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Útdráttur 
Líffærafræðileg uppbygging raddbanda hvers manns er einstök sem og ómur hverrar raddar 

en í kór syngja allir sem ein heild. Í þessari ritgerð er fjallað um söng barna í kór og 

raddþroska þeirra. Tilgangur verkefnisins er að svara því hvort mikilvægt sé að miðla 

undirstöðuatriðum söngtækni til barna og þá með hvaða hætti. Einnig er gildi barnakórsins 

til umfjöllunar. Stuðst er við ýmsar söng kennslufræðibækur, greinar úr tónlistarkennslu 

tímaritum og rannsóknir sem snúa að söngkennslu fyrir börn og kórstjórn barnakóra en 

einnig viðtal höfundar við Þórunni Björnsdóttur, kórstjóra og fyrrum stjórnanda Skólakór 

Kársness.                       

 Barnaraddir liggja vel á efra sviði en skorta oft neðra svið. Frá 1. - 6. bekkjar breikkar 

raddsvið þeirra um einn hálftón í báðar áttir. Heilbrigður söngur byggist á góðri líkamsstöðu, 

djúpri öndun og virkni líkamans. Öll börn geta lært að syngja sé áhugi fyrir hendi og fái þau 

tækifæri til þess. Mikilvægt er að þeim sé kennt af einstaklingi sem býr yfir grunnþekkingu 

á söngtækni og trúir því sjálfur að öll börn geti sungið. Rannsóknir sýna að árangursríkt er 

að miðla söngtækni til barna í gegnum leik, munnlegt myndmál og með svokallaðri 

látbragðstækni handanna. Margir vilja meina að hegðun barna verði fyrir góðum áhrifum í 

barnakór. Mikilvægt er að kórstjóri haldi aga og fangi athygli allra. Þegar börnum líður vel 

er minni hætta á agavandamálum. Þórunn Björnsdóttir talar um að hvert barn þurfi að finna 

sína sönggleði og það er ekki fyrr en að börnin þora að syngja út að hægt er að fara að slípa 

raddirnar til. Í barnakór á fyrst og fremst að vera gaman. Líðan og viðmót kórstjóra litar 

andrúmsloftið á kóræfingum. Börnum þarf að vera skapað það umhverfi að þau þori að gera 

mistök og fái þannig tækifæri til þess að læra af þeim.   
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Inngangur  

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að tónlist eigi að vera tengd öllu skólastarfi óháð 

námsgreinum enda sé hún stór þáttur í lífi og starfi allra manna. Þar er sagt að tónlist sé leið 

til að tjá tilfinningar, skoðanir og gildi, að hún hafi sterka félagslega tilvísun enda hefur hún 

verið notuð sem afl til sameiningar.1 Í Kársnesskóla hefur skólakór verið gerður hluti af námi 

barna í 3. - 7. bekk en er valgrein fyrir nemendur í unglingadeild. Þórunn Björnsdóttir var 

fengin til að stjórna Skólakór Kársness við stofnun hans árið 1975 og leiddi þar glæsilegt 

starf í um 40 ár. Höfundur er sjálfur alinn upp í kórastarfi í Langholtskirkju og hefur sungið 

í kór næstum óslitið frá því hann hóf að syngja í Krúttakór Langholtskirkju, þá fjögurra ára. 

Lengst af undir stjórn Jóns Stefánssonar heitins en fáir hafa haft eins mótandi áhrif á líf 

höfundar og Jón. Hann var ekki einungis frábær stjórnandi og kennari heldur einnig einstakur 

vinur og vakti hann áhuga höfundar á því að sækja nánara söngnám. Kórstjórar leiða fólk 

saman í söng og kveikja gleði og áhuga fyrir tónlistinni fari þeir rétt að. Kórstjórar barnakóra 

geta haft ýmislegt með það að gera hvort fólk velji að feta tónlistarbrautina í lífinu en einnig 

að börn fái jákvæða upplifun af undrinu sem söngur er. Hér verður því reynt að gera því skil 

hvaða atriði hafa skal í huga þegar börnum er kennt að syngja. Einblínt verður á barnakóra 

fyrir börn á aldrinum 6 - 11 ára eða þar til þau komast á kynþroska aldurinn. Fjallað verður 

um raddþroska, grundvallaratriði í söngtækni og hvernig þeim er best miðlað til barna. 

Fræðst verður um mikilvægi barnakórsins og kórstjórans. Til heimilda verða rannsóknir sem 

og kennslubækur sem snúa að kórstjórn barnakóra en einnig viðtal höfundar við Þórunni 

Björnsdóttur, kórstjóra og fyrrum stjórnanda Skólakórs Kársness. Leitað verður svara við 

því hvort æskilegt sé að kenna börnum söngtækni og þá hvernig henni er miðlað en einnig 

hvort það sé á færi allra barna að læra að syngja. 

Raddþroski barna 

Flest ungabörn geta grátið tímunum saman án þess að raddirnar þeirra hljóti skaða af. Þau 

beita röddinni rétt og eðlilega af náttúrunnar hendi. Raddböndin eru eitt mikilvægasta tæki 

ungabarnsins til að komast af. Ungabarn notar röddina til að tjá grunnþarfir sínar eins og t.d. 

 
1 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Aðalnámskrá grunnskóla (Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013), bls. 150. 
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svengd, þreytu og þörfina fyrir nánd. Raddböndin þjóna þessum tilgangi vel vegna 

líffærafræðilegrar uppbyggingu þeirra sem og barkakýlis en hún er frábrugðin uppbyggingu 

hjá eldri börnum og fullorðnum. Ungabörn hafa mun minni lungu og barkakýlið situr hærra 

í hálsinum.2 Barkakýli þeirra eru um 7 - 10 millimetra á lengd, raddböndin eru um 3 mm, 

slímhimnan um 2 mm og brjósk um 1 mm. Barkakýlið stækkar ört til um 3 ára aldurs. 

Vöxturinn heldur áfram þar til barnið verður um 6 ára en verður þá hægari. Rétt áður en 

kynþroskaskeið hefst er barkakýlið um 15 - 17 mm. Ekki er sjáanlegur munur á uppbyggingu 

stelpu- og strákaradda fyrr en komið er á kynþroskaskeiðið. Þá tekur barkinn vaxtakipp, 

raddböndin lengjast og þykkjast og röddin verður dýpri. Þetta gerist hjá öllum en breytingin 

sem á sér stað hjá strákum er mun  meiri og sagt er að þeir fari í mútur. Frá upphafi til enda 

kynþroskaskeiðs stækkar barki stráka um 60 - 70% en um 20 - 30% hjá stelpum. Þá hafa 

hlutföllin einnig breyst. 3  Fram að kynþroskaskeiði er raddsviðið mjög takmarkað. 

Barnaraddir liggja vel á efra sviði en skorta oft neðra svið vegna smæðar barkakýlisins. Því 

minna sem barkakýlið er því hærra liggur röddin. 4  Kenneth. H. Phillips prófessor og 

söngkennari kannaði raddsvið barna í 1. - 6. bekk. Hann kortlagði hvaða tóna börnin gátu 

sungið en einnig á hvaða bili þægilegt var að syngja. Rannsóknin bendir til að raddsviðið 

breikkar um einn hálftón í báðar áttir á hverju ári. Þægilega raddsviðið stækkar einungis að 

ofan í 1. - 3. bekk en stendur í stað í 3. - 6. bekk.  

Fyrsti bekkur    

 Mynd 1.1           Raddsvið c’ - c’’                        Þægilegt raddsvið d’ - a’ 

 

Annar bekkur    

 Mynd 1.2            Raddsvið b - d’’                        Þægilegt raddsvið d’ - b’ 

 

 
2 Williams, Jenevora, Teaching Singing to Children and Young Adults (Compton: Compton Publishing, 
2018), https://www.nats.org/_Library/Kennedy_JOS_Files_2013/JOS-063-5-2007-537.pdf, bls. 21. 
3 Skelton, Kevin D., „The Child’s Voice: A Closer Look at Pedagogy and Science, “ Journal of Singing, 
maí/júní 2007: bls. 539-540, sótt 11. október 2019, 
https://www.nats.org/_Library/Kennedy_JOS_Files_2013/JOS-063-5-2007-537.pdf. 
4 Williams, Jenevora, Teaching Singing to Children and Young Adults, bls. 21. 
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Þriðji bekkur     

Mynd 1.3            Raddsvið bes - es’’                    Þægilegt raddsvið d’ - c’’ 

 

Fjórði bekkur    

Mynd 1.4            Raddsvið a - e’’                         Þægilegt raddsvið d’ - d’’ 

 

Fimmti bekkur  

Mynd 1.5           Raddsvið as - f’’                        Þægilegt raddsvið d’ - d’’ 

 

Sjötti bekkur     

Mynd 1.6            Raddsvið g - g’’                       Þægilegt raddsvið d - d’’ 5             

 

 

Undirstöðuatriði í söng 

Með því að hvetja til góðra siða og venja í söng frá upphafi verður frammistaðan betri, úthald 

eykst og líkurnar á raddmeinum minnkar. Þetta á við börn sem fullorðna. Jeffery Aaron, 

prófessor í  kennslufræðum tónlistargreina sagði að eitt af grundvallaratriðum góðrar 

söngkennslu er að ítreka í sífellu fyrir nemanda sínum að söngur er líkamleg gjörð. Hann 

bendir á að góður söngur sé samspil fjölþátta líkamlegrar virkni, þátta eins og t.d. góðrar 

líkamstöðu, öndunar, talanda og hljóðmyndunar. Hann sagði að barnið eigi  að finna fyrir 

uppsprettu söngsins í líkamanum og geti út frá því náð betri stjórn á röddinni. 6  Góð 

líkamsstaða, djúp öndun og tenging líkama og raddar eru meðal þeirra atriða sem fræðingum 

 
5 Phillips, H., K, Teaching Kids to Sing (New York: Schirmer books, 1996), bls. 59-60. 
6 Aaron, Jeffrey, „Using vocal coordination instruction to help the inaccurate singer,” Update: Applications 
of Research in Music Education árg. 11, 2. tölublað (1993): bls. 8 – 13, sótt 15. október 2019, 
doi:10.1177/875512339301100203. 



 

 4 

og söngkennurum ber saman um að séu til undirstöðu í söng. Þessir atriði hafa keðjuverkandi 

áhrif á hvort annað. Mikilvægt er að kórstjóri þekki til þeirra og viti hvernig þeim sé best 

miðlað.7                           

 Góð líkamstaða og rétt líkamsbeiting er mikilvæg í öllum hversdagslegum athöfnum. 

Þetta á ekki síður við um söng. Jafnvægi raskast milli vöðvahópa við slæma líkamsstöðu en 

með góðri líkamsstöðu má forðast óþarfa álag á liði og aðra vefi líkamans. Góð líkamsstaða 

næst með því að hugsa hvirfilinn upp og rétta úr sér þannig að sveigjur hryggjarsúlunnar séu 

eðlilegar. Slaka skal á í öxlum og gæta þess að höfuð sé ekki framstætt heldur í beinni línu 

við líkamann. Mikilvægt er að yfirstrekkja ekki hnén. Hafa skal í huga að góð líkamsstaða 

er ekki stelling. Ef líkamanum er haldið í sömu stellingu í langan tíma verður síspenna í 

vöðvunum og blóðþörfin til þeirra skerðist. Þessari þörf verður ekki fullnægt því við 

spennuna þrengist að æðunum. Tilbreyting er því góð fyrir líkamann.8 Söngvari sem  fylgir 

þessum lögmálum öðlast betri og dýpri öndun. Súrefnið á auðveldara með að ferðast leið 

sína við innöndun og tónn raddarinnar verður þéttari.            

 Við útöndun eiga kviðvöðvarnir að færast stig magnandi inn að líkamanum en við 

innöndun ætti að slakna á vöðvunum á meðan lungun fyllast af lofti og þenjast út. Það virðist 

hjálpa sumum að ímynda sér að verið sé að anda niður í maga eða aftur í bak þó að einungis 

sé líffræðilega mögulegt að anda niður í lungu. Virkja skal neðri magavöðva og vöðvana í 

mittinu og vera meðvitaður um hvernig þeir hreyfast. Það má gera með ýmsum 

öndunaræfingum, eins og t.d. með því að anda djúpt og hratt eins og hundur með lafandi 

tungu eða að fara taktfast með samhljóða eins og s, s, t, t, k, k. Þá ætti þessi tenging að eiga 

sér stað náttúrulega.9 Söngvarinn ætti að leitast eftir þessari tengingu í söng. Varast skal þó 

að reyna að stýra þessu ferli virkt. Þá verður þetta öndundarferli líkamans ekki lengur 

náttúrulegt og hætta eykst á ofspennu ýmissa vöðva í líkamanum. Mun betra er að nálgast 

þessa meðvitund út frá slökun. Þessi virkni er einnig þekkt sem stuðningur. Margir 

söngkennarar forðast það að tala um stuðning. Það er þeirra álit að hugtakið sé vandmeðfarið 

og feli í sér að mikil átök og spennu þurfi til að líkaminn geti stutt við röddina. Deirdre D. 

Michael, talmeinafræðingur og söngkennari, hitti fjölmarga söngvara á raddheilsugæslunni 

 
7 Bartle, Jean Ashworth, Sound Advice: Becoming a Better Children’s Choir Conductor (Oxford: Oxford 
University Press, 2003), https://books.google.is/books?id=8YYRDAAAQBAJ&lpg=PR13&ots=wLWbrzii33 
&dq=becoming%20a%20better%20children's%20choir&lr&pg=PR13#v=onepage&q=becoming%20a%20be
tter%20children's%20choir&f=false, bls. 15, undir „Training Eight- to Fourteen-Year-Old Children to Sing.” 
8 Björg Björnsdóttir, Guðrún Guðmundsdóttir og Ólöf A. Steingrímsdóttir, Rétt líkamsbeiting Vinnueftirlitið 
Fræðslu og leiðbeiningarrit nr. 10 (Reykjavík: Vinnueftirlitið í samvinnuvið Félag íslenskra sjúkraþjálfara, 
2005), bls. 4 - 14.  
9 Williams, Jenevora, Teaching Singing to Children and Young Adults, bls. 78. 
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sinni sem áttu í raddvandamálum sökum þessa. Söngvararnir höfðu misskilið hugtakið. Þeir 

notuðu magavöðvana virkt til að þrýsta loftinu út um lungun og en stjórnuðu raunar 

þrýstingnum ómeðvitað með hálsvöðvunum. Slík tækni hefur þær afleiðingar að mikil 

ofspenna skapast í hálsinum og hætta eykst á meinum á raddböndum á við bólgur eða 

hnúta.10                          

 Þórunn Björnsdóttir kórstjóri, fyrrum stjórnandi Skólakórs Kársness sagðist hafa forðast 

að tala of mikið um tækni við börnin en hún vildi að þau myndu syngja áreynslulaust. Hún 

lagði hvað mesta áherslu á skýran framburð texta og fékk börnin til að syngja skýra og bjarta 

sérhljóða. Þórunn miðlaði öðrum tæknilegum atriðum í gegnum leik. Til dæmis fékk hún 

krakkana til að beygja sig niður þegar þau voru að syngja háa tóna og teygja sig upp fyrir 

lága tóna í stað þess að tala um þindarstuðning. Hún lét börnin syngja eins veikt og þá gátu 

án þess að anda en var það til að losna við loftið á röddinni sem er algengt hjá börnum. 

Þórunn hafði miðsvið raddarinnar til undirstöðu, þar sem talröddin liggur og valdi lög með 

það í huga. Miðsviðið spannar ekki nema um 10 und en Þórunn telur að þegar það hefur 

verið þjálfað sé auðvelt að breikka raddsviðið frekar. Hún sagðist ekki hafa viljað hafa nánari 

áhrif á barnsröddina sem ætti að fá að syngja frjáls en sagðist vera meðvituð um að börnin 

hlustuðu vel og væru í raun að herma eftir kennaranum.11         

 Hlustun er einn af mikilvægustu þáttum tónlistarkennslunnar. Hljóð í umhverfi barna hafa 

áhrif á þau. Þau geta hermt eftir hljóðum af mikilli nákvæmni eins og þau berast þeim.12 Í 

gegnum tíðina fékk Þórunn stundum heimsóknir á kóræfingarnar frá utanaðkomandi aðilum. 

Það voru oft kennaranemar og fengu þeir að spreyta sig á kóræfingunum hjá henni. Ef 

raddirnar þeirra voru mjög skólaðar hætti börnunum til þess að draga sig sjálf til hlés, eins 

og þau þorðu allt í einu ekki að syngja út.13 Sumir telja að gerð og gæði söngraddar kennarans 

skipti máli. Jean Ashworth Bartle kórstjóri sagði í bók sinni sem snýr að kórstjórn barnakóra 

að hlustun sé algjört lykilatriði í söngkennslu. Börn sem eru að stíga sín fyrstu skref í kór 

þurfa að heyra létta rödd sem þau eiga auðvelt með að samsvara sig við. Miklu máli skiptir 

að sú rödd syngi hreint, sé tær, björt, létt og laus við gróft vibrato. Bartle mælir með því fyrir 

karlkennara að syngja í falsettu í kennslu fyrir yngstu börnin. Hún telur þetta mikilvægt á 

 
10 Michael, Deirdre D., „Dispelling vocal myths. Part 1: “Sing from your diaphragm!,”“ Journal of Singing 
árg. 66, nr. 5 (2010): bls. 550, sótt 9. október 2019,  
http://www.vocapedia.info/_Library/JOS_files_Vocapedia/JOS-066-5-2010-547.pdf. 
11 Þórunn Björnsdóttir, 2019, viðtal höfundar við Þórunni Björnsdóttur kórstjóra um hennar ævistarf sem 
stjórnandi Skólakórs Kársnes, 12. nóvember. 
12 Apfelstadt, Hilary, „What makes children sing well?,” Update: Applications of Research in Music 
Education árg. 7, 1. tölublað (1988): bls. 27 – 32, sótt 1. nóvember 2019, doi:10.1177/875512338800700108. 
13 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
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því tímabili sem það tekur börnin að venjast því að heyra höfuðtóna og að kynnast sinni 

höfuðrödd. Ef það er ekki í eðli raddar kórstjórans að syngja með þessum hætti mælir hún 

með að fá heimsóknir á kóræfingar frá söngvara með létta sópran rödd.14  

 

 

Rannsóknir 

Debra Hedden, prófessor í söngkennslufræðum vann yfirgripsmikla rannsókn árið 2012 um 

fjölmargar rannsóknir tengdar söngkennslu barna sem höfðu verið framkvæmdar síðastliðna 

áratugi og gerði samantekt á því sem rannsóknirnar áttu sameiginlegt. Öllum bar saman um 

að vel er mögulegt að kenna börnum að syngja. Hedden dró þá ályktun að líffræðileg 

uppbygging raddbanda barns eru vel búin til söngs. Einnig kom fram að mikilvægt er að 

kennarinn skilji að vernda og hlúa þarf að rödd barnsins og komi þannig í veg fyrir  

misbeitingu barnsraddarinnar. Til að miðla tónlist og söngtækni til barna þarf að aðlaga 

upplýsingarnar þannig að þær séu skýrar og ótvíræðar. Hedden fannst sumar 

rannsóknirnirnar  skorta upplýsingar um sértækar kennsluaðferðir og í hvaða röð á að kenna 

ákveðin tæknileg atriði. Með öðrum orðum, vöntun er á upplýsingum um hver séu æskileg 

fyrstu skref þegar börnum er kennt að syngja.15               

  Mei-Ying Liao og Jane W. Davidson, prófessorar í sviðslistum rannsökuðu árið 2007 

hvort það bæri árangur að nota látbrögð í söngkennslu barna. Þátttakendur voru fimm börn 

á aldrinum tíu til ellefu ára. Kennslan fór fram í einkatímum og síðar voru tekin viðtöl við 

börnin fimm. Nemendunum var gert að leika eftir handahreyfingar kennarans sem áttu að 

undirstrika ákveðin tæknileg atriði söngs. Leitast var eftir að virkja einbeitingu, virkja 

stuðning líkamans við röddina, fá nemandann til að syngja hreint og vekja meðvitund 

nemandans fyrir því sem á sér stað í líkamanum við söng. Niðurstöðurnar sýndu greinilega 

að látbragðstæknin hjálpaði börnunum að bæta og leiðrétta raddtækni sína. Það reyndist 

mikilvægt að nota einnig munnlegt myndmál og myndlíkingar. Eitt barnanna sagði að það 

upplifði eins og hendurnar sínar væru leiðarvísar fyrir röddina, eins og þess eigin líkami væri 

að kenna sér að syngja. Annað barnanna hafði alltaf átt erfitt með að festa sig í sessi í 

tóntegund og upplifði oft spennu í hálsinum þegar það reyndi að syngja háa tóna. 

Tónmyndun barnsins varð fyrir áhrifum handahreyfingum kennarans og sín eigin og barnið 

 
14 Bartle, Jean Ashworth, Sound Advice: Becoming a Better Children’s Choir Conductor, bls. 5, undir „The 
Formative Years.” 
15 Hedden, Debra, „An Owerview of Existing Research About Children’s Singing and the Implications for 
Teaching Children to Sing,” Update: Applications of Research in Music Education árg. 30, 2. tölublað 
(2012): bls. 60, sótt 5. október 2019, doi:10.1177/8755123312438516. 
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fann mikinn mun. „Ég veit ekki hvað gerðist. Þegar ég notaði hreyfingarnar gat ég náð 

tóninum mínum. Mér líður vel í hálsinum.”16   

 

 

Vitsmunir barna 
Í kenningu Jean Piaget erfða- og sálfræðings um vitsmunaþroska frá árinu 1920 segir að ekki 

er hægt að kenna hverjum sem er hvað sem er enda sé viss þroski undirstaða til náms. Börn 

þurfa að fá kennslu sem hæfir áhuga þess og þroskastigi. Kenningin hefur haft mótandi áhrif 

á skólamál og þroskafræði á síðustu öld fram til dagsins í dag og er vel hægt að líta til hennar 

í tengslum við barnakóra. Kórstjóri þarf að gera sér grein fyrir því að þó að ákveðnar 

kennsluaðferðir henti fullorðnum henti þær e. t. v.  ekki börnum. Piaget lagði einnig áherslu 

á að barnið væri virkt í sínu námi en hann taldi að óvirk mötun upplýsinga væri ekki vænleg 

til árangurs.17 Að sama skapi þurfa börn að fá að rými til að spreyta sig og finna sína eigin 

einstöku söngrödd.                        

 Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner heldur því fram í svokallaðri 

fjölgreindarkenningu að mannleg greind sé margskipt og að hver þáttur hennar þroskist með 

sínu sérstaka lagi. Tónlistargreind er einn þáttur kenningarinnar en hún felst í hæfni til að 

skynja, sundurgreina, ummynda og skapa en einnig í hæfni til að túlka og flytja tónlist. 

Gardner telur að enginn hæfileiki komi jafn snemma í ljós á þroskaskeiðinu. Kenning 

Gardner þykir nýstárleg og er talin ganga að sumu leyti gegn ríkjandi hugmyndum í sálfræði 

en hún hefur einnig sína styrkleika. Kenningin hefur mikinn samhljóm við það sem fólk telur 

sig vita og þekkja dæmi um. Það að sumir búi yfir góðum tónlistargáfum en séu ekki endilega 

flinkir í til dæmis stærðfræði eða leikfimi er viðtekin skoðun.18 Það er ekki þar með sagt að 

söngur og önnur tónlistariðkun sé einungis á færi sumra. Með æfingu má vel bæta sig.

 Þórunn Björnsdóttir trúir því að allir geti lært að syngja fái þau tækifæri til þess. Í 

Kársnesskóla var Skólakór Kársness hluti af námi nemenda í 3. - 7. bekk og lærðu börnin 

einnig tónmennt. Þórunn segir það hafa verið undantekningu ef barn var ennþá laglaust eftir 

að hafa alist upp í þessu umhverfi. Ef sú var raunin telur Þórunn áhugaleysi barnsins hafa 

verið aðal ástæðuna.  „Þá hefur maður ekki náð til þeirra og maður verður bara að taka því.”19

 
16 Liao, Mei-Ying og Davidson, Jane W., „The use of gesture technique in children’s singing,” International 
Journal of Music Education árg. 25, 1. tölublað (2007): bls. 82 – 94, sótt 1. október 2019, 
doi:10.1177/02557614074894. 
17 Aldís Unnur Guðmundsdóttir, Þroskasálfræði Lengi býr að fyrstu gerð (Reykjavík: Mál og menning, 
2007), bls. 47. 
18 Aldís Unnur Guðmundsdóttir, Þroskasálfræði Lengi býr að fyrstu gerð, bls. 177. 
19 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
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 Bartle er á sama máli. Reynsla í hennar starfi sem kórstjóri segir að í upphafi skólaárs séu 

aðeins um fimm börn í um þrjátíu manna hópi sem geta sungið hreint en þegar skólaárið er 

liðið séu þau börn líklegast orðin tuttugu og fimm. Þá eru eftir fimm börn sem enn eiga erfitt 

með að festa sig í sessi í tóntegund og að syngja hreint eins og hin börnin. Bartle telur að 

þetta sé yfirleitt vegna áhugaleysi á viðfangsefninu en ástæðurnar geta verið margar og 

fjölþátta. Til dæmis getur reynsluleysi spilað stóran þátt. Tilfinningin fyrir laglínunni styrkist 

ef börn æfa sig að syngja eitt og sér, óstudd af hinum í kórnum. Vanda þarf einnig valið á 

tóntegund. Börn eiga erfitt með að festa sig í sessi í tóntegund lags sem liggur of hátt eða 

lágt fyrir röddina. Sjálfstraust og hvatning skipta líka miklu máli. Ef börn eru feimin og 

skorta sjálfstraust þora þau oft ekki að syngja út og fara þá á mis við þjálfun. Bartle segir að 

öll börn geta lært að syngja ef þau hefja að uppgötva söngrödd sína ung að árum og ef þeim 

er kennt af einstaklingi sem býr yfir grunnþekkingu á söngtækni og trúir því sjálfur að öll 

börn geti sungið.20  

 

 

Barnakórinn 
Söngur og önnur tónlistariðkun á hinum unga aldri hefur mikilvægt gildi. Margir telja að það 

að stunda kór, söng- eða annað tónlistarnám styrkir börn í hvers konar námi. Samsöngur 

tengir fólk saman og hugur kórmeðlima verður sem einn. Til verður ein heild þar sem allir 

skipta jafn miklu máli. Hegðun barna og samskiptin þeirra á milli verða fyrir góðum áhrifum. 

Hildur Jóhannesdóttir, kórstjóri sagði í viðtali við Morgunnblaðið að þetta væri auðséð á 

barnakóramótum. „Það eru oft mörg hundruð krakkar á þessum mótum og það þarf eiginlega 

aldrei að sussa á þau. Það er bara eitthvað spes í gangi!”21       

 Samnemun, samkennd, samlíðan og samhjálp eru einkunarorð sem Þórunn hefur tileinkað 

sér í gegnum kórastarfið og lýsa þau hópeflinu sem á sér stað í kór. „Við erum öll í þessu 

saman. Einstaklingurinn skiptir ekki svo miklu máli.” Þórunn segir að mikilvægt sé að börnin 

upplifi og finni fyrir þessum samhug, ekki síst þegar farið var í kórferðalög eða æfingabúðir. 

Þá reyndi á að allir hjálpuðust að og skiptu með sér verkum. Einn hópurinn tók af borðinu, 

annar hjálpaði til við eldamennskuna. Þetta segir Þórunn að sé dýrmæt upplifun fyrir börn.22

 Samkennarar Þórunnar í Kársnesskóla hafa í gegnum tíðina haft orð á því hversu glöð 

 
20 Bartle, Jean Ashworth, Sound Advice: Becoming a Better Children’s Choir Conductor, bls. 5, undir „The 
Formative Years.” 
21 „Það geta allir sungið,“  Morgunnblaðið, 29. maí 2004, sótt 20. október 2019, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/800995/. 
22 Þórunn Björnsdóttir, 2019.  
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börnin voru þegar þau komu af kóræfingu og í miklu stuði. Þeir hafa tjáð Þórunni að þeim 

finnst hún hafa haft gott lag á börnunum, að þau hlýddu henni svo vel. Þórunn telur það hafa 

verið vegna þess hvað þau hafa upplifað margt saman. „ Ég er búin að leggja þau í rúmið. 

Ég hef hjálpað þeim á nóttunni ef þau voru leið. Nálgunin verður svo mikil og betri.” Fyrrum 

kórfélagar sem Þórunn hefur haldið sambandi við segja henni að eitt af því sem þeim þykir 

hvað vænst um af árunum í Skólakór Kársness er að þar eignuðust þau sína bestu vini. Þau 

tala um að það hafi ekki verið nein samkeppni og enginn hafi verið betri en annar. Þau æfðu 

og fengu síðan að upplifa uppskeruna af því saman en það gefur eitthvað sem fæst ekki 

endilega annars staðar, sérstaklega í svona stórum hópi. Þórunn segir að nemendur hennar 

hafi lært ýmislegt sem hópur eins og til dæmis að syngja saman, þegja saman, einbeita sér, 

að bíða og sýna virðingu við ýmsar aðstæður. Börn á þessum aldri eru annars ekki endilega 

mikið að koma fram en börnin í Skólakór Kársness fengu tækifæri til þess. Kórinn hefur til 

dæmis komið fram á stórum tónleikum, við jarðafarir, í sjónvarpi og verið fulltrúar Íslands 

á alþjóðlegum kóramótum um allan heim. „Það er upplifun sem maður fær ekki annars 

staðar.” 

 

Upphitun og uppbygging á kóræfingu 

Opnun hverrar kóræfingar ákvarðar gengi hennar. Góð upphitun er lykill að árangursríkri 

kóræfingu. Tilgangur upphitunar er að undirbúa líkamann og raddböndin sem og hugann 

undir þá virkni sem í vændum er. Mikilvægt er að söngvarar hiti upp raddir sínar en einnig 

er gott að hreyfa líkamann lítillega og gera öndunaræfingar. Upphitun er sá tími sem 

kórstjórinn nær athygli og einbeitingu allra. Kórstjórinn þarf að sýna að hann er spenntur og 

glaður að vera staddur á þessum stað á þessari stundu ef kórinn á að upplifa það líka. Kórinn 

er fljótur að skynja það ef kórstjórinn er pirraður eða í vondu skapi og munu þær tilfinningar 

að öllum líkindum speglast í kórnum. Andrúmsloftið smitast af því og kóræfingin verður 

líklega ekki eins árangursrík. Strax í upphitun ættu söngvararnir að syngja sig saman með 

virkri hlustun. Margir kórstjórar nota þennan tíma til að leggja áherslu á tæknileg atriði söngs 

í gegnum upphitunaræfingar. Sumir vilja alltaf notast við sömu æfingar en aðrir vilja breyta 

til í hvert skipti. Að upphitun lokinni ætti kórinn að vera vel í stakk búinn til að takast á við 

áskoranir æfingarinnar.23                     

 
23 Albrecht, Sally K., The Choral Warm-Up Collection: A Sourcebook of 167 Choral Warm-Ups Contributed 
by 51 Choral Directors (Bandaríkin: Alfred Music, 2003), https://books.google.is/books?id=5vmI9Bt2G78C 
&lpg=PA4&ots=QS9ZFNI7S8&dq=the%20choral%20warm%20up%20collection&lr&pg=PA16#v=onepag
e&q&f=false, bls. 5, undir „Introduction.”  
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 Þórunn segist alltaf hafa haft einhverskonar upphitun í byrjun æfinga hjá henni en hún 

átti aldrei að taka of mikinn tíma af æfingunni. Til upphitunar notaðist hún aðallega við lög 

sem börnin kunnu vel og voru góð í að syngja. Hún raðaði lögunum í upphituninni eftir 

raddsviðunum sem þau spönnuðu. Hún byrjaði til dæmis á lagi sem spannaði miðsvið 

raddarinnar og þá næst lag sem snerti á efra raddsviði. Þórunn var meðvitum um að raddir 

stúlkna í unglingadeild þurftu meiri upphitun á efra sviði. Hún varði lengri tíma í upphitun 

fyrir yngstu börnin til að fá þau til að syngja hátt og snjallt með lögum sem þau kunnu nú 

þegar vel. Þórunn byggði kóræfingar eftir aðstæðum hverju sinni. „Það er gjörólikt hvort 

krakkarnir séu að koma inn úr snjókasti, beint úr mat eða hvort þetta sé síðasti tími dagsins. 

Þá eru nemendur orðnir þreyttir og svangir…” Ef börnin voru til dæmis þreytt var lítið mál 

fyrir Þórunni að skipta því út sem hún hafði upprunalega ætlað að æfa fyrir eitthvað lag sem 

myndi hressa þau við. Eins var ef þau voru of æst, þá lét hún þau æfa lag sem var rólegt.24 

 

Efni til söngs 
Þórunn segir að lagavalið hafi ráðist af því hvað hentaði hverjum hópi fyrir sig. Þórunn vildi 

helst láta börnin syngja á íslensku en lagði hún mikið upp úr lögum sem höfðu uppbyggilega 

og vel skrifaða texta með góðum boðskap. Þó voru stundum settar upp efnisskrár þar sem 

sungin voru lög frá tólf ólíkum löndum með tólf ólíkum textum. Þórunn segist hafa látið 

börnin syngja mikið með undirleik píanós en svo þegar komið var í unglingadeild fengu þau 

oftar að spreyta sig á því að syngja undirleikslaust. Þórunni þótti mikilvægt að taka líka mið 

af því hvað höfðaði til barnanna. Strákar vildu oft syngja það sem var frekar hressilegt en 

Þórunni tókst að lauma nokkrum rólegum lögum að þeim sem þeir höfðu svo líka gaman af 

eins og t.d. sálmurinn Drottinn er minn hirðir og Halelúja eftir Leonard Cohen. Þórunni þótti 

vænt um þegar börnin báðu um óskalög. Þá var stundum beðið um eitthvað sem var kannski 

of krefjandi fyrir viðkomandi hóp að því stöddu. „Þá svaraði ég, „þegar þið eruð komin í 

áttunda bekk!“ Þá höfðu þau líka eitthvað til að hlakka til.”25 

 

Markmið og metnaður 

Mikilvægt er að hafa samfellu í tónlistarkennslu barnsins. Æskilegt er að hafa kóræfingar 

einu sinni til tvisvar í viku. Bartle telur að aðal markmið kórstjórans ættu að vera að rækta 

 
24 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
25 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
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unun barnanna á söng og tónlist almennt og að þjálfa færni þeirra í notkun á söngröddinni.26

 Þórunn sagði að sitt aðal markmið í kórastarfinu hafi verið að fá börnin til að syngja út 

og að hjálpa þeim að finna sína sönggleði. Hún sagði að erfitt væri að fara að vinna nánar 

með söng barnsins ef það syngur í hálfum hljóðum og raulandi. Þegar sönggleðin hefur verið 

fundin er hægt að fara að slípa raddirnar til. Til að þetta gæti átt sér stað lagði Þórunn sig 

fram við að skapa gott andrúmsloft á kóræfingum. „Þetta á að vera upplyfting og 

skemmtilegt.” Þórunn sagði að hún hafi alltaf lagt mikla áherslu á að börnin fengu að koma 

fram við ýmis tækifæri. Til dæmis að syngja fyrir eldri borgara, í fjölskyldumessu eða við 

ýmis önnur tilefni. Kórarnir höfðu þá eitthvað að stefna að og æfingarnar gengu út frá því. 

Það skilaði sér í betri einbeitingu.27               
 Kársnesskóli er skóli án aðgreiningar og nánast allir nemendur skólans á yngsta- og 

miðstigi hafa sungið með kórunum síðustu áratugi. Þórunn segir að þess vegna hafi hún 

stundum þurft að slá af sínum eigin metnaðar kröfum en það skipti hana meira máli að vera 

við syngjandi skóla í syngjandi samfélagi. Þegar komið er í unglingadeild og kórinn orðinn 

að valgrein gat Þórunn leyft sér að gera meiri kröfur til nemenda sinna með því að setja fyrir 

flóknari verkefni.28                     
 Mikilvægt er að halda uppi aga á kóræfingu. Hann er undirstaða þess að hægt sé að 

framkvæma nokkuð og vinna að markmiðum kórsins. Þórunn sagði að ein af hennar aðal 

áherslum í starfi var að það er bara einn sem ræður, þ. e. stjórnandinn. Það er hennar reynsla 

að börnunum þyki það þægilegt. „Krökkum sem rekast stundum illa í hóp finnst yfirleitt 

mjög gott að vera í hópi þar sem er einungis einn sem ræður og allir eru bara að gera allt 

eins.”29 Bartle segir að leggja þurfi línurnar varðandi aga strax í upphafi æfingarinnar og 

telur æskilegt fyrir börnin sem yngri eru að mynda röð fyrir utan æfingarherbergið stillt og 

prúð í upphafi æfingar. Svo á kórstjórinn að leiða börnin inn á æfinguna þegar komin er 

myndarleg röð og öll börnin sýna að þau eru tilbúin. Eftir því sem fleiri kóræfingar líða 

styttist tíminn sem þetta ferli tekur. Börnin vilja ólm komast á æfinguna og vita hvað þarf til 

þess að hún geti hafist. Bartle telur að börn þreytast fyrr og líði óþægilega sitji þau of þétt 

við hvort annað. Þá er meiri hætta á að upp komi agavandamál. Hvert barn þarf að hafa 

nægilegt pláss fyrir sig og skal stólum raðað þannig að nokkrir sentimetrar séu á milli. 

 
26 Bartle, Jean Ashworth, Sound Advice: Becoming a Better Children’s Choir Conductor, bls. 6, undir „The 
Formative Years.” 
27 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
28 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
29 Þórunn Björnsdóttir, 2019. 
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Mikilvægt er að fá börnin til að standa upp af stólunum reglulega á æfingunni til tilbreytingar 

og huga þarf að þau hafi nægilegt rými til þess.30 

 

Viðmót kórstjórans 

Raddböndin eru hljóðfæri söngvarans. Ólíkt öðrum hljóðfærum býr röddin innra með þeim 

sem á hana leikur, hljóðfæraleikaranum. Uppbygging raddbanda hvers manns er einstök sem 

og ómur hverrar raddar. Því má segja að röddin sé persónulegasta hljóðfærið. Góður kennari 

áttar sig á því að hver söngvari er einstakur, rétt eins og hver manneskja og hann ætti að 

leitast við að beita mismunandi aðferðum eftir því hvernig það hentar viðkomandi.31 Nálgast 

skal rödd söngvarans af nærgætni, sér í lagi barnsröddina. Rödd barns er í mótun allt fram á 

fullorðinsár og hlúa þarf vel að henni í gegnum þetta þroskaferli. Það getur haft langvarandi 

áhrif fram á fullorðinsár að segja við börn að þau geti ekki sungið. Fólk forðast það jafnvel 

alla ævi að syngja fyrir framan aðra þrátt fyrir að áhugi sé til staðar, hafi þeim verið sagt að 

þau geti það ekki snemma á ævinni. Til eru dæmi um að í barnakór að hafi kórstjórinn beðið 

viðkomandi um að syngja ekki með hinum krökkunum, heldur einungis að fara með textann 

með vörunum og í hljóði. Rannsóknir sína að sá sem hefur lágt mat á getu sína í tónlist og 

skilgreinir sig sem „laglausan” er líklegur til að telja vangetu sína í tónlist vera óafturkræfa 

og varanlega. Þessir einstaklingar hafa hlotið þetta álit í gegnum félagslegar aðstæður, oft af 

því þeim var sagt það í barnæsku en einnig með eigin ósanngjörnum samanburði við lengra 

komna.32                          
 Þórunn telur að ef það er barn í kór sem syngur falskt, sé það í hlut kórstjórans að hjálpa 

barninu. Til dæmis með því að finna lög þar sem eru auðveldar laglínur. Þórunn lét börnin 

oft syngja á lú lú lú í stað texta og fá þau þannig til að einblína á laglínuna. Hún segir að 

börn finni það sjálf þegar þau eru að takast á við viðfangsefni sem þau ráða ekki við, að þau 

finni það sjálf að þau eru ekki að syngja það sama og hinir krakkarnir.      
 Það er ekki í hlutverki kennarans að brjóta vonir og drauma nemanda síns. Kennarinn ætti 

ekki að leggja nemanda sínum línurnar um hvað hann getur ekki gert eða lært. Hann ætti 

frekar að koma með tillögur að markmiðum hvernig nemandinn getur bætt sig. Nemandanum 

þarf að vera skapað það örugga umhverfi að vera óhætt að gera mistök. Ef nemandinn þorir 

 
30 Bartle, Jean Ashworth, Sound Advice: Becoming a Better Children’s Choir Conductor, bls. 6, undir „The 
Formative Years.” 
31 Chapman, Janice L., Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice, (San Diego: 
Plural Publishing, 2006), bls. 171. 
32 Demorest, Steven M., Kelley, Jamey og Pfordresher, Peter Q., „Singing Ability, Musical Self-Concept, and 
Future Music Participation, “ Journal of Research in Music Education árg. 64, 4. tölublað (2017): bls. 406, 
sótt 4. nóvemeber 2019, Doi:10.1177/0022429416680096. 
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ekki að gera mistök missir hann af tækifærinu að læra af þeim.33 Þórunn lagði sig fram við 

að vera uppbyggilegur kennari og var dugleg að hrósa hverjum og einum. Ekki síður þeim 

börnum sem áttu erfitt með að syngja réttar nótur eða að festa sig í sessi í tóntegund. Hún 

einblýndi á það sem vel var gert. Hrósin hljómuðu á þessa leið: „Rosalega er textinn skýr 

hjá þér“, „gaman að sjá hvað þú klappar alltaf réttan takt“ og „sjáiði hvað hann stendur 

fallega“. Þórunn taldi að ef börnin gátu verið ánægð með sína frammistöðu í kórnum að 

einhverju leiti væru þau líklegri til að vanda sig.               

 Góður kórstjóri minnir sig reglulega á hvað það er sem drífur hann áfram í starfi og veltir 

fyrir sér meiningu, gildi, gæði og tilgangi kennslunnar.34 

 

 

Persónuleg reynsla höfundar 
Barnakórar Langholtskirkju eru 4 talsins. Krúttakór er fyrir börn á aldrinum 3 - 6 ára, Kór 

Kórskólans (sem heitir í dag Graduale Liberi) fyrir börn í 7. - 4. bekk, Graduale Futuri fyrir 

börn í 5. - 7. bekk og Gradualekór Langholtskirkju er stúlknakór á aldrinum 14 - 18 ára. Sá 

tími sem höfundur söng í barnakórum Langholtskirkju er mjög eftirminnilegur. Eldri 

kórarnir þrír æfðu á sama tíma og hófust allar æfingar á sameiginlegri upphitun sem oft var 

stýrð af söngkennara. Síðan tók Jón Stefánsson við æfingunni og lét allan hópinn syngja 

saman nokkur lög áður en kórarnir fóru hver í sína átt. Jón eða Jónsi eins og hann var kallaður 

lagði mikið upp úr því að yngri börnin sátu blandað við þau eldri sem hann sagði að ættu að 

vera þeirra verndarenglar. Hann var óhræddur við að færa fólk til ef unglingsstúlkurnar í 

Gradualekórnum höfðu til dæmis hópað sig saman. Lögin sem voru til söngs voru ýmist 

tveggja eða þriggja radda en Jónsi vildi að allir prófuðu að syngja allar raddir og lét hann 

raddhópana skiptast á. Þetta var vel hægt þegar þau sem voru yngri nutu styrks stuðnings 

þeirra eldri og reynslumeiri. Jónsi hvatti alla til að sitja vel á stólunum sínum og að syngja 

hátt og snjallt en á sama tíma að hlusta vel. Hann talaði um að hljómurinn ætti að vera 

vínrauður og fjólublár á litinn. Síðan hélt hver kór í sína átt en sjálfur stýrði Jón 

Gradualekórnum. Þá lagði Jónsi meiri áherslu á raddblæ og hljómgæði kórsins enda um 

þroskaðri raddir að ræða. Jónsi var mjög jákvæður, hvetjandi og metnaðarfullur. Hann vildi 

að kórinn einbeitti sér en einnig að það væri gaman á æfingum. Jónsi fór með fróðleiksmola 

á milli laga og sagði skondnar sögur sem tengdust lögunum sem voru til söngs. Oft voru 

 
33 Williams, Jenevora, Teaching Singing to Children and Young Adults, bls. 26. 
34 Chapman, Janice L., Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice, bls. 203. 
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þetta sögur sem þau sem voru eldri höfðu heyrt marg oft en ávalt var kærkomið fá að hlýða 

á því Jónsi sagði svo vel frá. Höfundur telur það vera eina af sínum mestu gæfum í lífinu að 

hafa hlotið sitt tónlistarlega uppeldi í barnakór.  

 

 

Niðurlag 
Mikilvægt er að kórstjóri þekki til grundvallar atriða söngtækni til að geta stuðlað að 

heilbrigðari beitingu raddbandanna. Kórstjóri þarf einnig að vera meðvitaður um að hlustun 

er mikilvægur þáttur í söng- og annars konar tónlistarkennslu. Börn geta hermt eftir hljóðum 

í umhverfi sínu af mikilli nákvæmni og herma börn ómeðvitað eftir kórstjóranum sínum. 

Kórstjóri þarf að miðla söngtækni á þann máta sem hæfir skilningi barna en viss þroski er 

undirstaða til náms. Söngtækni má til dæmis miðla í gegnum leik, munnlegt myndmál og 

með svokallaðri látbragðs tækni. Ekki er æskilegt að útskýra söngtækni á of flókinn hátt og 

af of mikilli nákvæmni. Þá gætu börn farið að reyna að stýra þessu ferli virkt og hætta eykst 

á spennumyndun í hálsinum. Hlúa þarf að barnsröddinni og nálgast hana af nærgætni sem er 

í mótun fram á fullorðins ár. Mikilvægt er að börnum finnist gaman á kóræfingum og líði 

vel. Þá eru þau líklegri til að finna sína sönggleði og þori að syngja út. Ekki fyrr er hægt að 

fara að beita mismunandi blæbrigðum raddarinnar. Öll börn geta lært að syngja hafi þau 

áhuga, næga einbeitingu og fái tækifæri til þess. 
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