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Útdráttur  

Tónlist er stór þáttur í daglegu í lífi leikskólabarna og kennara þeirra. Söngstundir eru á 

flestum leikskólum haldnar einu sinni á dag þar sem börn og kennarar setjast saman niður og 

syngja, spila á hljóðfæri eða hlusta á tónlist.  

Ritgerð þessi sem er lokaverkefni í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri 

er í þremur hlutum. Í fyrsta hluta hennar er fjallað um  og er fjallað tónlist, hreyfingu og 

málrækt út frá Aðalnámskrá leikskóla, þroska barna og fjölgreindarkenningu Gardners.  

Mörg börn eiga auðvelt með að hreyfa sig við tónlist, þau dansa, hoppa og leika sér. Viðbrögð 

þeirra fara eftir þroska og aldri. Tónlist og söngur er innan áhugasviðs flestra barna, þau 

syngja í leik og hafa gaman af að læra lög.  Málrækt er partur af flest öllu starfi leikskólans og 

þeim samskiptum sem við eigum okkar á milli.. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um vinnuna á bak við hugmyndabanka fyrir 

söngstundir innan leikskóla fyrir börn á aldrinum 3-5 ára og þeim fræðum sem hann byggir á. 

Þar eru settar fram upplýsingar um uppsetningu, markmið og leiðbeiningar til kennara. Þriðji 

og síðasti hluti ritgerðarinnar er hugmyndabankinn sjálfur sem samastendur af 12 

söngstundum ásamt aukaefnivið sem hægt era ð nota með söngstundunum. Með þessum 

hugmyndabanka vonast höfundur til að geta gert söngstundir að enn skemmtilegri hluta af 

starfi sínu með leikskólabörnum í náinni framtíð.  
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Útdráttur á ensku 

Music is a big part of the daily activities of children and teachers in pre-school. So called 

,,singing time”, where the children and their teachers sit down together and sing, play some 

instruments or listen to music, is held every day in most pre-schools in Iceland at least once a 

day. 

This thesis is the final projec in order to get a Bachelor degree in pre-school teaching 

at the University of Akureyri. The thesis is divided into three main parts. In the first part 

music, movement and linguistic development is explored from the point of view of the 

Icelandic National Curriculum Guide for Pre-schools from 1999 and Gardners multiple 

intelligence theory. 

Most children find it easy to move around and play when listening to music. Their responses 

are dependant on their age and development, but most of them are interested in singing and 

learning music. Language development plays a major role in most activities in the play-school 

work and is also important in our communications.  

The second part of the thesis describes the work behind the socalled “bank of ideas for 

a singing time” for children aged 3-5 years and the knowledge it is based on as well as  

information for the teacher about aims of the singing time and ideas on how to put them into 

action. 

The third and last part of the thesis is the teaching material for the “Bank of ideas for a 

singing time in play-schools for children aged 3-5 years”. It contains 12 lessons plus extra 

material that can be used alonside. By putting together these 12 lessons the author hopes to be 

able to make the singing times a more educational, interesting and rewarding part of her work 

with these children.  
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1 Inngangur 

Haustið 2008 fór ég í síðara og lengra vettvangsnám mitt í leikskólakennarafræðum við 

Háskólann á Akureyri. Ég var í æfingakennslu á leikskólanum Funaborg í Reykjavík og var 

mjög ánægð þar. Mér fannst kennararnir þar hugmyndaríkir en til að mynda voru 

samverustundir ekki eins dag eftir dag. Ég mundi svo vel eftir þeim tíma þegar ég var að byrja 

sem leiðbeinandi í leikskóla og hafði í raun ekki hugmynd um hvað ég átti að gera í söngstund 

eða samverustund. Þessar stundir urðu því oft á tíðum allar eins. Þær urðu hálfleiðinlegar og 

börnin oft óróleg. Ég setti mér markmið að þær fjórar vikur sem æfingakennslan mín stæði 

yfir yrði ég með söngstundir tvisvar í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum. Ég setti mér 

einnig það markmið að engar tvær söngstundir yrðu eins. Eitt af því sem ég tók eftir í þessum 

stundum var að oftast nær voru þær skemmtilegar bæði fyrir mig og börnin. Ég reyndi að hafa 

alltaf eitthvað spennandi og skemmtilegt. Ef börnin fóru að vera óróleg þá stóðum við upp og 

sungum hreyfilög á borð við Upp, upp, upp á fjall og Höfuð, herðar, hné og tær. Þegar ég hóf 

svo að vinna aftur eftir vettvangsnám sem deildarstjóri á öðrum leikskóla, tók ég eftir því að 

ungt starfsfólk og afleysingarfólk innan deildarinnar virtust vera í svipuðum sporum eins og 

lýst var  hér að framan frá því að ég hóf starf sem leiðbeinandi á leikskóla. Sjálf var ég fljót að 

falla í þessa gryfju aftur þar sem ég hafði hreinlega ekki tíma til að undirbúa söngstundirnar 

mínar. Þegar kom að því að vinna lokaverkefnið fór ég að hugsa hvort ekki væri hægt að gera 

eitthvað sem gæti nýst mér og samstarfsfólki mínu í starfi.  

Upp í huga minn skutust margar hugmyndir og að lokum ákvað ég að gera námsefni 

fyrir 12 söngstundir. Þetta námsefni kalla ég hugmyndabanka fyrir söngstundir. Með 

hugmyndabankanum fylgir aukaefniviður ásamt lýsingu á stundinni sem og leiðbeiningum 

fyrir kennara. Ég ákvað einnig að nota mér þau lög sem ég hafði safnað að mér í gegnum 

tíðina og koma þeim í bók með góðu efnisyfirliti sem auðvelt yrði að fletta í. 

Eftir það fór ég að huga að fræðilega hlutanum. Hver er mín hugmyndafræðilega 

nálgun? Að mínu mati snúast söngstundir aðallega um söng og tónlist og inn í þær fléttist 

málörvun sem er stórt partur af daglegu starfi í leikskólum. Einnig þótti mér spennandi að 

skoða hreyfingu samhliða tónlistinni og hvernig hægt væri að flétta hana inn í 

hugmyndabankann. Það er mat mitt að námsefni skorti þessa þætti og þar sem ég er með 

þessum hugmyndabanka að gera námsefni, mun ég einnig fjalla um námsefnisgerð. 

Vinnan við verkefnið hófst á að safna heimildum um fjölgreindarkenningu Gardners, 

en henni hafði ég kynnst í námi mínu og tel að í gegnum hana nálgist ég efni ritgerðarinnar. 
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Þessi heimildaöflun gekk ágætlega. Síðan var leitað að heimildum um tónlist, söng, málörvun, 

hreyfingu, leik, nám, námsefnisgerð og uppeldi. Erfiðast var að finna heimildir um 

námsefnisgerð fyrir íslenska leikskóla en ekki virðist mikið til af heimildum um það efni. 

Flestar þær heimildir sem ég fann á íslensku sneru að sögu námsefnisgerðar á Íslandi. Þær 

erlendu heimildir sem ég fann sneru flestar að vinnslu kennslubóka og voru miðaðar að 

grunnskólanum. 

 Verkefnið samanstendur af þremur hlutum. Fyrst kemur fræðilegi hluti verkefnisins en 

þar er fjallað um tónlist og tónlistaruppeldi og gerð grein fyrir fjölgreindarkenningu Gardners. 

Síðan er fjallað um söng, hreyfingu, málörvun og námsefnisgerð. Í öðrum hluta ritgerðarinnar 

er fjallað almennt um hugmyndabankann og það sem á bak við hann stendur. Þriðji hluti 

verkefnisins er svo hugmyndabankinn sjálfur. 
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2. Tónlist 

Söngur er stór hluti af leikskólastarfi hérlendis og er sungið í öllum leikskólum landsins flesta 

daga. Margir kennarar nýta tækifærin sem gefast til að syngja með börnunum, en einnig fer 

söngur fram í skipulögðum stundum eða svo kölluðum söngstundum. Þær stundir verða 

viðfangsefnið hér. Söngstundir snúa ekki eingöngu að söng heldur einnig að málörvun og 

almennri þroskaörvun. Sem dæmi má nefna að í söngstundum læra börn texta og efla þannig 

orðaforða sinn. Kennari getur valið að syngja hreyfilög með börnunum og er hann þá að 

tengja saman hreyfingu og tónlist. Tónlist, málörvun og hreyfing eiga sér samsvörun í 

fjölgreindarkenningu Gardners. Kenning hans fellur vel að nálguninni í þessu verkefni og 

styður kenning Gardners mikilvægi söngstunda sem námsefni í leikskólum.  

Tónlist er stór þáttur í lífinu og getur haft mikil áhrif á fólk. Allt frá barnæsku getur 

tónlist haft áhrif á einstaklinga á mismunandi máta. Tónlist getur fengið fólk til þess að rifja 

upp minningar, dansa, gráta og hlæja. Margir kannast við það að börnin í kringum okkur 

syngja mikið, hafa gaman af tónlist og dansa við flest lög sem eru í fjörugri kantinum. Í 

þessum kafla verður tónlist og söngur skoðaður með tilliti til barna, uppeldis, tilfinninga og 

kenningu Gardners um fjölgreind. Tónlistaruppeldi verður einnig skoðað og hvað 

Aðalnámskrá leikskóla segir um tónlist í leikskólastarfi. 

2.1 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner hefur sett fram kenningu sem hann kallar fjölgreindarkenningu og eru 

greindirnar sem um ræður átta talsins. Þær eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind 

og umhverfisgreind.1  

Gardner telur að sérhver einstaklingur búi yfir öllum átta greindunum. Armstrong 

tekur fram að fjölgreindarkenningin sé ekki persónugerðarkenning sem snýr að því að finna út 

hvaða greind hver og einn býr yfir. Kenningin snýst um hugræna starfsemi og tilgátan snýr að 

því að hver og einn hafi færni á öllum sviðum. Mismunandi er hvernig greindirnar starfa 

saman hjá hverjum einstaklingi. Meðan sumir búa yfir mikilli starfsemi innan allra greinda, en 

aðrir búa yfir einungis einföldustu undirstöðuatriðum greindanna. Algengast er þó að fólk sé 

mitt á milli þessara tveggja póla. Þá er til dæmis hægt að hafa misþróðaðar greindir sumar 

greindir mikið, aðrar miðlungs og einhverjar tiltölulega lítið.2  

                                                 
1 Armstrong. 2001: 17 
2 Armstrong. 2001: 20-21 
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  Í rannsókn Mills þar sem skoðuð voru viðhorf foreldra og kennarar til meðal annars 

tónlistargreindar, kom fram að 57% foreldra sem tóku þátt í rannsókninni tilgreindu að sumar 

greindirnar eru mikilvægari en aðrar. Tónlistargreind var í fimmta sæti en sú sem foreldrar 

töldu mikilvægasta var málgreind. Margir foreldrar eða 94% gáfu til kynna að einhvers konar 

tónlist ætti að eiga sér stað innan skólastofunnar. Misjafnar ástæður voru gefnar fyrir þessari 

skoðun foreldranna en sumir þeirra töldu tónlist mikilvæga því hún var í námskrá skólans. 

Aðrir minntust á að tónlist hjálpaði börnunum að læra og muna. Kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru allir sammála um að þróun tónlistargreindar væri börnunum mjög 

mikilvæg. Kennarnir trúðu því samt einnig að með því að styrkja eina greindina þá styrkjast 

hinar með. Haft er eftir einum kennara í greininni að auðvitað sé mismunandi hvaða greind 

nýtist einstaklingnum, eftir því hvaða sviði hann endar á að vinna við. Tónlistargreind til 

dæmis nýtist ef til vill ekki manni sem vinnur við fiskvinnslu.3  

 Samkvæmt fjölgreindarkenningunni búa allir einstaklingar yfir öllum greindunum frá 

fæðingu. Þegar börn mæta í skólann er mismunandi hvaða greindir eru þróaðar hjá hverju og 

einu barni. Sem þýðir að hvert barn býr yfir mismunandi styrkleikum og veikleikum sem 

ákvarða hversu auðvelt eða erfitt getur orðið að læra efni sem kennt er á vissan hátt. Hver 

nemandi býr yfir vissri námsleið sem byggist á þeim greindum sem eru þróaðar hjá 

einstaklingnum. Því geta verið margar námsleiðir innan hverrar skólastofu. Ómögulegt getur 

þó verið fyrir kennarann að miða námið út frá öllum þeim námsleiðum sem eru innan 

bekkjarins en kennarinn getur sýnt nemendunum hvernig þeir geti nýtt þróuðu greindirnar 

sínar til að hjálpa sér að læra greinar sem falla undir þær greindir sem barnið er ekki nógu 

þróað í. Kennarinn getur til að mynda bent barni með þróaða tónlistargreind á að semja lag 

um námsefni sem það á erfitt með að læra.4 

2.2 Tónlist og börn 

Í Aðalnámskrá leikskóla eru tilgreind námssvið sem eru áhersluþættir leikskólauppeldis á 

Íslandi. Námssviðin eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, 

menning og samfélag.5 Tónlist er eitt þessara sviða og fellur söngur þar undir. Er börn leika 

sér syngja þau oft á tíðum, hjala, raula eða söngla. Þetta er talið að þau geri ósjálfrátt af 

lífsgleði og ánægju. Börn geta einnig átt það til að syngjast á í leik. Þetta er athæfi sem ætti að 

                                                 
3 Mills. 2000: 12 
4 Brualdi. 1996: 3 
5 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 19 
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hvetja þau til að gera, þar sem það örvar skapandi þátt söngsins. Tónlist og söngur tvinnast 

saman og á að veita börnum tækifæri til að bæði njóta og iðka tónlist innan leikskólanna.6  

   

  Í tónlistaruppeldi leikskóla á að stuðla að því að barn þroski með sér 

- Næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjandi 
- Frumkvæði og frjálsa, skapandi tjáningu og túlkun á tónlist7 

 

Áslaug Benediktsdóttir og Hólmfríður Gunnlaugsdóttir ræða í grein sinni Tal og tónar 

að syngjandi barn sé glatt barn. Þær ræða einnig um að börn sem eru lengi að byrja að tala 

geta notið sín í söngtextum sem þau hafa lært og kunna. Börn njóta þess að syngja hvort sem 

þau skilja lagatextana eða ekki. Flest börn hafa gaman af sögum sem eru sagðar með 

hljóðfæraleik.8  

Guðbjörg Jónsdóttir telur að tónlistarþekking geti haft áhrif á þætti eins og minni, 

sköpunarhæfni, ímyndunarafl og einbeitingu. Hún leggur áherslu á skapandi starf og getur 

tónlist til að mynda fallið þar undir og skipað stórt hlutverk. Hún telur einnig að tónlist hafi 

jákvæð áhrif á tilfinngalegan og félagslegan þroska barna.9 Í greininni The Role of Musical 

Intelligence in a Multible Intelligences Focused Elementary School fjallar Mills um rannsókn 

á fjölgreindarkenningu Gardners sem framkvæmd var í Florida í Bandaríkjunum.10 Foreldrar 

sem tóku þátt í rannsókninni á tónlistargreind innan skóla sem starfa eftir 

fjölgreindarkenningu Gardners telja tónlist mikilvæga því hún getur auðgað minni barna og 

hjálpað þeim að læra.11  

Sigríður Pálmadóttir sem hefur um árabil kennt leikskólakennaranemum tónlist í 

skólastarfi segir tónlist kalla á hreyfingu frá börnum. Hún nefnir dæmi um þetta, að eins árs 

barn dillar fæti, hendi eða höfði, meðan sex mánaða gamalt barn hreyfir hendur og fætur við 

tónlist. Áður en börn hafa hæfileikann til þess að ganga hafa þau mjög gaman af því að 

fullorðnir haldi þeim í fangi sér og dansi með þau við tónlist.12 Sigríður talar um að í 

tónlistarkennslu barna eigi börnin að vera í hlutverki rannsakenda. Í bók sinni Tónmennt talar 

hún um að heppilegt sé að hafa tónlistarkennslustund einu sinni í viku þar sem börnin fá að 

                                                 
6 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24-25 
7 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24 
8 Áslaug Benediktsdóttir og Hólmfríður Gunnarsdóttir. 1992: 12 
9 Guðbjörg Jónsdóttir: 8 
10 Mills. 2000: 2 
11 Mills. 2000: 12 
12 Sigríður Pálmadóttir. 1989: 3 



6 

 

handfjatla ýmsa hljóðgjafa. Bæði keypt hljóðfæri og annað sem hægt er að búa til hljóð með, 

svo sem lykla, spiladósir, leikföng og annað. Hún talar líka um að söngur eigi að vera hluti af 

daglegu starfi skólans. Söngstund geti verið hluti af samverustundum, vinnustund eða jafnvel 

farið fram í fataklefanum.13  

Nemendur sem tóku þátt í rannsóknin Mills voru allir nemendur í grunnskólum sem 

störfuðu eftir fjölgreindarkenningunni. Nemendur voru spurðir hvað þeir hefðu lært í tónlistar 

starfi í skólanum og nefndu þeir að sönglög væru þeirra dýrmætasta reynsla í náminu. Þau 

sýndu viðmælanda sínum að þau höfðu lært, há og lág hljóð, söng og nefndu tónlistarhugtök 

eins og takt.14  

Sigríður Pálmadóttir ræðir um sjálfsprottin söng barna sem og Aðalnámskrá 

leikskóla.15 Sigríður telur mikilvægt að gefa sjálfsprottnum söng barna gaum.16 Algengt er að 

börn á leikskólalaldri syngi lög með eigin nefi, breyti þá laglínu eða texta sem eru oft á tíðum 

athyglisverðar og vert að veita athygli. Börn hafa ánægju af söng sem fjallar um þau sjálf. 

Hægt er að nýta sér svona spunalög um börnin og daglegar venjur þeirra á margan hátt.17  

Sigríður telur einnig mikilvægt að kennarinn líti á tónlistina sem part af daglegu starfi. 

Kennarinn þarf að mati Sigríðar að bera vissa hæfnisþætti:  

1. Að hafa sannfæringu um gildi tónlistar í uppeldinu. 

2. Að kunna skil á frum og túlkunarþáttum tónlistar og geta  

          unnið frjálst með þá í samskiptum í börn. 

3. Að vera lagviss. 

4. Að geta spunnið laglínu- og rýtmastef. 

5. Að geta tengt tónlist og hreyfingu. 

6. Að hafa þjálfun í meðferð hljóðgjafa. 

7. Að hafa þjálfun í virkri hlustun.18  

Þó gott væri að kennarinn væri gæddur öllum þessum hæfileikum á sviði tónlistar þá 

er það oft á tíðum ekki svo. Reynsla og færni á sviði tónlistar hjálpar kennurum þó svo að 

kennarar eigi ekki að láta litla trú á eigin hæfileikum stoppa sig til þess að kenna börnum að 

læra og njóta tónlistar. 

 

                                                 
13 Sigríður Pálmadóttir. 1989: 42-45 
14 Mills. 2000: 11 
15 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24 
16 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24 
17 Sigríður Pálmadóttir. 1989: 18-20 
18 Sigríður Pálmadóttir. 1989: 47 
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2.3 Tónlist og leikur barna 

Rannsóknir sýna að börn læra í gegnum bæði hlutverkaleik og leik. Áhrifaríkasta leiðin til að 

ná til barna er með því að nota leiki. Í leik tjá börn sig, þau tjá sínar tilfinningar, þrár og 

hugsanir. Þessi atriði tjá börnin bæði með orðum og án þeirra. Einnig nota þau leik til þess 

vinna úr upplýsingum. Hægt er að tvinna leik og tónlist saman á einstakri braut til lærdóms. 

Tónlist getur auðgað reynslu barna á svo margvíslegan hátt. Fullorðnir geta aðstoðað við 

lærdóm barnanna til dæmis með því að hjálpa þeim að syngja vögguvísu fyrir dúkkur og 

hjálpa þeim að finna til hljóð sem passa við bílaleik.19 Leikur innan leikskóla er háður 

viðhorfum, afstöðu og því hvort starfsfólkið er örvandi eða letjandi í leiknum. Ennfremur því 

hvernig starfsfólk nýtir það rými sem býðst hverju sinni. Leikurinn á að byggjast á börnunum, 

þeim þroska, upplifunum, reynslu og eðli sem hvert barn býr yfir. 

 Valborg Sigurðardóttir segir einkenni leiks vera hversu ánægjulegur gleðigjafi hann er. 

Börnum jafnt sem fullorðnum finnst gaman að leika sér. Leikur er sjálfsprottin athöfn sem 

hefur hefur ekki ytra takmark. Það er leikurinn sjálfur sem veitir barninu gleði og ánægju ekki 

afrek leiksins eða árangur. Barn getur byggt hús úr kubbum einungis til að byggja það. Þá er 

markmið barnsins að byggja húsið en ekki að nota það. Húsið hefur því ekkert notagildi í leik 

barnsins. Í virkum leik verða börn niðursokkin og hugfangin. Leikurinn á hug þeirra allan 

þann tíma sem hann stendur yfir. Börn leika sér af fúsum og frjálsum vilja án allra skylda og 

án þess að leikurinn breytist í kvöð. Leikurinn er frjáls athöfn barnsins. Þykjustuleikur er stór 

hluti af leik barna. Í þykjustuleik læra börnin að þau geta verið eitthvað annað en þau eru. Þau 

læra að hlutir geta þjónað öðrum tilgangi en lögun og form þeirra gefur upp. Í þykjustuleik 

látast börnin oft vera önnur manneskja og samsama sig hegðun og skapgerðareinkenni 

hennar.20 

Leikurinn er dýrmætasta náms- og þroskaleið leikskólabarna. Í leik uppgötva þau nýja 

þekkingu, tilfinningar leikni og athafnir. Þau fá með leik tækifæri til að tjá tilfinningar sínar 

og ná að fá útrás fyrir þær, auk þess sem sköpunarþörf þeirra og hugmyndaflug fá að birtast í 

leik þeirra. Börn læra ýmislegt í leik eins og að vinna saman, ýmsar samskiptareglur og að 

taka tillit til annarra barna. Þroski barnsins, bakgrunnur og uppeldisumhverfi barnsins mótar 

þróun leiksins. Í sjálfsprottnum leik eru börn sjálfstæð og stjórnandi. Þau skapa leikinn út frá 

eigin upplifunum og eigin hugarheimi. Í sjálfsprottnum leik taka þau ákvarðanir og leysa sjálf 

úr vandamálum þau eru upptekin af augnablikinu þar sem það er leikferlið sem skiptir 
                                                 
19 Palmer. 1993: 4 
20 Valborg Sigurðardóttir. 1991: 108-114 



8 

 

höfuðmáli. Börnin eru laus við utanaðkomandi reglur og fara eftir þeim reglum sem þau setja 

sjálf hvort sem það er út af fyrir sig eða í samráði við leikfélagana.21 Í bæði skipulögðum leik 

og sjálfsprottnum leik eiga börnin til að söngla, raula og hjala af lífsgleði og ánægju. Þessum 

sjálfsprottna söng í leik ber að gefa gaum og örva.22  

Ef skoðuð er tónlistargreind Gardners þá er tónlistargreindin sú fyrsta sem kemur fram í 

lífi hvers einstaklings.23 Að mati hans stendur tónlistargreind fyrir hæfileikann til að skynja, 

meta, skapa og tjá margvíslega tónlist.24 Gardner segir að þó allir búi yfir öllum þeim 

greindum sem fram koma í kenningu hans þá er þörf á að örva allar greindirnar þó að 

styrkleiki einstaklinga sé mismunandi. Gardner leggur samt áherslu á að hlúa þurfi að öllum 

sjö greindunum.25  

Sigríður Pálmadóttir ræðir í sinni grein um tónlistaruppeldi forskólabarna, að 

tónlistarhæfni sé eitthvað sem sumir einstaklingar fái í vöggugjöf en aðrir ekki. Sjálfsprottinn 

söngur byrjar snemma hjá börnum og þau eru fljót að læra lög sem sungin eru fyrir þau. 

Sigríður talar um að ekki séu öll börn jafn næm fyrir tónlist en tónlistarnæmi sé eitthvað sem 

hægt er að byggja upp hjá þeim. Rannsóknir hafa sýnt að á leikskólaárunum eru börnin á 

mikilvægu skeiði í tónlistarþroska. Því sé mikilvægt að örva tónlistarhæfni þeirra á þeim 

árum. Það er til dæmis hægt að gera með daglegum söngstundum þar sem sungin eru lög sem 

valin eru með ritma, tónsvið og takttegund í huga, svo eitthvað sé nefnt. Sigríður mælir með 

að önnur tónlistarkennsla fari fram í minni hópum þar sem börnin geta fengið að handfjatla 

hljóðfæri og aðra hljóðgjafa.26  

Tónlistargreindin er sú greind sem gerir fólki kleift að skapa og njóta tónlistar. 

Tónlistargreindin gerir okkur mögulegt að skynja, greina og umbreyta tónlist. Hún er 

misþróuð hjá fólki og er mjög þróuð til að mynda hjá tónlistarmönnum. Nemendur í 

grunnskóla sem eru með þróaða tónlistargreind geta nýtt sér hana til náms með þeim hætti til 

dæmis að fá að nota forrit sem tengir saman bókstafi og hljóð stafanna við tónlist. Mikilvægt 

er fyrir kennara að vita að allir hans nemendur eru ólíkir og það þarf að koma öllum 

greindarsviðum inn í námsefnið.27 

                                                 
21 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 11-12 
22 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24 
23 Gardner. 1998: 99 
24 Armstrong: 14 
25 Andress. 1992: 27-28 
26 Sigríður Pálmadóttir: 19-21 
27 Björg Vigfúsína Kjartansdóttir ofl. 
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Gardner hefur rætt um næmi fyrir tónlist og flokkar þá í frum- og túlkunarþáttum þar má 

nefna sem dæmi tónhæð, hraða, styrk, blæ, form og tónlengt. Einhverjir þessara þátta eru 

eitthvað sem tveggja mánaða gömul börn eiga að geta líkt eftir. Hann heldur því einnig fram 

að börn séu næmari fyrir tónlist en móðurmáli sínu. Rannsóknir Gardners hafa að einhverju 

leyti sýnt fram á að einstaklingurinn búi yfir tónlistargreind frá fæðingu. Utanaðkomandi 

þættir koma svo til sögunnar og hafa áhrif á þroska og breytingar á þessum 

tónlistarhæfileikum.28 

2.4 Tónlistaruppeldi  

Tónlist er órjúfanlegur þáttur í hverju samfélagi. Oft er fyrsta einstaklings af söng þegar 

sungið er fyrir hann sem ungabarn. Svo taka við afmælissöngvar fyrir fjölskyldu og vini, 

klappað, fagnað á íþróttaviðburðum, sungið í brúðkaupum og jarðaförum. Þessi tónlistarlega 

hegðun býr í flestum samfélögum þó svo að tónlistahæfileiki hvers og eins sé 

einstaklingsbundinn.29  

Áhrif tónlistar á börn sjást fljótt en fram að sex mánaða aldri getur ákveðin tónlist haft 

svæfandi og róandi áhrif á börn en eftir sex mánaða aldur fara börnin að taka eftir takti og 

hljóðum sem hafa reglulega tíðni. Í kringum þennan aldur fara börn að hreyfa sig við tónlist 

og endurtaka þau hreyfingarnar aftur og aftur, án þess þó að hreyfingarnar séu í takt við 

tónlistina. Endurtekningar einkenna oft hreyfiþroska barna á þessum aldri.30 

Gott er að lögð sé áhersla á hreyfilög í tónlistaruppeldi. Hreyfilög geta þó komið niður 

á frjálsri hreyfingu með tónlist. Ef hreyfilög eru eingöngu notuð í tónlistaruppeldinu þá geta 

þau komið í veg fyrir sköpun barnanna sjálfra. Þá nær frjáls sköpun einstaklingsins ekki að 

njóta sín.31 

 Helga Rut Guðmundsdóttir segir að öll börn fæðist með meðfædda 

tónlistarhæfileika.32 Fullyrðingu af þessu tagi er erfitt að sanna en þó er víst að oft sést það á 

þeim viðbrögðum sem börn sýna við tónlist, sjálfsprottnum söng barna og því hvernig þau 

haga sér í nálægð við hljóðfæri. Þegar börn hafa náð nógu góðu valdi á hreyfingum sínum 

byrja þau að hreyfa sig við tónlist sem þau heyra. Flest börn syngja mikið og við hvaða tilefni 

sem er, en ung börn syngja mest fyrir sig sjálf. Oft á tíðum er söngurinn hluti af leik barnanna 

                                                 
28 Guðbjörg Jónsdóttir. 1998: 5 
29 Andress. 1992: 26 
30 Herdís H. Oddsdóttir. 2004: 30-31 
31 Þorfinnur Guðmundsson. 1983: 4-5 
32 Helga Rut Guðmundsdóttir. 2006: 20 
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eða þá að börnin eru að hugsa upphátt í gegnum sönginn. Hljóðfæri er eitthvað sem heillar 

flest öll börn og afar sjaldgæft er að hvetja þurfi börn til að prófa hljóðfæri. Oft sýnist sem svo 

að píanó, flautur, hristur eða hvaða hljóðfæri sem er dragi börn að sér eins og segull. 

Tónlistarhæfileiki hvers einstaklings er mismunandi þó er ljóst að börn hafi það byggt í sér að 

geta skilið og tileiknað sér tónlist með því móti sem tónlist höfðar til þeirra. Einnig virðast 

þau búa yfir eðlislægri hvöt til að tjá sig með tónum og töktum.33  

Peter Whiteman rannsakaði söngmenningu ungra barna. Í grein sinni fjallar hann um 

rannsóknina út frá þremur stöðum í ríkinu New South Wales í Ástralíu. Hann spurði þriggja 

spurninga: Hversu ung syngja börn? Með hverjum syngja þau? Hver er uppspretta söngs 

þeirra og hver er staða söngs og afstaða til söngs innan fjölskyldu barnanna?34 Í niðurstöðum 

Whiteman kemur fram að litið var á söng sem einn þátt í tónlistarkennslu barna. Sumir töluðu 

þó um að söngur ætti að vera partur af víðari tónlistarkennslu en ekki einn þáttur af 

tónlistarkennslu. Börn og foreldrar sem tóku þátt í þessari könnun höfðu skýrar hugmyndir 

um hvaða þýðingu söngur og það að vera söngvari hefur. Öllum þeim fullorðnu sem tóku þátt 

í rannsókninni þótti mikilvægt að syngja með börnum. Fram kom að fullorðna fólkinu fannst 

þróun tónlistarhæfileika barna ekki ástæða þess hversu mikilvægan þau töldu söng vera. 35 

 Hægt er að velta fyrir sér hvort foreldrar sem syngja með börnum sínum séu að sinna 

tónlistarlegu uppeldi þeirra. Tónlistaruppeldi er það sem á sér stað ef barn er alið upp við 

beinar tónlistarlegar athafnir svo sem hljóðfæraleik, söng, hlustun og dans. Þar er hægt taka 

mið út frá hæfileikum, þroska og áhuga barna sem nýtt er til að ýta undir tónlistaruppeldi 

barnsins. Tökum eitt dæmi: Barn býr í litlu samfélagi þar sem það tekur þátt í þeim 

tónlistarlegu hefðum sem þar eru til staðar svo sem söng, hljóðfæraleik eða dansi. Barnið fær 

að taka þátt á eigin forsendum og lærir hefðirnar samhliða því sem þroski og hæfileikar leyfa. 

Þetta er dæmi þar sem engin formleg tónlistarkennsla á sér stað. Til að mynda hefur 

sönghefðin verið mjög ríkjandi á Íslandi. Það má því velta þeirri spurningu upp hvort um gott 

tónlistaruppeldi sé að ræða þegar börn búa við mikinn söng og læra sönglög og kvæði í 

uppeldi sínu? 36 

 

                                                 
33 Helga Rut Guðmundsdóttir. 2006: 28-31 
34 Whiteman. 2005: 2 
35 Whiteman. 2005: 5-7 
36 Helga Rut Guðmundsdóttir 2006: 20-22 
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3. Hreyfing og börn 

Hreyfing er annað af námssviðum Aðalnámskrá leikskóla. Þar kemur fram að börn hafa ríka 

þörf fyrir hreyfingu. Þau hafa þörf fyrir frjálsa og óhindraða hreyfingu. Því ber að leggja 

áherslu á að leikskólabörn hljóti hreyfingu og hreyfiuppeldi við hæfi. Hreyfing stuðlar að 

líkamlegri og andlegri vellíðan einstaklingsins og hefur hún auk þess áhrif á heilsu, snerpu og 

þol. Með iðkun hreyfileikja læra börn á sinn eigin styrk og getu og sjálfstraust þeirra vex. 

Samhliða því eykst samhæfing hreyfinga, jafnvægi og öryggi þeirra. Í hreyfileikjum læra 

börnin einnig að meta aðstæðurnar sem þau eru í, læra að velja og hafna og að þora. Með 

hlaupaleikjum reyna börnin á þrótt og úthald. Gott er að hafa hvíld og slökun í lok þess háttar 

leikja. Með því fyrirkomulagi fá börnin tækifæri til að læra muninn á slökun og spennu.37  

Á fyrstu fimmtán mánuðunum ævinnar læra flest börn að velta sér, sitja, skríða, 

standa, ganga meðfram húsgögnum, standa upp sjálf og ganga.38 Á leikskólaárunum ná börnin 

tökum á ýmsu öðru sem lítur að grófhreyfiþroska svo sem að hlaupa, detta og koma sér á 

fætur eftir fall. Við þriggja ára aldur hafa börn náð tökum á að hlaupa fram og til baka, hoppa 

upp og niður og fram og til baka. Á þessum tímapunkti framkvæma þau þessar hreyfingar 

einungis af gleðinni sem þeim fylgir. Við fjögurra ára aldur gera þau enn sömu hreyfingarnar 

en eru orðin ævintýragjarnari. Á þessum tímapunkti geta þau farið að klöngrast í 

klifurgrindum. Fimm ára börn eru orðin ennþá ævintýragjarnari og sjást ósjaldan framkvæma 

glæfrabrögð í fyrrnefndum klifurgrindum. Á þessum tímapunkti hafa börnin mjög gaman af 

kapphlaupi við vini og foreldra.39  

Á fyrstu æviárunum ná börn einnig tökum á ýmsum fínhreyfingum til að mynda að 

kubba, klippa út, krassa og teikna. Við þriggja ára aldur eru börn farin að geta byggt háar 

byggingar af mikilli einbeitingu án þess þó að byggingin sé bein. Börnin búa ekki yfir mikilli 

nákvæmni við til dæmis púsluspil og geta verið klunnaleg við að koma bútunum fyrir á sínum 

stað. Við fjögurra ára aldur hafa þau öðlast meiri færni við fínhreyfingar og eru orðin 

nákvæmari. Þau halda áfram að byggja háa turna úr kubbum en þörf þeirra fyrir að kubbarnir 

fari á réttan stað veldur því oft að byggingin fellur. Þegar börnin ná fimm ára aldri hefur færni 

þeirra þróast enn frekar. Þau hætta að byggja turna úr kubbum og fara að byggja hús eða 

                                                 
37 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 19-20 
38 Santrock. 2006: 229 
39 Santrock. 2006: 229 
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kirkjur til að mynda. Á þessu aldursári hafa þau öðlast meiri færni við að nota augu og líkama 

saman.40  

Oft er hægt að tengja saman hreyfingu og útiveru og komast börnin þá í samband við 

náttúruna þar sem þau skynja sitt nánasta umhverfi og læra að meta það. Utandyra er hægt að 

hleypa börnunum í ærslaleiki. Þar er einnig hægt að leyfa meiri hávaða en innandyra. 

Leikvellir leikskólanna ættu að vera til þess fallnir að hægt sé að stunda þar alls konar 

hreyfileiki sem bæði eru sjálfsprottnir og skipulagðir. 41 

Jóhann Arnarsson var skólastjóri Íþróttaskóla barna árið 1995 og er það mat hans að 

hreyfiþroski hafi áhrif á félagslegan þroska barna. Börn sem búa yfir góðum hreyfiþroska eru 

líklegri til að standa betur að vígi félagslega en þau börn sem eru styttra á veg kominn í 

hreyfiþroskanum. Jóhann segir að leggja eigi áherslu á að börn hreyfi sig.  

 

,,Það barn sem hefur góða (...) hreyfifærni (...) og getur þar af leiðandi hreyft sig á  

auðveldan og leikandi hátt á léttara með ýmsa aðra færni s.s. lestur, skrift og reikning,“. 
42  

 

Eins og áður sagði er hreyfiþroski góður fyrir félagslega stöðu barna. Jóhann 

Arnarsson hefur bent á að til eru fjölmargar erlendar rannsóknir sem sýna fram á að góður 

hreyfiþroski auki sjálfstraust barnanna. Hreyfiþroskinn styður málþroska og vitsmunaþroska 

og þar með auðveldar hann lestrar- og stærðfræðinám. Jóhann segir frá rannsókn sem gerð var 

í norskum skóla þar sem var lögð sérstök áhersla á alhliða hreyfinám seinfærra barna í 1-4 

bekk. Lögð var áhersla á jafnvægi, samhæfingu og takt og var niðurstaðan sú að flest þessara 

barna sýndu eðlilega námsgetu í 4 bekk ólíkt samanburðarhópnum sem hafði ekki fengið 

sambærilega þjálfun. Jóhann segir að hreyfiuppeldi sé til þess fallið að búa barninu aðstæður 

þar sem það getur hreyft sig á eigin forsendum. Hann segir æfingarnar eiga að vera 

markvissar og að þær skuli örva sem flestar skynstöðvar svo sem jafnvægisskyn, snertiskyn, 

heyrnarskyn og sjónskyn.43 

Þegar börn hafa aflað sér grunnhreyfifærni þá þurfa þau ekki að eyða allri sinni orku í 

hana og geta þar af leiðandi eytt tímanum í þau verkefni sem þau glíma við hverju sinni. Í 

hreyfingu með tónlist hafa börnin möguleika á að tjá það sem þau upplifa á þeim tíma sem 

þau eru að hlusta. Með því að hvetja börn til þess að hreyfa sig við tónlist er hægt að opna 

                                                 
40 Santrock. 2006: 229-230 
41 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 19-20 
42 Nanna K. Cristianssen. 1995: 46-47 
43 Nanna K. Cristianssen. 1995: 46-47 
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fyrir nýjar tjáskiptaleiðir hjá börnunum. Þau þurfa að finna að þeim er óhætt að hreyfa sig við 

tónlistina á sinn eigin hátt.44 Flest börn hreyfa sig eftir tónum, snúa sér í hringi, hoppa og 

rugga sér þar sem þeim er eðlilslægt að tengja hljóð og tóna við hreyfingar líkamans.45 Þegar 

börnin dansa þurfa þau að finna að þeim er óhætt að láta ímyndunaraflið ráða og þau þurfa að 

fá tækifæri til að hugsa sjálfstætt og búa sjálf til sínar hreyfingar.46 

Samkvæmt fjölgreindarkenningu Gardners er líkamshreyfigreind sú færni að nota 

allan líkamann til tjáskipta. Líkaminn er notaður til að tjá tilfinningar og hugmyndir, leikni til 

að búa til hluti og beita þeim. Greindin felur í sér ýmisskonar færni eins og samhæfingu, 

jafnvægi, fingrafimi, hraða og sveigjanleika. Þeir sem búa yfir hreyfigreind hafa hæfni til að 

stjórna eigin líkama, beita verkfærum og handleika hluti. Þeir sem búa yfir mikilli 

hreyfigreind geta orðið íþróttamenn, myndhöggvarar og listamenn svo dæmi séu nefnd. 47 

Hreyfing innan leikskólastarfs fer yfirleitt fram í hópum og fá börnin þar tækifæri á að 

styrkja félagslega færni sína. Hreyfing er stór hluti af tjáningarferli mannsins og með 

hreyfingu ná börn sambandi við umheiminn. Þau nota líkamann og svipbrigði til að sýna 

tilfinningar og hugsanir sínar. Þetta sést vel hjá börnum sem eiga erfitt með að hemja skap sitt 

en þau börn eiga það til að stappa niður fótunum af reiði eða hoppa af einskærri gleði, hnipra 

sig saman í sorg og skella hurð í bræði. Líkamstjáning af þessu tagi sýnir okkur hvernig 

barninu líður hverju sinni.48  

Flest börn nota líkamann til tjáskipta. Börn þurfa líka að læra að nota málið sitt. Innan 

leikskólanna kannast margir starfsmenn eflaust við að flest börn nota líkamann til tjáskipta, 

þau ráðast á hvort annað ef þau eru reið, þau faðmast ef þau eru glöð. Þetta á sér stað meðan 

þau eru að læra að nota tungumálið til tjáskipta. Því er hægt að álykta að málörvun sé einnig 

mjög mikilvæg innan leikskólastarfsins.  

 

 

                                                 
44 Þorfinnur Guðmundsson. 1983: 2-4 
45 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24-25 
46 Þorfinnur Guðmundsson. 1983: 2-4 
47 Armstrong. 2000: 14-17 
48 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009: 8-9 
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4. Málörvun 

Málrækt er þriðja námssvið í Aðalnámskrá leikskóla sem fjallað er um hér. Enda er 

málið eitt af okkar mikilvægastu boðskiptatækjum. Móðurmálið er eitt af því sem tengir fólk 

saman og getur aukið samkennd einstaklinga.49 

Það er hverjum manni mikilvægt að búa yfir hæfileika til tjáskipta. Flest börn fæðast 

með þann hæfileika að geta tjáð sig með hljóðum. Með aldrinum eykst hæfni þeirra til að búa 

til hljóð samfara þroska talfæra og taugakerfisins. Á fyrsta mánuði ævi sinnar byrja börn að 

hjala, þá er barnið oftast að gefa frá sér ánægjuhljóð, en börnin nota einnig nöldur og grát til 

að tjá tilfinningar sínar og langanir. Í kringum 5-6 mánaða aldur fara börnin svo að tengja 

saman sam- og sérhljóða og mynda þar með hljóð eins og ma, da og fleira. Þetta skeið kallast 

babl-skeið. Þegar barnið nær 10-12 mánaða aldri þá fer barnið að tvítaka sama atkvæðið og 

fer bablið þá að líkjast orðum eins og mama, baba, dada og svo framvegis. Fullorðnir byrja 

snemma að tala við börnin sín og túlka þeir hljóð sem barnið gefur frá sér sem innlegg í 

samtöl þeirra. Í kringum 3-4 mánaða aldur geta börn haldið uppi samræðum við fullorðna. 

Þessi samtöl geta varað í góðan tíma þar sem sá fullorðni og barnið horfast í augu og skiptast 

á að ,,tala“. Þó svo að barnið hjali og fullorðni einstaklingur sé ef til vill að tala barnamál á 

móti þá er það skýrt að þessir tveir aðilar skilja hvorn annan og eru að lýsa ánægju sinni yfir 

stundinni sem þeir eiga saman.50 

Hæfileiki til máls er eitthvað sem flest börn eru talin búa yfir. Málgreind Gardners er 

sá hæfileiki að geta haft áhrif með orðum, bæði skriflega og munnlega. Þessi greind skiptist í 

fjóra meginhluta sem einstaklingurinn getur notað sér í hag. Þeir eru í fyrsta lagi setningafræði 

og formgerð tungumáls, í öðru lagi hljóðfræði, í þriðja lagi merkingarfræði sem er í raun 

þýðing tungumáls og loks í fjórða lagi sveigjanleiki tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Með 

þessum fjórum meginþáttum má nýta sér tungumálið til að sannfæra aðra og til að taka 

sjálfstæða afstöðu. Mál er hægt að nota til að muna upplýsingar eða annað sem maður hefur 

gleymt og til að að útskýra fyrir öðrum.51 

 Þegar barn nær eins árs aldri samanstendur orðaforði þess oft af um þremur orðum 

sem geta verið, mama, baba og datt. Mismunandi er hvernig eða hversu hratt orðaforðinn 

eykst. Áður en barn byrjar að tala eru foreldrarnir oftast nær farnir að skilja það sem barnið 

segir. Foreldrarnir láta eins og barnið sé að gefa frá sér skiljanleg hljóð og hafa rannsóknir 

                                                 
49 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 20 
50 Hrafnhildur Ragnarsdóttir. 1993: 28-31 
51 Armstrong. 2001: 14-16 
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sýnt fram á að mæður og feður eru mjög næm á hegðun síns eigin barns og og geta nýtt sér 

það til samræðna við barnið. Með þeim viðbrögðum sem barnið fær við bablinu sínu lærir það 

hvernig það getur breytt sínum túlkunum til að ná fram tilætluðum áhrifum.52  

 Flest börn segja sitt fyrsta orð við þrettán mánaða aldur. Þó þekkist að löngu fyrir 

fyrsta orðið eru börn farin að gera sig skiljanleg við foreldra sína. Það gera þau með 

bendingum og einhvers konar hljóðum sem foreldrarnir skilja. Á sama tímapunkti og barnið 

segir sitt fyrsta orð skilur það í kringum fimmtíu orð þó það geti ekki sagt svo mörg orð fyrr 

en um átján mánaða aldur.53  

Eins og áður hefur komið fram nota ung börn hljóð og hreyfingar til tjáskipta. Þau nota 

svipbrigði og líkamann og þess vegna þurfa foreldrar að bregðast vel við líkamstjáningum og 

hjali barna sinna. Börn læra móðurmál sitt með því að hlusta á aðra tala og er endurtekning 

stór hluti af þessu lærdómsferli. Börnin leika sér að hljóðunum og síðar meir koma fram orð 

sem börnin endurtaka aftur og aftur meðan þau eru að læra þau.54  

4.1 Málörvun í leikskólastarfi 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla tengja móðurmálið og bókmenntaarfur saman fortíð og 

nútíð þjóðarinnar. Tenging þessi er ein ástæða þess að leggja þarf áherslu á málrækt. Hægt er 

að leggja áherslu á málrækt með samtölum, krefjandi spurningum, með því að lesa fyrir börn, 

kenna þeim kvæði og þulur og segja þeim sögur. Einnig skal hvetja börn til að segja sjálf frá, 

spyrja og hlusta af athygli á aðra. Málörvun ætti að flétta inn í sem flesta þætti daglegs 

leikskólastarfs. Kenna þarf börnum að segja frá því sem á daga þeirra hefur drifið. Kennarar 

skulu ávallt hlusta af athygli það sem börnin vilja segja. Einnig þarf að kenna þeim að færa 

rök fyrir máli sínu. Auk þess eiga börn að fá tækifæri til að spyrja heimspekilegra spurninga. 

Mikilvægt er að hlusta vel á spurningar þeirra og þær hugleiðingarnar sem vakna hjá 

börnunum í kjölfarið. Nauðsynlegt er að öll börnin fái að leggja sitt að mörkum í 

samræðunum.55  

 Málskilningur barna fer oft fram úr þeim orðaforða sem barnið býr yfir. Oft segja börn 

eitthvað undarlegt sem fullorðnir flokka sem mistök. Hins vegar eru þetta ekki mistök heldur 

                                                 
52 Hrafhildur Ragnarsdóttir. 1993: 28-31 
53 Santrock. 2006: 191 
54 Hrafnhildur Sigurðardóttir. 1996: 8-10 
55 Aðalnámskrá Leikskóla. 1999: 20-22 
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sýna þessi undarlegheit í orðavali fram á sjónarhorn barnsins. Furðuorð barnanna standa fyrir 

skynjun og skilning þeirra á heiminum á því þroskastigi sem þau eru stödd. 56 

Bækur má nota á margan hátt við málörvun barna og ættu því að vera partur af 

daglegu lífi þeirra. Til að mynda má nota bækur til að örva mál, miðla áfram reynslu og 

fróðleik. Börn þurfa að fá tækifæri til að læra að njóta bóka. Í leikskóla er mikilvægt að bækur 

sem lesnar eru fyrir börnin í samverustundum séu valdar af kostgæfni og miðað sé við aldur 

og þroska barnanna. Einnig getur verið gott að kennari segi börnunum ævintýri og sögur frá 

eigin brjósti og þekkingu. Með því kemst kennari í nánari tengsl við börnin og sagan verður 

meira lifandi fyrir alla aðila. Þegar lesið er fyrir börn er verið að þjálfa þau í hlustun og 

mikilvægt er að hafa tækifæri til að ræða það sem fram kemur í sögunni, hvort sem það eru 

persónur eða atburðir. Snemma vaknar áhugi á rituðu máli hjá börnum sem síðar þróast í 

áhuga á lestri og skrift. Gott er að hafa ritað mál áberandi í leikskóla með því til dæmis að 

hafa nöfn barnanna skrifuð við myndir af þeim. Einnig er hægt að skrifa niður frásagnir 

barnanna og lesa síðar fyrir þau. Þá læra þau að skrifaður texti geymir frásögnina.57 

Í greininni Málörvun í leikskólum eftir Signýju Einarsdóttur sést vel hversu mikil 

áhersla er lögð á málörvun er í starfi leikskólanna. Hún ræðir um hvernig dagur á leikskóla sé 

og byrjar hann á því að barninu er heilsað og hvatt til að gera slíkt hið sama á móti. Í leik 

barnsins getur kennari komið inn og kennt börnunum orð yfir hluti og athafnir en leikurinn 

býður upp á marga möguleika á málnotkun. Hún vitnar í Valborgu Sigurðardóttir og segir: 

,,Gleymum því ekki að á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og 

mikilvægasta nám- og þroskaleið þess.“58 Þegar börnin fara á salernið er hægt að halda uppi 

samræðum um mikilvægi hreinlætis og hvað snyrtimennska sé. Þar gefst börnunum tækifæri 

til að skoða sig í spegli og er þá hægt að ræða um hvernig við erum öll mismunandi í útliti. 

Með notkun spegla fáum við einnig tækifæri til að skoða okkur og byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd barnanna. Við matarborðið er hægt að kenna börnunum nöfnin á þeim áhöldum 

sem við notum og kenna þeim hvernig þau biðja um aðstoð við matarborðið. Þar geta einnig 

farið fram skoðanaskipti og önnur samskipti. Börn fara líka í sögustund þar sem gott getur 

verið að raða þeim saman eftir getu að mati Signýjar. Mismunandi getur verið hvar veikleikar 

og styrkleikar barna liggja í máli. Sum börn eru ef til vill með lélegan orðaforða en önnur 

lélegan málskilning. Signý segir að gott sé að hafa í námsáætlun hugtök og umræðuefni sem 

                                                 
56 Santrock. 2006: 245 
57 Aðalnámskrá Leikskóla. 1999: 20-22 
58 Signý Einarsdóttir. 2001: 27 
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þarf að fara yfir með börnunum. Þar má nefna, stærðarhugtök, fjöldahugtök, líkamsheiti og 

orðskýringar ásamt fleiru. Einnig er gott að hafa heimspekilegar umræður og nota opnar 

spurningar sem krefja börnin um önnur svör en já og nei.59  

Hægt er að nota bæði lestur og söng til að efla málþroska barna. Lestur eykur 

orðaforða þeirra og söngur er eitthvað sem þau hafa gaman af. Þegar börnin hafa öðlast aukið 

minni geta þau farið að tengja saman orð og athafnir. Stuttu eftir það fara þau að geta nefnt 

hluti óháð aðstæðum. Gott getur verið líka að kenna börnum málið í gegnum leik í ljósi þess 

börn hafa bæði gott og gaman af leik. Mikið er til af góðum málörvunarleikjum. Til dæmis er 

hægt að nota samstæðuspil og ýmis konar röðunarspil með litum og litateningum. Málörvun 

þarf ávallt að vera til staðar í lífi barna hvort sem það er heima hjá þeim, í leikskólanum, í 

bílnum eða í leik. Þroski barna eykst samhliða málörvun og samskiptum.60 

,,Miklu máli skiptir að við berum virðingu fyrir börnunum og tölum við þau, ekki til 

þeirra og ekki yfir þeim.“61 Ef börnunum er raðað eftir getu í sögustundir þá verða hóparnir 

minni og tækifæri gefst til að hafa verkefni sem eru við hæfi allra barnanna í hópnum. Með 

því að skipta börnunum í hópa gefst einnig tækifæri til að fylgjast betur með því hverjir eru að 

fylgjast með og myndast geta betri samræður. Gott er að nota opnar spurningar og hvetja 

börnin til heimspekilegra umræðna. Þegar bækur er lesnar er gott að stoppa við og útskýra ný 

orð og ræða bókina meðan hún er lesin. Í byrjun getur verið gott að sýna börnunum bókina og 

segja þeim um hvað hún er og hver skrifaði hana. Með því kennum við þeim að einhver 

skrifaði bókina og aukum líkur á meiri virðingu fyrir bókinni sjálfri og með því betri 

umgengni. Ef börn fara í málörvunarhópa vegna þess að þau eru með lélegan málþroska eða 

málskilning þá er gott að vita hvar þau eru stödd innan málþroskans. Einnig er gott að vita 

hvar sterkar og veikar hliðar þeirra eru. Gott er þá að gera námskrá fyrir einstaklinginn þar 

sem veikleikar og styrkleikar þeirra eru notaðir. Markvissa málörvum þarf að skipuleggja 

vel.62 

                                                 
59 Signý Einarsdóttir. 2001: 26-27 
60 Hrafnhildur Sigurðardóttir. 1996: 8-10 
61 Signý Einarsdóttir. 2001: 28 
62 Signý Einarsdóttir. 2001: 27 
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5. Námsefni fyrir leikskóla 

Lítið hefur verið skrifað á íslensku um námsefnisgerð. Sérstaklega hvað varðar 

námsefnisgerð fyrir leikskóla. Íslenskar heimildir snúa og eru flestar miðaðar að sögu 

námsefnisgerðar á Íslandi og þær erlendu að gerð kennslubóka og voru miðaðar að 

grunnskólanum.  

 Námsefni er skilgreint á eftirfarandi hátt: ,,Efni er hefur verið útbúið sem grundvöllur í 

kennslu á ákveðnu sviði eða í ákveðinni námsgrein á tilteknum tíma og kennarar nota í þeim 

tilgangi.“63 Í aðfaraorðum Eyrúnar Maríu Rúnarsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur í bók 

þeirra Námsbókin: Stefnumörkun við námsefnisgerð fyrir grunnskóla, kemur fram að lítið hafi 

verið ritað um námsefnisgerð á Íslandi.64 Enn er lítið til um námsefnisgerð í í grunnskólum og 

enn minna í leikskólum. 

 ,,Markmið námskrárgerðar er að bæta uppeldi og menntun.“65 Ef námsefni er gert í 

samræmi við námskrá þjónar það markmiðum hennar. Ef markmið og hugmyndafræði eru 

valin er verið að marka það efni sem fara skal í námsefnið eða námsbókina og eru 

kennsluðaferðir nátengdar hugmyndafræðinni sem valin er í tengslum við námsefnið.66 

Námsefnisgerð fellur undir námskrárgerð og er einn hluti hennar. Ekki er sjálfgefið að 

námsefni sé hlutlaust þar sem erfitt er fyrir þann sem námsefnið semur að koma ekki sínum 

eigin skoðunum og hugmyndum fram í efninu og þar af leiðandi er námsefnið samið út frá 

höfundinum og þeim viðmiðum sem hann stendur fyrir. Námsefnisgerð felur í sér áskorun til 

höfundar að gera námsefni sem bæði tryggir framfarir í námi nemenda og almennri menntun 

þeirra. Það sem til þarf að ná þessu markmiði er að námsefnið verður að bjóða upp á fjölbreytt 

sjónarhorn og leiða til opinna og ófyrirsjáanlegra athafna sem tengjast námsefninu. 

Ákjósanlegt námsefni hefur að geyma málnotkun sem bæði er almenn og til fyrirmyndar fyrir 

nemendurna og verður til þess að nemendur taki hana sér til fyrirmyndar og eftirbreytni. Gott 

námsefni lýsir eðli og samfélagi einstaklingsins á þann hátt að nemendur öðlast innsýn og 

uppgötva tengsl sem þeir hefðu ekki séð utan skólans. Námskrá verður aldrei fullkomin ef 

ekki er notað námsefni sem gegnir sömu markmiðum og námskráin setur náminu. Ef eitthvað 

                                                 
63 Eyrún María Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1996: 1 
64 Eyrún María Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1996: V 
65 Eyrún María Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1996: 4 
66 Eyrún María Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1996: 4 
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stendur í vegi fyrir framkvæmd námskrár þá þjónar hún ekki lengur tilgangi sínum og þarfnast 

endurskoðunar.67  

Þegar farið er út í gerð nýs námsefnis þarf að huga að mörgu. Það sem þarf að skoða er 

meðal annars útlit, myndefni, textagerð, verkefni sem fylgja, leturgerð og allur frágangur. Í 

mörgu námsefni eru myndir mikilvægar og fer þá oft á tíðum mikill tími í gerð þeirra. 

Námsefnisgerðardeild þarf að samþykkja allar tillögur, áætlanir og hugmyndir um nýtt 

námsefni ásamt skólaþróunardeild menntamálaráðuneytisins. Þeir sem starfa innan 

námsefnisgerðardeildar leggja áherslur á nýtt námsefni sé unnið í samráði við kennara og 

annað skólafólk.68  

Heimatilbúið námsefni er það efni sem kennarar semja sjálfir. Þar með er talið efni sem 

kennarar hafa lagað að eigin aðstæðum upp úr öðru prentuðu efni. Heimatilbúið námsefni 

skipaði stóran sess í sumum skólum samkvæmt rannsókn sem Ingvar Sigurgeirsson 

framkvæmdi og gaf út árið 1994. Algeng var að þetta námsefni væri notað sem aukaefni og er 

þar átt við 10-12 ára bekki í grunnskólum.69 Margskonar námsefni er til og er það námsefni 

sem fylgir þessari ritgerð er heimagert.  

Hugmyndabanki fyrir söngstundir í leikskóla er tilraun til námsefnisgerðar fyrir 

leikskóla. Hann samanstendur af 12 mismunandi söngstundum fyrir elstu árganga á leikskóla, 

þ.e. börn frá þriggja til fimm ára.  

5.1 Hugmyndabanki fyrir söngstundir 

Fræðin sem byggt er á eru þau að innan söngstunda á leikskólum er hægt að læra söng, tónlist, 

málörvun og hreyfingu. Máli skiptir að flétta þessu öllu saman þannig að útkoman verði góð. 

Ég fjallaði hér að framan um fjölgreindarkenningu Gardners en hún fjallar um að allir 

einstaklingar búi yfir öllum þeim greindum sem hann telur vera til staðar. Ég tel því 

mikilvægt að virkja þær greindir hjá börnunum og gefa þeim einnig möguleikann á að finna út 

hvaða greindum þau búa yfir. Þess vegna er fjallað um þrjár greindar innan söngstundanna 

svo þær höfði fjölgreindarlega til fleiri barna.  

  Gardner minntist sjálfur á að fátítt sé að hver greind standi ein, heldur sé um að ræða 

samspil milli fleiri greinda. Þær greindir sem notaðar eru oftast bæta upp aðrar upp. Þetta er sá 

kjarni sem námsefnið mitt byggist á. 

                                                 
67 Eyrún María Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1996: 8 
68 Ingvar Sigurgeirsson. 1987: 68-69 
69 Ingvar Sigurgeirsson. 1994: 80-85 
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 Eitt af því merkilega við fjölgreindarkenningu Gardner að mínu mati, er hversu margar 

af greindunum hans eiga sér samsvörun innan námssviða Aðalnámskrá Leikskóla. Fjölgreindir 

Gardners eru átta talsins. Þær eru eftirfarandi: Málgreind sem tengja má við námssviðið 

málörvun, Rök- og stærðfræðigreind, Rýmisgreind, Líkams- og hreyfigreind sem tengja má 

við námssviðið hreyfing, Tónlistargreind sem tengist námssviðinu tónlist, Samskiptagreind, 

Sjálfsþekkingargreind og Umhverfisgreind sem hægt er að tengja við náttúru og umhverfi eins 

og áður hefur komið fram. 70 Sást þá að þau svið sem fjallað yrði um hér voru bæði í 

fjölgreindarkenningunni og í aðalnámsskrá. Því hugsaði höfundur með sér að gott gæti verið 

að skoða þessi námssvið einnig út frá fjölgreindarkenningu Gardners. Þau þrjú námssvið sem 

fjallað er um eru hreyfing, málrækt og tónlist. Þau eru öll hluti af fjölgreindarkenningu 

Gardners. Fjallað hefur verið um þau hér að framan. 

Þessi þrjú námssvið skarast auk þess sín á milli. Börn fara snemma að tjá sig með 

hreyfingum og eru þau stöðugt að hreyfa sig. Tjáning fellur undir málrækt þar sem málið er 

okkar mikilvægasta boðskiptatæki. Hægt er að leggja áherslu á málrækt til dæmis með 

krefjandi spurningum og með því að kenna börnum kvæði og þulur.71 Aðalnámskrá tekur 

einnig fram að helstu þættir í tónlistariðkun innan leikskóla eigi að vera söngur, hreyfing, 

hlustun og leikur með hljóðgjafa. Þarna kemur inn að hreyfing teljast partur af tónlistariðkun. 

Enda tengja börn oft tónlist við líkamshreyfingar. Þau hreyfa sig eftir tónlist, hoppa, rugga sér 

eða snúa sér í hringi. Börn geta lýst tónlist með hreyfingum. Þau nema grunnatriði 

tónlistarinnar með hreyfingum sínum og geta með hreyfingum sínum lýst tóntegund, tónhæð, 

styrk, formi og blæ tónlistarinnar sem þau er að hlusta á. 72 

 Tónlistarkennsla felst í nokkrum þáttum, söng, hljóðum, hreyfingu og hlustun. Með 

söngnum læra börn að rannsaka notagildi raddar sinnar. Þau læra að tala, hvísla, söngla og 

hrópa. Þau læra að stjórna röddinni sinni, geta lært að þróa þá hæfni að syngja í réttum tón og 

geta þróað sinn eigin söngstíl. Börn læra að vinna með hljóð. Þau læra að nota efnivið til að 

búa til hljóð og læra að hlusta á umhverfið til þess að finna hljóð. Þau prófa sig áfram með því 

að nota rödd og líkama til að búa til hljóð og læra að finna til þau hljóð sem passa því tilefni 

sem á við hvort sem það er hlutverkaleikur eða að syngja lag í söngstund. Samspil hreyfingar 

og tónlistar kennir börnunum að ýkja lögin sem þau syngja og hreyfa sig við stöðugan takt. 

                                                 
70 Armstrong. 2001: 17 
71 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 19-20 
72 Aðalnámskrá leikskóla.1999: 24-25 
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Þegar börnin hlusta á tónlist þá bregðast þau við mismunandi tónlist og menningu. Einnig er 

hægt að ræða við þau um tónlist og lýsa henni bæði með orðun og án þeirra.73  

Gott getur verið að mynda umræður í lok söngstundar um það sem fram fór. Þau fá þá 

tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri og vinna úr sinni reynslu af stundinni.  

5.1.1 Söngstundirnar 

Hugmyndabankinn samanstendur af 12 söngstundum og myndum. Söngstundirnar skiptast í 

þrjá flokka, söngstundir með myndum, söngstundir með hljóðfærum og hreyfisöngstundir og 

er söngstundunum raðað eftir flokkum.  

Söngstundirnar eru: 

1. Söngstund með myndum 1 

2. Söngstund með myndum 2 

3. Söngstund með myndum 3 

4. Söngstund með myndum 4 

5. Hljóðfærastund 1 

6. Hljóðfærastund 2 

7. Hljóðfærastund 3 

8. Hljóðfærastund 4 

9. Hreyfisöngstund 1 

10. Hreyfisöngstund 2 

11. Hreyfisöngstund 3 

12. Hreyfisöngstund 4 

Í fyrsta flokknum eru tvær söngstundir með ýmsum myndum sem fylgja með 

hugmyndabankanum.74 Þar er ein söngstund með dýramyndum sem einnig eru fylgigögn með 

hugmyndabankanum og ein söngstund með myndum af börnunum sem er efniviður sem 

kennarar þurfa að vinna sjálfir. Innan hljóðfærastundanna eru tvær söngstund með 

hljóðfæramyndum sem fylgja með hugmyndabankanum, ein söngstund þar sem kaplakubbar 

eru notaðir sem hjálpartæki og ein söngstund með hljóðfærum. Innan síðasta flokksins, þar 

sem eru hreyfisöngstundir, er ein söngstund með myndum af hreyfingum sem fylgja með 

hugmyndabankanum, ein stund með dýramyndunum sem nefndar voru hér að ofan og tvær 

                                                 
73 Palmer og Sims. 1993: 5 
74 Sjá fylgiskjöl í meðfylgjandi hugmyndabanka 
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söngstundir sem snúast um hreyfisöngva. Söngstundirnar hafa allar sömu uppsetningu til að 

auðvelda notkun þeirra.75 Efst er heiti söngstundar. Þá listi yfir fylgigögn ef á við. Þá viðmið 

um aldur þáttakanda og að lokum fjöldi barna sem hentar stundinni. Flestar söngstundirnar 

eru gerðar með þriggja til fimm ára börn í huga þó hægt sé að aðlaga þær og nota með yngri 

börnum. Þær eru einnig flest allar gerðar með tíu til fjórtán börn í huga þó fleiri börn geti 

tekið þátt í einhverjum söngstundunum. Þessi fjöldi er settur svo bæði börn og fullorðnir geti 

notið stundanna sem best. Næst í uppsetningunni er hverri söngstund lýst sem er leiðbeining 

kennarans um hvað gera skal. Þar á eftir koma markmið stundarinnar og leiðir til að ná þeim 

markmiðum. Stundirnar eru settar upp þannig að þær séu aðgengilegar og þægilegar.  

5.2 Vinnan við námsefnið 

Þegar vinnan við hugmyndabankann hófst þóttu allar hugmyndir þurfa að vera nýjar og helst 

til eitthvað sem hvorki hafði sést né heyrst af áður. Höfundi fannst hann þurfa að finna upp 

hjólið fyrir hverja söngstund sem fara átti í hugmyndabankann. Sumar hugmyndirnar þóttu of 

einfaldar og ekki passa inn í hugmyndabankann. Á endanum var niðurstaðan sú að þetta þarf 

að vera einfalt og aðgengilegt. Það á hver sem er að geta notað hugmyndabankann. Hver 

sögnstund átti ekki að vera uppfull af fræðilegu efni sem gæti orðið til þess að efnið yrði ekki 

eins einfalt og aðgengilegt. Söngstundirnar þurfa að vera þannig að starfsfólki jafnt sem 

börnum finnist þær skemmtilegar, áhugaverðar og spennandi. Einnig eiga þær að vera 

auðveldar og aðgengilegar fyrir kennara.  

Söngstundir innan leikskóla geta orðið vanabundið verk kennarans og endað á því að 

vera eins dag eftir dag. Mikilvægt getur því verið að einstaklingurinn sé gagnrýninn á sjálfan 

sig. Ef söngstundir eru vel skipulagðar minnkar ef til vill hættan á agaleysi, áhugaleysi hjá 

börnunum og óöryggi kennarans svo eitthvað sé nefnt. Þetta var eitt af því sem vakti áhuga 

minn á efninu. Ef til væri hugmyndabanki til að fletta í gegnum yrðu söngstundir ef til vill 

markvissari og fjölbreyttari.  

Í vettvangsnáminu höfundar útbjó hann spjöld með myndum framan á og aftan á var 

hugmynd að söng og ákvað höfundur að forprófa þessi spjöld í söngstund með nemendum 

sínum. Myndirnar voru notaðar til að segja börnunum sögu. Þau fengu svo að velja hvaða lög 

voru sungin og völdu oft þau lög sem lagt var til að nota aftan á myndinni. Þess ber að geta að 

um er að ræða eldri börnin á leikskólanum og kunna þau talsvert af lögum og getur það haft 

áhrif á hvaða lag þau völdu, en einnig getur val þeirra sýnt fram á að myndirnar hafi verið 
                                                 
75 Sjá fylgiskjal: Hugmyndabanki fyrir söngstundir innan leikskóla 
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nokkuð skýrar. Auðvitað er þó alltaf sá möguleiki fyrir hendi að ómeðvitað hafi orðalag 

höfundar stjórnað vali barnanna. Að sjálfsögðu kom það upp að börnin völdu annað lag en 

það sem stóð aftan á myndinni og þá var það lag sungið og þeim fjölbreytileika og 

hugmyndum barnanna fagnað. Daginn eftir þegar starfsmaður á deildinni ætlaði að byrja með 

söngstund spurðu börnin hvort hægt væri að halda áfram þar sem frá var horfið daginn áður 

með söguna. Þá sást hversu spennandi þeim þótti þessi efniviður.  

Við lok vettvangsnámsins óskaði leiðsagnarkennari höfundar eftir því að deildinni 

væru gefnar þessar myndir og var það gert. Síðasta daginn var önnur söngstund með 

myndunum og börnin tengdu þau lög sem síðast voru sungin við myndirnar, aftur við sömu 

mynd og áður, og þótti höfundi það afar áhugavert og skemmtilegt. Með myndunum sem 

skildar voru eftir fylgdu leiðbeiningar til þess aðila sem myndi nota þær. Þetta var einn 

hvatinn að hugmyndabankanum. Þarna var komin prófun á eina söngstund sem gengið hafði 

vel.  

Það fór drjúgur tími í að gera myndirnar. Fyrst þurfti að finna til myndir, nöfn á lögum 

sem pössuðu við, prenta út og plasta. Það var snúið að finna nógu góðar myndir. Viss skilyrði 

voru sett varðandi þær myndir sem notaðar voru. Þær áttu að vera einfaldar og flestar svipaðar 

að uppbyggingu, og helst passa saman til að mynda sögu. Einnig þótti mikilvægt að staðfæra 

myndirnar og til dæmis var passað með myndir af hljóðfærum að taka myndir af þeim 

hljóðfærum sem til eru á leikskólanum. Þá eru þetta hljóðfæri sem börnin hafa séð og eiga að 

þekkja. Þær myndir voru síðan prentaðar út og plastaðar. Myndirnar sem notaðar voru af 

hreyfingunum eru úr tölvuforriti sem heitir board maker og höfundur hefur aðgang að á 

vinnustað sínum. Þær myndir voru eflaust það erfiðasta við vinnuna við hugmyndabankann. 

Mikill tími fór í að leita að myndum af hreyfingum bæði í ,,clip art” sem fylgir í Word 

tölvuforritinu og á veraldarvefnum, áður en höfundi var bent á board maker. Annað sem var 

erfitt var að finna hugmyndir að hreyfisöngstundum.  

Það reyndist auðvelt að finna hugmyndir til að nota með ýmsum myndum og var það 

líka mjög skemmtilegt og áhugavert. Myndirnar voru prófaðar á þeim börnum sem höfundur 

vinnur með og fannst þeim myndirnar forvitnilegar, spennandi og skemmtilegar. Byrjað var 

að prófa með börnunum söngstund með myndum þar sem sögð er saga. Börnunum fannst það 

mjög spennandi og hafa þau beðið um að sögunni sé haldið sé áfram í næstu samverustund 

eða í hvíld. Þau taka virkan þátt og ef sögð er önnur saga þá heyrist greinilega að þau muna 
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söguna sem sögð var síðast. Þau muna hvaða lög voru sungin við hvaða mynd og þau muna 

hvað persónurnar á myndunum hétu áður og hvað þær gerðu í þeirri sögu.  

Gerðar voru nokkrar tilraunir til að finna það form á söngstundirnar sem hentaði best. 

Höfundur fór reglulega með söngstundirnar á vinnustað sinn, prófaði þær sjálfur og kynnti 

fyrir samstarfsfólki. Söngstundirnar voru kynntar fyrir starfsfólki á næstelstu deild og var 

starfsfólki boðið að nota söngstundirnar. Margar hugmyndirnar fengust í þessum tilraunum og 

var því gott að vera alltaf með blað og penna við höndina.  

5.3 Tilgangur og markmið 

Aðal tilgangur hugmyndabankans er að hann sé auðveldur í notkun fyrir kennara og 

leiðbeinendur. Hann byggir líka á því sem höfundur telur vera innan áhugasviðs flestra barna 

á aldrinum þriggja til fimm ára. Mikilvægt er að þeir sem nota hugmyndabankann geri sér 

grein fyrir hversu mikilvægar hugmyndir barnanna eru og hlusti á þær hugmyndir sem börnin 

koma með. Aðalmarkmiðið með hugmyndabankanum er að söngstundir verði skemmtilegar 

og lærdómsríkar.  

5.3.1 Söngstundir með myndum 

Fyrst skal skoða markmið og tilgang fyrstu fjögurra söngstundanna. Söngstundir með 

myndum er fyrsti flokkurinn innan hugmyndabankans. Þær söngstundir geta hjálpa til að við 

að efla ímyndunarafl barnanna. Þar sem þess er krafist að þau hugsi. Til dæmis hvaða lag 

passar við þessa mynd eða hvaða lag er hægt að syngja um þetta dýr. Börnin hjálpa til við að 

finna lög við myndirnar. Einnig eru myndirnar sem þau fá ekki alltaf mjög lýsandi, það er til 

dæmis, mynd af dúkku, krumma, apa, fiskum og gleraugum. Það veldur því að þau þurfa að 

sjá söguna fyrir sér í höfðinu á sér. Söngstundirnar efla börnin í framsögu en þau eru hvött til 

að standa frammi fyrir hópnum og tala. Þau eru beðin um að velja lög, segja hvaða lag passar 

við hvaða mynd. Í söngstundinni, Söngstund með dýramyndum, er sungið lagið Ég fór í 

dýragarð í gær þá þurfa þau að hugsa og segja hvaða hljóð dýrið gefur frá sér eða hvaða staf 

dýrið á og hvað sá stafur heitir. Þegar sögð er saga með myndunum þá er alltaf sá möguleiki 

til staðar að leyfa börnunum að segja söguna. Leyfa þeim að segja hvað þeim dettur í hug, 

velja nöfn á persónur, ákveða hvert er farið og hvað er gert. Þetta eflir ímyndunaraflið. Gott 

getur verið fyrir kennara að leyfa börnunum að fara á hugarflug með sér um efnið. Þá er eins 

og áður hefur komið fram mjög mikilvægt að hlusta á það sem börnin segja, syngja lagið sem 

börnin stinga upp á hvort sem það passar eða ekki. Einnig má nýta hugmyndir barnanna í 
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söguna. Söngstund með myndum 4 sem inniheldur myndir af börnunum (efniviður sem hver 

kennari þarf að búa til) krefst samskipta milli barnanna. Þau sýna hvert öðru myndina og rétta 

barninu á myndinni hana eftir að þau hafa dregið. Þarna læra þau líka að skiptast á og bíða 

eftir að röðin komi að þeim eða að þau eru dregin (fengið var munnlegt leyfi mæðra þeirra 

barna sem eru á myndunum er fylgja hugmyndabanka76). 

5.3.2 Hreyfisöngstundir 

Hreyfisöngstundum er ætlað að efla hreyfiþroskann. Börnin læra í þeim söngstundum að gera 

ýmsar hreyfingar. Þau syngja og búa til dansa úr vissum hreyfingum sem settar eru fram. Þau 

fá útrás fyrir hluta af hreyfiþörf sinni og fá að ærslast að einhverju leyti innan dyra. Börnin 

þurfa í stundinni Hreyfisöngstund með dýramyndum, sem inniheldur myndir, að skoða hvaða 

lag getur passað við dýrið sem þau eru með í höndunum. Þessi söngstund getur valdið miklum 

umræðum þar sem þar eru margvísleg dýr bæði villt dýr og húsdýr. Með hreyfisöngstund með 

myndum þurfa börnin að fylgjast með kennaranum og myndunum. Eftir nokkur lög eru ef til 

vill komnar þrjár myndir af mismunandi hreyfingum sem þau þurfa að nota til skiptis. 

Myndirnar eru auðskiljanlegar og með hreyfingum sem börnin ráða vel við.  

5.3.3 Hljóðfærasöngstundir  

Hljóðfærastundirnar bjóða börnunum upp á að handfjatla hljóðfæri. Þau þurfa að skiptast á og 

bíða eftir að röðin komi að þeim. Gott er að hafa í huga að oft er eitt hljóðfæri meira 

spennandi en annað. Kennarinn sýnir börnunum hvað gert er með hljóðfærin, hvernig spilað 

er á þau, hvernig á að umgangast þau og leyfir þeim að prófa. Þau læra því umgengni við 

þennan efnivið. Þau æfast í að slá takt og fá tækifæri til að heyra lögin sem þau kunna spiluð, 

án þess að sungið sé með. 

Börnin læra þolinmæði, þau læra að bíða, þau þjálfa einbeitingu, þau syngja, tala, 

hreyfa sig, læra að handfjatla hljóðfæri, að skiptast á, læra hreyfingar og ný lög. Kennarar og 

aðrir geta notað efniviðinn sem þeir hafa í höndunum á svo margvíslegan hátt. Efniviðurinn er 

frekar opinn þó honum fylgi leiðbeiningar.  

5.4 Leiðbeiningar fyrir kennara 

Söngstundirnar eru miðaðar við þriggja til fimm ára gömul börn. Stundirnar eru einnig 

miðaðar við að hópurinn sé fámennur, eða um 10-14 börn sem er oft á tíðum hálf deild. 

                                                 
76 Sjá fylgiskjal: Hugmyndabanki fyrir söngstundir 
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Líklega er þó hægt að nota einhverjar af söngstundunum með enn yngri börnum. Þær eru þó 

samdar með þriggja til fimm ára gömul börn í huga.  

 Kennarar þurfa að sýna börnunum þann efnivið sem vinna skal með hverju sinni. Segja 

þarf börnunum í byrjun stundar hvað á að gera. Vel getur komið sér að sitja á gólfinu hjá 

börnunum en það hefur sýnt sig í mínu starfi að þá er oft auðveldara að ná athygli þeirra og 

halda henni. Mælt er með að kennarinn sé í hæð barnanna. Þegar verið er að vinna með 

hljóðfæri þá er gott að byrja rólega, sitja og sýna börnunum hvert hljóðfæri fyrir sig og leyfa 

hljóðfærinu að ganga hringinn svo allir fái að handfjatla það. Kennarinn sýnir svo börnunum 

hvernig haldið er á hljóðfærinu og hvernig spilað er á það. Mikilvægt er að muna að það 

skiptir líka máli hvað börnin vilja og taka þarf mark á því þegar börnin verða þreytt eða 

óróleg. Gott getur verið í öllum söngstundunum að standa upp og syngja hreyfilög á borð við 

Höfuð, herðar, hné og tær eða Upp, upp, upp á fjall til að brjóta upp söngstundina og 

endurheimta athygli barnanna.  

 Söngstundir með myndum snúast mikið til um hugmyndaflug barnanna og skiptir þá 

máli að það sé hlustað á það sem börnin hafa að segja og tekið mark á þeirra hugmyndum. 

Þær söngstundir eru til að efla ímyndunarafl þeirra, fá þau til að skoða myndirnar, hugsa sig 

um og efla samskipti. Börnin velja lögin í þeim söngstundum fyrir utan þá söngstundina með 

dýragarðslaginu. Kennari þarf að passa sig t.d að vera ekki fastur í því að nota bara það lag 

sem stendur aftan á myndinni. Muna þarf að laganöfn aftan á myndum eru einungis hugmynd 

og ekki bindandi og auðvelt er að bæta við lögum sem eru vel við hæfi, komi þau fram.  

 Í hreyfisöngstundum þarf kennari að sýna börnunum hvað á að gera. Kennari þarf að 

fara yfir þær hreyfingar sem notaðar eru með börnunum og að sjálfsögðu tekur kennari virkan 

þátt í söngstundinni. Þar skiptir líka máli að hlusta á börnin. Þau geta sum hver verið í 

dansskóla eða íþróttaskóla og kunna ýmsar hreyfingar sem þau hafa ef til vill áhuga á að sýna 

eða kenna hinum börnunum. Þá er hægt að leyfa þeim að kenna hinum börnunum og að 

sjálfsögðu kennaranum. Þetta styrkir þau í að hafa framsögu fyrir framan vini sína.  

 Kennari þarf jafnt sem börnin að vera virkur og áhugasamur. Hægt er að velja úr tólf 

mismunandi söngstundum og ættu því flestir kennarar að finna eitthvað við sitt hæfi.  
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6. Lokaorð 

Margt áhugavert fannst í þeim heimildum sem lesnar voru. Fjölgreindarkenningin var það sem 

heillaði mig mest. Einnig þótti mér áhugavert að sjá hversu margt af því sem fellur undir 

fjölgreindarkenninguna fellur einnig að námssviðum Aðalnámskrár leikskóla.  

Eftir að ég hóf vinnu við hugmyndabankann fór ég að nota hugmyndirnar í minni vinnu 

á leikskóla. Ég byrjaði að prófa Söngstund með ýmsum myndum sem er á blaðsíðu tvö í 

hugmyndabankanum. Þá söngstund gat ég notað í heila viku með sömu börnunum. Þau báðu 

um söngstundina aftur og aftur og höfðu þau mjög gaman af eins og fram kom hér að ofan. 

Eitt það sem mér fannst þægilegast við vinnslu þessa verkefnis var hversu skipt það var. 

Það skiptist í þrjá meginþætti; fræðilegan hluta, hluta um hugmyndabankann og 

hugmyndabankann sjálfan. Þó fannst mér erfitt að tala svo mikið út frá sjálfri mér í 

lokaverkefninu mínu. Ég var upptekin af því að verkefnið ætti að vera af ákveðinni lengd og 

viss stór hluti af því yrði að vera fræðilegur. Í heildina litið finnst mér verkefnið skemmtilegt 

og ég veit að það mun nýtast mér í starfi mínu sem leikskólakennari. Mér sýnist einnig að 

fræðileg nálgun mín komi fram í öllu verkefninu, þrátt fyrir áðurnefnda skiptingu þess. Tel ég 

verkefnið vera það sem lokaverkefni á að standa fyrir. Eitthvað sem nýtist í starfi eftir útskrift. 

Það er mat mitt eftir gerð þessa verkefnis að brýnt sé að efla námsefnisgerð fyrir leikskóla og 

er það von mín að þetta verkefni sé innlegg í þá vinnu.  
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