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Útdráttur 
Eftifarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. prófs. Í henni er fjallað um gildi 
tónlistar fyrir börn á leikskólaaldri. Markmið með þessari ritgerð er að leita svara við 
spurningunum: Hver eru markmið með tónlistaruppeldi barna í leikskólunum Birkilundi í 
Skagafirði og Kópasteini Kópavogi og hvernig er unnið að þeim markmiðum. 
 Í fyrri hluta verksins er fjallað á fræðilegan hátt um börn og tónlist. Fyrst um það 
hvernig börn þroskast almennt fyrstu æviárin, og svo hvernig tónlistarþroski þeirra eflist. 
Fjallað er um rannsóknir á áhrifum tónlistar á börn en skiptar skoðanir eru um niðurstöður 
þeirra. Þá eru skoðuð hlutverk leikskólakennara við tónlistaruppeldi og almenn markmið með 
tónlistaruppeldi leikskólabarna. Seinni hluti verksins byggir á rannsókn. Tekin voru hálf opin 
viðtöl við þrjá tónlistarkennara sem starfa í tveimur leikskólum við tónlistarstarf með 
leikskólabörnum. Í viðtölunum við þá var leitað svara við rannsóknarspurningunum og 
kannað hvernig tónlistakennarar setja upp tónlistarstundir með ungum börnum. Gerður var 
samanburður á markmiðum kennaranna með tónlistarstarfi sínu, leiðum að markmiðum, 
kennsluaðferðum og námsgögnum.    
 Titill ritgerðarinnar: Lengi býr að fyrstu gerð, tónlistaruppeldi barna á leikskólaaldri 
vísar til þess að tónlistaruppeldi þykir mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Viðtöl við kennarana 
sem starfa að tónlist með börnum gáfu vísbendingu um að tónlistarupplifun hafi jákvæð áhrif 
á almennan þroska barnanna. Einnig fékkst vísbending um að markmið með tónlistarstundum 
ungra barna ættu að vera að gefa börnum tækifæri til að njóta tónlistar og fá að stunda hana, 
sem er í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla. Til að vinna að þessum markmiðum ætti að 
vinna með fjóra helstu þætti tónlistar, sem eru söngur, hreyfing, hlustun og að leika með 
hljóðgjafa. Talið er að það sé mikilvægt að leyfa börnum að upplifa fjölbreytta tónlist, að 
kynnast henni og læra að njóta hennar þannig að þau verði hæfari til að velja og hafa skoðun á 
hvað þeim finnst skemmtileg og áhugaverð tónlist.   
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Abstract 
 
The following paper is written as a B.Ed. thesis. It’s subject is the value of music to 
kindergartners and in it I will seek answers to the questions: What are the goals of children’s 
musical education in the kindergartens at Birkilundur in Skagafjörður and Kópasteinn in 
Kópavogur and by what methods are these goals sought. 
 The first part contains theoretical discussion on children and music. Firstly about the 
general development of children in the first years, and then how their musical development 
takes flight. Studies on the effects of music on children are discussed, the results of which are 
disputed. The effect kindergarten teachers have on children’s musical development is 
examined as well as general goals of kindergartner’s musical education. The second part of 
the paper is based on research. Semi-open interviews were conducted with three music 
teachers who handle musical education for children in two different kindergartens. In these 
interviews, answers were sought to the research questions and the music teachers’ setup of 
music sessions with young children explored. A comparison was drawn between the teachers’ 
goals, their methods of reaching them and their teaching methods as well as their learning 
material. 
 The paper’s title “That which is learned young is late forgotten, musical development 
of kindergartners” refers to the proposed importance of music in the raising of a child. The 
interviews with the music teachers indicated that musical experiences have a positive effect 
on the general development of children. Additionally there was an indication that the goal of 
musical education for young children should be to give them a chance to enjoy music and to 
participate in it, which is in accordance with the national curriculum for kindergartens. It is 
believed to be important that children are allowed to experience a variety of music, to come to 
know it and learn to enjoy it so as to become better fit to choose and have an opinion of what 
they believe to be enjoyable and interesting music. 
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1 Inngangur 
Þegar ég fór að hugleiða efni fyrir lokaritgerð kom tónlist fljótlega upp í huga minn. Ég hef 

alla tíð haft ánægju af tónlist. Ég ólst upp við það að móðir mín söng eða blístraði við öll sín 

störf og út frá því vissi ég alltaf í hvernig skapi hún var. Amma mín, sem ég umgekkst mikið, 

kunni margar þulur og mikið af ljóðum sem hún var óspör á að fara með. Ég fór í 

tónlistarskóla og lærði á blokkflautu og píanó frá 7 ára aldri til 14 ára. Þessi reynsla mín á 

uppvaxtarárunum hefur orðið til þess að ég legg mikið upp úr tónlist í vinnu minni með 

börnum, bæði í leikskólanum þar sem ég starfa og með mínum eigin börnum sem öll eru að 

læra á hljóðfæri.  

Reynsla af starfi með börnum hefur sýnt hvað tónlist og söngur getur haft mikil áhrif. 

Ef óróleiki, erill eða hávaði er í barnahópnum getur verið áhrifaríkt að setjast niður nálægt 

börnunum og raula eða syngja lagstúf, það er nokkuð öruggt að áður en langt um líður færist 

ró yfir barnahópinn.   

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er eitt af aðalmarkmiðunum varðandi tónlist að 

börnin fái ríkulegt tækifæri til að njóta tónlistar og iðka hana. Helstu þættir í tónlistariðkun 

barna ætti að vera söngur, hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Uppalendum ber að 

leitast við að flétta tónlist inn í sjálfsprottinn leik barna. Tónlistaruppeldi á að stuðla að því að 

barn þroski næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hljómfalli og einnig að gera börn fær um að 

taka frumkvæði, sýna skapandi tjáningu og túlkun á tónlist.1 

Tónlistaruppeldi getur verið á marga vegu eins og Helga Rut Guðmundsdóttir bendir 

á: „Gott tónlistaruppeldi felur ekki endilega í sér formlegt tónlistarnám og sömuleiðis tryggir 

formlegt tónlistarnám ekki gott tónlistaruppeld [...] Tónlistaruppeldi á sér stað þegar barn er 

alið upp í beinni snertingu við tónlistarlegar athafnir, s.s. söng, hljóðfæraleik, dans og hlustun. 

Tónlistaruppeldi sem tekur mið af hæfileikum, þroska og áhuga barnsins er að mínu mati gott 

tónlistaruppeldi.“2 

Það ætti að vera eitt af hlutverkum leikskólakennara að örva og efla tónlistarþroska 

barnanna og sjá til þess að börnin í leikskólanum fái að njóta tónlistar og iðka hana. Það er 

annaðhvort gert með sérstökum tónlistarstundum í leikskólanum eða þá að leikskólakennarinn 

sér um að fletta tónlistina inn í leik barnanna.  

Markmið með þessari ritgerð er að leita svara við spurningunum: Hver eru markmið 

með tónlistaruppeldi barna í leikskólunum Birkilundi í Skagafirði og Kópasteini Kópavogi og 

hvernig er unnið að þeim markmiðum? 
                                                             

1 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:24 
2 Helga Rut Guðmundsdóttir. 2006:21  
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Til þess að leita svara við spurningunum er fyrst fjallað á fræðilega hátt um hvernig 

börn læra, hvaða hlutverk leikskólakennarar hafa við tónlistaruppeldi og hvert er markmiðið 

með tónlistaruppeldi leikskólabarna almennt. Fjallað er um tónlist í ljósi þriggja kenninga, 

kenningu Edgars Willems, kenningu Dr. Shinichi Suzukis og kenningu Howards Gardner. 

Skoðað er á hverju þessar kenningar byggja og hverjir eru kostir þeirra og gallar. 

Seinni hluti ritgerðarinnar byggir á rannsókn. Tekin voru hálfopin viðtöl við þrjá 

tónlistarkennara sem starfa í tveimur leikskólum við tónlistarstarf með börnum. Í viðtölunum 

var leitað svara við rannsóknarspurningunum og kannað hvernig kennararnir setja upp 

tónlistarstundir með ungum börnum. Gerður var samanburður á markmiðum kennaranna með 

tónlistarstarfi sínu, leiðum að markmiðum, kennsluaðferðum og námsgögnum. 

Væntanlegar niðurstöður ættu að geta gagnast starfsfólki leikskóla sem langar til efla 

tónlistarstarf skólanna til að skipuleggja frekari tónlistarstundir með börnum. 
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2 Hvernig læra börn almennt 
Í þessum kafla verður fjallað um þroska barna á fyrstu árum ævi þeirra. Vitnað verður í 

kenningar Piaget um greindarþroska barna, fjallað um máltökuferli barna, hreyfiþroska og 

félagsþroska. Til að athuga hvernig tónlistarþroski barna fer fram verður fyrst fjallað um 

hvernig börn þroskast og læra almennt og leitað er svara við því í þroska- og námssálfræðinni. 

Heili nýfæddra barna er tiltölulega vel þroskaður en á engu að síður eftir að taka 

miklum breytingum áður en fullum þroska er náð. Greind er talin vera afsprengi 

heilastarfsemi og því ætti þróun hennar að fylgja þróun heilans. Talið er að þroski heilans hafi 

haldist í hendur við félagsþörf mannsins og leitt hefur verið getum að því að heilastærð 

mannanna sé tilkomin af því hversu mikilvægt það er fyrir hann að stunda flókin og 

margbrotin félagsleg tengsl við aðrar manneskjur.3 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget setti fram kenningu um greindarþroska þar sem 

hann áleit meðal annars að starfsemi greindar eða hugsunar væri sambærileg starfi annarra 

líffærakerfa mannsins. Piaget taldi að það væri mikilvægt fyrir börn að fá að athafna sig sjálf, 

því að þau lærðu mest af eigin tilraunum og mistökum. Hann skipti greindarþroskanum niður 

í fjögur stig.  

Skynhreyfistig 0–2 ára. Sálfræðilegar formgerðir eins og sogskema og bitskema. 

Foraðgerðastig 2–7 ára. Táknbundin hugsun kemur fram, sjálflægni einkennir hugsun 

og það vantar varðveisluskilning. 

Hlutbundnar aðgerðir 7–12 ára. Hlutbundin aðgerðarhugsun kemur til og 

varðveisluskilningur eykst. 

Formlegar aðgerðir 12–16 ára. Sálfræðilegar aðgerðir ná fullum þroska og vísindaleg 

hugsun kemur fram.4 

Hugmyndir Piaget um nám falla undir svokallaða hugsmíðahyggju en samkvæmt henni er 

virkni forsenda náms. Piaget taldi að greindarþroski væri bæði undir líkamsþroska og reynslu 

kominn. Samkvæmt honum búum við til þekkingu og mynd af raunveruleikanum og því er 

nám háð túlkun okkar. Það er mikilvægt að barnið sé virkt og tilbúið til að læra og að það sé 

jafnvægi á milli þess og þekkingarinnar.5 

Máltökuferlið byrjar við fæðingu, en fyrsta tjáning barnsins er gráturinn. Ef barninu er 

sinnt þegar það fer að gráta er það furðu fljótt að læra að tjáskipti hafa áhrif. Þegar barnið er 

um eins mánaða hættir það að gráta ef það heyrir huggandi rödd. Þegar barnið er eins til 

                                                             
3 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:138  
4 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:156–159 
5 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:170  
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þriggja mánaða er líklegt að það byrji að æfa sig að mynda hljóð, um tveggja mánaða má 

búast við að heyra ánægjuhljóð eins og „Ah“ og „Úh“. Við þriggja mánaða aldur hjalar barnið 

bæði þegar það er eitt og þegar það hefur félagsskap, eftir það þróast hjalið stig af stigi og 

verður fjölbreyttara en áður. Barnið gerir tilraunir með hæð og raddstyrk og ýmis blæbrigði. 

Samhljóðar bætast við sérhljóðana og hjalhljóðin lengjast upp í tvö atkvæði. Um sex mánaða 

aldur kemur vel í ljós að barnið er vaknandi félagsvera sem er búin að tileinka sér ýmislegt 

varðandi samskipti við annað fólk, þá er barnið farið að herma eftir ýmsum hljóðum sem það 

heyrir í umhverfinu. Níu mánaða gamalt barn babblar markvisst til að tjá ánægju og óánægju, 

það hjalar hátt og í sönglandi hjalrunum. Barnið er farið að skilja örfá orð eins og til dæmis 

„nei“ og „bæ, bæ“. Um níu mánaða aldur eru mörg börn búin að segja sitt fyrsta orð en flest 

þeirra segja sitt fyrsta orð á aldrinum tólf til fimmtán mánaða. Á þessum aldri babblar barnið í 

sífellu allan daginn. Það skilur líka mörg orð þegar þau eru sögð í samhengi við það sem það 

þekkir. Um eins og hálfs árs eykst geta barnsins á vitsmunalega sviðinu mikið og það er 

nátengt máltökunni. Barnið getur farið að hugsa og tala um hluti sem eru ekki til staðar. Það 

myndar hljóðarunur sem hljóma eins og setningar. Næstu mánuði eykst orðaforði og 

skilningur jafnt og þétt.6 

Mikilvægt er að styrkja tónlistarþroska með handleiðslu og kennslu allt frá fæðingu. 

Fyrstu árin einkennast af því að barnið skynjar hljóð og tóna sterkt líkamlega. Tónlist og 

hreyfing er barninu órjúfanleg heild. Barnið getur þannig túlkað í hreyfingu tilfinningar og 

hugmyndir sem það á ekki orð yfir. Á fyrstu árunum lærir barnið og framkvæmir flestar 

hreyfingar sem það kemur til með að nota síðar í lífinu. Frá því að barnið liggur ósjálfbjarga í 

vöggu lærir það að ganga, hlaupa, hoppa, velta, rúlla sér, klifra, detta, teygja úr sér, hnipra sig 

saman og halda jafnvægi. Barnið lærir smám saman í gegnum skynfæri sín á umhverfið og að 

nota líkama sinn.7 

 Það er liður í félagsmótun barna að þau átti sig á hver þau eru. Þau læra að aðlaga sig 

að umhverfinu og fá tilfinningu fyrir einstaklingseðli sínu. Það er hvoru tveggja forsenda þess 

að þau geti haft gefandi samskipti við aðra.8  

 Börn eru í eðli sínu félagsverur, þau læra samskiptareglur af öðrum og það er langt og 

strangt nám sem tekur engan enda. Á unga aldri byrja börn að herma eftir fyrirmyndum úr 

umhverfinu, til að byrja með er það ómeðvitað en þegar barnið eldist og þroskast öðlast það 

meiri færni í að fara eftir fyrirmyndum og reglum. Um fjögurra til fimm ára aldur verður 

                                                             
6 Kristín Elfa Guðnadóttir. 1995:18–22  
7 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:149  
8 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:266  
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oftast mikil þróun í félagsþroska barnsins. Það er barninu eðlislægt að vilja hafa samskipti við 

aðra og vinna með öðrum, það er þó mismunandi hversu auðvelt þau eiga með að fylgja 

samskiptareglum. Börnin læra í gegnum leik að deila með öðrum, að gefa og þiggja. Þau læra 

hvert af öðru, læra að setja sig í spor annarra, virða reglur og sýna tillitsemi.9 

 Börn á leikskólaaldri læra í gegnum reynslu og skynjun, þau vinna úr reynslu í 

gegnum umræðu, hugsun og leik. Leikurinn hefur þann tilgang að börnin eru í þeim 

aðstæðum sem bjóða upp á virkni þar sem hver og einn lærir á eigin forsendum. Þegar börn 

koma saman eiga sér stað eðlileg samskipti jafningja, þannig læra þau gjarnan hvert af öðru. 

Það er hlutverk kennarans að útbúa þroskavænlegar aðstæður fyrir börnin þannig að þau hafi 

tækifæri til að fá námsþörfum sínum fullnægt í gegnum eðlislæga forvitni og áhuga.10  

Í kenningum um nám og kennsluaðferðir er hugtakið þroski almennt viðurkennt. Það 

hefur verið skilgreint sem vaxtarferli sem hlýst af áreiti og er þá aldur tekinn inn í myndina. 

Önnur skilgreining leggur áherlslu á að barnið öðlist reynslu í hvetjandi umhverfi, þá þroskast 

barnið í gegnum reynslu. Í tónlistaruppeldi er þetta nefnt tónlistarþroski.11 

 

2.1 Börn og tónlist 

Talið er að málþroski barnsins hefjist strax við fæðingu. Grátur barnsins við fæðingu sýnir að 

barnið er byrjað að nota röddina. Röddin verður strax mikilvæg tenging barnsins við 

umhverfið. Með því að gráta lætur barnið í ljós þarfir sínar og það lærir að það er samhengi á 

milli hljóðanna sem það gefur frá sér og viðbragða fólksins í kring um það. Barnið heyrir og 

skynjar raddir í kringum sig og hljóð umhverfisins. Barnið hjalar, skynjar og horfir, það að 

tala og syngja lærist í gegnum heyrn barnsins, það skynjar tal og söng og reynir að herma eftir 

þeim hljóðum. Í kringum eins árs byrjar barnið að tala og syngja og á öðru ári ræður það við 

að syngja einföld barnalög og stuttar hendingar. Barnið spinnur gjarnan þegar það situr og 

leikur sér og raular einfalda laglínu. Í kringum þriggja ára geta börn oft sungið lög en eiga í 

erfiðleikum með að halda sig við sömu tóntegundina í gegnum lagið. Það fer minna fyrir 

spunasöngnum við fjögurra ára aldur, en þá geta börn sungið lög með flóknari texta sem þau 

þekkja. Það verður oft stórt stökk í kringum söngþroska hjá börnum þegar þau eru í kring um 

fimm ára. Þá eru þau farin að skynja betur rödd sína og þau þekkja og geta stjórnað styrkleika 

raddarinnar, tónhæð, hraða og blæ. Þau hafa líka náð miklu valdi á málþroskanum á þessum 

aldri, hafa öðlast vald á flóknum textum og skýrum framburði sem eykur öryggi þeirra þegar 

                                                             
9  Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:150−151  
10 Sjøvik, Palma. 2004:222–229 
11 Leonhard og House. 1972:38  
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þau syngja. Talið er að það sé ekki fyrr en við níu ára aldur sem börn hafa fyrst vald á því að 

syngja rétt og hreint. Talið er að á þessu stigi geti söngþroski barnsins staðnað ef ekki er 

unnið með hann áfram.12 

 Það má merkja af viðbrögðum barna við tónlist að þau hafa meðfædda 

tónlistarhæfileika. Þau sýna mjög snemma fjölbreytt viðbrögð við tónlist, þau hreyfa sig í takt 

við þá tónlist sem þau heyra, þau syngja við öll tækifæri, söngurinn er oft hluti af leik 

barnsins eða að barnið hugsar upphátt í gegnum sönginn. Hvöt barna til að tjá sig með tónum 

og taktslögum virðist eðlislæg, tónlist virðist höfða vel til þeirra, þau virðast hafa getu til að 

skilja og tileinka sér tónlist. 13 

 Tónlist er í eðli sínu agað ferli sem hefur fastmótaðar og ákveðnar reglur. Ákveðinn 

agi fylgir öllu tónlistarstarfi. Börn læra að sitja kyrr og hlusta, þau læra að bíða þar til röðin 

kemur að þeim og þau læra reglur sem gilda við þessar aðstæður, það er talið að börnin fá 

meira út úr tónlistarstundinni ef ákveðnar reglur og festa eru á hlutunum.14 

  

2.2 Rannsóknir á áhrifum tónlistar á börn 

Vísindamenn hafa lengi reynt að rannsaka hvort tónlist hafi áhrif á greind barna. Fyrstu 

niðurstöður voru þær að þeir sem hlustuðu á tónlist fengu hærri greindarvísitölu, sama hvort 

um var að ræða börn eða fullorðna. Árið 1993 gerðu vísindamenn við University of California 

of Irving rannsókn þar sem þeir töldu sig geta sannað að ef einstaklingar hlustuðu á tónlist 

eftir Mozart skömmu áður en þeir færu í greindarpróf þá gengi þeim betur í prófinu. Þrátt fyrir 

gagnrýni þá hlaut kenningin fylgi almennings og hefur verið kölluð Mozart-áhrifin.15 

 Kenningin um Mozart-áhrifin er mjög umdeild og fleiri rannsóknir af sama toga hafa 

ýmist heppnast eða misheppnast. Það hefur til dæmis tekist að framkalla Mozart-áhrifin með 

öðrum áreitum. Þetta hefur leitt til þeirrar tilgátu að einhvers konar tónlistarörvun þátttakenda 

í greindarprófum verði til þess að þeir standi sig betur í námi.16 

 Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem geta greint mun á tónhæð og takti eru oftast 

betri í að lesa og skrifa. Taugasérfræðingurinn Marian Hassler frá Universität Tübingen 

framkvæmdi rannsóknir með tíu ára börn sem leiddu í ljós að það var beint samhengi á milli 

tónistarlegrar getur barnanna og almennrar greindar þeirra. Önnur tilraun með 120 börnum á 

aldrinum níu til fjórtán ára sýndu að börn sem voru með tónlistarmenntun sýndu betri útkomu 
                                                             

12 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:28  
13 Helga Rut Guðmundsdóttir. 2006:20−21  
14 Gerður Bolladóttir. 2002:22–23 
15 Lifandi vísindi. 2004:45–46  
16 Þórir Þórisson. 2001 e.d. 
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í að tjá sig munnlega en börn sem ekki höfðu tónlistarmenntun. Tilraunir þar sem markvisst 

hefur verið unnið að því að tónlistarmennta börn og greind þeirra síðan verið mæld eftir 

ákveðinn tíma sýna að tónlistarnám er líklegt til að gera þau greindari.17 

 Það hefur reynst rannsakendum sem skoða samhengi á milli tónlistarnáms og náms á 

öðrum sviðum erfitt að hafa stjórn á þáttum sem geta haft áhrif á rannsóknir þeirra. Þar má til 

dæmis nefna félagslega stöðu nemenda. Það þarf einnig að fara gætilega í að draga ályktanir 

út frá fylgni, hún segir lítið um hvaða áhrif tónlistin hefur ein og sér á námsárangur í öðrum 

námsgreinum. Veikleikar rannsókna á yfirfærsluáhrifum tónlistarnáms eru helst þeir að 

tónlistarnámið er oft á tíðum illa skilgreint og hefur m.a. verið notað um ólík viðfangsefni, þar 

má nefna bekkjarkennslu í tónmennt, einkatíma í hljóðfæraleik eða óvirka hlustun á tónlist. 

Það er talið að það séu margar mismunandi ástæður fyrir því að börnum gangi vel í 

tónlistarnámi og enn fleiri ástæður fyrir því að þau hætta slíku námi, t.d. áhugi þeirra og 

úthald, stuðningur fjölskyldunnar, hvatning, fjárhagur og væntingar kennarans um námið. 

Allir þessi þættir eru einnig taldir hafa tengsl við árangur nemendanna í öðrum námsgreinum18 

 Allir þessir þættir ættu að gera tónlistarnám eftirsóknarvert og það gæti aukið færni 

nemandans, leikni hans og skilning á að upplifa, túlka og tjá tónlist.19 

 Til þess að börn fái að auka færni sína og skilning á tónlist er mikilvægt að skapa tæki- 

færi og aðstæður þegar börn eru sem yngst. Þar kemur að hlutverki leikskólakennarans að 

skapa það tækifæri.  

  

2.3 Hlutverk leikskólakennarans við tónlistaruppeldi 
Breyttir þjóðfélagshættir á Íslandi hafa leitt til þess að í dag dvelja börn mun lengur í 

leikskólum en áður. Leikskólakennarar bera því mun meiri ábyrgð en áður á uppeldi barnanna 

þar sem þau eru oft á tíðum lengur í samvistum við kennarana heldur en foreldrana 

dagsdaglega. 

Eitt af námsviðum leikskóla, sem getið er um í Aðalnámskrá leikskóla er tónlist. Þar er 

sagt að leggja beri áherslu á að öll börn í leikskóla fái ríkulegt tækifæri til að njóta tónlistar og 

iðka hana.20 Þar af leiðandi ættu allir leikskólar að hafa það að markmiði að sinna 

tónlistarstarfi af einhverjum toga innan veggja leikskólans. Misjafnt er eftir leikskólum hversu 

mikil áhersla er lögð á tónlistarstarf. Á flestum stöðum eru samveru- og söngstundir daglega 

                                                             
17 Lifandi vísindi. 2004:49  
18 Þórir Þórisson. 2001 e.d. 
19 Þórir Þórisson. 2001 e.d. 
20 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:24  
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en lítið annað tónlistartengt starf fer þar fram. Sumir leikskólar hafa ráðið til sín 

tónlistarmenntað starfsfólk eða fá til sín tónmennta- eða tónlistarkennara sem koma reglulega 

og eru með tónlistarstundir með börnunum. 

Þar sem uppeldi barna hefur meira en áður færst frá heimilum yfir í leikskólana þurfa 

leikskólakennarar að huga að því að það er að hluta til á þeirra ábyrgð að taka þátt í því að 

miðla áfram til næstu kynslóða þeim tónlistarfjársjóði sem við eigum, það sem helst einkennir 

íslenska tónlist svo sem þjóðlög og rímur.21 

Leikskólakennarar ættu að varast að velja eingöngu tónlist eftir sínum smekk., vegna 

þess hversu mikil leiðandi áhrif þeir geta haft á börnin. Tónlist er til í óteljandi myndum og 

börnin ættu að fá að kynnast sem flestum þessara mynda og fá að öðlast skilning á tónlist í 

víðustu merkingu þess orðs. Tónlistarreynsla er aðalatriði tónlistarnáms.22 

Áhugi kennara og þor hefur mikið um það að segja hvernig þeir koma til með að starfa 

og leggja áherslu á tónlistarstarf þegar þeir vinna með börnum í leikskólum. Það er mikilvægt 

að leikskólakennarar séu meðvitaðir um að tónlistarstarf í leikskólanum er jafn mikilvægt og 

allt annað starf innan hans. Kennarinn ætti að hafa áhuga og getu til að m.a. grípa hugmyndir 

barnanna og nota frumkvæði þeirra til að vinna með í tengslum við tónlist í leikskólanum. 

Kennarinn ætti að hvetja börnin til að nota tónlist í leik og starfi og vera tiltækur til aðstoðar 

ef þess er þörf.23  

Tónlistarstarf getur komið að góðum notum við sérkennslu. Það að nota tákn með tali 

um leið og sungið er, er til þess fallið að börn sem eru sein til máls geta tekið þátt í söngnum 

án þess endilega að syngja, þau geta verið með, með því að nota táknin. Að vinna með rytma, 

klappa orð í atkvæði og læra þulur er allt til þess fallið að hjálpa börnum að ná tökum á 

málþroska og um leið er tónlistarþroski þeirra örvaður. Sem dæmi má nefna lagið um dagana 

og mánuðina sem er sungið og tákn gerð með, þannig læra börnin tákn daga og mánuða og 

um leið nöfn þeirra, þetta er ein af leiðunum sem gagnlegar eru til náms.  

Það er algengt að börn á leikskólaaldri syngi með sínu nefi lög sem þeim hafa verið 

kennd. Oft gera þau breytingar bæði á texta og laglínu. Ekki ætti að gera athugasemd við 

þessa athöfn barnanna því þetta er þeirra aðferð við að læra, þau aðlaga lögin að getu sinni, 

t.d. er algengt að þau minnki stór tónbil sem þau ráða ekki raddlega séð við. Hlustað skal eftir 

því hvað barnið kann og vinna út frá því.24  

                                                             
21 Guðbjörg Jónsdóttir. 1998:10 
22 Faulkner. 1993:5  
23 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:10 
24 Sigríður Pálmadóttir. 1991:19  
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  Það vill brenna við að sungið sé of djúpt og sterkt með börnum í leikskólastarfi. 

Barnsröddin er bjartari og liggur hærra en hjá fullorðnum. Röddin er persónulegt hljóðfæri 

hvers og eins. Hljómur raddarinnar er nátengdur líðan einstaklingsins og tilfinningum. Þeir 

sem vinna með börnum ættu að kenna þeim að umgangast röddina af nærgætni og bera 

virðingu fyrir henni.25 

 Kennarinn ætti að hafa í huga að þegar börnin læra lag, grípa þau oftast viðlagið fyrst 

eða síðustu orðin í hendingunni. Það hjálpar börnunum að læra lagið fyrr ef kennarinn bíður 

með að syngja síðasta orðið í línunni og gefur barninu þannig tækifæri til að bæta við orðinu 

sem vantar.26 

 Talið er að nota megi tónlistarkennslu til að örva þroska barna á margan hátt. Tónlist 

gæti til dæmis verið vel til þess fallin að glæða hugmyndaflug barna. Það má gera með því að 

lesa sögu fyrir börnin og þau búa til tónsögu með því að nota röddina eða hljóðfæri. Þetta má 

einnig gera með því að hlusta á tónlist og búa svo til sögu um tónlistina. Það sem börnin 

uppgötva sjálf í tónlistarstundum er það sem þau koma til með að muna eftir og kemur jafnvel 

til með að lifa áfram í leik barnanna, það er gert með því að efla frumkvæði þeirra og hvetja 

þau áfram.27 

 Í mars 2007 hélt Félag tónlistarkennara og Félag leikskólakennara málþing í Súlnasal 

Hótel Sögu sem bar yfirskriftina „Tónlistarnám barna á aldrinum 1–3 ára“. Aðalfyrirlesari 

málþingsins var Dr. Regina Pauls sem er prófessor í Mozarteum-háskólanum í Salzburg í 

Austurríki. Pauls fjallaði um það að tónlistaruppeldi og skapandi hugsun væru mikilvægur 

þáttur í uppeldi og menntun leikskólabarna. Hún segir að söngur sé eðlileg tjáning á lífsgleði 

og hann beri að rækta sem slíkan. Pauls segir að söngur sé eðlilegt móðurmál manna sem 

tilheyrir daglegri menningu. Það ætti að vera aðalmarkmið þeirra sem koma að 

tónlistaruppeldi að syngja með glöðu geði og að söngurinn tengist tjáskiptum og leik. Hún 

segir einnig að börn á leikskólaaldri hafi mikla hreyfiþörf og búi yfir mikilli hreyfigleði, þau 

skynja að tónlist og dans tilheyra hvort öðru og ættu að upplifa dansinn sem gleðigjafa. Pauls 

heldur því fram að tónlistin sé náttúrulegt lífsform barnsins, það tileinki sér tónlist í allri sinni 

vídd með því að leika sér, að hlusta og hugsa bæði eitt og með öðrum.28  

                                                             
25 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:28−29  
26 Hrafnhildur Sigurðardóttir. 2006:3 
27 Gerður Bolladóttir. 2002:22–23 
28 Kristín Elfa Guðnadóttir. 2007:12–13  
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 Hér hafa verið nefnd helstu hlutverk leikskólakennara við tónlistaruppeldi barna á 

leikskólaaldri og er þá komið að því að skoða hver markmiðin almennt eru með 

tónlistaruppeldi leikskólabarna. 

 

2.4 Almenn markmið með tónlistaruppeldi leikskólabarna 
Tónlist og hreyfing eru eðlilegur hluti af daglegu lífi leikskólabarna, það að blanda saman 

tónlist og hreyfingu er nokkuð sjálfgefið. Hjá börnum er nánast óframkvæmanlegt að hafa 

tónlistarstund nema hreyfing fylgi með. Með yngstu börnunum eru oft sungin lög sem 

einhverjar hreyfingar fylgja með, það hjálpar þeim sem eru komin stutt á veg í málþroska að 

taka þátt í söngstundunum.  

Guðbjörg Jónsdóttir (1998) telur að í leikskólanum ætti að leggja ríka áherslu á 

skapandi starf en þar er tónlist stór þáttur þar sem hún stuðlar að fagurfræðilegum þroska og 

hefur jákvæð áhrif á félags- og tilfinningaþroska. Hún telur að tónlist hafi yfirfærslugildi á 

aðra þætti eins og einbeitingu, minni, ímyndunarafl og sköpunarhæfni. Ef vel er staðið að 

tónlistarstarfi í leikskóla ætti það að hafa áhrif á frekari áhuga barna á tónlist, tónlistarhæfni 

þeirra mun eflast og gagnrýnin hlustun þeirra mun að öllum líkindum þroskast. Það er talið að 

tónlistaruppeldi örvi skapandi hæfni barna, það auki sjálfsaga og efli sjálfsmynd þeirra.29 

Mikil áhersla hefur verið lögð á hlustun í öllu tónlistarstarfi. Hlustað er með eyrunum 

og jafnvel með öllum líkamanum, hlustað er á hljóð og hreyfingar í umhverfinu. Talið er að 

kennarinn geti haft áhrif á virka hlustun barna með því að nota miðla eins og myndbönd, 

ljósmyndir, bækur, útvarp og umræður. Ef börnunum eru veitt tækifæri til að njóta 

fjölbreyttrar tónlistar ættu þau að fá gott veganesti. Þau munu verða hæfari til að velja hvað 

þeim finnst skemmtilegt, fallegt og áhugavert og þannig þroskast hugmyndir þeirra um eðli og 

áhrif tónlistar30 

 Helga Rut Guðmundsdóttir ritar grein í blaðið Uppeldi um börn og tónlist. Þar segir  

hún í lokaorðum greinarinnar að „...öll börn hafi tónlistarhæfileika og að öll börn eigi rétt á 

því að hljóta gott tónlistaruppeldi. Gott tónlistaruppeldi felst í því að örva tónlistarhæfileika 

með aðferðum sem taka mið af hæfileikum, þroska og áhuga hvers barns. Tónlistarnám getur 

verið mikilvægur þáttur í tónlistaruppeldi barna en hafa ber í huga að ein kennsluaðferð hentar 

ekki öllum jafnt.“31 Það sem Helga Rut er að fjalla um hér er ef til vill grunnurinn að þeim 

markmiðum sem sett hafa verið fram með tónlistaruppeldi í Aðalnámskrá leikskóla. 

                                                             
29 Guðbjörg Jónsdóttir. 1998:8  
30 Elfa Lilja Gísladóttir. 2008:119 
31 Helga Rut Guðmundsdóttir. 2006:24  
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Í næsta kafla verður svo kynning á mismunandi kennsluaðferðum sem ætlaðar eru til 

tónlistaruppeldis barna og þrjá helstu kennismiði á því sviði þá Edgars Willems, Dr. Shinichi 

Suzuki og Howard Gardner og tónlistargreind hans. 
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3 Tónlistarstefnur og kenningar 
Í þessum kafla verður fjallað um þrjár tónlistarkenningar sem hafa verið settar fram um 

tónlistarnám barna, þær fjalla um hvernig æskilegt sé að vinna tónlist með börnum til að það 

hafi sem þroskavænlegust áhrif á þau.  

Samkvæmt skilgreiningu íslenskarar orðabókar er kenning: „skoðun, fullyrðing 

(venjulega) studd rökum (undangenginna rannsókna eða athugana).“32  

Þær kenningar sem fjallað verður um eru er tónlistarstefna Edgar Willems, Suzuki- 

kennsluaðferðin og kenning Howards Gardner um tónlistargreind. 

Hér er umfjöllun um hverja kenningu fyrir sig og í lok hverrar umfjöllunar verða taldir 

upp kostir og gallar þessara kenninga. 

 

3.1 Tónlistaruppeldi Edgar Willems 
Edgar Willems var belgískur tónlistarmaður. Hann gerðist tónlistarkennari í Genf árið 1929 en 

stundaði einnig fræðistörf þar sem hann setti fram hugmyndir um tónlistaruppeldi sem hann 

byggði á sálfræðilegum og heimspekilegum grunni. Út frá hugmyndafræði hans þróaðist 

kenning þar sem lögð er rík áhersla á tónlistarstundir með forskólabörnum þar sem Willems 

telur að börn séu mjög næm á forskólaaldri. Virkni barnsins er lögð til grundvallar við að 

túlka, greina og skapa tónlist. Um er að ræða tónlistaruppeldi þar sem þroskaleið barnsins er 

líkt við það þegar það lærir móðurmál sitt. Unnið er út frá hinu hlutbundna til hins huglæga og 

lögð er áhersla á að allir geti notið tónlistar sér til ánægju og yndisauka. Það sem helst 

einkennir kennslufræði Willems er að námið sé aðgengilegt öllum og felist því í 

kerfisbundinni heyrnar- og rytmaþjálfun áður en hefðbundið hljóðfæranám hefst. Willems vill 

höfða jafnt til líkamlegra, tilfinningalegra og vitrænna þátta. Markmiðið er að framkalla 

tónlistarhæfileika sem barnið býr yfir og sem talið er líklegt til að hafa áhrif á tónlistarþroska 

þess í framtíðinni.33 

 

3.1.1 Kennsluaðferð Willems 
Kennsluaðferð Willems byggir á þeim mikilvæga grunni að tengja saman tónlistina og 

einstaklinginn. Hann vill að börnin fái að kynnast því og njóta þess að meðhöndla hljóðfæri 

og upplifa söng og hreyfingu. Willems skiptir tónlistarþjálfun ungra barna í fjögur þrep sem 

er nauðsynlegt að vinna með til að framkalla þann tónlistarhæfileika sem barnið býr yfir. 

                                                             
32 Mörður Árnason. 2002:764 
33 Sigríður Pálmadóttir. 1988:25–26 
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Hverju þrepi er svo skipt niður í þjálfunarstig. Þegar unnið er að tónlistaruppeldi 

leikskólabarna er gengið út frá eftirfarandi þjálfunarstigum samkvæmt kenningu Willems. 

1. – Sönglög. Börnin syngja ýmis barnalög sem þau kunna og læra ný lög. Sungin eru 

lög sem henta vel til undirspils með ásláttarhljóðfærum. Lögð er áhersla á lög sem eru 

til þess ætluð að kalla fram hreyfingu, eins og að sveifla, stökkva, klappa og svo 

framvegis. 

2. – Hlusta, þekkja aftur og endurtaka. (Heyrnarþjálfun) Börnin eru þjálfuð í að hlusta 

á hreyfingu hljóðs, þau læra að þekkja aftur eitt hljóð af mörgum, að para saman sams 

konar hljóð, að endurtaka staka tóna, að endurtaka tónbil og laglínustef. Þau prófa að 

spinna laglínu bæði ein og í hóp. 

3. – Hreyfing, stefna hljóðs og tónhæð. Börnin fá tilfinningu fyrir hreyfingu hljóðs, 

rísandi/fallandi. Þau greina á milli hárra og lágra hljóða, dimmra og bjartra, þungra og 

léttra. Börnin ganga, hoppa, hlaupa, snúa sér og hreyfa sig frjálst eftir tónlist. 

4. – Para, raða og flokka. Börnin læra að para saman hljóðfæri eftir gerðum. Para 

saman eftir blæ og styrk, eftir mismunandi hljóðgjöfum. 

5 – Rytmaþjálfun. Börnin læra um styrkleika, hátt/lágt, sterkt/veikt, hratt/hægt, 

stutt/langt. 

6. – Að finna upp og spinna. Börnin prófa að finna upp rytma, þau nota hendur og 

fætur eða ásláttarhljóðfæri, jafnvel röddina.  

7. – Nótnaheiti, röð tóna. Nótnaheiti eru fléttuð inn í texta laga. Börnin læra nótnaheiti 

tónstigans do, re mí... 

8. – Undirbúningur að lestri og skrift. Börnin fá heyrnarþjálfun þar sem lögð er áhersla 

á tónminni og þjálfun tónstiga. Þau læra nótnaskrift og fá byrjunarþjálfun við að lesa 

af streng þ.e. að læra hvaða nótur eiga heima á línum eða bilum á nótnastrengjunum. 34 

 

3.1.2 Kostir og gallar Willems-tónlistaraðferðarinnar 
Í námskrá leikskólans Hraunborgar í Reykjavík sem vinnur tónlistarstarf eftir kenningum 

Willems segir að tónlistaraðferð hans sé talin vera uppeldisaðferð sem gagnast ekki bara 

tónlistarkennurum heldur líka almennum kennurum og foreldrum. Að þetta sé heildstæð 

aðferð sem höfðar jafnt til hreyfingar, tilfinninga og vitrænna þátta. Í  námskránni segir einnig 

að aðferðin sé aðgengileg öllum börnum hvernig sem þau standa hvað varðar líkamlegt 

                                                             
34 Sigríður Pálmadóttir. 1988:39–43  
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atgervi og þroska. Willems-aðferðin felur í sér kerfisbundna heyrnar- og rytmaþjálfun sem 

hann telur vera nauðsynlegan undanfara tónlistarnáms.35 

 Kennsluaðferð Willems er í raun aðferð sem allir ættu að geta starfað eftir. Kennarar 

þurfa að hafa góðan tíma til undirbúnings tónlistarstunda sem byggja á aðferðinni. Ef svo er 

ætti starfið að ganga vel. Þjálfunarstig sjö sem gengur út á að kenna börnunum nótnaheiti og 

röð tóna þar sem nótnaheiti eru flettuð inn í texta laga krefst bæði reynslu og þjálfunar 

kennarans. Tónlistarkennari á að hafa farið í gegnum þetta nám en almennur 

kennari/leikskólakennari hefur að öllum líkindum ekki öðlast þjálfun í þessu atriði. Færni í 

þessu er nauðsynleg áður en efninu er miðlað áfram því þetta atriði þarf að kenna nemendum 

markvisst og það gæti farið mikill tími af tónlistarstundinni í það.36 

 

3.2 Tónlistaruppeldi Suzuki 
Shinichi Suzuki fæddist 17. október árið 1898 í Japan. Faðir hans var fiðlusmiður svo Suzuki 

ólst upp frá unga aldri í fiðluverksmiðju fjölskyldunnar og þar voru fyrstu kynni hans af 

fiðlunni. Hann fór brátt í tónlistarskóla og lærði að spila á fiðlu. Þegar hann var tvítugur fór 

hann til Berlínar í tónlistarnám og dvaldi þar í 8 ár.37  

 Í Þýskalandi fór Suzuki að velta fyrir sér aðferð við að kenna börnum á fiðlu. Hann 

hafði kynnst því að ung börn væru svo móttækileg og hefðu undraverða hæfileika til að læra. 

Börn hafa sérstaka hæfileika til að læra nýja hluti og eru fljótari að tileinka sér nýja hluti en 

fullorðnir. Hann hugsaði mikið um það hvernig börn lærðu að tala tungumál sitt og ákvað að 

láta reyna á hvort börn gætu lært á fiðlu á sama hátt og þau læra móðurmálið. Sú aðferð hefur 

verið kennd við hann, svokölluð móðurmálsaðferð, en nafn hennar er dregið af því Suzuki 

taldi að börn hefðu sama hæfileika til að læra tónlist rétt eins og móðurmál sitt.38 

 

3.2.1 Móðurmálsaðferð Suzuki 
Þessi aðferð sem kölluð er móðurmálsaðferðin var fyrst ætluð til að kenna börnum að spila á 

fiðlur. Hún hefur einnig verið þróuð fyrir önnur hljóðfæri sem eru: píanó, selló, flauta og 

vióla, einnig er móðurmálsaðferðin notuð við söngkennslu. Suzuki hugsaði mikið um það 

                                                             
35 Heimasíða leikskólans Hraunborgar, e.d.  
36 Linda Margrét Sigfúsdóttir. (munnleg heimild. 15. mars 2009) 
37 Kristinn Örn Kristinsson. 1988:18  
38 Kristinn Örn Kristinsson..1988:30  
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hvernig börn lærðu að tala tungumálið sitt og spurði sjálfan sig að því hvort ekki væri hægt að 

kenna börnum að spila á hljóðfæri með sömu aðferð og þau lærðu að tala.39 
 Börn hlusta á talmál allt frá fæðingu og yfirleitt skilja þau talað mál áður en þau fara 

að tala sjálf. Þau herma eftir því sem þau heyra og brátt geta þau sagt eitt og eitt orð, þeim 

finnst þetta svo gaman að þau endurtaka þessi orð aftur og aftur. Þetta gengur eins í 

tónlistinni, þegar börnin hafa lært skemmtilegt lag þá endurtaka þau það oft. Suzuki komst að 

því að börn gætu lært ýmislegt ef það væri hluti af umhverfinu og þess vegna þyrftu 

meðfæddir hæfileikar ekkert að hafa áhrif þar á. Af þessu dró hann þá ályktun að hæfileiki 

barna til að læra tungumál kæmi til af því sem þau heyra í kringum sig. Á sama hátt mætti 

þroska hæfileika barna í tónlist. Suzuki telur að umhverfi barnanna fyrstu þrjú árin skipti 

ótrúlega miklu máli fyrir tónlistarþroska þeirra. Allt endurtekið tónlistaráreiti sem börnin 

verða fyrir á unga aldri á þátt í því að móta framtíðartónlistarþroska þeirra, þar er um að ræða 

bæði gott og slæmt áreiti.40 

 

3.2.2 Forsendur móðurmálsnámsins 
Suzuki komst að því að hæfileiki barna til að læra tungumál kæmi til af því sem þau heyra allt 

í kringum sig og að á sama hátt mætti þroska hæfileika barna í tónlist eða hverju sem er. 

Hlustun er því ein af mikilvægustu forsendunum til þess að móðurmálsaðferðin virki sem 

skyldi, börnin hlusta á námsefnið og læra þannig að þekkja lögin. 41 

 Annar mikilvægur þáttur í móðurmálsnáminu er hrósið. Það er mikilvægt atriði þegar 

unnið er eftir Suzukiaðferðinni. Þegar barnið byrjar að mynda orð og tala þá bregðast 

foreldrarnir og aðrir í umhverfi þess við með því að hrósa. Þannig eru sköpuð skilyrði fyrir 

frekari framförum af því að jákvæð viðbrögð vekja löngun hjá barninu til þess að tjá sig og fá 

þannig meiri athygli. Það sama gildir um tónlistarkennsluna, það er mikið lagt upp úr hrósi og 

að börnin fái hvatningu til að halda áfram.42 

  Samvinna við foreldra skiptir einnig miklu máli, foreldrar verða að vera jákvæðir ef 

árangur á að nást. Formlegar kennslustundir byrja ekki fyrr en barnið er tilbúið, 

kennslustundirnar eru miðaðar við barnið, lengd þeirra fer eftir einbeitingargetu þess. 

Stöðugar endurtekningar gera hlutina sjálfvirka og það gerir það að verkum að barnið getur 

líka spilað án umhugsunar. Við námið er markvisst notuð upprifjun, áhersla er lögð á góða 

                                                             
39 Kristinn Örn Kristinsson. 1998: 30  
40 Kristinn Örn Kristinsson.1998:47-51 
41 Kristinn Örn Kristinsson. 1988:57-59  
42 Suzuki tónlistarskólinn. e.d. 



 

17 

tónmyndum og einnig á herminám.43 Það er talið herminám þegar hegðun og hugsun barna 

mótast af því að fylgjast með því hvað aðrir eru að gera og herma eftir því.44  Það er því 

umhverfið sem skiptir mestu máli í Suzukiaðferðinni. Börnin læra af því að sjá og herma eftir, 

hlusta og endurtaka. 

Í Suzukinámi er mikil áhersla lögð á að börnin læri eitt atriði í einu, þau geta ekki 

einbeitt sér að mörgum hlutum í einu, námið er tekið skref fyrir skref. Þegar börnin hafa náð 

ákveðnu markmiði er það endurtekið aftur og aftur þangað til það er orðið eins eðlilegur 

hlutur og að tala og ganga. Námið er byggt á mörgum skrefum og endurtekningum. Ein af 

grundvallarhugmyndum á bak við námið er að öll börn geti lært, en þau geri það á 

mismunandi hraða, námshraðinn ræðst af barninu sjálfu. Sum börn eru fljót að læra en önnur 

lengur. Markmiðið er að allir þroskist af náminu sama hversu hröð eða hæg yfirferðin er. 

Einkatímar eru grunneiningin í Suzuki-náminu, en hóptímar eru líka mikilvægir. Í þeim er 

stuðst við alls kyns leiki sem eru til þess ætlaðir að örva spilagleði barnanna og að hafa gaman 

af.45 

Í tónlistarkennslu eftir Suzukiaðferðinni er lögð áhersla á að börnin byrji snemma á 

tónlistarnáminu, gjarnan fjögurra til fimm ára, því á þeim aldri er talið að sköpunarþörf þeirra 

og næmi séu virkust, þó er engin fyrirstaða fyrir því að þau byrji fyrr. Ef barnið hefur alist upp 

við tónlist og tónlist hefur verið hluti af umhverfi þess þá er það talið tilbúnara til að hefja 

tónlistarnám.46  

 

3.2.3 Kostir og gallar Suzukiaðferðarinnar 
Margt er þjálfað þegar unnið er eftir Suzukiaðferðinni. Börn sem læra eftir aðferðinni eiga 

yfirleitt auðvelt með að læra utan að, þau eru þjálfuð í að læra lög utan að og mikið er um 

upprifjun á lögum sem búið er að læra. Þannig er minnið þjálfað. Susukiaðferðin leggur mikla 

áherslu á hrós og þannig er byggt upp sjálfstraust hjá börnunum. Sjálfstraustið eflist þegar 

nemendur ná ákveðnum markmiðum í tónlistarnáminu. Einbeiting er þjálfuð markvisst í 

tónlistarnáminu, byrjað er með stuttar kennslustundir, en þær smám saman lengdar eftir því 

sem einbeiting barnanna eykst.47  

Mikið er lagt upp úr hlustun með Suzukiaðferðinni, það að börnin hlusta á lögin áður 

en þau byrja að spila þau og þekkja þannig lögin vel. Það verður til þess að þeim finnst þau 
                                                             

43 Kristín Halla Bergsdóttir. 1997:3 
44 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:277 
45 Kristín Halla Bergsdóttir. 1997:4 
 46Suzuki tónlistarskólinn. e.d. 
47 Kristinn Örn Kristinsson. 1988:83–85 
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kunna lögin áður en þau fara að spila þau og það er ein af ástæðum þess að aðferðin virkar 

svona vel. Aðferðin hefur að þessu leyti nokkurs konar innbyggt hvatakerfi. Ef börn byrja 

snemma tónlistarnám veitir það þeim ákveðið forskot á þau börn sem byrja seinna. Börnin eru 

laus við líkamlega stífni og auðvelt er að æfa og móta fínhreyfingar hjá þeim. Talið er að 

Suzukiaðferðin hafi jákvæð áhrif á félagsfærni barna því með því að mæta í 

hópkennslustundir styrkist félagslegi þátturinn, börnin eignast vini og fá örvun og hvatningu 

frá jafningjum sínum. Einnig er talið að náin samvinna barna og foreldra skili sterkari 

fjölskylduböndum.48 Agi er mikilvægur hluti Suzukinámsins, með góðum aga er 

tónlistarnámið gert áhugavert og skemmtilegt. „Þegar er agi þá er árangur og þegar er árangur 

þá er skemmtilegt og líklegra er að börnin haldi tónlistarnáminu áfram.“49 

 Það sem helst er gagnrýnt við Suzukikennsluaðferðina er að þetta er hópkennsluaðferð 

og að allir læri að spila eins. Allir suzukinemendur byrja á bók númer eitt og halda svo áfram í 

tvö. Þetta er gagnrýnt, allir hlusta á sama diskinn og spila sömu lögin. Það er gagnrýnt að 

Suzukinemendur spili eins og vélmenni af því þeir hlusti alltaf á sömu lögin aftur og aftur. 

Talað er um að engin nútímaverk séu í námsefninu og að námsefninu sé raðað undarlega upp, 

þung verk innan um létt verk. 50 

 

3.3 Kenning Howards Gardner 
Howard Gardner er bandarískur sálfræðingur fæddur árið 1943. Hann er prófessor í 

kennslufræðum við Harward Graduate School of Education og aðstoðarprófessor í taugafræði 

við Boston University School of Medicine. Hann hefur skrifað fjölda bóka og er afkastamikill 

fræðimaður. Hann byggir hugmyndir sínar meðal annars á fjölda ótengdra heimilda og 

fræðirita um afbrigðilega einstaklinga, um eðlileg börn og fullorðna, á sérfræðingum og fólki 

frá ólíkum menningarheimum. Gardner rannsakaði mannlega örðugleika og út frá því varð 

kenning hans til. Sú kenning fjallar um greind mannsins og hvernig hann nýtir greindarsvið 

sín til að læra. 51 

 

 

 

 

                                                             
48 Kristinn Örn Kristinsson. 1998:86–93  
49 Kristín Halla Bergsdóttir. 2007:4  
50 Kristinn Örn Kristinsson. 2008:110–111  
51 Gardner, Howard. e.d. 
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3.3.1 Fjölgreind 
Fjölgreindarkenning Howard Gardner byggir á því að hann hefur komist að þeirri niðurstöðu 

að greind mannsins samanstandi af átta eða fleiri jafngildum greindarsviðum. Þessi svið 

þroskast mismunandi og á ólíkum tíma hjá hverjum einstaklingi. Sviðin tengjast þannig að 

þegar eitt þeirra þróast þá þroskast hin. Einstaklingar læra ólíkt, það fer eftir því hvaða 

greindarsvið eru sterkust hjá þeim. Greindarsvið Gardners eru: 

1 -Málgreind – næmi fyrir tungumáli og tenglsum orða. 

2 -Rök og stærðfræðigreind – næmi fyrir hlutbundinni hugsun. 

3 -Rýmisgreind – myndir hugans, sjónrænar og rúmfræðilegar. 

4 -Líkams og hreyfigreind – næmi fyrir stjórn líkamans.  

5 -Tónlistargreind – næmi til að skapa og njóta tónlistar. 

6 -Samskiptagreind – næmi gagnvart öðrum.  

7 -Sjálfsþekkingargreind – næmi fyrir sjáfum sér. 

8 -Umhverfisgreind - næmi til að þekkja og skilgreina tegundir úr jurta og 

dýraríkinu.52 

 Hver maður býr yfir hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig ef hann 

fær leiðsögn við hæfi, örvun og eflingu. Gardner bendir á að Suzukiaðferðin í tónlistaruppeldi 

sé dæmi um hvernig fólk með tiltölulega litla tónlistargáfu geti öðlast leikni í að spila vel á 

hljóðfæri ef rétt umhverfisáhrif eru fyrir hendi. Foreldrar sem eru áhugasamir um sígilda 

tónlist geta til dæmis haft áhrif á tónlistarsmekk barna sinna.53 

Hér verður ekki fjallað meira um greindarsvið Gardners nema tónlistargreindina. 

 

3.3.2 Tónlistargreind  
Gardner útskýrir tónlistargreind sem hæfileikann til að skapa og njóta tónlistar og hæfileikann 

til að skynja, greina og umbreyta tónlist. Hann telur að tónlistargreindin þroskist fyrst af 

greindarsviðunum. Greindin er mjög þróuð hjá tónlistarmönnum og tónlistarunnendum. 

Nemendur með þróaða tónlistargreind læra í gegn um takt og laglínu, spila á hljóðfæri og vilja 

hlusta á tónlist á meðan þeir eru að læra. Þeir taka eftir órödduðum hljóðum í umhverfinu og 

læra hluti betur ef þeir eru sungnir, klappaðir eða flautaðir. Þeir nemendur geta hagnast af því 

                                                             
52Armstrong, Thomas. 2000:14−15 
53 Armstong ,Thomas. 2000:21 
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að nota forrit sem tengja saman sögur og söngva, lestrarforrit sem tengja bókstafi og hljóð 

þeirra við söngva og forrit sem bjóða upp á lagasmíðar. 54 

 Gardner talar um að það sé meðfætt að börn hafi næmi fyrir frum- og túlkunarþáttum 

tónlistar, s.s. tónhæð, tónlengd, tónblæ, hraða, styrk, blæ og formi. Hann telur að ungbörn séu 

mun næmari fyrir yfirbragði tónlistar heldur en þau eru fyrir tungumálinu. Börn fara snemma 

að leika sér að hljóðum og eru upptekin af þeim. Það er skoðun Gardner að börn hafi náð 

nánast fullum tónlistarþroska við sex ára aldur, nema þau hafi óvenju mikla tónlistarhæfileika. 

Hann telur að utanaðkomandi þættir valdi því að börn þroski tónlistargreind og taki 

framförum og þess vegna skiptir það gríðarlega miklu máli að börnin fái stuðning og 

hvatningu við tónlist.55 

 

3.3.3 Kostir og gallar kenningar Howards Gardner 
Helsti styrkleiki fjölgreindarkenningarinnar er að hún er talin hafa samhljóm við það sem fólk 

telur sig vita og þekkja dæmi um. Til dæmis það að einhver er góður í stærðfræði en ekki í 

tungumálum og öfugt. Það ýtir undir þá hugmynd að vitsmunir manna séu fjölbreyttir, engir 

tveir búi yfir sambærilegri getu. Þar með sé það mikilvægt að komið sé til móts við misjafnar 

þarfir í skólakerfinu.56 

 Það er líka kostur við kenningu Gardner að hver og einn nemandi er metinn út frá 

eigin forsendum og kennarinn nálgast hann út frá þeim. Þannig megi rækta þann hæfileika 

nemandans sem hann er sterkastur í.57 

Það hefur hins vegar verið gagnrýnt að Gardner gerir ekki mun á greind og hæfileika. 

Hann skilgreinir greindarhugtakið á þann hátt að það sé hæfni til að leysa þrautir eða búa til 

hluti sem nýtast í tilteknu samfélagi. Einnig er talið að það sé ekki rétt hjá Gardner að það sé 

lítil fylgni á milli greindarþátta hjá einstaklingi og það er talinn vera veikleiki kenningarinnar 

að hún byggir á takmörkuðum rannsóknum.58 

 

 
 
 
 
 

                                                             
54 Björg V. Kjartansdóttir o.fl. 2001 
55 Gardner Howard. 1983:99−128 
56 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:179–180  
57 Gardner Howard. 1983:21 
58 Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007:180  
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4 Rannsókn 
Gerð var eigindleg könnun á reynslu og upplifun þriggja tónlistarkennara sem starfa við 

tónlistarstarf með börnum í tveimur leikskólum. Tekin voru viðtöl við þessa þrjá kennara en 

markmiðið með viðtölunum var að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hver eru markmið 

með tónlistaruppeldi barna í leikskólunum Birkilundi í Skagafirði og Kópasteini Kópavogi og 

hvernig er unnið að þeim markmiðum? Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem 

notuð er þegar tekin eru viðtöl. 

 

4.1 Aðferðafræði 
Þegar tekið er viðtal er notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Í eigindlegum rannsóknum er unnið 

í nánum tengslum við þátttakendur. Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla upplýsinga 

um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Það er gert með því að fylgjast með 

fólki í daglegu umhverfi þess, umhverfi sem það þekkir og er öruggt í. Aðferðin byggir á 

upplifun einstaklinganna sem verið er að skoða. Eigindlegar aðferðir leyfa að farið sé vítt og 

breytt yfir sviðið og að hlutirnir séu skoðaðir ofan í kjölinn.59 Í eigindlegum rannsóknum er 

lögð áhersla á lýsingu með orðum en ekki tölulegum mælingum.  

 

4.2 Viðtöl 
Tekið var hálfopið viðtal við þrjá tónlistarkennara sem vinna með leikskólabörnum. Í 

hálfopnu viðtali felst að rannsakandinn býr til viðtalsramma með þeim spurningum sem hann 

vill spyrja þátttakendur. Ramminn er hafður til hliðsjónar þegar viðtalið er tekið. 

Viðmælandinn er spurður ákveðinna spurninga, en svarmöguleikinn er opinn. Út frá 

undirbúnu spurningunum spretta svo ótal spurningar og svör. Í hálfopnu viðtali er röð 

spurninganna ekki eins mikilvæg og í formlegum viðtölum, rannsakandinn getur fylgt 

viðmælandanum eftir ef nýjar spurningar vakna.60 

Markmiðið með þessum viðtölum er eins og áður segir að leita svara við 

rannsóknarspurningunni og að athuga hvaða áhrif kennararnir telja að tónlistarstundirnar hafi 

á leikskólabörnin. Skoðað er hvaða markmið kennararnir hafa sett sér með tónlistarstundunum 

og  hvaða áherslur eru í starfinu. Athugað er hvaða álit kennararnir hafa á því hvort 

tónlistarstundirnar hafi áhrif á námsgetu, félagsfærni og hegðun barnanna þegar þau koma upp 

í grunnskólann, hvort kennararnir hafi einhverja reynslu af því. 

                                                             
59 Sigurlína Davíðsdóttir. 2003, 12.kafli  
60 Osborn og Smith. 2003:56–57 
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Fengið var skriflegt leyfi frá leikskólastjórum leikskólanna Birkilundar í Skagafirði og 

Kópasteins í Kópavogi um að fá að fjalla um tónlistaruppeldi leikskólanna. (fylgiskjal 1).  

Þessir leikskólar voru valdir vegna þess að vitað var að þar væri unnið markvisst tónlistarstarf 

með börnunum. Einnig var fengið skriflegt leyfi hjá kennurunum þremur um að mega styðjast 

við viðtölin við þá og vitna í þau í þessari umfjöllun. (fylgiskjal 2). Hér á eftir er kynning á 

þeim tónlistarkennurum sem tekin voru viðtöl við og þeim leikskólum sem kennararnir starfa 

við. Skoðað er hvað námskrá leikskólanna segir um tónlistarstarf þeirra. 

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: „Hver eru markmið með tónlistaruppeldi 

barna í leikskólunum Birkilundi í Skagafirði og Kópasteini Kópavogi og hvernig er unnið að 

þeim markmiðum“ þegar viðtölin voru tekin við tónlistarkennara sem starfa með börnum í 

leikskólum. Eftir úrvinnslu viðtala voru valdir fjórir hugmyndaflokkar eða þemu sem voru 

sameiginlegir hjá öllum þátttakendum og gætu varpað ljósi á svarið við 

rannsóknarspurningunum. Þessir flokkar tengjast fræðilegu umfjölluninni um tónlistaruppeldi 

leikskólabarna. 

 

4.3 Kynning á leikskólanum Birkilundi og viðmælendum 
Leikskólinn Birkilundur er staðsettur í Varmahlíð í Skagafirði. Hann var tekinn í notkun í 

janúar árið 1999. Þar starfa 14 manns en starfshlutfall þeirra er mishátt, þar af eru 5 

leikskólakennarar. Í leikskólanum eru tvær deildir og alls 37 börn, þau eru fædd á árunum 

2003 til 2008. Í Námskrá Leikskólans Birkilundar undir liðnum tónlist segir:  

„Tónlist er ríkur þáttur í allri þjóðmenningu. Börn öðlast tónlistarþroska með því að fá 
fjölbreytta reynslu af tónlist og kynnast hljóðum, tónum og hreyfingu í leik og starfi. 
Við syngjum með börnunum og þau hafa einnig tækifæri til þess að hlusta á tónlist á 
geisladiskum. Helstu tónlistarþættir í leikskólanum eru söngur, hreyfing, hlustun og 
leikur með hljóðgjafa. 

 
Markmiðið er að: 
*Barnið uppgötvi í gegnum tónlist nýja hluti og læri ýmsa færni og þætti 
sem nýtast því á öðrum sviðum í daglegu lífi og leik. 

 
Leiðir: 
*Söngur og hreyfileikir 
*Hlusta á ýmis konar tónlist, tóngjafa og hljóð úr umhverfinu 
*Hreyfingar í takt við tónlist 
*Myndsköpun með tónlist“ 61 

 

                                                             
61 Námskrá leikskólans Birkilundar 



 

23 

Kristín Halla Bergsdóttir viðmælandi, sér um tónlistarstarf með 1–3 ára og 4–5 ára börnunum 

í leikskólanum Birkilundi. Hún er fædd árið 1980. Kristín Halla tók Suzukikennarapróf frá 

Suzukisambandi Íslands árið 2004 og hefur lokið þremur stigum af fimm. Kristín Halla er 

Suzukifiðlukennari, hún kennir á fiðlu og víólu við Tónlistarskóla Skagafjarðar og spilar með 

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Áður kenndi hún við Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar, 

Tónskóla Do, re, mí og Suzukitónlistarskólann í Reykjavík. Kristín Halla hefur kennt börnum 

á leikskólaaldri á fiðlur frá því árið 2001 við tónlistarskóla, þar hefur hún verið með 

nemendur frá þriggja ára aldri.62 

Jóhanna Marín Óskarsdóttir viðmælandi, sér um tónlistarstarf með 5–6 ára börnum í 

leikskólanum Birkilundi. Hún er fædd árið 1977. Jóhanna Marín er með stúdentspróf frá 

tónlistarbraut Menntaskólans í Hamrahlíð, burtfararpróf í píanóleik, sjötta stig í fagottleik, 

kennsluréttindi frá Listaháskóla Íslands í grunn- og framhaldsskólum og hefur einnig tekið 

námskeið í kórstjórn. Jóhanna starfar nú sem tónlistarkennari við Tónlistarskóla Skagafjarðar 

og er tónmenntakennari við grunnskólann í Varmahlíð. Hún er organisti við Miklabæjar- og 

Flugumýrarkirkju, kórstjóri Sönghópsfélags eldri borgara í Skagafirði, Skagfirska 

Kammerkórsins og kórs Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra.63 

 Upphafið að starfi Kristínar Höllu og Jóhönnu í leikskólanum Birkilundi var að 

leikskólastjórinn kom að máli við þær og óskaði eftir að þær kæmu í leikskólann og yrðu með 

tónlistarstundir fyrir börnin þar. Þær byrjuðu með tónlistarstundir í leikskólanum veturinn 

2007–2008. Kristín Halla og Jóhanna sóttur svo styrk úr sjóðnum „Sáttmáli til sóknar í 

skólamálum í Skagafirði“ til hljóðfærakaupa og fengu styrk að upphæð 105.000 kr. Í kjölfar 

þess var aftur sótt um styrk til sama sjóðs (sjá fylgiskjal nr. 4) til þess að greiða 

tónlistarkennurunum laun. Sá styrkur fékkst og greiðir þar með laun kennaranna fyrir veturinn 

2008–2009. Þetta er s.s. annar veturinn sem þær stöllur starfa við tónlistarstarf með börnunum 

í leikskólanum Birkilundi.64 

 

4.4 Kynning á leikskólanum Kópasteini og viðmælanda 
Leikskólinn Kópasteinn er staðsettur í við Hábraut, í Borgarholtinu í Kópavogi. Hann var 

tekinn í notkun árið 1964. Þar starfa alls tuttugu og einn en starfshlutfall þeirra er mishátt, þar 

af eru níu leikskólakennarar. Starfshlutfall við sérkennslu er 40% og starfshlutfall 

                                                             
62 Kristín Halla Bergdóttir. 2009 
63 Jóhanna Marín Óskarsdóttir. 2009 
64 Steinunn Arnljótsdóttir. 2009 
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tónlistarkennara er 50%. Í leikskólanum eru 4 deildir og alls 65 börn. Í námskrá Kópasteins 

undir liðnum tónlist segir: 

„Tónlist er ríkur þáttur í allri þjóðmenningu. Börn öðlast tónlistarþroska fá fjölbreytta 
reynslu af tónlist og kynnist hljóðum, og hreyfingu í leik og starfi. Í leikskólanum er 
umhverfi sem hvetur börnin til að fást við og njóta tónlistar á ýmsan hátt. Stutt er við 
sjálfsprottinn söng barnanna og tilraunir með hljóðgjafa. Tónlist í allri sinni fjölbreytni 
styður vel við málþroska barna, þau læra texta og hreyfingar með lögum sem ótvírætt 
styður vel við málþroskann. 

 
Leiðir: 
*Í salnum eru börnin í aldursskiptum hópum í tónlistartímum. Þeir eru mismunandi í 
lengd og uppbyggingu eftir aldri barnanna. Yfir veturinn er farið í eftirtalda þætti: 
söng, talrödd, hreyfingu, hlustun, hljóðfæraleik, spuna/tjáningu. Kennari af deild fylgir 
nemendum í salinn og tekur virkan þátt í tímanum sem er 1x í viku. 
*Á mánudagsmorgnum er sameiginlegur söngfagnaður allra deilda undir handleiðslu 
tónlistarkennara. Þar koma börnin fram og spila undir og syngja ásamt því að taka 
lagið með hópnum. 
*Í samverustundum á deildum er mikið sungið.“65 
 

Linda Margrét Sigfúsdóttir viðmælandi heldur utan um tónlistarstarfið í leikskólanum 

Kópasteini. Hún er fædd árið 1973. Hún útskrifaðist með B.Ed.-próf/tónmenntakennarapróf 

frá Tónlistarskólanum í Reykjavík vorið 1997 og með B.Mus.-próf/blásarakennarapróf frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík vorið 2000. Linda hefur starfað við tónmenntakennslu, 

forskólakennslu og barnakórastarf frá 1997 til 1998 við grunnskólann á Álftanesi. Frá 1998 

hefur hún verið þverflautukennari í Tónlistarskólanum á Álftanesi og starfað við 

forskólakennslu barna í 1. og 2. bekk. Hún hefur starfað sem deildarstjóri í tónlist í 

leikskólanum Kópasteini frá 1. september 2008.66 

Upphafið að starfi Lindu með ungum börnum var að eftir að hún eignaðist dætur sínar 

tvær (2004 og 2005) fór hún á ýmis tónlistarnámskeið með þær, þar kviknaði áhugi hennar á 

að vinna með börnum á leikskólaaldri. Hún sótti um stöðu deildarstjóra í tónlist á Kópasteini 

sl. haust og var ráðin þar í september 2008. 

Nú verður vikið að viðtölunum við þessa þrjá kennara sem hér hafa verið nefndir og 

kynntar niðurstöður úr þeim. 

  

 

 
 

                                                             
65 Námskrá leikskólans Kópasteins e.d. 
66 Linda Margrét Sigfúsdóttir. 2009  
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5 Niðurstöður 
Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: „Hver eru markmið með tónlistaruppeldi barna í 

leikskólunum Birkilundi í Skagafirði og Kópasteini Kópavogi og hvernig er unnið að þeim 

markmiðum?“ Þegar viðtölin voru tekin við tónlistarkennara sem starfa með börnum í 

leikskólum. Eftir úrvinnslu viðtala voru valdir fjórir hugmyndaflokkar eða þemu sem voru 

sameiginlegir hjá öllum þátttakendum og gætu varpað ljósi á svarið við 

rannsóknarspurningunum. Þessir flokkar tengjast fræðilegu umfjölluninni um tónlistaruppeldi 

leikskólabarna. 

-Markmið tónlistaruppeldis barna á leikskólaaldri 

-Áherslur í starfi, tónlistarstefnur/kenningar 

 -Leiðir að markmiðum, hvað er gert í tónlistarstundunum? 

 -Kennsluefni 

Hér á eftir verður fjallað um þessa flokka sem fram komu við úrvinnslu viðtalanna og þóttu 

áhugaverðir og svarvænlegir við rannsóknarspurningunum. 

 

5.1 Markmið tónlistaruppeldis barna á leikskólaaldri 
Tónlistarkennararnir þrír sem tekin voru viðtöl við eru allir sammála um að tónlist eigi að vera 

ríkur þáttur í umhverfi barnanna og menningu, eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla. 

Linda miðar sitt starf við námskrá leikskólans Kópasteins sem búið var að semja þegar hún 

kom til starfa við leikskólann, en einnig sín eigin markmið sem fram komu í viðtalinu: 

 
„... Ég hef það að markmiði að börnin læri að skynja og skilja frumþætti tónlistar, svo sem  
hryn, takt, styrk, hraða, blæ og form auk þess að læra að hlusta á tónlist og nota hana í söng, 
hljóðfæraleik og hreyfingu. Ég legg áherslu á að nota leikinn sem mest í starfi mínu.“ 
 

Þessar áherslur eru í samræmi við tónlistarstefnu Edgars Willems (kafli 3.1.1) sem leggur 

áherslu á að börnin fái að kynnast því og njóta þess að meðhöndla hljóðfæri og upplifa söng 

og hreyfingu. 

Börn læra til dæmis ekki að meðhöndla hljóðfæri nema þau fái tækifæri til þess að handfjatla 

þau og prófa að spila á þau og læra að umgangast þau. Ef þeim er kennt að meðhöndla 

hljóðfæri á réttan hátt þá er lítl hætta á að eitthvað skemmist eða eyðileggist. 

 Í tónlistarstarfi Lindu í leikskólanum er lögð áhersla á að leikskólakennari fylgi 

börnunum í tónlistarstundirnar og fylgist með kennslu hennar og aðstoði hana ef þess er þörf. 

Þegar þannig er staðið að málum, getur kennarinn haldið áfram að vinna með það sem lagt var 
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fyrir í tímanum í daglegu starfi með börnunum. Ef börnin læra til dæmis ný lög eða texta í 

tónlistartímunum þá er haldið áfram að æfa lögin og textana í samveru og söngstundum. 

 Í tónlistarstarfi með yngri börnunum í leikskólanum Birkilundi leggur Kristín Halla 

m.a. mikla áherslu á hlustun. 

 
„Mér finnst ávallt markmið með tónlistarkennslu að kenna börnunum að njóta tónlistar. Læra 

að tónlist getur verið á marga vegu, spiluð á marga vegu, á ýmiss hljóðfæri. Ég vil kenna 
börnunum að tjá tilfinningar í gegnum tónlist og leyfa þeim að skynja hluti, gleði, sorg og svo 
margt annað í gegnum tónlistina því hún segir okkur svo margt. Það er mikilvægt að kenna 
börnunum að virða skoðanir annarra í garð tónlistar, að það sé ekki bara til rokk eins og er í 
útvarpinu heldur líka rosalega margt annað í tónlistinni.“ 
 

 

Robert Faulkner (kafli 2.4) er sammála þessu, hann segir að kennarar eigi að varast að velja 

eingöngu tónlist eftir sínum smekk því að tónlist sé til í óteljandi myndum og börn ættu að fá 

að kynnast sem flestum þessara mynda til að fá að öðlast skilning á tónlist í víðustu merkingu 

þess orðs. 

 Guðbjörg Jónsdóttir (kafli 2.4) telur að tónlist stuðli að fagurfræðilegum þroska og 

hafi jákvæð áhrif á félags– og tilfinningaþroska barna. Hún telur að tónlist hafi yfirfærslugildi 

á aðra þætti eins og einbeitingu, minni, ímyndunarafl og sköpunarhæfni. 

Í tónlistarstundum sínum með leikskólabörnunum leggur Jóhanna Marín m.a. áherslu á 

að þjálfa samkennd og samvinnu barnanna. 

 
„Ég myndi segja að markmið með tónlistarstarfi ungra barna væri að auka líkams- og 
hreyfivitund barna og einnig að þjálfa þau í samkennd og samvinnu.“ 
 

Samkvæmt Guðbjörgu Jónsdóttur (kafli 2.4) er talið að tónlistaruppeldi örvi skapandi hæfni 

barna og það auki sjálfsaga og efli sjálfsmynd þeirra. 

Niðurstaða þessarar umræðu er að kennararnir þrír eru sammála því sem fram kemur í 

fræðilega kaflanum hér að framan að almenn markmið með tónlistaruppeldi barna á 

leikskólaaldri í tónlistarstundum í leikskólum að lögð skuli áhersla  á hlustun, á að leyfa 

börnunum að upplifa fjölbreytta tónlist, kynnast henni og læra að njóta hennar þannig að þau 

verði hæfari til að velja hvað þeim finnst skemmtilegt, fallegt og áhugavert. Kennararnir 

leggja allir mikla áherslu á hreyfingu og söng í tónlistarstundum sínum, sem er samkvæmt 

markmiðum Aðalnámskrár leikskóla. 
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Einnig kemur fram hjá kennurunum eins og í fræðilega kaflanum að tónlistarstundir 

séu til þess fallnar að örva ýmsa þroskaþætti hjá börnunum svo sem hreyfingu, taktskynjun, 

málþroska, samkennd og samvinnu. 

 

5.2 Áherslur í starfi, tónlistarstefnur/kenningar 
Kennararnir þrír hafa mismunandi bakgrunn, menntunarlega séð og kennsluaðferðir þeirra 

taka mið af því. Linda sem hefur m.a. hefur kennt tónmennt og forskólakennslu og sinnt 

barnakórum segir  þetta þegar hún er spurð um hvort hún styðjist við einhverjar kenningar í 

sínu starfi með leikskólabörnum: 

 
„Ég styðst að miklu leyti við tónlistarstefnu Edgar Willems. Skipti til dæmis 
tónlistarstundunum í þjálfunarstig, þar sem ég skipti viðfangsefni tímanna upp í söng, 
hreyfingu og dans, hlustun og vinnu með hljóðfæri.“ 

 

Eins og áður hefur komið fram (kafli 3) skiptir Willems tónlistarþjálfun ungra barna í fjögur 

þrep sem er nauðsynlegt að vinna með til að framkalla þann tónlistarhæfileika sem barnið býr 

yfir. Hverju þrepi er svo skipt niður í þjálfunarstig. Willems vill höfða jafnt til líkamlegra, 

tilfinningalegra og vitrænna þátta. Markmiðið er að framkalla tónlistarhæfileika sem barnið 

býr yfir og er það líklegt til að hafa áhrif á framtíðina. Kennsluaðferð Willems byggir á þeim 

mikilvæga grunni að tengja saman tónlistina og einstaklinginn. Willems vill að börnin fái að 

kynnast því og njóta þess að meðhöndla hljóðfæri og upplifa söng og hreyfingu.  

Tónlistarstefna Suzukis var einnig til umræðu hér að framan. Kristín Halla er 

menntaður Suzukifiðlukennari, en hún nýtir ýmislegt úr því námi til kennslu yngri 

leikskólabarnanna. 
 

„Ég kenni mikið eftir kenningum Dr. Suzukis sem þróaði Suzukikennsluaðferðina sem er 
vinsæl um allan heim. Sú kennsla byggir mikið upp á leik yngstu meðlimanna og ég hef þróað 
mína kennslu mikið til með hliðsjón af þessari kennsluaðferð.“ 

 

Suzuki telur að umhverfi barnanna fyrstu þrjú árin skipti ótrúlega miklu máli við 

tónlistarþroska þeirra. Allt endurtekið áreiti sem börnin verða fyrir á unga aldri á þátt í því að 

móta framtíðartónlistarþroska þeirra, þar er um að ræða bæði gott og slæmt áreiti (kafli 3.2.1).  

Ein af grundvallarhugmyndum á bak við námið er að öll börn geti lært, en þau geri það á 

mismunandi hraða, námshraðinn ræðst af barninu sjálfu. Sum börn eru fljót að læra en önnur  

lengur. Markmiðið er að allir þroskist af náminu sama hversu hröð eða hæg yfirferðin er. 

Einkatímar eru grunneiningin í Suzukináminu, en hóptímar eru líka mikilvægir, í þeim er 
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stuðst við alls kyns leiki sem eru til þess ætlaðir að örva spilagleði barnanna og að hafa gaman 

af (kafli 3.2.2). 

Jóhanna Marín sem er tónmenntakennari og kennir líka á píanó og ýmiss önnur 

hljóðfæri segist ekki styðjast við neina ákveðna kenningu en velur það sem hún telur að hafi 

góð áhrif til náms: 

 

„Í rauninni styðst ég ekki við neina kenningu eða tónlistarstefnu nema þá helst Learning by 
doing. Ástæðan er hreinlega sú að ég er ekki nógu vel að mér í mismunandi stefnum og 
kenningum. Í staðinn gríp ég það sem á vegi mínum verður, sitt lítið af hverju, til dæmis það 
sem ég hef lært af Suzukihópatímum, af Orff kennurum og öðrum góðum tónlistarkennurum.“ 

 

Niðurstaða þessarar umræðu er að kennararnir styðjast ekki við sömu kenningar í starfi sínu 

með börnum á leikskólaaldri. Kristín Halla sem er Suzukikennari styðst að sjálfsögðu við þá 

kenningu sem hún hefur sérstaka menntun í, sú kenning er kynnt í þessari ritgerð og eins og 

Kristín Halla segir þá byggir hún einmitt á leik með yngstu börnunum. Linda og Jóhanna 

Marín eru báðar m.a. tónmenntakennarar og hafa í námi sínu lært um ýmsar tónlistarstefnur 

og kenningar. Linda hefur valið að starfa eftir stefnu Edgars Willems sem er kynnt í þessar 

ritgerð, hún leggur áherslu á að börnin fái að kynnast söng og hreyfingu og fái að meðhöndla 

hljóðfæri. Jóhanna Marín hefur kosið að velja það sem henni þykir áhugavert og lærdómsríkt 

úr ýmsum kenningum. Bæði Linda og Jóhanna Marín minnast á Orff hljóðfæri sem þær nota í 

tónlistarstundum, sú stefna hefur ekki verið kynnt til sögunnar hér. 

 Orff sem var þýskt tónskáld lagði áherslu á mikilvægi frumtónlistar í tónlistaruppeldi 

barna. Frumtónlist er ekki bara bundin við hlustun, hún tengist einnig hreyfingu, dansi og 

tungumáli. Hún krefst virkrar og skapandi þátttöku barnanna. Tónlistin er einföld og allir ættu 

að geta lært hana. Hún ætti að henta vel til að efla sjálfstraust barna við tónlistar– og 

hreyfiþjálfun. Helstu Orff hljóðfæri eru: trommur, tréspil, klukkuspil, tréstafir, þríhorn, hristur 

og bjöllur.67 

 Jóhanna Marín nefnir að hún styðjist einna helst við tónlistarstefnuna Learning by 

doing. Það var heimspekingurinn John Dewey sem kom fram með þá stefnu, hann taldi að 

undirstaða allrar þekkingar væri að læra með því að framkvæma. Einstaklingurinn öðlast 

þannig reynslu í samvinnu við umhverfi sitt.68 

 

 

                                                             
67 Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:7 
68 Guðbjörg Jónsdóttir. 1998:9 
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5.3 Leiðir að markmiðum, hafa þau náðst? 
Eins og fram hefur komið eru helstu markmið með tónlistarstarfi í leikskólunum Birkilundi og 

Kópasteini samkvæmt námskrám leikskólanna að gefa börnunum tækifæri til að fá fjölbreytta 

reynslu af tónlist og kynnast hljóðum og hreyfingu í leik og starfi. Lögð er áhersla á að styðja 

við sjálfsprottinn söng barnanna og leyfa þeim að gera tilraunir með hljóðfæri. 

 Elfa Lilja Gísladóttir (kafli 2) segir í nýútkominn bók sinni Hring eftir hring að börn 

læri í gegnum leik að deila með öðrum, þau læri að gefa og þiggja, læri hvert af öðru, að setja 

sig í spor annarra, virða reglur og sýna tillitsemi. Það sé börnum eðlilegt að vilja hafa 

samskipti við aðra og að vinna með öðrum. 

 Linda segist kenna börnunum á Kópasteini mest í gegn um leik í tónlistarstundunum í 

leikskólanum. 

 
„Eins og ég sagði áðan þá skipti ég tónlistarstundunum niður samkvæmt kenningu Edgars 
Willems, ég tek fyrir söng, hreyfingu, hlustun og hljóðfæri. Ég reyni að kenna sem mest í 
gegnum leik, mér finnst það virka best, í gegnum leik eru börnin svo móttækileg fyrir því sem 
verið er að leggja fyrir“ (sjá nánar fylgiskjal frá Lindu). 
 
 

Í leikskólanum Birkilundi skipta Kristín Halla og Jóhanna Marín kennslunni á milli sín eftir 

aldri barnanna. Þær leggja báðar áherslu á leikinn í sinni kennslu. Kristín Halla segir: 

 

„Ég nota mikið af allskonar leikjum, sumir eru vel þekktir en aðra bý ég til sjálf og stundum 
verða til nýir á staðnum þegar ég sé hvað börnin eru að vinna, til dæmis þemaverkefni í 
skólanum, eða ég sé að leikurinn sem ég kom með er of erfiður eða léttur, ég þyngi líka oft 
leikina sem ég kom með fyrst.“ 
 

Í kafla 2 hér að framan segir  að börn á leikskólaaldri læri í gegnum reynslu og skynjun, þau 

vinna úr reynslu í gegnum umræðu, hugsun og leik. Leikurinn hefur þann tilgang að börnin 

eru í þeim aðstæðum sem bjóða upp á virkni þar sem hver og einn lærir á eigin forsendum. 

Þegar börn koma saman eiga sér stað eðlileg samskipti jafningja, þannig læra þau gjarnan 

hvert af öðru. Það er hlutverk kennarans að útbúa þroskavænlegar aðstæður fyrir börnin 

þannig að þau hafi tækifæri til að fá námsþörfum sínum fullnægt í gegnum eðlislæga forvitni 

og áhuga. Jóhönnu Marín finnst leikir nauðsynlegir við tónlistarkennslu barnanna: 

 
„Leikir eru alveg bráðnauðsynlegir. Það er hægt að læra svo margt í gegnum leikina og þannig 
verður lærdómurinn líka svo skemmtilegur og eftirminnilegri.“ 
 

Kennurunum finnst öllum að markmið þeirra með tónlistarstundunum hafi náðst. Þær sjá 

framfarir hjá börnunum og að tónlistarstarfið er að skila sér út í daglegt líf barnanna. 
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„Mér finnst markmiðin hafa náðst ágætlega. Þegar börnin eru farin að setja tónlistina inn i 
leikina sína þá er það bara frábært.“ (Kristín Halla).  
 

Rætt var um í kafla 2.1 að tónlist sé í eðli sínu agað ferli sem hefur fastmótaðar og ákveðnar 

reglur. Ákveðinn agi fylgir öllu tónlistarstarfi. Börn læra að sitja kyrr og hlusta, þau læra að 

bíða þar til röðin kemur að þeim og þau læra reglur sem gilda við þessar aðstæður. Jóhanna 

Marín talar um það sem eitt af markmiðunum sem hafi náðst með tónlistarstundunum sé að 

börnin hafi lært ákveðnar reglur sem fylgja þessum stundum og fari eftir þeim. 

 

„Mér finnst markmiðin með kennslunni hafa náðst. ...Hlutir eins og að koma saman í hring og 

vinna saman ganga orðið mjög vel.“ 
 

Niðurstöður þessarar umfjöllunar eru þær að innihald tónlistarstunda er mjög svipað hjá öllum 

kennurunum þó að þær starfi eftir mismunandi kenningum. Það segir okkur að margar 

tónlistarkenningar sem hafa verið settar fram innihalda svipaðar áherslur. Kennararnir leggja 

áherslu á söng, hlustun, hreyfingu og dans, rytma, og að efla samkennd og samvinnu 

barnanna. Þær leggja allar mikið upp úr því að kenna börnunum í gegn um leik og að hafa 

tímana lifandi og skemmtilega. Þær eru allar meðvitaðar um að miða kennsluna við aldur og 

þroska barnanna, þær byrja með auðvelt námsefni og þyngja það svo eftir getu barnanna. 

 

5.4 Kennsluefni 
Lítið hefur verið fjallað um kennsluefni sem tilheyrir tónlistarkennslu ungra barna í þessari 

ritgerð, en það er athyglisvert að vita hvaða kennsluefni er notað í tónlistarstundum með 

börnum í leikskólum. Skyldi vera til staðlað efni eða nota kennarar mismunandi efni eftir því 

hvað tónlistarkenningum þeir fylgja í starfi sínu? 

 
„Ég hef bæði búið til alls kyns efni frá því að ég var í tónmenntakennaradeild í 
Tónlistarskólanum í Reykjavík og líka í grunnskólakennslunni. Ég get notað einhverjar af 
þeim hugmyndum og aðlagað að þessum aldurshópi. ...Ég hef verið að vinna og þróa 
kennsluefni og spil í sambandi við Karnival dýranna og Pétur og úlfurinn sem ég hef unnið 
mikið með í vetur“ (Linda). 
 
 

Kristín Halla Suzukikennarinn segist nota kennsluefni sem tengist þeim fræðum. 

 
„Í leikskólanum hef ég þróað námsefnið nokkuð sjálf, en ég hef notast við bókina 
Töfrakassinn, ég man ekki eftir hvern hún er. Einnig nota ég söngbækur og svo blanda ég 
saman því sem ég kann úr Suzukináminu sem ég get yfirfært á þessa krakka.“ 
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Jóhanna Marín segir um það kennsluefni sem hún notar með leikskólabörnum: 

 

„Námsefni er eitthvað sem verður að söfnunaráráttu. ...Ég hitti ekki aðra tónmenntakennara án 
þess að skrifa ekki niður einhverjar hugmyndir og svo vinnur maður þær, breytir og þróar og 
fær sjálfur nýjar hugmyndir. Ég var líka svo heppin að fá mjög góða tónmenntakennslu í 
grunnskóla og sumt af því sem maður lærði þar hefur mér tekist að muna og nýta mér. Og svo 
er náttúrulega hægt að fá fullt af hugmyndum með því að skoða netið.“ 
 

Niðurstaðan af þessari umfjöllun er að það er ekki til eitt staðlað námsefni til kennslu í 

tónlistarstundum með leikskólabörnum. Kennarar hafa val um hvaða námsefni þeir nota. 

Suzukikennarinn styðst við námsefni Dr. Suzukis og hefur þróað kennsluefni fyrir börnin út 

frá því. Kennararnir leggja mikið upp úr því að safna saman kennsluefni úr ýmsum áttum og 

nýta það sem þeim líst best á, skiptast á hugmyndum við aðra kennara og miðla af sinni 

reynslu. 
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6 Umræða 
Það sem fyrst vakti athygli þegar námskrár leikskólanna tveggja Birkilundar og Kópasteins 

voru lesnar er að þegar kaflinn um tónlist er borinn saman þá kemur í ljós að sá kafli er nánast 

eins hjá báðum leikskólunum. Þegar leitað var skýringa á því hjá leikskólastjóra leikskólans 

Birkilundar kom í ljós að leikskólarnir í Skagafirði keyptu eintak af námskrá leikskóla 

Kópavogs og fengu leyfi til að vinna sína námskrá með hana til hliðsjónar. Þetta var ekki 

vitað fyrr en farið var að vinna úr viðtölunum við leikskólakennarana og lesa námskrár 

leikskólanna. Í vinnuferlinu voru skoðaðar heimasíður fjölmargra leikskóla m.a. til að athuga 

hvort leikskólar eru almennt að starfa eftir ákveðnum tónlistarkenningum eða búa til sína 

starfslýsingar sjálfir. Við þessa athugun kom í ljós að flestir þeir leikskólar sem eru með 

heimasíður hafa sett þar inn markmið úr Aðalnámskrá leikskóla, en nokkrir starfa eftir öðrum 

tónlistarstefnum. Það vakti einnig athygli að hvort sem um ræðir námskrá leikskóla eða aðrar 

stefnur að hvergi er getið heimilda á heimasíðunum. 

 Í rannsókninni sem hér um ræðir, þ.e. viðtöl við tónlistarkennara sem starfa í 

leikskólum, er meginmarkmiðið að leita svara við því hver eru markmiðin með 

tónlistaruppeldi leikskólabarna í leikskólunum Birkilundi og Kópasteini og hvernig er unnið 

að þeim. Í fylgiskjölum eru nánari útfærslur á hvernig kennararnir byggja upp tónlistarstundir 

með leikskólabörnum og þannig fáum við innsýn í þeirra starf.  

Niðurstöður viðtalanna sýna að kennararnir þrír eru sammála því að almenn markmið 

með tónlistaruppeldi eigi að vera að leggja  áherslu á hlustun og á að leyfa börnunum að 

upplifa fjölbreytta tónlist. Það eigi að leyfa þeim að kynnast tónlist og læra að njóta hennar 

þannig að þau verði hæfari til að velja hvað þeim finnst skemmtilegt, fallegt og áhugavert. 

Kennararnir leggja allir mikla áherslu á hreyfingu og söng í tónlistarstundum sínum og að 

börnin læri í gegnum leik. Þetta er í samræmi við það sem Helga Rut Guðmundsdóttir lektor í 

tónmennt segir, hún segir að öll börn eigi rétt á því að hljóta gott tónlistaruppeldi og að gott 

tónlistaruppeldi felist í því að örva tónlistarhæfileika með aðferðum sem taka mið af 

hæfileikum, þroska og áhuga hvers barns (sjá kafla 2.4 bls. 11).  

Tónlistarkennararnir telja að tónlistarstundir með börnum séu til þess fallnar að örva 

ýmsa þroskaþætti hjá börnunum svo sem hreyfingu, taktskynjun, málþroska, samkennd og 

samvinnu. Í kafla 2.3 er vitnað í Dr. Reginu Paul sem er prófessor í Mozarteum-háskólanum í 

Salzburg í Austurríki. Hún segir þar m.a. að tónlistaruppeldi og skapandi hugsun séu 

mikilvægur þáttur í uppeldi og menntun leikskólabarna. Það ættu að vera aðalmarkmið þeirra 

sem koma að tónlistaruppeldi að syngja með glöðu geði og að söngurinn tengist tjáskiptum og 
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leik. Hún segir einnig að börn á leikskólaaldri hafi mikla hreyfiþörf og búi yfir mikilli 

hreyfigleði, þau  skynja að tónlist og dans tilheyra hvort öðru og ættu að upplifa dansinn sem 

gleðigjafa.  Þetta er í samræmi við upplifun tónlistarkennaranna, en þeir hafa í starfi sínu 

kynnst ánægju barnanna í tónlistartímunum og að börnin yfirfæra það sem þau læra þar í 

frjálsa leikinn, þau leika sömu leikina og í tónlistarstundunum og eru jafnvel farin að búa til 

tónlist sjálf í leiknum. 

Kennararnir styðjast ekki við sömu tónlistarkenningar og stefnur í starfi sínu, enda 

hafa þeir mismunandi menntun að baki. Kristín Halla sem er Suzukikennari styðst við þá 

kenningu sem hún hefur sérstaka menntun í. Sú kenning, Suzukiaðferðin, er kynnt í þessari 

ritgerð í kafla 3.2. Þar segir að Suzuki hafi komst að því að hæfileiki barna til að læra 

tungumál kæmi til af því sem þau heyra allt í kringum sig og að á sama hátt mætti þroska 

hæfileika barna í tónlist eða hverju sem er. Hlustun er ein af mikilvægustu forsendum þess að 

Suzukiaðferðin virki sem skyldi, það að börnin hlusta á námsefnið og læra þannig að þekkja 

lögin. Hrós er líka mikilvægt atriði þegar unnið er eftir Suzukiaðferðinni, það er mikið lagt 

upp úr hrósi og að börnin fái hvatningu til að halda áfram. Kristín Halla byggir sína kennslu 

einmitt mikið á leikjum þar sem hún hvetur börnin áfram til náms. 

Linda og Jóhanna Marín eru báðar m.a. tónmenntakennarar og hafa í námi sínu lært 

um ýmsar tónlistarstefnur og kenningar. Linda hefur valið að starfa eftir stefnu Edgars 

Willems sem er kynnt í þessari ritgerð í kafla 3.1. Hún leggur áherslu á að börnin fái að 

kynnast söng og hreyfingu og fái að meðhöndla hljóðfæri eins og Edgar Willems segir til um í 

sinni kenningu. Jóhanna Marín hefur kosið að velja það sem henni þykir áhugavert og 

lærdómsríkt úr ýmsum kenningum. Bæði Linda og Jóhanna Marín minnast á Orff hljóðfæri 

sem þær nota í tónlistarstundum, sú stefna hefur ekki verið kynnt til sögunnar hér. 

Enginn kennaranna starfar eftir kenningu Howards Gardner um tónlistargreind sem 

einnig var valin til kynningar í kafla 3.3. Það kemur fram að kennararnir nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem þeir starfa eftir, það er ekki ólíklegt að aðferðir þeirra innihaldi eitthvað 

af efni úr kennsluaðferð Gardners því að margar tónlistarkenningar hafa svipað innihald.  

Niðurstöður um það starf sem fram fer í tónlistarstundum með börnum í 

framangreindum tveimur leikskólum sýna að þær eru mjög svipaðar hjá öllum kennurunum 

þó að þeir starfi eftir mismunandi kenningum. Það segir okkur að margar tónlistarkenningar 

sem hafa verið settar fram innihalda svipaðar áherslur. Kennararnir leggja áherslu á söng, 

hlustun, hreyfingu og dans, rytma, og að efla samkennd og samvinnu barnanna. Þeir leggja 

allir mikið upp úr því að kenna börnunum í gegnum leik og að hafa tímana lifandi og 
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skemmtilega. Kennararnir eru allir meðvitaðar um að miða kennsluna við aldur og þroska 

barnanna, þær byrja með auðvelt námsefni og þyngja það svo eftir getu barnanna. 

Kennararnir styðjast ekki við eitthvað ákveðið staðlað námsefni í tónlistarstundum 

barnanna. Þeir hafa val um hvaða námsefni þeir nota og miða það við markmið sín með 

kennslunni. Suzukikennarinn styðst við námsefni Dr. Suzukis og hefur þróað kennsluefni fyrir 

börnin út frá því. Kennararnir leggja mikið upp úr því að safna saman kennsluefni úr ýmsum 

áttum og nýta það sem þeim líst best á, skiptast á hugmyndum við aðra kennara og miðla af 

sinni reynslu. 

Það kom fram í viðtalinu við Jóhönnu Marín sem ekki var getið um í 

niðurstöðukaflanum en vert þykir að geta hér að hún er nú að kenna í fyrsta sinn bekk 

(1.bekk) í grunnskólanum sem upplifði skipulegar tónlistarstundir í leikskólanum. Um þetta 

segir Jóhanna Marín: 

 
„Það er alveg óhætt að segja að sé munur á krökkunum sem eru komin upp í grunnskóla en 
hafa reynslu af tónlist úr leikskólanum. Þau eru fljótari að ná því sem viðkemur til dæmis hryn 
og þess háttar. Það er kannski ekki svo mikill munur á sjálfsaga, en þau eru fljótari að ná því 
sem verið er að kenna þeim og þar af leiðandi kemst maður fljótar yfir og þannig einnig nær 
maður yfir meira námsefni. Það er hins vegar enn meiri munur á börnunum sem eru í og hafa 
verið í Suzukinámi. Þau hafa mun meiri sjálfsaga, eru ennþá fljótari að ná því sem verið er að 
kenna og taka oftar en ekki að sér leiðtogahlutverkið í tímunum.“ 
 

Þessi reynsla Jóhönnu Marínar styður við það sem fram hefur komið, að það leggur góðan 

grunn að áframhaldandi tónlistarstarfi með börnum ef þau fá að kynnast tónlistarstarfi á 

leikskólaaldri. 

Það sem hefur verið nefnt hér að ofan leiðir til þeirrar niðurstöðu að tónlistaruppeldi sé 

mikilvægur þáttur í þroska barna. Þær gefa vísbendingar um það að skipulagðar 

tónlistarstundir hafi jákvæð áhrif á almennan þroska barna og ættu kennarar því að nýta sér þá 

vitneskju og stuðla að því að vinna markvisst með tónlist innan veggja leikskólans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

7 Lokaorð 
Það sem hefur verið rannsakað og rætt í þessari ritgerð um tónlistaruppeldi ungra barna hefur 

að mestu leyti verið miðað við að það séu tónmenntakennarar sem sinna tónlistarstarfi í 

leikskólum. Hins vegar fá almennir kennarar og leikskólakennarar kennslu um tónlistarstarf 

með börnum í sínu námi og ættu einnig að geta sett upp tónlistarstundir með börnum þó að 

þeir hafi ekki sömu menntun og reynslu og tónmenntakennarar. 

 Í öllum leikskólum eru reglulega starfsdagar og námskeiðsdagar. Þessir dagar eru vel 

til þess fallnir að fá tónlistarmenntaða kennara til að halda námskeið fyrir starfsfólk leikskóla, 

til að styrkja það og leiðbeina því. Slík námskeið gætu verið nægjanleg til að fá starfsfólkið til 

að tileinka sér notkun tónlistar í fjölbreyttu formi við sem flest tækifæri í daglegu starfi. Til 

þess að börn fái að auka færni sína og skilning á tónlist er mikilvægt að skapa tækifæri og 

aðstæður þegar börn eru sem yngst. Það er hlutverk leikskólakennarans að skapa það tækifæri.  

Hefðbundið tónlistarnám barna hefst yfirleitt ekki fyrr en þau byrja í grunnskóla. Þá fá 

börnin kennslu í tónmennt og mörg þeirra fá tækifæri til að læra á hljóðfæri. Það sem hefur 

komið fram hér er að ef byrjað er að vinna að tónlistarstarfi með börnum í leikskólum getur 

það haft áhrif á áframhaldandi áhuga þeirra á tónlist, verið hvetjandi og gæti jafnvel leitt til 

þess að þau velji að læra meira.   

Samkvæmt rannsóknum má draga þá ályktun að það skipti máli að tónlistaruppeldi 

byrji snemma á lífsleið barnanna. Tónlist fylgja ákveðin vinnubrögð sem gætu leitt til þess að 

börnin temji sér meiri sjálfsaga og leggi grunn að auknum þroska þeirra. Það er reynsla 

Jóhönnu Marínar tónlistarkennara. Hún segist sjá að börnin séu fljótari að tileinka sér 

námsefnið ef þau hafi upplifað tónlistarkennslu í leikskóla og að þau séu agaðri. 

Titill ritgerðarinnar: „Lengi býr að fyrstu gerð: tónlistaruppeldi barna á leikskólaaldri“ 

vísar til þess að tónlistaruppeldi þykir mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Viðtöl við kennara 

sem starfa að tónlist með börnum gáfu vísbendingu um að tónlistarupplifun hafi  jákvæð áhrif 

á almennan þroska barnanna. Einnig fékkst vísbending um að markmið með tónlistarstundum 

ungra barna ættu að vera að gefa börnum tækifæri til að njóta tónlistar og fá að stunda hana, 

sem er í samræmi við Aðalnámskrá leikskóla. Til að vinna að þessum markmiðum ætti að 

vinna með fjóra helstu þættir tónlistar, sem eru söngur, hreyfing, hlustun og að leika með 

hljóðgjafa. Talið er að það sé mikilvægt að leyfa börnum að upplifa fjölbreytta tónlist, að 

kynnast henni og læra að njóta hennar þannig að þau verði hæfari til að velja og hafa skoðun á 

hvað þeim finnst skemmtileg og áhugaverð tónlist. 
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Fylgiskjal 4 (Þegar barn byrjar í leikskólanum Birkilundi eru foreldrar beðnir um að fylla 
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Fylgiskjal 5 

 

Viðtalsrammi 
Spurningar tengdar tónlistaruppeldi leikskólabarna 

 

*Nafn 

*Menntun og fyrri störf/núverandi starf. 

*Hvenær byrjaðir þú að vinna tónlistarstarf með börnum á leikskólaaldri? 

*Hvert var upphafið að því starfi?   

*Hvert er markmiðið með tónlistarstarfi/uppeldi í leikskólanum? 

*Styðst þú við tónlistarstefnu/kenningu í kennslunni / hvaða? 

*Hvaða námsefni nýtir þú við kennsluna, einhverjar kennslubækur eða 

   efni frá sjálfri þér? 

*Hvaða áherslur þarf helst að leggja á í tónlistarstarfi með leikskólabörnum? 

*Hvað er gert með hverjum aldurshópi leikskólabarna/uppbygging kennslunnar? 

*Á hvað er lögð mest áhersla með hverjum aldurshóp?  

*Hvernig þróast kennslan? Eru börnin t.d. fljót að læra það sem er lagt fyrir? (Er  farið að gera   

  eitthvað allt annað, eða er það sem áður er lært gert erfiðara?)   

*Hvernig notar þú hreyfingu í kennslunni? 

*Leikir? 

*Hljóðfæri? 

*Hve lengi í einu ert þú með hvern barnahóp, hve oft í viku, hvað finnst þér um þann tíma? 

*Hvað er skemmtilegast? 

*Hvað er erfiðast? 

*Hvað finnst  þér um markmiðin með tónlistarstundunum í leikskólanum? -hafa þau náðst? 

*Hefur þú reynslu af því að kenna börnum í grunnskóla, sem hafa notið   

  tónlistaruppeldis/kennslustunda í leikskóla? 

*Ef svo er, finnur þú einhvern mun á börnum með þessa reynslu? Skiptir grunnurinn máli?   

* Hvernig heldur þú að þessi reynsla hafi t.d. áhrif á lestrarnám og tungumálanám?  

*Hefur þú haft einhver kynni eða reynslu af því hvernig tónlistaruppeldi nýtist við sérkennslu  

   þ.e.  með börnum sem eru fatlaðir/þroskaheftir eða með aðrar sérþarfir? 
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Fylgiskjal 6 
 

Í Aðalnámskrá Leikskóla segir að tónlist eigi að vera eitt af námssviðum 

leikskóla, í kaflanum um tónlist á bls 24-26 segir: 

Tónlist 
Leggja ber áherslu á að öll börn í leikskóla fái ríkuleg tækifæri til að njóta tónlistar og iðka 
hana. Helstu þættir í tónlistariðkun barna í leikskóla eiga að vera söngur, hreyfing, hlustun og 
leikur með hljóðgjafa. Leitast skal við að flétta tónlist inn í sjálfsprottinn leik barns, flétta þar 
saman hljóð, hrynjandi og hreyfingu. 
 
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 tónlist 
 
Söngur 
 
Í leik syngja börn, hjala, söngla og raula af einskærri ánægju og lífsgleði. Mikilvægt er að 
veita þessum sjálfsprottna söng og söngli barna eftirtekt og örvun. Börn hafa einnig mikla 
gleði af alls konar spunasöng sem tengir þau saman í áhugahóp og hópsöngur eykur 
samkennd barna. Leggja ber áherslu á fjölbreytt lagaval sem hæfir söngrödd barna og þroska 
og texta sem vekja áhuga þeirra. Enn fremur ber að huga að skapandi þætti söngs. Hvetja á 
börn til að syngjast á, þ.e. að „tala saman“ í tónum. Þau gera það oft sjálfkrafa í leik sínum og 
samskiptum. Einnig á að örva börn til tónsmíða. 
 
Hreyfing og hrynjandi 
 
Barn tengir oft hljóð og tóna við reglubundnar líkamshreyfingar, það hreyfir sig eftir tónlist, 
snýr sér í hringi, ruggar sér og hoppar. Barni er eðlilegt að tengja raddhljóð við hreyfingu og 
hrynjandi. Margs konar hreyfingar barns í leik koma því til að söngla og syngja. Hvetja skal 
barn til frjálsrar túlkunar og skapandi hreyfinga þar sem það tjáir tilfinningar og hughrif sem 
tónlistin vekur. 
Með samleik tóna og hreyfinga nemur barn grunnatriði tónlistar. Barn getur lýst með 
hreyfingum mismunandi tónlengd, tónhæð, blæ, styrk og formi þeirrar tónlistar sem það 
heyrir. 
 
Hljóðgjafar og hljóðfæri 
 
Barn skynjar smám saman og greinir margvísleg hljóð úr umhverfi sínu og breytileika þeirra. 
Það lærir að skynja hæð, lengd og styrk hljóðs í leik með hljóðgjafa. Með aukinni reynslu og 
hvatningu fer barn að hlusta betur og vinna úr tónlistarreynslu sinni.  
Ýmsa hljóðgjafa er hægt nota í tónlistaruppeldi barna. Barn þarf að hafa aðgang að 
margbreytilegum hljóðfærum og leggja ber áherslu á hljómgæði þeirra. Sögur og ævintýri 
öðlast meira líf þegar hljóðfæri eru notuð til að túlka ýmsar persónur sögunnar. Leikur barna á 
hljóðfæri verður að byggjast á áhuga þeirra og löngun til að gera tilraunir með hljóð og tjá sig 
með þeim. 
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Hlustun 
 
Hluti tónlistaruppeldis er að hlusta á margvísleg hljóð. Barn kannar hljóðheim sinn, hlustar á 
umhverfið og náttúruna. Í leikskóla er nauðsynlegt að leggja áherslu á virka hlustun barna. 
Vekja þarf athygli þeirra á ýmsum hljóðum í náttúrunni, t.d. fuglakvaki, árnið og brimhljóði, 
svo og alls konar hljóðum í umhverfinu eins og fótataki barna og fullorðinna. Börn þurfa að 
læra að hlusta, ekki einungis að horfa á. 
Markviss hlustun hjálpar barni að skilja tónverk og greina hugblæ þess. Einnig lærir það að 
hlusta eftir og greina mynstur, hendingar og stef. Þegar barn fær næg og síendurtekin tækifæri 
til að hlusta á tónlist, hvort heldur er lifandi tónlist eða af hljómdiskum, gerir það sér brátt 
grein fyrir mismunandi eigindum tónlistarinnar. Barnið lærir smám saman að greina sundur 
ýmis hljóðfæri, þekkja hljómblæ þeirra og nafngreina þau. Mikils er um vert að börn hafi 
aðstöðu til að hlusta á tónlist á eigin forsendum. 
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Fylgiskjal 7 
 

Samantekt úr viðtali við Lindu Margréti Sigfúsdóttur tónlistarkennara í 

leikskólanum Kópasteini: 

 
Upphafið af starfi með leikskólabörnum: 

„Eftir að ég átti dætur mínar, árin 2004 og 2005 fór ég með þær á ýmis 
tónlistarnámskeið og þar kviknaði áhuginn að vinna með börnum á leikskólaaldri. Svo 
þegar ég sá þessa stöðu auglýsta þá fór ég í heimsókn á Kópastein, skoðaði aðstæður, 
fór í viðtal við leikskólastjórann og var ráðin.“ 
 

Markmið með tónlistarstarfinu: 

„Ég miða starf mitt við markmiðin sem búið var að setja í námskrá leikskólans þegar 
ég byrjaði að vinna þar, þar segir, tónlist er ríkur þáttur í allri þjóðmenningu. Börn 
öðlast tónlistarþroska fá fjölbreytta reynslu af tónlist og kynnist hljóðum, og hreyfingu 
í leik og starfi. Í leikskólanum er umhverfi sem hvetur börnin til að fást við og njóta 
tónlistar á ýmsan hátt. Stutt er við sjálfsprottinn söng barnanna og tilraunir með 
hljóðgjafa. Tónlist í allri sinni fjölbreyti styður vel við málþroska barna, þau læra texta 
og hreyfingar með lögum sem ótvírætt styður vel við málþroskann. 
... Ég hef það að markmiði að börnin læri að skynja og skilja frumþætti tónlistar, svo 
sem  hryn, takt, styrk, hraða, blæ og form auk þess að læra að hlusta á tónlist og nota 
hana í söng, hljóðfæraleik og hreyfingu. Ég legg áherslu á að nota leikinn sem mest í 
starfi mínu.“ 
 

Tónlistarkenningar/stefnur: 

„Ég styðst að miklu leiti við tónlistarstefnu Edgar Willems. Skipti til dæmis 
tónlistarstundunum með leikskólabörnunum í þjálfunarastig, þar sem ég skipti 
viðfangsefni tónlistarstundanna upp í söng, hreyfingu og dans, hlustun og vinnu með 
hljóðfæri, þetta er allt miðað við hvaða aldur og þroska barnahópsins sem ég vinn með 
hverju sinni. Ég nota mikið Orff hljóðfærin við mína kennslu, s.s. tré spil, stafi, 
klukkuspil, hristur , trommur, þríhorn.“ 

 
Skemmtilegast og erfiðast í starfi með börnum: 
 

„Mér finnst bara allt við starfið með krökkunum mjög skemmtilegt. Það sem mér 
fannst erfiðast var að byrja að kenna allra yngstu krökkunum í haust. Þau voru mörg 
nýbyrjuð í leikskólanum og sum hver jafnvel í aðlögun þegar ég byrjaði. Þau voru lítið 
farin að tala þannig að kennslan snérist að stórum hluta að kennurunum sem voru með 
þeim í tónlistarstundunum og þær héldu svo áfram með það sem ég hafði lagt inn. Með 
tímanum eftir að þau urðu eldri og voru farin að taka meiri þátt þá fannst mér ég ná 
betur til þeirra, fá meiri svörun frá þeim og það er alltaf mjög mikil gleði í tímunum 
með þeim. Það getur verið örlítið erfitt að kenna á blokkflautuna. Krakkarnir eru 
mismunandi á veg komin með fínhreyfingar en þær skipta miklu máli í 
hljóðfærakennslu, flestum gengur þó alveg ágætlega.“ 
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Námsefni: 
 

„Hef bæði búið til og safnað alls kyns efni frá því að ég var í tónmenntakennaradeild í 
Tónlistarskólanum í Reykjavík og einnig í grunnskólakennslunni. Ég get notað 
einhverjar af þeim hugmyndum og aðlagað það þessum aldurshópi. Nota einnig bókina 
“Hring eftir hring” eftir Elfu Lilju Gísladóttur og “Með á nótunum” eftir Hrafnhildi 
Sigurðardóttur. Hef verið að vinna og þróa kennsluefni og spil í sambandi við Karnival 
dýranna og Pétur og úlfinn sem ég hef unnið mikið með í vetur. Eins hef ég þýtt 
norska tónlistarbók með litlum leikjum í, sem hafa það að markmiði að vinna með 
ýmsa grunnþætti tónlistar s.s.sterkt og veikt, hátt og djúpt, hægt og hratt o.s.frv. Nýti 
mér einnig internetið mikið þegar ég að að leita að textum og nýjum hugmyndum. Hef 
t.d. aðeins notað vefsíðuna bornogtonlist.net.“ 

 

Dans/hreyfing: 

„Já, nota bæði skipulagðan dans, þ.e. fyrirfram ákveðin spor og eins frjálsan dans þar 
sem þau fá sjálf að búa til sín spor. Einnig vinn ég mikið með hreyfingu. T.d. hlustum 
við á tónlistina við Karnival dýranna, tölum mikið um hvernig dýrin eru og hvernig 
börnin geta dansað “eins og” þau dýr sem eru í Karnivalinu. Einnig hef ég notað 
norska leikjabók sem byggist upp á því að kenna hugtök hratt og hægt, hátt og djúpt 
sterkt og veikt o.fl. Þá spila ég mismunandi tónlist á píanóið sem er lýsandi fyrir þessi 
hugtök sem verið er að leggja inn.“ 

 

Leikir. 

„Ég reyni að kenna sem mest í gegnum leik, finnst það virka vel og þá eru þau svo 
móttækileg fyrir því sem verið er að leggja inn.“ 

 

Hljóðfæri 

„Ég nota hljóðfæri mjög mikið, er líka svo  heppin að það er frekar mikið til af alls 
kyns hljóðfærum í Kópasteini. Elstu börnin sem eru að fara í skóla fá 
blokkflautukennslu á vorönninni. Þá spilum við í nokkar mínútur í hverjum 
tónlistartíma. Þau læra hvernig á að halda rétt á flautunni, hvernig á að blása, læra 
nokkrar nótur og spila nokkur lög úr bókinni “Flautað til leiks” eftir Sigurlínu 
Jónsdóttur og Michael J. Clark.“ 

 

Tíminn sem hver barnahópur fær í tónlistarkennslu: 

„Það er söngstund einu sinni í viku, í um það bil 25–30 mínútur, þar sem allur 
barnahópurinn kemur saman og syngur þau lög sem við höfum verið að vinna með.   
Álfholt, 5 ára börnin fá 30 mínútna kennslustund á viku, 8 börn í hóp og 1 kennari 
með. 
Álfholt, 4 ára börnin fá 25 mínútna kennslustund á viku, 5–8 börn í hóp og 1 kennari 
með. 
Steinholt: 3–4 ára börnin fá 25 mínútna kennslustund á viku, 5–8 börn í hóp og 1 
kennari með. 
Dvergholt og Hulduholt, 1–3 ára börnin fá um það bil 30 mínútur aðra hvora viku. Eru 
12 í hóp og 2–3 kennarar fylgja hópnum.  
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Ég myndi gjarnan vilja hafa Dvergholtið og Hulduholtið einu sinni í viku eins og hinar 
deildarnar en þetta er einungis svona í vetur af því að ég er á hinum vinnustaðnum 
mínum dagana á móti. Væri líka gott og gaman að hafa tónlistarstundirnar hjá 5 ára 
börnunum örlítið lengri eða kannski um 40 mínútur með 5 ára börnunum.“ 

 

 

Kynni af því hvernig tónlistaruppeldi nýtist við sérkennslu þ.e. með börnum sem eru 

fatlaðir eða með aðrar sérþarfir: 

„Ég var einu sinni með blinda stelpu í kór. Ég veit að bæði móðir hennar og kennarar 
töluðu um að það hefði hjálpað henni mjög mikið í leik og starfi. Hún talaði frekar 
óskýrt og söngurinn hjálpaði henni að bæta sig í að tala skýrar. Auk þess lærði hún 
ógrynni af ýmsum textum sem örvaði hana á jákvæðan hátt. Ég held líka að með því 
að nota tákn með tali við að kenna söngtexta, að það hjálpi mjög börnum af erlendum 
uppruna, tvítyngdum börnum og börnum sem eru sein til máls að læra málið og 
söngtextana hraðar en ella.“ 
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Helstu þættir sem Linda vinnur með í tónlistarstundum fyrir leikskólabörn  
Viðfangsefni: 
Söngur, rödd, þulur 
Hreyfing/dans 
Hlustun  
Hljóðfæri 
 
Tónlistarhugtök  
Púls og hrynur 
Sterkt og veikt 
Hratt og hægt 
Langt og stutt 
Háir tónar og djúpir tónar 
 
Rödd 
Gera tilraunir með röddina. Hvernig syngjum við djúpt / hátt, veikt /sterkt,  o.s.frv. 
Gera börnin meðvituð um það sem þau eru að gera.  
Fara með þulur og rímur. (Finna hrynjandann)  
Nota grafíska nótnaskrift. 
 
Hreyfing og dansar 
Einfaldir dansar  
Dansa frjálst við tónlist 
Hlustun og hreyfing (léttir leikir sem reyna á að þekkja á milli mismunandi tónlistar ) 
 
Hljóðfæri 
Vinna með hljóðfæri s.s. hristur, stafi, trommur o.fl 
Vinna með takt og hljóðfæri 
Spila með söng, lögum af geisladiskum o.fl. 
Búa til hljóðfæri. 
 
Hrynleikir 
Vinna með hryn og hlustun. Þjálfar einbeitingum, undirbýr lestrarkennslu o.fl. 
 
Hlustun / Sögur og tónlist 
Dæmi: 
*Karnival dýranna 
*Pétur og úlfurinn 
*Maximús Músíkús 
*Styttri verk 
 
Upphaf tímans söngur og spjall 
Hreyfisöngvar, hljóðfæravinna, vinna með hugtök í tónlist, leikir til að þjálfa ákveðin atriði, 
o.s.frv. 
Endir tímans, leikur eða slökun 
 
Læra gegnum leik! 
Gott að kenna lög með því að vera með brúður, myndir, spjöld o.fl til að gera lögin sýnileg 
fyrir nemendum. 
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Uppsetning tónlistarstunda í leikskólanum Kópasteini: 
 
Dvergholt /1-2 ára börn: Sum eru ekki farin að ganga eða tala en ég legg mikið upp úr því 

að kenna þeim alls kyns lög þar sem þau eru að læra um líkamann (líkamsvitund). Vinn einnig 

mikið með samhæfingu í tengslum við sönglög og hreyfingu. Þau læra yfirleitt hreyfingarnar 

á undan og svo kemur textinn smátt og smátt. Vinn yfirleitt mjög myndrænt með textana. Ef 

að við erum að syngja um dýr eða fara með þulur um dýr, þá er ég með dýr í poka sem ég sýni 

þeim um leið og farið er með textann. 

 
Dæmi um þulu, þar sem ég raða upp dýrunum sem koma fyrir í þulunni, í röð og svo förum 
við með þuluna og klórum okkur þar sem við á og leikum það sem er að gerast í textanum:  
 

Nú koma kýrnar og klóra á sér brýrnar. 
Nú koma ærnar og klóra á sér tærnar. 

Nú koma lömbin, svöng er í þeim vömbin. 
Nú kemur féð, klórar í sér hnéð. 

Nú koma nautin, þau éta grautinn. 
Nú koma hestarnir og vel ríða prestarnir. 

Dæmi um lag þar sem verið er að vinna með líkamsvitund og samhæfingu: 
Klappa saman lófum 

Klappa saman lófum, klappa lófum, 
Klappa saman lófum og mallakút. 

Nebbinn hljómar vel (taka um nefið og syngja í í í í í ) 
Munnurinn spilar með (nota vísifingur og purra með vörum) 

Klappa saman lófum, og mallakút! 
 
Dæmi um lag þar sem ég sýni þeim uglu og við tölum aðeins um uglurnar. Hvar sé þær að 
finna, hvernig er nefið, eyrum og klærnar. Hvar eiga uglurnar heima o.s.frv. 
Þjálfar samhæfingu. 

Uglan 
Það var gömul ugla með oddhvasst nef 

Tvö lítil eyru og átta litlar klær. 
Hún sat upp´í tré og svo komst þú, 
Þá flaug hún í burtu´ og sagði: ú-ú-ú. 

 
Ugla: Líkja eftir stórum augum uglunnar með vísifingrum og þumalfingrum. 
Oddhvasst nef: Vísifingri strokið niður eftir nefi og út í loftið. 
Eyru: Búa til lítil eyru ofan á höfði, fingurgómar á höfuð. 
Klær: Mynda klær með bognum fingrum, fela þumalfingurna. 
Tré: Mynda tré með höndinni, hreyfa fingur eins og lauf, hin höndin heldur undir olnboga. 
Þú: Benda á einhvern. 
Flaug: Hreyfa handleggi upp og niður eins og vængi 
. 
Ég vinn nánast alltaf með þulu í hverjum tíma, þannig að börnin eru strax farin að vinna með 
rím og hrynjanda.  Í hverjum tíma fá þau líka að spila frjálst á hljóðfæri eins og stafi, hristur 
og trommur. Einnig fá þau að dansa frjálst við mismunandi tónlist í hverjum tíma. 
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Hulduholt / 2-3 ára börn:  
Á þessari deild er mjög mikið unnið með tákn með tali og ég nota bókina “Með á nótunum” 

mjög mikið. Í henni eru mjög skemmtileg lög fyrir þennan aldurshóp og lýsandi myndir og 

góðar hreyfilýsingar með lögunum, unnar út frá tákn með tali. Ég held svo áfram að vinna 

með líkamsvitund og samhæfingu og geri þá jafnvel aðeins meira með þau lög sem við erum 

að vinna með. Kenni örlítið flóknari lög sem reyna meira á heldur en hjá allra yngstu 

börnunum.  

Dæmi um lag þar sem markmiðið er að vera meðvitaður um líkamann: 
 

Höfuð herðar hné og tær 
:;: Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær:;: 

Augu, eyru, munnur og nef 
Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

 
:;:Augu, eyru, munnur, nef, munnur, nef:;: 

Hnakki, bringa, magi, rass. 
Augu, eyru, munnur, nef, munnur, nef. 

 
:;:Hendur, fingur, handarbak, handarbak:;: 

Tunga, tennur, táfýla og hár. 
Hendur, fingur, handarbak, handarbak 

 

*Vinn með liti og kenni þá ýmis lög í tengslum við það.  

*Vinn með lög sem hafa það að markmiði að kenna að telja. 

* Kynni fyrir þeim sleglana (kjuða) og vinn mikið í sambandi við takt með þeim.  Þá 

trommum við á gólfið, á líkamann, á ruslafötur, trommur o.fl. 

*Vinn með trommur, hristur og stafi. Þau spila frjálst við mismunandi tónlist. 

*Byrja að kenna þeim hringformið, við æfum okkur öll saman að gera hringi sem eru eins og 

rúsína, vínber, epli, appelsína, melóna o.fl. 

*Er með nokkra skipulagða dansa eins og “Fyrst á réttunni, svo á röngunni” og fleiri létta 

barnadansa.  

*Vinn aðeins með hlustun og hreyfingu eins og “Býfluguna” eftir Rimsky Korsakov, þar sem 

nemendur hlusta og dansa eins og býflugur.  

*Vinn líka með létta leiki í sambandi við hlustun og hreyfingu (norska bókin) þar sem þau 

eiga að hreyfa sig eftir mismunandi tónlist og þá er verið að vinna með hugtök eins og hratt 

og hægt, hátt og djúpt, sterkt og veikt o.fl. Einnig eiga þau að þekkja mismunandi tónlist, þar 

sem lítil tóndæmi tákna mismunandi dýr og þau eiga þá að þekkja hvernær hvert dýr á að 

koma fram. Það er alltaf saga sem fylgir hverju tóndæmi. 
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Steinholt / 3-4 ára börn:  

*Ræði um árstíðirnar, hvað gerist í hverri árstíð fyrir sig. Sungnir söngtextar um haust, vetur, 

vor, sumar. 

*Held áfram að vinna með líkamsvitund og samhæfingu eins og á yngri deildunum.  Nota 

ýmsa hluti s.s litla grjónapoka þar sem þau ganga um með grjónapokana þar sem  

ég bið þau um. Höfuð, axlir, bak, handarbak, rist o.fl.  

*Kenni fleiri og flóknari þulur og vinn oft myndrænt með þær eða nota takt (klappa með eða 

spila með á hljóðfæri) 

*Nota örlítið grafíska nótnaskrift þar sem þau eiga að teikna / sýna útgáfu af hvernig þau geta 

túlkaðmismunandi mikla rigningu. Einnig er unnið með veikt og sterkt í þessu lagi. 

Dæmi: 
Rigningarlag 

                  Þjóðlag frá Slóvakíu 
Úff, hvað það rignir í dag, plisk, plask. 
Úff, hvað það rignir í dag, plisk plask. 
Úff, hvað það rignir, úff hvað það rignir, 
úff hvað það rignir í dag, plisk plask. 

 
Tillögur að útfærslu: 

1. lína: Úði – nokkrir punktar á blaði. 
                          2. lína: Meiri rigning – stærri dropar/punktar á blaði. 

3. lína: Hellidemba – strik út um allt. 
                4. lína: Þrumur og eldingar – mynd af eldingu. 

 

*Vinn með spennu og slökun í gegnum leiki eða sögur.  

*Vinn meira markvisst með hljóðfæri, þau spila sterk og veikt, hratt og hægt o.s. frv. Og spila 

einnig frjálst við mismunandi tónlist. 

*Er með nokkra skipulagða dansa eins og “Tvö skref til hægri og tvö skref til vinstri” og fleiri 

létta barnadansa. Einnig dansa þau frjálst við mismunandi tónlist. 

*Hlustun: hef unnið með Pétur og úlfinn með þessum aldri. Kynnt hljóðfærin sem koma fyrir 

í sögunni og komið með hljóðfæri úr Tónlistarskólanum á Álftanesi og lofað þeim að sjá og 

prófa.  

*Vinn líka með létta leiki í sambandi við hlustun og hreyfingu (norska bókin) þar sem þau 

eiga að hreyfa sig eftir mismunandi tónlist og þá er verið að vinna með hugtök eins og hratt 

og hægt, hátt og djúpt, sterkt og veikt o.fl. Einnig eiga þau að þekkja mismunandi tónlist, þar 

sem lítil tóndæmi tákna mismunandi dýr og þau eiga þá að þekkja hvenær hvert dýr á að koma 

fram. Það er alltaf saga sem fylgir hverju tóndæmi. 
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Álfholt/ 4-5 ára börn:  

*Ræði um árstíðirnar, hvað gerist í hverri árstíð fyrir sig. Hvað breytist í náttúrunni, hvernig  

  breytast litirnir í náttúrunni, hvað er sérstakt við hverja árstíð o.s.frv. Sungnir söngtextar um  

  haust, vetur, vor, sumar. 

*Held áfram að vinna með líkamsvitund og samhæfingu eins og á yngri deildunum.  Nota  

  ýmsa hluti s.s litla grjónapoka þar sem þau ganga um með grjónapokana þar sem  

  ég bið þau um. Höfuð, axlir, bak, handarbak, rist o.fl.  

*Er mikið með alls kyns nafnaleiki og samvinnuleiki. 

*Kenni fleiri og flóknari þulur og vinn oft myndrænt með þær eða nota takt (klappa með eða  

  spila með á hljóðfæri). Svipað og á Steinholtinu. 

*Vinn mikið með takt og þau slá atkvæði orða og þar er markmiðið að undirbúa 

  lestrarkennslu. 

*Nota svolítið grafíska nótnaskrift í tengslum við tilraunir á röddinni þar sem þau eiga að geta 

  sungið eftir mismunandi táknum og einnig að getað skrifað sjálf niður það sem þau eru að   

  syngja.  

*Gerum einnig tilraunir með tóna. Setjum mismunandi mikið vatn í glerflöskur og heyrum 

  hvernig tóninn breytist. Vinn líka með sérstök rör sem mynda mismunandi tóna, flautur og  

  bjöllur sem hafa mismunandi tóna o.fl. 

*Vinn með spennu og slökun í gegnum leiki eða sögur.  

*Vinn meira markvisst með hljóðfæri, þau spila sterk og veikt, hratt og hægt, spila ákveðinn  

  takt við ákveðin lög. Læra að þekkja muninn á fjórðapartsnótum og áttundapartsnótum ( ta   

  og ti-tí)  Þau spila einnig frjálst við mismunandi tónlist. 

*Er með nokkra skipulagða dansa eins og “Hoppin sjö” og fleiri örlítið flóknari barnadansa. 

  Einnig dansa þau frjálst við mismunandi tónlist. 

*Hlustun: hef unnið með Pétur og úlfinn með þessari deild í vetur eins og á Steinholtinu.  

  Kynnt hljóðfærin sem koma fyrir í sögunni og komið með hljóðfæri úr Tónlistarskólanum á  

  Álftanesi og lofað þeim að sjá og prófa.  Hef einnig unnið með tónlistina úr Karnival  

  dýranna og unnið mikið með hreyfingu og leik í tengslum við það. Þau hlusta líka á söguna 

  og tónlistina í bókinni og á geisladiskinum á Maximús Músikús og fara á tónleika hjá 

  Sinfonínuhljómsveit Íslands nú í vor. 

*Vinn líka með létta leiki í sambandi við hlustun og hreyfingu (norska bókin) þar sem þau 

   eiga að hreyfa sig eftir mismunandi tónlist og þá er verið að vinna með hugtök eins og hratt   

   og hægt, hátt og djúpt, sterkt og veikt o.fl. Einnig eiga þau að þekkja mismunandi tónlist,  
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 þar sem lítil tóndæmi tákna mismunandi dýr og þau eiga þá að þekkja hvenær hvert dýr á að 

  koma fram. Það er alltaf saga sem fylgir hverju tóndæmi. 

*Börnin á þessari elstu deild læra líka flóknari og lengri texta. Oft hef ég þá líka myndræna ef   

  mér finnst textinn vera erfiður.  

*Það eru börn af 11 mismunandi þjóðernum,  þar sem börnin eiga foreldra sem koma frá 11  

 mismunandi löndum fyrir utan Ísland. Við vinnum lítillega með hvert tungumál, kenni lagið 

“Meistari Jakob” á þessum 12 tungumálum (með íslenskunni) 

 
*Elsti árgangurinn setur upp helgileik í desember sem er sýndur í Kópavogskirkju á   

  aðventunni fyrir foreldra og aðra kirkjugesti. Einnig sýna þau öllum börnunum á Kópasteini 

  helgileikinn. 

*Elsti árgangurinn fær einnig að læra á blokkflautur eftir áramótin. Þau læra nokkrar nótur og  

  spila lög úr bókinni “Flautað til leiks” eftir Sigurlínu Jónsdóttur. Þau læra að lesa nótur á 

  nótnastreng. Læra að þekkja G lykil, taktstrik, lokastrik og endurtekningarmerki. 
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Dæmi um myndræna söngtexta: (frá Lindu)  

Ræningjarnir leita (Úr Kardimommubænum) 
 
 

Hvar er húfan mín?         Hvar er hempan mín? 

                                        
 

Hvar er falska, gamla, fjögra gata flautan mín?  
 

 
 

Hvar er úrið mitt? Hvar er þetta og hitt?  
 

 
 

Hvar er bláa skyrtan, trefilinn og beltið mitt?   

      
 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 



 

61 

       Sérðu þvottaskál?         Sérðu þráð og nál? 
 

                                            
 
 

Sérðu hnífinn,           sérðu diskinn og             mitt drykkjarmál? 

              
 
 

Sérðu pottana og                seglgarnsspottana?                    

                                     
 

Sérðu heftið sem ég las um hottintottana?  
 
Ég er viss um að það var hér allt í gær. 
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Sérðu töskuna?                        Sérðu flöskuna? 

                            
 
 

Sérðu eldinn, sérðu reykinn, sérðu öskuna? 

 
 
 

Hvar er peysan blá? Hvar er pyngjan smá? 
 

     
 

Hvar er flísin sem ég stakk í mína stórutá? 
 

 
 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 
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Hvar er hárgreiðan?                Hvar er eldspýtan? 
 

                       
 
 

Hvar er Kasper, hvar er Jesper, hvar er Jónatan? 
 

Þetta er ljótt að sjá, alltaf leita má. 
 
 
 
 
 
 
 

Hvar er kertið sem við erfðum henni ömmu frá? 
   
 
 
 
 
 

Ég er viss um að það var hér allt í gær. 
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Myndin hennar Lísu (Frá Lindu) 
Lag og ljóð: Olga Guðrún Árnadóttir 

 

Gult fyrir sól,                                         grænt fyrir líf, 

     
 

grátt fyrir þá                                            sem reka menn út í stríð. 

       
 

 Hvítt fyrir börn,                                         sem biðja um frið, 

   
 

biðja þess eins að fá að lifa´eins og við. 
Er ekki jörðin fyrir alla? 
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Taktu þér blað,         málaðu´á það 

     
 

mynd þar sem að allir eiga öruggan stað. 

 
 

Augu svo blá,                                   hjörtu sem slá, 

                                
 

hendur sem fegnar halda frelsinu á. 
 

 
 

Þá verður jörðin fyrir alla. 
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Fylgiskjal 8 
 
Samantekt úr viðtali við Kristínu Höllu Bergsdóttir tónlistarkennara í 
leikskólanum Birkilundi. 
 
Upphafið af starfi með leikskólabörnum: 
 

„Upphafið af kennslu barna á leikskólaaldri hjá mér er sú að Suzukikennsluaðferðin á 
hljóðfæri bíður upp á að börn geti byrjað þetta ung að læra á hljóðfæri.  Þar er unnið 
með þá kenningu að börn og fullorðnir vinni saman og þess vegna er hægt að byrja 
svona ung með börnin í hljóðfæranámi.   Upphafið að kennslunni á Birkilundi var 
svona tilraunakennd held ég, bæði fyrir mig og leikskólann.“ 

 
Markmið með kennslunni. 

„Mér finnst ávalt markmið með tónlistarkennslu að kenna börnunum að njóta 
tónlistar. Læra að tónlist getur verið á marga vegu, spiluð á marga vegu, á ýmis 
hljóðfæri. Ég vil kenna börnunum að tjá tilfinningar í gegnum tónlist og leyfa þeim að 
skynja hluti, gleði, sorg og svo margt annað í gegnum tónlistina því hún segir okkur 
svo margt. Það er mikilvægt að kenna börnunum að virða skoðanir annarra í garð 
tónlistar, að það sé ekki bara til rokk eins og er í útvarpinu heldur líka rosalega margt 
annað í tónlistinni. Svo finnst mér líka um leið og það þarf að gefa þeim tíma í að opna 
fyrir sköpunargáfuna ef svo má að orði komast þá verður að vera viss agi því annars 
fer allt úr böndunum. Tónlist er líka þroskandi í taktskynjun, hreyfingu o.fl. 

Mér finnst markmiðin hafa náðst ágætlega. Þegar börnin eru farin að setja 
tónlistina inn i leikina sína þá er það bara frábært. Ég hef sent krakkana með heim með 
verkefni þau áttu að athuga til dæmis hvernig hljóð heyrðist í klukkunum heima hjá 
þeim og fleiri hljóð, þau tóku þetta öll mjög alvarlega.“ 

 
Tónlistarstefnur/kenningar: 

„Ég kenni mikið eftir kenningum Dr. Suzukis sem þróaði Suzukikennsluaðferðina sem 
er vinæl um allan heim. Sú kennsla byggir mikið upp á leik yngstu meðlimanna og ég 
hef þróað mína kennslu mikið í til hliðsjónar af þessari kennsluaðferð.“ 
 

Lengd tónlistartímanna: 
„Ég er einu sinni í viku, átti að vera í 40 mínútur held ég en ég er nú búin að lengja það 
óvart og enginn hefur kvartað..hehe.  Nú er í ég með 4 ára börn, ég skipti þeim í hópa, 
5-6 í hvorum hóp, 20-30 mín hver hópur. Stundum þarf annar hópurinn lengri tíma en 
hinn.  Stundum er ég líka með þau saman, þá í stærri verkefnum.  Mér finnst betra að 
hafa þau í tveimur hópum og það væri rosalega gaman að vera tvisvar í viku.  Annars 
held ég að vera svona einu sinni í viku skapi ákveðna eftirvæntingu hjá krökkunum að 
koma í tíma svo að það er fínt.  Það er gaman að segja frá því að ég hef heyrt að 
tónlistartímarnir eru að færst yfir í frjálsa leikinn hjá krökkunum, þe. þau eru farin að 
leika suma leikina eða búa til tónlist sín á milli á leikjunum.“ 

 
Leiðir að markmiðum: 

„Í fiðlukennslunni með yngstu nemendunum fer þetta rosalega mikið eftir 
einstaklingnum sjálfum. Í leikskólanum hef ég verið með fjögurra og fimm ára börn í 
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hópum og svo reyndar fæ ég að reyna mig áfram með yngstu krakkana sem eru eins til 
þriggja ára.  

Með fjögurra ára krökkunum fer ég í rythmaleiki, við hlustum á tónlist, höfum 
farið vel i Pétur og úlfinn í vetur, ég læt þau teikna og skapa þegar þau hlusta á tónlist, 
þau æfa samhæfingar og líkamsvitund, ég reyni að tengja saman tónlist og leik. Það 
má ekki vera lengi með sama verkefnið í einu nema að það sé mjög krefjandi eins og 
til dæmis Pétur og úlfurinn, ég reyni oftast að hafa tvo og tvo tíma í röð þar sem við 
vinnum með svipað efni en svo skiptum við alveg um. Með hópnum sem ég vinn með 
núna eru mörg fiðrildi innan gæsalappa, en það skapast mjög skemmtilegar umræður í 
hópnum og það er gaman að sjá að það eru ekki alltaf allir sammála og hafa sínar 
skoðanir á tónlist. Við höfum meira að segja haft einn tíma þar sem tíminn endaði á að 
tala um tónlistina og það var rosalega skemmtileg því hópurinn var ekki sammála og 
hver og einn rökstuddi sína skilningu á tónlistinni. Þetta kom mér á óvart því ég hafði 
ekki átt von á svona mikilli og djúpri hugsun frá fjögurra ára börnum. 

Með fimm ára krökkunum vinn eg svipað og hjá fjögurra ára, nema að við 
getum farið í erfiðari rythma leiki og ég leyfi þeim að búa til lög með nótum og líka að 
búa til frumsamda tónlist. Ég vinn hraðar með þeim, en það hafa ekki skapast eins 
miklar umræður um tónlistina hjá þeim eins og þeim yngri. Við höfum búið til okkar 
eigin leikrit um Maxa mús í sveitinni þar sem við notumst við hljóð og hljóðfæri. 

Mér finnst eins til þriggja ára hópurinn erfiðasti hópurinn en samt líka sá 
auðveldasti. Þetta er í raun of breiður aldur til að hafa saman í tónlistarstundum, þau 
yngstu fá eiginlega bara að fljóta með ef hægt er að orða það svoleiðis. Ég er nú bara 
að prófa mig áfram en ég finn að sönglög með hreyfingum eru alltaf rosalega gaman, 
sérstaklega ef þau mega spila með á hljóðfæri. Líkamsvitund er kannski mest unnið 
með í þessum aldurshópi. Ég hef kannski ekki verið með hnitmiðaða námskrá fyrir 
þennan hóp heldur bæði prófa mig áfram og sé hvað hægt er að vinna með þeim.“ 
 

Dans/hreyfing: 
„Með öllum hópum nota ég dans og hreyfingu, leyfi krökkunum oftast að dansa við 
tónlistina, klappa eða spila á hljóðfærin. Þá tek ég stundum glaðlega og hressa tónlist 
og eða sorglega og þau dansa eftir laginu. Það koma oft mjög skemmtilega 
mismunandi hreyfingar út úr því. Stundum syngjum við líka hreyfisöngva, reynum að 
marsera og fleira í þeim dúr.“ 
 

Leikir: 
„Ég nota mikið af allskonar leikjum, sumir eru vel þekktir en aðra bý ég til sjálf og 
stundum verða til nýjir á staðnum þegar ég sé hvað börnin eru að vinna til dæmis 
þemaverkefni í skólanum eða ég sé að leikurinn sem ég kom með er of erfiður eða 
léttur, ég þyngi líka oft leikina sem ég kom með fyrst. Ég nota hljóðfæri mikið með 
eldri krökkunum, þau spila, eiga að spila fyrirfram gefinn rythma, spila frjálst, spila í 
takt við tónlist, spila frjálst með tónlist, við förum í leiki með hljóðfærin, prófum að 
þekkja hljóðfæri og hljóðið í þeim og margt fleira er gert í tónlistarstundunum. 

Tónlistarstundirnar eru einu sinni í viku með hverjum hóp í 40 mínútur en ég 
held að ég sé óvart búin að lengja þær og enginn hefur kvartað..he, he..Það væri 
rosalega gaman að koma tvisvar í viku, en það að koma einu sinni í viku skapar 
ákveðna eftirvæntingu hjá krökkunum að koma í tíma svo það er fínt. Það er gaman að 
segja frá því að ég hef heyrt að tónlistartímarnir eru að færast yfir í frjálsa leikinn hjá 
krökkunum, þau eru farin að leika suma leikina eða búa til tónlist  sín á milli í 
leikjunum.“ 
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Hljóðfæri: 
„Ég nota hljóðfæri mikið hjá eldri krökkunum.  Þau spila, eiga að spila fyrirfram 
gefinn rythma, spila frjálst, spila í takt við tónlist, spila frjálst með tónlist, förum í leiki 
með hljóðfærin, þekkja hljóðfæri og hljóðið í þeim og fl. 

 

Skemmtilegast/erfiðast í kennslunni: 

„Mér finnst skemmtilegast að skapa umræður með krökkunum um hvað gæti verið að 
gerast í tónlistinni, láta þau hlusta á tónlist og til dæmis teikna það sem þau sjá og 
fleira. Þau sjá nefnilega yfirleitt margt og mikið út úr tónunum og oft er RÉTT ef að 
þannig má að orði komast. Mér finnst erfiðast með þessum hópi sem ég er með núna 
að hafa nógu mikla ró í hópnum til að fara í meira krefjandi rythmaleiki, hlustunarleiki 
og þess háttar Þau eru fljót að missa einbeitinguna ef þau þurfa að bíða eftir að einhver 
annar sé að gera... 

Mig langar að bæta við að gamni svona í lokin að því yngri sem krakkarnir eru, 
því ómótaðri eru þau ef svo má segja og þá getur maður gert svo rosalega margt með 
þeim. Þau eru kannski ekki komin með eins nákvæmar skoðanir þa að þetta eigi að 
vera svona eða hinsegin heldur tala þau beint frá hjartanu. Það finnst mér alltaf 
rosalega gaman og gefandi Og ég held að það sé líka mikilvægt fyrir krakkana að móta 
sínar eigin skoðanir án þess að apa eftir öðrum. Þau eru ótrúlega móttækileg á þessum 
aldri og það kemur mér sífellt á óvart hvað í raun maður getur kennt þeim margt.“ 

 
Grunnskóli-Leikskóli: 

„Ég er ekki að kenna tónlistartíma í grunnskólunum.  Ég finn samt mun á þeim 
krökkum sem koma í hljóðfæratíma til mín hvort að þau hafi einhvern tímann fengið 
tónlist í leikskólanum eða ekki.  Þau tala oft meira um tónlist sem hafa verið í tónlist í 
leikskóla. Ég veit ekki með sjálfsagan en þau tala meira um tónlist og eru opnari.  Ég 
sé hinsvegar mun á sumum að þeim krökkum sem eru í tónlistarnámi í 
tónlistarskólanum að þau eru agaðri í tónlistartímunum á leikskólanum.  Tók vel eftir 
þessu hjá leikskólastelpunum sem spila á fiðlu eftir að þær höfðu verið á mjög öguðu 
en skemmtilegu helgarnámskeiði í vetur hvað þær voru miklu agaðri og móttækilegri í 
tónlistartímanum á leikskólanum. 

Ég er alveg viss um það að þetta spilar allt inn í. Ég tek líka eftir því að þegar 
börnin eiga við lestravandamál að stríða kemur það líka fram í nótnalesti en þá eru þau 
oft rosalega góð að læra eftir eyranu.  Það eru allt önnur vinnubrögð sem maður þarf 
að hafa.   Svo hefur verið sýnt fram á að tónlistarnám og stærðfræði eiga margt 
sameiginlegt, sérstaklega þegar þú ert kominn lengra í tónlistarnáminu.“ 
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Fylgiskjal 9 

 

Samantekt úr viðtali við Jóhönnu Marín Óskarsdóttur tónlistarkennara í 

leikskólanum Birkilundi 
 

Upphafið af starfi með leikskólabörnum: 

„Ég byrjaði að vinna með börnum í leikskóla veturinn 2007-2008. Þá hafði ég reyndar 
tvívegis haldið fyrirlestur um tónlistarkennslu í leikskólum í leikskólunum hér á 
Sauðárkróki. 

Steinunn leikskólastýra Birkilundar hafði samband við mig og bað mig um að 
koma og vera með tónlistartíma.  Mér fannst þetta mjög spennandi og ákvað að slá 
til.“  

 

Markmið með kennslunni: 

„Ég myndi segja að markmið með tónlistarstarfi ungra barna væri að auka líkams- og 
hreyfivitund barna og einnig að þjálfa þau í samkennd og samvinnu. Opna eyru þeirra 
og huga fyrir fjölbreyttri tónlist og að þau læri að njóta hennar. Kenna börnunum nöfn 
og meðhöndlun á einföldustu skólahljóðfærunum. Ég legg áherslu á að verkefnin séu 
ekki of flókin og erfið og reyni að gera þau skemmtileg. Ef börnunum finnst eitthvað 
skemmtilegt eru þau tilbúin til að gera sama hlutinn aftur og aftur og þá er endalaust 
hægt að bæta inn í og gera smá saman erfiðara og erfiðara. 

Mér finnst markmiðin með kennslunni hafa náðst. Börnin þekkja orðið helstu 
skólahljóðfærin með nöfnum. Hlutir eins og að koma saman í j-hring og vinna saman 
gengur orðið mjög vel.“ 

 

Tónlistarkenningar/stefnur: 

„Í rauninni styðst ég ekki við neina kenningu eða tónlistarstefnu nema þá helst 
Learning by doing. Ástæðan er hreinlega sú að ég er ekki nógu vel að mér í 
mismunandi stefnum og kenningum. Í staðinn gríp ég það sem að á vegi mínum 
verður, sitt lítið af hverju, til dæmis það sem ég hef lært af Suzukihópatímum, af Orff 
kennurum og öðrum góðum tónlistarkennurum.“ 
 

Lengd kennslustundanna: 
„Ég er um það bil klukkustund á viku með hvern hóp ef að hann er stór, annars er 
honum skipt í tvennt og þá er það hálf tími á viku. Klukkutími er náttúrulega skárra en 
ekkert en ég myndi samt vilja vera sirka tvisvar sinnum í viku í styttri tíma í senn og fá 
að vera með í söngstundunum og nýta þær.“ 

 
Leiðir að markmiðum: 

„Ég hef reyndar ekki reynslu af að kenna yngstu börnunum en með þeim notast maður 
eingöngu við eintóna hljóðfæri svo sem hristur, trommur og skellihausa. Ég myndi 
segja að með þeim væri söngurinn veigamestur og þá gerðar hreyfingar með söngnum 
eða spilað á hljóðfærin með. 
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Með miðaldrinum er hægt að fara að láta þau spila einfaldan hryn með lögum. 
Bæta við fleiri eintóna hljóðfærum svo sem stöfum og symbölum.  Þau eru eins strax 
orðin móttækilegri fyrir mismunandi hljóðum þannig að það er til dæmis hægt að 
kenna þeim að þekkja í sundur hljóðfærin á hljóðunum sem þau gefa frá sér.  
Allskonar hlustunar og hreyfileikir,  þannig að þau læri að hlusta og að hreyfa sig eftir 
tónlistinni. 

Elstu börnin eru farin að ráða við flóknari hryn og atkvæði orða.  Þessum aldri 
er hægt að fara að kenna á xylaphona, boomwachers og fleiri skemmtileg solfa 
hljóðfæri. Eins er hægt að hafa hreyfileikina þyngri og bæta við hlustun og túlkun.   
Hjá yngstu börnunum er það líkamsvitund og samhæfingin að geta til dæmis klappað 
og sungið á sama tíma.  Opna fyrir líkamstjáningu og finna þennan grunnpúls. Með 
eldri börnunum er það hrynur og hlustun.  Svo heldur maður náttúrulega áfram að 
vinna með líkamstjáninguna. 

Mér finnst yfirleitt best að byrja með hlutina nógu einfalda þannig að þau séu 
fljót að ná því og gefist ekki upp heldur fái strax tilfinninguna fyrir því að þau geti 
þetta..  Þegar þau eru búin að ná þessu einfalda þá bætir maður við og bætir svo við og 
svo framvegis.  Segjum til dæmis að við ætlum að kenna þeim lag og við ætlum að 
spila á trommur og hristur með þá byrjum við á því að kenna þeim lagið, svo hrininn 
og þegar það er komið þá yfirfærum við hrininn yfir á hljóðfærin og loks gerum við 
allt saman.“ 
 

Hreyfing/dans: 
„Ég reyni ævinlega að nota mikla hreyfingu í kennslunni, hvort sem að hún felst í 
dansi, leik eða öðru.  Í tónmenntinni reyni ég yfirleitt að skipta tímunum upp í þrennt, 
söng, verkefni og hreyfing, dans eða leikur. Það tekst kannski ekki alltaf en... Mér 
hefur reyndar ekki tekist að vera svona skipulögð í leikskólanum.  Þar hef ég il dæmis 
nánast alveg sleppt söngnum, sem að mér finnst reyndar ekki sniðugt. 
 

Leikir: 
„Leikir eru alveg bráð nauðsynlegir.  Það er hægt að læra svo margt í gegnum leikina 
og þannig verður lærdómurinn líka svo skemmtilegur og eftirminnilegri. Hljóðfærin 
eru líka alveg nauðsynleg í kennslunni. Það hefur verið svo lítið til af hljóðfærum bæði 
í leik- og grunnskólanum í Varmahlíð að ég er enn að fikra mig áfram við að nota þau 
í kennslunni, sérstaklega eldri krakkana sem eru farin að geta meira og fjölbreyttara. 
Í fyrsta bekkjunum í grunnskóla og í elstu hópunum í leikskólanum er unnið mikið 
með atkvæði og hryn og syngjanda orða, það hlýtur að skila sér bæði yfir í lestrar og 
tungumálanám barnanna.“ 
 

Hljóðfæri: 
„Hljóðfærin eru líka alveg nauðsynleg í kennslunni.  Það hefur verið svo lítið til af 
hljóðfærum bæði í leik- og grunnskólanum í Varmahlíð að ég er enn að fikra mig 
áfram við að nota þau í kennslunni, sérstaklega eldri krakkana sem eru farin að geta 
meira og fjölbreyttara.“ 
 

Námsefni: 
„Námsefni er eitthvað sem verður að söfnunar áráttu. Ég hef þónokkuð notað bókina 
Töfrakassinn eftir Bryndísi Bragadóttur eftir að ég rakst á hana, svo notast ég stundum 
við bókina Music Works eftir Kathie Barrs, Það var lagið, Maximúsmúsík- mús, Með 
á nótunum og svo safnar maður saman öllu því sem verður á vegi manns.  Ég hitti ekki 
aðra tónmenntakennara án þess að skrifa ekki niður einhverjar hugmyndir svo vinnur 



 

71 

maður þær, breytir, þróar og fær sjálfur nýjar hugmyndir.  Ég var líka svo heppinn að 
fá mjög góða tónmenntakennslu í grunnskóla og sumt af því sem að ég lærði þar hefur 
mér tekist að muna og nýta mér. Og svo er náttúrulega hægt að fá fullt af hugmyndum 
með því að skoða netið.“ 
 

Skemmtilegast/erfiðast: 
„Mér finnst skemmtilegast þegar vel tekst til og maður nær börnunum. Þegar þau 
skemmta sér svo vel að þau gleyma stund og stað og biðja um að fá að gera sama 
hlutinn aftur og aftur. 
Erfiðast finnst mér að finna jafnvægi á milli þess að halda uppi góðum aga en að vera 
samt skemmtilegur kennari.“ 

 
Leikskólinn – Grunnskólinn 

„Núna er fyrsti bekkurinn hjá mér í tónmennt sem að hefur fengið tónlistarkennslu í 
leikskólanum. Það er alveg óhætt að segja að það sé munur á börnunum. Þau eru 
fljótari að ná því sem viðkemur t.d. hryn o.fl.  Það er kannski ekki svo mikill munur á 
sjálfsaga en þau eru fljótari að ná því sem verið er að kenna þeim og þ.a.l. kemst 
maður fljótar yfir og þannig einnig þá yfir meira efni. Hinsvegar er svo ennþá meiri 
munur á börnum sem að eru og hafa verið í Suzuki námi.  Þau hafa mun meiri 
sjálfsaga, eru ennþá fljótari að ná því sem verið er að kenna og taka oftar en ekki að 
sér leiðtogahlutverkið í tímunum. 

Í fyrstu bekkjunum í grunnskólunum og elstu hópunum í leikskólunum er t.d. 
unnið mikið með atkvæði, hryn og syngjanda orða.  Það hlýtur að skila sér bæði yfir í 
lestrar og tungumálanámið.“ 

 
Kynni af því hvernig tónlistaruppeldi nýtist við sérkennslu þ.e. með börnum sem eru 
fatlaðir eða með aðrar sérþarfir? 

„Ég hef því miður ekki neina persónulega reynslu af því þó mér finnst það mjög 
spennandi, ég íhugaði lengi vel að fara í músíkþerapíunám en lét ekki verða af því að 
skella mér í það. Ég tel samt að það nýtist vel með þessum börnum. Þau eru mjög 
móttækileg fyrir allskonar tónlist og hún þyrfti að vera einn liður í þeirra kennslu.“ 
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Fylgiskjal 10 
 

Eins til þriggja ára börn í Leikskólanum Birkilundi í tónlistarstarfi. 
 
 

 

         
 
             Sungið og leikið á hljóðfæri, einbeitingin og gleðin skín úr hverju andliti. 
 
 

 

     
Höfuð, herðar....                                             Á höfðinu mínu er ég með hristu…. 
 
 
 
                                          

       
 

      Sungið og leikið fyrir foreldra og gesti á 10 ára afmæli leikskólans í janúar 2009. 
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Fjögurra til sex ára börn í leikskólanum Birkilundi í tónlistarstarfi. 

              
Hljóðfæraleikarar í heimsókn.          Sungið og spilað á 10 ára afmæli leikskólans    
 
 

              
Fjögurra ára börnin í tónlistarstund.             Dansað og sungið af hjartans list. 

 
 

          
Gulur, rauður, grænn og blár, spilað á tónarör (Boomwachers) og sungið með. 
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Hlustað á bjölluhljóð og þau pöruð saman.. 

 

            
Leikið og spilað... 

 

              
 

   Leikur - spilað með á fiðlu.           Þakkað fyrir tímann í lokin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


