem tengist annað hvort tilfinningalæsi, lífsleikni, trú, samskiptum, árstíma eða 

umhverfi. Lögin er að finna aftast í ritgerðinni. 

Fyrst ber að nefna lagið Vinur (sjá bls. 56) sem varð til út frá vangaveltum um einelti. 

Annað lagið er tilvalið að syngja á vorin og heitir einfaldlega Komdu út að leika (sjá bls. 

58). Þetta lag má syngja í keðjusöng sem oft hentar ungum barnakórum eða þannig að fleiri 

raddir bætist við. Þriðja lagið heitir Samvera (sjá bls. 62) og er um söknuð barns til nándar 

við foreldra. Tvö síðustu lögin eru samin við “litlu bænirnar” Vertu yfir og allt um kring 

(sjá bls. 57) og Vertu Guð faðir (sjá bls. 61) Ekki virðist hafa verið samið mikið af lögum 

við fyrri bænina og langaði mig að bæta úr því. Ástæðan fyrir því að ég hef valið tvö lög 

við bænir er einfaldlega sú, að valið milli þeirra var of erfitt. Báðar bænirnar eru mér afar 

hugleiknar síðan úr barnæsku. Sitt sýnist hverjum um trúmál og ætlunin hér er ekki 

endilega að innræta kristna trú í líf barna þótt Guð sé nefndur í textanum. Að mínu mati á 

öllum börnum að vera frjálst að trúa á kærleika eða einhvern æðri mátt ef því er að skipta. 

Þar að auki hef ég lengi starfað við söng innan kirkjustarfs hvort sem er við æfingar, 

messur, útfarir eða hvers konar tónlistarviðburði og tel það hafa verið einstaklega farsælt, 

gefandi og innihaldsríkt starf. Lögin má syngja margradda eða einraddað og fylgja hljómar 

alltaf nótunum. Þó ber að nefna að flest lög fyrir barnakóra eru tví- eða þríradda. Ég kaus 

að gera þessi tvö lög í fjórum röddum til að hafa möguleika á kórsöng án undirleiks. Þau 

eru einnig til fyrir blandaðan kór. Lögin eru hugljúf og tilvalin sem vögguvísur.  

4.2 Viðbrögð nemenda - framkvæmd og úrvinnsla 
Það var mikil reynsla að kenna tónmennt á yngsta stigi Kársnesskóla síðastliðinn vetur. 

Með því að byggja upp eigin kennsluáætlun með hliðsjón af fyrri áætlunum fann ég smám 

saman út hvað ég vildi helst leggja áherslu á og hvað mér fannst síður virka í tímunum. Ég 

fann fljótt út hversu mikilvægar hreyfingar eru í söngvinnu með börnum og hversu dýrmæt 

tenging er á milli tungumálsins og hreyfingar. Börnin læra texta og laglínur oft betur þegar 

hann er settur fram á myndrænan hátt og merkingin verður djúpstæðari (Goodkin, 2004). 
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Ekki má gleyma eðlislægri hermihvöt þeirra sem Aristóteles lýsir (Aristóteles, 1976). Gott 

dæmi er lagið Við erum dropar sem Birte Harksen, leikskólakennari og fagstjóri í tónlist, 

hefur þýtt á íslensku úr arabísku. Börnin gera fallegar hreyfingar við hverja einustu línu 

lagsins sem lýsa því sem sungið er um. Ég kenndi þeim yngstu annað skemmtilegt lag sem 

heitir Lítið, lasið skrímsli4 með ákveðnum hreyfingum sem lýstu því hvað skrímslið sagði 

og gerði. Börnunum fannst það fyndið og skemmtilegt og báðu mjög oft um að fá að 

syngja það. Eins og Dalcroze lagði áherslu á, er gott að nemendur fái tilfinningu fyrir 

rytma í gegnum líkamshreyfingar (Landis og Carder, 1972). Stundum er sniðugt að semja 

dans og hreyfingar jafnóðum í samvinnu með yngstu börnunum eins og raunin varð með 

lagið mitt við bænina Vertu yfir og allt um kring. Nemendur í 1. og 2. bekk lágu ekki á 

hugmyndum sínum um hvaða hreyfingar pössuðu við textann. Mér hefur alltaf þótt “litla 

bænin” falleg og fór oft með hana fyrir svefninn með mömmu þegar ég var lítil. Mér þykir 

vænt um hana og þykir núna líka vænt um lagið sem ég samdi við hana. Ég hafði hlakkað 

til að heyra það sungið af barnaröddum og það hljómaði undurvel hjá þeim. Þetta litla lag 

getur hentað yngsta stigi jafn vel og miðstigi þrátt fyrir vítt raddsvið en það spannar 

ellefund (áttund og ferund). Gaman er að geta þess að ég hef einnig útsett þessi lög fyrir 

blandaðan kór. Þar sem ég lærði þessar litlu bænir af móður minni og sofnaði við þær á 

kvöldin finnst mér ekki síðra að börnin mín geti tengt hugljúf sönglög við þær á rólegri 

stund fyrir svefninn.  

Margir fræðimenn tengja tónlist gjarnan við námsárangur og eins og nefnt er í kaflanum 

um menntagildi söngs og tónlistar, er tónlistariðkun talin hafa jákvæð áhrif á almennan 

námsárangur barna eins og kemur fram í rannsókn Dr. Takako Fujioka (Fujioka, Ross, 

Kakigi, Pantev, Trainor, 2006.)  Ég hef hins vegar uppgötvað í kennslunni að börn eigi 

ekki síður að læra tónlist tónlistarinnar vegna en ekki einungis vegna þess að hún hafi 

menntagildi og hjálpi til við annars konar lærdóm. Það getur verið mjög áhrifaríkt að 

syngja fallegt lag sem hreyfir við manni. Margir kannast gjarnan við það að fá “gæsahúð” 

af að hlusta á eða syngja fallega tónlist. Tónlist á þannig að vera gleðigjafi. Börn og 

fullorðnir ættu alltaf að njóta þess að syngja. Þegar ég kenndi nemendum 3. og 4. bekkjar 

lögin við bænirnar kom mér ánægjulega á óvart hvað þau voru fljót að ná valdi á 

laglínunum. Lagið við bænina Vertu Guð faðir (bls. 61) er samið í moll en er mjög lagrænt 

og börnin virtust finna sig vel í því. Raddsviðið er þægilegt og spannar rétt eina áttund.  

                                                
4 Ljóð og lag: Olga Guðrún Árnadóttir 
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Þá fannst mér áhugavert að tilfinningar kviknuðu hjá þremur stúlkum. Ein stúlkan táraðist í 

miðju lagi þar sem hún saknaði ömmu sinnar sem var farin. Stuttu seinna fór önnur stúlka 

að gráta og loks sú síðasta þegar tíminn var að enda kominn.  Þótt viss félagsleg 

keðjuverkun hafi þarna átt hlut að máli er ljóst að lagið snerti við börnunum enda vekur 

söngur gjarnan upp minningar og losar um bældar tilfinningar eins og fram kemur í 

fræðakafla þessarar ritgerðar (Juslin og Sloboda, 2001). Þess ber að geta, að þessi bæn 

hefur nokkuð mörg erindi eða fjögur talsins. Fyrir yngri börn má hæglega sleppa erindum 

og láta til dæmis fyrstu tvö þeirra nægja auk þess sem fyrsta og önnur rödd í kórlögum eru 

oft látnar nægja þegar unnið er með börnum.  

Lagið Vinur (bls. 56) samdi ég í janúar síðastliðinn og freistaðist til þess stuttu síðar að 

kenna það 3. og 4. bekk í tónmennt. Hugmyndin kviknaði út frá vangaveltum um einelti en 

textinn fjallar um vináttuna og hvernig útlitið getur verið svart eina stundina en bjart þá 

næstu. Það kom mér skemmtilega á óvart hversu fljótir krakkarnir voru að ná laglínunni en 

ég gerði mér þó grein fyrir því að þeir væru í góðri æfingu hjá kórstýrunni sinni, Álfheiði 

Björgvinsdóttur.  

Það var fróðlegt að sjá hvernig nemendur brugðust við þessum ólíku sönglögum. Eins og 

áður hefur komið fram virtist lagið við litlu bænina, Vertu Guð faðir (bls. 61) snerta við 

tilfinningum hjá nokkrum nemendum og einnig var ánægjulegt að sjá sterka innlifun þeirra 

í laginu Vinur (bls. 56). Nokkur umræða skapaðist um vináttuna og einelti í kjölfarið og 

margir höfðu skoðun á málefninu. Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð, hafa 

rannsóknir (og þar á meðal rannsókn fræðimannsins Stephen Clift og félaga) sýnt að 

kórsöngur er talinn hafa jákvæð áhrif á andlega líðan og heilsu og getur styrkt félagsleg 

tengsl fólks (Clift, Hancox, Staricoff og Whitmore, 2008).  Þarna tel ég börn enga 

undantekningu og er sannfærð um að morgunsöngstundirnar í Kársnesskóla hafi haft 

margvísleg jákvæð áhrif á börnin þar og skapað ákveðna jafnræðistilfinningu þeirra á 

meðal. Sem dæmi greindi ég oft í tónmenntatímum að sérstakt sameiningarafl vaknaði 

meðal barnanna í samsöngnum og þá einnig gjarnan hjá hvoru kyni fyrir sig þegar 

söngnum var skipt á milli kynja.  

Með vorkomunni og hækkandi sól kenndi ég krökkunum lagið Komdu út að leika (bls. 58). 

Innihald textans þarf ekki að skýra út, það fjallar einfaldlega um að krakkar safnist saman 

úti til þess að leika sér. Stundum virðist þetta því miður vera nokkuð á undanhaldi vegna 

tilkomu tölvuleikja og síma. Þetta lag höfðaði einna mest til fyrstu bekkinganna og þau 

lærðu það fljótt og vel. Við fórum að velta fyrir okkur rytmanum í laginu og hvernig maður 
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myndi hreyfa sig við það. Ýmsar hugmyndir komu upp og ein þeirra var að prufa að 

valhoppa við lagið eins og krakkar gera gjarnan þegar vel liggur á þeim. Ég tel að halda 

eigi leik að börnum ekki aðeins fyrir menntagildið heldur einnig fyrir sakir gleðinnar sem 

hann skapar. Eins og getið er í fræðakaflanum getur leikurinn líka verið áhrifaríkur í 

tónlistarkennslu ungra barna, örvar skynfæri þeirra, eykur sköpunargáfu og ímyndunarafl 

(Fox, 2007). Læra má um fjölmarga þætti tónlistarinnar eins og rytma, hraða, 

styrkleikabreytingar eða jafnvel tónlistarsögu þar sem lærdómurinn er falinn í flæðandi 

ferli leiksins. Ég notaði gjarnan tónlistarleiki í kennslu vetrarins og þá var vinsælt að sitja 

öll saman í hring. Oft reyndi á skynfærin þegar börnin áttu að hlusta eftir einhverju eða 

hljóðum hvers annars, jafnvel loka augum, hvísla, láta hreyfingar eða hluti ganga, syngjast 

á, klappa rytma, herma eftir hvert öðru eða stjórnanda, leggja runu af hreyfingum á minnið, 

búa til sögur, dansa eða teikna eftir tónlist og þar fram eftir götunum. Ógrynni leikja og 

hugmynda eru til en oft má búa til nýja leiki og þróa nýja leiki og hugmyndir upp úr eldra 

efni. Yfirfærsla menningararfsins er ekki síst fólgin í því að kenna börnum leikina sem við, 

sem eldri erum, vorum vön að leika og var söngur gjarnan hluti af þeim. Hugmyndin að 

laginu Komdu út að leika (bls. 58) kom til mín í kennslu þegar 3. bekkur var að æfa 

keðjusöng. Ég tók oft eftir því í kennslunni að börn hafa mörg sérstaklega gaman af því að 

spreyta sig á keðjusöngvum og sönglögum þar sem laglínur skiptast á milli radda. 

Núvitund er víða vinsælt umræðuefni í okkar nútímasamfélagi. Í kaflanum um menntagildi 

söngs nefndi ég menntafrömuðinn Guðmund Finnbogason sem lagði áherslu á nýtingu 

skynfæranna og að kenna börnum að taka eftir umhverfi sínu og njóta fegurðar 

náttúrunnar. Síðasta lagið, Samvera (bls. 62) varð til undir lok kennslutímabilsins og því 

ekki mikill tími til að kenna það börnunum. Lagið er óður til samveru fjölskyldu og ágætis 

áminning um að staldra stundum ögn við í amstri dagsins, líta upp úr tölvum og símum og 

njóta þess að vera saman. Gaman er að geta þess að nýlega útsetti ég lagið fyrir sex radda 

kvennakór án undirleiks þar sem laglínan skiptist á milli söngvara á meðan aðrar raddir 

mynda “undirleikinn.” Ég náði að vinna lagið með einum fjórða bekknum og þau börn áttu 

ekki í nokkrum vandræðum með að syngja það svo mér fannst tilvalið að hafa það með í 

verkefninu. Við töluðum aðeins um samveruna með foreldrum og vinum. Flestir voru 

sammála um að tölvur og símar tækju oft mikinn tíma frá okkur og nefndu nokkur börn að 

þau vildu eyða meiri tíma með foreldrum sínum en þau gerðu.  

Eitt af viðfangsefnum mínum í tónmenntakennslunni var það ánægjulega hlutverk að hefja 

tilraunir með morgunsöng á sal þrjá daga vikunnar. Með tímanum varð til stórt safn 
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sönglaga með myndskreyttum textum sem flokka má eftir árstíðum og hvers konar þemum. 

Eftir nokkra byrjunarörðugleika komst á prýðilegt skipulag þar sem börnin röðuðu sér í 

fallegar raðir eftir bekkjum og gekk það ferli hratt og vel fyrir sig þegar leið á. Þessi stutta 

stund rammaði inn skóladaginn á vissan hátt og setti fyrsta söngstundin gjarnan tóninn 

fyrir vikuna. Samsöngurinn skapaði mörg tækifæri til að læra um aðra menningu, söng á 

öðrum tungumálum og einfaldlega að koma saman og hefja upp raust sína. Mikilvægt var 

að kennarar tækju þátt og lærðu lögin. Skólar hafa oftast ákveðin gildi í hávegum sem geta 

endurspeglað stefnu þeirra og dæmi um slík gildi eru vinátta, virðing, gleði, ábyrgð. Eins 

og fræðimaðurinn og tónlistarkennarinn Doug Goodkin (2004) nefnir í kaflanum um 

samþættingu, getur samfélag hvers skóla skapað sér sérstöðu þar sem efnisskrá söngvanna 

endurspegla gildi skólans. Guðmundur Finnbogason (1994) lagði einnig áherslu á þetta. 

Einnig leggur Nick Page, tónlistarkennari, tónskáld og söngstjóri, áherslu á að 

samsöngurinn skapi sterk tengsl nemenda við skólasamfélagið og hvert annað (Page 

(1995). 

Í kennslu minni opnuðu lög eins og Vinur og Samvera fyrir umræður sem allir í bekknum 

gátu tekið þátt í. Við töluðum um vináttuna og hversu mikilvæg hún væri. Hvað væri að 

vera góður vinur og þess háttar. Sönglögin Samvera, Vinur og Komdu út að leika eru 

fremur einföld og aðgengileg að uppbyggingu og geta tengt skólalífið við samfélag barna 

utan skólans.   

Lögin tvö við litlu bænirnar þjóna meira gildum menningararfsins þar sem ég lærði 

bænirnar af mömmu minni og hef kosið að bera þær áfram í nýjum búningi. Við krakkarnir 

ræddum einnig um innihald bænanna og hvernig okkur leið þegar við sungum þær. Þótt 

frumsamin lög séu inntak þessa verkefnis er menningararfurinn því ekki síður mikilvægur 

og tilvalið að börnin kynnist honum í þeirri lifandi mynd sem söngur og tónlist geta boðið 

upp á. Eins og kemur fram í kaflanum um menntagildi söngs og tónlistar hjálpar það 

nemendum að skilja og bera virðingu fyrir eigin menningarheimi með því að læra um 

menningu annarra  (Gregory, 2007).  Hvað gildi menningararfsins varðar kom mér 

skemmtilega á óvart í tónmenntakennslunni að gömul þjóðlög eða ættjarðarlög eins og 

Vísur Vatnsenda-Rósu5 eða Land míns föður6 vöktu oft áhuga nemenda. Mörg þeirra 

spurðu um innihald textanna og höfðu skoðun á þeim. Þegar ég var barn voru lög eins og 

                                                
5 Ljóð: Rósa Guðmundsdóttir, íslenskt þjóðlag í útsetningu Jóns Ásgeirssonar 
6 Ljóð: Jóhannes úr Kötlum, lag: Þórarinn Guðmundsson 
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Allir krakkar7 og Í Hlíðarendakoti8 lög sem allir kunnu. Ég hef tekið eftir því að mörg 

þessara laga eru að hverfa úr leikskóla- og grunnskólastarfinu og finnst það miður. Ekki 

má gleyma því, að þessi lög má nýta á ótal marga vegu í kennslu. Sem dæmi má nefna 

lagið Allir krakkar. Textinn er á þessa leið: Allir krakkar, allir krakkar, eru í skessuleik. 

Má ég ekki mamma, með í leikinn þramma, mig langar svo, mig langar svo að lyfta mér á 

kreik. Þarna má hæglega fá börnin með sér í lið og kalla eftir hugmyndum að næsta erindi. 

Þá má til dæmis spinna nýjar laglínur ofan á sama hljóminn í skemmtilegum rytma. Hvað 

segir mamma? Hvað gerist næst? Hvað gerir skessan?  Hvaðan kemur hún? Mikilvægt er 

að punkta niður hugmyndir allra barna og taka með í sköpunarferlið þótt sá sem stýrir 

ferlinu þurfi að móta það. Þarna skapast ótal möguleikar á spuna í bland við yfirfærslu 

menningararfsins og ljóst er, að þessir áherslupunktar geta vel farið saman. Hugmyndin er 

fengin frá Sigrúnu Sævarsdóttur-Griffiths en ég sótti nýlega námskeið hjá henni. Sigrún 

hefur lengi starfað við Guildhall School of Music and Drama og hefur afar mikla reynslu af 

tónlistarvinnu með fólki á öllum aldri og ekki síst ungum börnum.  

Hvað yngstu börnin varðar, lít ég gjarnan til fræðimannanna Dalcroze, Kodály og Orff 

(Landis og Carder, 1972) sem allir lögðu áherslu á rytmahreyfingu í tónlistarnámi barna. 

Þá kann ég vel að meta þá skoðun Dalcroze að þættir tónlistarnámsins eigi að flæða í 

gegnum námið en ekki vera niðurhólfaðir, eins og tónheyrnin, formfræðin og 

tónlistarsagan. Í verkefni eins og spunavinnunni í kringum lagið Allir krakkar má kenna 

börnum ýmsa vitneskju um formfræði og tónheyrn og jafnvel teygja angana út í heimspeki 

án þess að aðskilja námsþættina. Eins og fyrrnefndir fræðimenn töluðu um, er hreyfingin 

þarna að engu undanskilin og ómissandi þáttur í námi yngstu barnanna. Í kennslunni 

síðastliðinn vetur voru þau fljót að tengja saman hreyfingar við sönglög eins og Vinur og 

Vertu yfir og allt um kring og komu einnig með tillögur að ýmsum breytingum. Það er 

eðlilegt að kennarar aðhyllist vissar áherslur í fræðunum fremur en aðrar í starfi sínu allt 

eftir eigin sannfæringu og áhugasviði. En kennsla er aldrei einhliða og kennarinn lærir 

sjálfur mikið í kennslu sinni. Þannig ber ég von til þess að ég geti nýtt mér þau fræði sem 

ég hef litið til í ritgerð þessari sem eins konar vörður á leið minni í kennarastarfinu. 

                                                
7 Höfundur ljóðs ókunnur, lag: Bellman 
8 Ljóð: Þorsteinn Erlingson, lag: Friðrik Bjarnason 
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5. Niðurstöður 

Ritgerð þessi var unnin meðfram námi og kennslustörfum og er hún mjög í tengslum við 

þá reynslu. Úr kennslu síðastliðins árs stendur það klárlega upp úr að kynnast öllum 

þessum skemmtilegu börnum. Eins og oft einkennir fyrsta kennsluár var álagið hins vegar 

óneitanlega mikið þegar haft er í huga að starfið var unnið meðfram námi og nemendur 

mínir um 250 talsins. Flytja þurfti kennsluna milli húsa á miðjum vetri af óviðráðanlegum 

orsökum og olli það þó nokkru raski. Einnig fann ég oft fyrir því að skipulag hefði mátt 

betur fara vegna þess að hópar í hverri kennslustund voru einfaldlega of stórir. Í 

forskólakennslunni voru minni hópar og auðveldara fyrir nemendur að semja og útsetja á 

eigin spýtur. Eins og fram kom í kaflanum um stöðu söngs og tónmenntar á Íslandi, sem og 

í könnun minni meðal starfandi tónmenntakennara, hafa ýmsir þættir áhrif á stöðuna og 

ekki síst þessi. Ég tel það vera lykilatriði að fjöldi nemenda í tónmenntakennslu sé 

hæfilegur svo hver nemandi geti blómstrað til fulls í skapandi verkefnum.  

Hvað fræðin varðar tek ég undir þá skoðun Orff og Kodály að börn þurfi útrás fyrir 

hermiþörf sína og sköpunargleði (Landis og Carder, 1972). Eins og kemur fram hjá Levitin 

(2006) er brýnt að byrja snemma. Það er því mikilvægt að einhvers konar tónlistarstarf 

blómstri í öllum leikskólum hvernig svo sem það kann að vera fram sett. Sjálf var ég 

komin á menntaskólaaldur þegar tónlistarnám mitt byrjaði fyrir alvöru. Sem byrjandi í 

söngnámi með “óskólaða” rödd og litla söngreynslu man ég eftir því að hafa verið 

áhrifagjörn og tekið tilsögn kennara minna af virðingu og auðmýkt. Það sem helst skorti í 

náminu var sveigjanleiki og hvatning til að ég gæti sett mitt sjálfstæða og persónulega 

mark á námsferil minn en ég áttaði mig ekki heldur á því fyrr en síðar. Ég lít þó til baka og 

horfi sátt yfir veginn og tel mig hafa lært margt og þróað tónlistargáfu mína eins og best 

verður á kosið. Ég hef þó oft hugleitt hvernig tónlistarferill minn hefði orðið ef ég hefði 

viðhaft sjálfstæðari vinnubrögð og gagnrýnni afstöðu til námsins strax í byrjun. Líklega 

hefðu málin þróast á annan hátt ef ég hefði byrjað í markvissu tónlistarnámi á unga aldri 

sem hefði viðhaldist og þróast áfram í grunnskóla. Það segir sig því sjálft og er undirstrikað 

í fræðikaflanum af Goodkin (2004) og Welch (2006) að þegar börn byrja tónlistarnám 

snemma er afar mikilvægt að þau fái hvetjandi og uppbyggjandi kennslu í jákvæðu 

umhverfi. Enn fremur er mikilvægt að þau fái frelsi til að skapa og tjá sig innan 
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tónlistarinnar. Það er ábyrgð tónlistarkennarans að nýta eigin styrkleika og bakgrunn í 

kennslu sinni þó hann sé ávallt sveigjanlegur og opinn fyrir nýjungum.  

Í eins löngu og ströngu ferli og vinna mastersritgerðar getur verið, er oft nauðsynlegt að 

staldra við, líta yfir, hugleiða, vega og meta. Ég man eftir svipuðu hugsanaflæði sem átti 

sér stað í meðgöngujógatíma fyrir 10 árum. Áttum við hjónin ásamt öðrum verðandi 

foreldrum að hugleiða æsku okkar og uppeldi gaumgæfilega og vega og meta kosti og 

galla. Í gegnum samtölin og hugleiðingarnar rifjuðum við upp allt það góða úr uppeldi 

okkar og ákváðum að hafa það í hávegum og til eftirbreytni í okkar verðandi 

foreldrahlutverki. Hins vegar ákváðum við að læra af því sem við töldum síðra úr 

uppeldinu og kjósa að skilja það eftir. Þetta var mjög lærdómsríkt verkefni og mætti vel 

bera saman við starf kennarans. Sem ungur kennari sé ég hversu mikilvægt það er, að vera 

sífellt að vega og meta. Það er verðugt verkefni að íhuga vel eigin skólagöngu, allt frá 

grunnskóla (leikskóla ef einhver man svo langt) til framhaldsnáms. Eðlilega er nýjasta 

námið ferskast í minninu. Þannig get ég fundið kosti og galla úr eigin tónlistarnámi og nýtt 

mér þá vitneskju í eigin kennslu í dag. Þótt lengra sé síðan er hægt að gera slíkt hið sama 

með tónmenntakennsluna. Þegar ég lít til baka, á ég það fyrst og fremst foreldrum mínum 

að þakka að hafa notið tónlistaruppeldis þótt ég hafi kynnst tónlist að einhverju leyti í 

grunnskóla. Þau sendu mig í píanónám, spiluðu tónlist á heimilinu og fóru með mig í 

leikhús og á ýmsa tónlistarviðburði. Ég var lánsöm hvað þetta varðar og þá skipti það 

minna máli hversu lítil tónmenntakennsla var í skólanum. En það er umhugsunarvert hvort 

þau börn sem fá ekkert tónlistarlegt aðhald frá foreldrum og fjölskyldu, fái það bætt upp í 

skólanum. Ég tel það mjög dapurlegt að sum börn fái aldrei að kynnast slíku. Eins og fram 

hefur komið í könnunum í ritgerðinni er tónmenntakennslu enn víða ábótavant í 

grunnskólum landsins sem er vissulega áhyggjuefni. Sem dæmi má nefna að aðeins tveir 

skólar af þeim tíu sem starfandi eru samkvæmt vefsíðu Akureyrarbæjar buðu upp á 

tónmennt síðastliðið skólaár (2016-2017). Þetta kom fram í samtali mínu við Margréti 

Árnadóttur, starfandi tónlistarkennara á Akureyri.  

Ég hugleiddi oft í kennslu síðasta veturs að ég hefði sjálf viljað fá meiri útrás fyrir söng- og 

sköpunargleðina í leikskóla og grunnskóla sem barn og búa síðar að því alla ævi. Ég sé nú 

að allt þetta “grúsk” í æsku var útrás mín fyrir þessa söng- og sköpunargleði. Þá er 

nauðsynlegt að hafa í huga, að ég var svo lánsöm að hafa aðgang að hljóðfærum, “tækjum” 

og “tólum”. Það hafa hins vegar ekki öll börn. Þess vegna er enn ríkari ástæða til að söngur 

og tónmennt séu fastur liður í skólastarfi allra barna.  
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Verkefni þetta hefur fært mér þá niðurstöðu að söngur sé mikilvægur öllum börnum, ekki 

aðeins sem sérstök námsgrein, heldur ennfremur sem tæki fyrir þau til að öðlast allan þann 

félagslega og andlega þroska og ávinning sem upp hefur verið talinn hér að ofan.  Það er 

trú mín að námsgreinin tónmennt verðskuldi tilhlýðilega virðingu allra sem koma að 

uppeldi barna og samsöngur skuli alltaf vera hluti af henni og öðru skólastarfi. Þá er ekki 

síður mikilvægt að bæði kynin geti blómstrað í tónmennt. Æskilegt er að nám 

tónmenntakennara sé markvisst og vel skipulagt og leggi jafna áherslu á alla innri þætti 

námsgreinarinnar.  

Sé vel að skipulagi staðið með fjölbreyttum kennsluháttum og efnisvali má efla tilfinninga- 

og félagsþroska nemenda í gegnum tjáningu og samsöng, þroska líkamsvitund þeirra og 

virkja í leik og söng skapandi huga þeirra á skemmtilegan hátt. Allt stuðlar það að vellíðan 

og almennum þroska sem hefur almenn jákvæð áhrif á nemendur og nám og þroskar þau á 

heildstæðan hátt sem einstaklinga. 

Minn stærsti lærdómur af þessu verkefni er hversu gefandi það er að semja sönglög fyrir 

börn. Það er ekki sjálfgefið að söngur barna haldi sínum sess í skólastarfinu í framtíðinni 

og ljóst að þar skiptir viðhorf kennara, skólastjórnenda og foreldra miklu.  
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Lokaorð 

Kveikjan að þessu verkefni varð til út frá tónsmíðatilraunum sem ég hef stundað í nokkur 

ár. Þar sem tónlist og söngur hefur verið sem rauður þráður í gegnum æviskeið mitt frá 

barnsaldri til fullorðinsára kemur það líklega ekki mjög á óvart að valið inntak 

ritgerðarinnar sé söngur. Eftir á að hyggja er ég ánægð með að hafa nýtt helstu ástríðu 

mína, sönginn og tónsmíðarnar, í þetta verkefni. Það hefur kveikt enn frekari áhuga minn á 

að semja tónlist og þá sérstaklega fyrir raddir. Það eru einhverjir töfrar fólgnir í því að 

heyra eigin sönglög flutt af hópi barna og sjá hversu fljótt þau ná að tileinka sér þau. Þótt 

ég hafi aldrei stundað nám í tónsmíðum þykir mér vænt um þessi sönglög sem framlag mitt 

til söngflórunnar. Ég hef lengi verið sannfærð um að samsöngur auðgi samfélagið og sé 

mannbætandi. Það er því einlæg von mín að samsöngur barna fái fastan stað í öllu 

skólastarfi og hljómi sem víðast í samfélagi þeirra í framtíðinni.  
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Viðauki 1  

Könnun um stöðu tónmenntakennslu á Íslandi 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

2. Hvert er aðalhljóðfæri þitt? 

3. Hefurðu kennararéttindi fyrir grunn- og/eða framhaldsskóla? 

4. Hvert er fæðingarár þitt? 

5. Hvernig er staða tónmenntakennslu á Íslandi, í dag, að þínu mati? 

6. Hvað hefur helst áhrif á stöðu tónmenntakennslu í skólum? 

7. Margir hafa nokkrar áhyggjur af stöðu barnakóra í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og að barnakórastarf sé á undanhaldi. Hver er þín sýn á það? 

8. Hvernig á að greiða fyrir kórstarf í grunnskóla? (t.d. sem kennslu og/eða 

tómstundastarf? Einhvern veginn öðruvísi, tímafjöldi - örstutt). Af hverju? 

9. Hvernig telur þú að best sé að koma kórstarfi inn á venjulegan skóladag 

grunnskólanema? 

10. Hefur þú skoðun á inntaki og eðli námsefnis í tónmennt/kór (m.t.t. yfirfærslu 

menningararfsins og nýrrar ferskar tónlistar þar sem innihaldið er e.t.v. tengdara 

nútímasamfélaginu – fjölbreyttara innihald t.d. lífsleikni, daglegt líf barna, 

tilfinningagreind o.s.frv.?) 

11. Þegar samsöngur er skoðaður út frá fjölgreindarkenningu Gardners má draga þá 

ályktun, að menntagildi söngs sé margþættara en sést á yfirborðinu. Hvernig telur 

þú að hægt væri að koma mikilvægi / ávinningi / menntagildi söngs betur til skila? 

12. Nú er tónlistarkennsla mjög mismunandi á leikskólum.   a. Sérðu mun á þeim 

börnum sem koma úr tónlistarumhverfi og þeim sem gera það ekki? 

b. Væri hægt að finna leiðir til aukins samstarfs leikskóla og grunnskóla hvað 

varðar samsöng og kórastarf? 
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Viðauki 2 

Hér fylgja sönglögin á nótum með hljómum í viðhengi. 
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