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Ágrip	  

	  
	  
Í	  þessu	  verkefni	  er	  skoðaður	  ávinningur	  þess	  að	  nota	  söng	  sem	  málörvun	  fyrir	  börn.	  Leitað	  
er	  svara	  við	  rannsóknarspurningunni:	  Hvernig	  má	  nota	  söng	  til	  málörvunar	  með	  ungum	  
börnum?	  
Í	  þeim	  tilgangi	  er	  rýnt	  í	  skrif	  nokkurra	  fræðimanna	  á	  sviði	  söngs	  og	  söngþroska	  barna.	  
Hagnýtur	  þáttur	  verkefnisins	  fólst	  í	  gerð	  vefsíðu	  sem	  að	  starfsfólk	  leikskóla	  getur	  nýtt	  sér	  
við	  gerð	  söngpoka	  til	  notkunar	  í	  söngstundum	  með	  börnum.	  Með	  vefnum	  fylgir	  þessi	  
greinagerð	  sem	  sýnir	  skýrt	  fram	  á	  mikilvægi	  söngs	  í	  lífi	  ungra	  barna.	  Í	  greinagerðinni	  er	  
fjallað	  um	  líf	  barna	  í	  móðurkviði	  og	  hvað	  gerist	  á	  þriðja	  hluta	  meðgöngunnar,	  frá	  
móðurkviði	  yfir	  í	  söng	  með	  foreldrum	  og	  í	  leikskólum.	  Við	  tengjum	  einnig	  saman	  söng	  og	  
hreyfingu.	  Einnig	  er	  fjallað	  lítillega	  um	  sjálfssprottinn	  söng.	  Með	  vefnum	  og	  greinagerðinni	  
viljum	  við	  vekja	  áhuga	  kennara	  og	  foreldra	  á	  söng.	  Markmiðið	  með	  lokaverkefninu	  er	  að	  
fræða	  fólk	  um	  gildi	  söngs	  og	  vekja	  athygli	  á	  mikilvægi	  hans	  sem	  málörvunartækis.	   
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1   Inngangur	  

Í	  þessu	  lokaverkefni	  verður	  fjallað	  um	  söng	  sem	  málörvun	  og	  afhverju	  það	  ætti	  að	  nýta	  
söng	  í	  námi	  fyrir	  ung	  börn.	  Kveikjan	  að	  verkefninu	  var	  margra	  ára	  vinna	  með	  börnum	  
og	  áhugi	  á	  aukinni	  málörvun	  ungra	  barna.	  Ákvörðunin	  var	  tekin	  um	  að	  fræðast	  meira	  
um	  söng	  sem	  leið	  til	  málörvunar.	  En	  í	  verkefninu	  verður	  leitast	  eftir	  að	  svara	  
rannsóknarspurningunni:	  Hvernig	  má	  nota	  söng	  til	  málörvunar	  með	  ungum	  börnum?	  	  

	   Markviss	  málörvun	  er	  tekin	  fyrir	  í	  flestum	  leikskólum	  landsins	  og	  vegna	  þess	  hve	  
mikið	  er	  einblínt	  á	  markvissa	  málörvun	  gleymist	  oft	  að	  veita	  athygli	  á	  þá	  málörvun	  sem	  
á	  sér	  stað	  yfir	  allan	  daginn.	  Loðtöflusögur,	  Lubbi	  og	  önnur	  tæki	  eru	  notuð	  til	  að	  efla	  
málörvun	  í	  sérstökum	  stundum	  og	  önnur	  tækifæri	  í	  hversdagsleikanum	  eiga	  það	  til	  að	  
gleymast.	  Málörvun	  getur	  átt	  sér	  stað	  og	  stund	  hvenær	  sem	  er	  yfir	  daginn,	  við	  
matarborðið,	  í	  söngstundum,	  í	  útiveru	  eða	  í	  leik.	  	  

	   Tilgangurinn	  er	  að	  auðvelda	  aðgang	  að	  söngtextum	  með	  þá	  von	  að	  söngur	  verði	  
nýttur	  meira	  sem	  málörvun	  en	  hann	  er	  nýttur	  í	  dag.	  Söngstundir	  með	  börnum	  eru	  of	  
oft	  nýttar	  sem	  ómarkviss	  afþreying	  yfir	  daginn	  en	  ekki	  er	  verið	  að	  nýta	  söngin	  sem	  
málörvunartæki.	  Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  sýna	  fram	  á	  hversu	  mikilvægur	  söngur	  er	  í	  
vinnu	  með	  börnum	  og	  auðvelda	  starfsfólki	  leikskóla	  að	  nálgast	  tónlist	  sem	  hentar	  fyrir	  
afmarkaðan	  aldur.	  Hluti	  af	  lokaverkefninu	  er	  vefur	  sem	  inniheldur	  söngtexta	  fyrir	  börn	  
sem	  eru	  flokkaðir	  eftir	  aldri	  barna	  sem	  bæði	  einfaldar	  kennurum	  að	  vinna	  með	  söng	  og	  
ýtir	  undir	  aukna	  söngkennslu	  í	  skólum.	  Samkvæmt	  okkar	  reynslu,	  með	  því	  að	  setja	  lögin	  
í	  söngpoka	  þá	  er	  bæði	  auðveldara	  að	  teygja	  sig	  í	  pokana	  í	  dagsins	  amstri	  og	  
söngstundin	  gjörbreytist.	  Hún	  fer	  frá	  því	  sem	  oft	  gerist,	  að	  kennari	  situr	  yfir	  börnunum	  
og	  velur	  tónlist	  úr	  bók	  sem	  að	  börnin	  eiga	  að	  læra	  utan	  að	  í	  að	  börnin	  koma	  sjálf	  upp	  
fyrir	  framan	  hópinn	  og	  eru	  strax	  farin	  að	  taka	  meiri	  þátt	  en	  þau	  gerðu	  áður.	  Börnin	  æfa	  
sig	  þá	  í	  að	  koma	  fram	  fyrir	  framan	  hóp,	  tengja	  hvert	  lag	  við	  myndina	  sem	  er	  framan	  á	  
textanum	  og	  úr	  stundunni	  verður	  þáttaka	  barnanna	  mikilvægari	  við	  stundina	  frekar	  en	  
kennarinn	  sem	  stjórnar	  stundinni.	  Á	  vefnum	  eru	  upplýsingar	  fyrir	  bæði	  foreldra	  og	  
starfsfólk	  leikskólanna	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  nýta	  vefinn	  í	  bæði	  starfi	  og	  heima	  við.	  Lögin	  
eru	  flokkuð	  eftir	  aldri	  barnsins	  eða	  frá	  eins	  árs	  aldri	  til	  sex	  ára	  aldurs	  ásamt	  því	  er	  einnig	  
hægt	  að	  finna	  tækifærissöngva.	  Von	  okkar	  er	  að	  bæði	  vefurinn	  og	  greinagerðin	  veki	  
fólk	  til	  umhugsunar	  um	  söng	  og	  að	  söngur	  sé	  ekki	  bara	  afþreyingartæki	  heldur	  má	  líka	  
nýta	  hann	  sem	  tæki	  til	  að	  hjálpa	  börnum	  með	  námsörðuleika	  og	  til	  að	  vekja	  áhuga	  á	  



	  	  

námsefninu	  sem	  söngurinn	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Það	  er	  einnig	  mikilvægt	  að	  vefurinn	  
sé	  aðgengilegur	  og	  að	  auðvelt	  sé	  að	  nálgast	  efnið	  og	  nýta	  sér	  það	  í	  starfi	  og	  leik.	  	  

	  

2   Lög	  og	  reglugerðir	  leikskólanna	  

Í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  er	  sagt	  frá	  að	  nýta	  skal	  þau	  tækifæri	  sem	  hægt	  er	  að	  fá	  í	  
gegnum	  dagleg	  samskipti	  til	  þess	  að	  efla	  málvitund	  barnanna	  á	  íslensku	  þannig	  að	  
börnin	  læra	  ný	  orð	  og	  hugtök	  ásamt	  því	  að	  þróa	  tungumálið	  (Aðalnámskrá	  leikskóla,	  
2011,	  bls.	  25).	  

	   Eitt	  af	  námssviðum	  leikskólans	  er	  sköpun	  og	  menning	  sem	  er	  mikilvægt	  fyrir	  nám	  
og	  þroska	  barna	  en	  þar	  beinast	  augun	  að	  ferlinu,	  gleðinni,	  tjáningunni	  og	  náminu	  sem	  
er	  til	  staðar	  þegar	  hugmyndir,	  ímyndun	  og	  tilfinningar	  fá	  tíma	  til	  að	  njóta	  sín.	  Það	  þarf	  
því	  að	  bjóða	  upp	  á	  umhverfi	  sem	  að	  hjálpar	  börnunum	  við	  að	  örva	  skynjun	  og	  styðja	  
almennt	  við	  sköpunarkraft	  þeirra.	  Börnin	  eiga	  því	  almennt	  að	  fá	  að	  njóta	  sín	  þegar	  þau	  
taka	  þátt	  í	  skapandi	  ferli	  ásamt	  því	  að	  finna	  fyrir	  ánægju	  og	  gleði	  yfir	  eigin	  
sköpunarkrafti.	  Þar	  hafa	  þau	  tækifæri	  til	  þess	  að	  skapa	  og	  tjá	  upplifun	  sína	  í	  gegnum	  hin	  
ýmsu	  viðfangsefni	  þar	  má	  nefna	  að	  fara	  með	  þulur,	  syngja	  og	  tónlist.	  (Aðalnámskrá	  
leikskóla,	  2011,	  bls.	  31).	  Því	  miður	  er	  lítið	  annað	  nefnt	  um	  söng	  og	  tónlist	  yfir	  höfuð	  í	  
Aðalnámskránni	  sem	  er	  miður	  þar	  sem	  söngur	  með	  börnum	  á	  þessu	  aldursári	  hefur	  í	  
för	  með	  sér	  mikla	  ávinninga	  þegar	  kemur	  að	  málörvun	  ungra	  barna.	   
	   Í	  lögum	  leikskóla	  er	  í	  2.	  grein	  laga	  sagt	  frá	  þeim	  markmiðum	  sem	  skal	  veita	  
leikskólabörnum	  en	  þar	  er	  einungis	  nefnt	  að	  veita	  skuli	  börnum	  skipulega	  málörvun	  og	  
stuðla	  að	  eðlilegri	  færni	  í	  íslensku	  (Lög	  um	  leikskóla,	  2008).	  Það	  eru	  margar	  leiðir	  til	  
þess	  að	  vinna	  með	  markvissa	  málörvun	  og	  þar	  getur	  söngur	  komið	  sterkur	  inn.	  

	  
	  
2.1   Söngur	  
Það	  er	  margvíslegur	  ávinningur	  af	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  söngstarfi	  og	  á	  það	  við	  um	  alla	  
aldurshópa	  allt	  frá	  unga	  börnum	  til	  eldri	  borgara.	  Með	  því	  að	  viðhalda	  söngnum	  þá	  
þróast	  hæfni	  manns	  og	  allir	  hafa	  möguleika	  á	  því	  að	  njóta	  að	  syngja	  út	  ævina	  alla.	  Það	  
er	  því	  mikilvægt	  að	  byrja	  snemma	  í	  æsku	  að	  leggja	  góðan	  grunn	  að	  ævilöngum	  söng	  en	  
með	  honum	  er	  ávinningurinn	  líkamlegur,	  sálrænn,	  félagslegur,	  tónlistalegur	  og	  
fræðandi	  (Welch,	  2012,	  bls.	  1).	  

	   Líkamlegur	  ávinningur	  söngnámsins	  er	  til	  að	  mynda	  að	  það	  eykur	  öndunar-‐	  og	  
hjartastarfsemi	  þar	  sem	  söngur	  er	  loftháður,	  sem	  bætir	  form	  hreyfingar	  og	  hjálpar	  til	  



	  	  

við	  að	  bæta	  blóðrása-‐	  og	  æðakerfi	  líkamans	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  heilsuna.	  Það	  þróar	  
einnig	  fín-‐	  og	  gróf	  vöðva	  stýringar	  í	  raddkerfinu	  þannig	  að	  það	  sé	  notað	  á	  viðeigandi	  
hátt	  sem	  er	  mikilvægt	  á	  bernskuárunum	  þar	  sem	  að	  það	  er	  tíminn	  til	  þess	  að	  leggja	  
grundvöll	  að	  sjálfsmynd	  raddarinnar	  og	  heilbrigðrar	  raddbeitingar.	  Sönghegðun	  er	  
taugfræðileg	  og	  hefur	  mörg	  netkerfi	  á	  mismunandi	  svæðum	  heilans.	  Það	  eru	  
mismunandi	  tengingar	  í	  heilanum	  sem	  eru	  á	  milli	  þess	  sem	  gerist	  í	  því	  að	  syngja	  einn,	  
með	  öðrum	  eða	  með	  hljóðfæri,	  þar	  sem	  söngur	  með	  öðrum	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  
tengingu	  í	  taugsvæði	  sem	  tengjast	  hjá	  manneskjunni	  við	  félagslegt	  samspil,	  samkennd	  
og	  samhæfingu	  (Welch,	  2012,	  bls.	  1-‐2).	  

	   Sálfræðilegur	  ávinningur	  söngs	  er	  að	  hann	  bætir	  persónuleg	  samskipti	  og	  
einstaklingsbundna	  þróun	  sjálfsmyndar,	  í	  gegnum	  tónlist.	  Með	  vel	  heppnuðum	  söng	  þá	  
stuðlar	  hann	  að	  sjálfsáliti,	  almennu	  sjálstrausti	  og	  einnig	  sjálfsvirkni,	  því	  röddin	  okkar	  er	  
lykilþáttur	  í	  því	  hver	  við	  erum.	  Söngurinn	  veitir	  tilfinningum	  okkar	  útrás	  og	  lætur	  okkur	  
líða	  betur	  með	  okkur	  sjálf	  sem	  og	  heiminn	  í	  kringum	  okkur.	  Við	  byrjum	  á	  að	  heyra	  
raddir	  móður	  okkar	  í	  móðurkviði	  og	  við	  drögumst	  að	  öllum	  röddum	  sem	  höfða	  til	  
tilfinninga	  okkar	  hvort	  sem	  við	  heyrum	  í	  þeim	  gleði	  eða	  sorg.	  Með	  notkun	  söngs	  þá	  
gerir	  það	  okkur	  kleift	  að	  hámarka	  möguleika	  okkar	  til	  samskipta	  við	  aðra	  þar	  sem	  við	  
lærum	  að	  bæta	  söngrödd	  með	  því	  að	  auka	  raddbeitingu	  og	  hafa	  áhrif	  á	  fjölbreytni	  í	  
samskiptum	  okkar	  (Welch,	  2012,	  bls.	  2-‐3).	  

	   Félagslegur	  ávinningur	  er	  að	  við	  fáum	  aukna	  tilfinningu	  fyrir	  félagslegri	  þáttöku	  
eða	  tilfinningu	  fyrir	  að	  tilheyra	  okkar	  samfélagi.	  Þar	  á	  meðal	  hefur	  samsöngur	  með	  
litlum	  hóp	  eða	  stærri	  í	  för	  með	  sér	  jákvæða	  sjálfsmynd	  hópsins	  ásamt	  líkamlegum	  og	  
sálfræðilegum	  ávinningi	  (Welch,	  2012,	  bls.	  3-‐4).	  

	   Tónlistarlegur	  ávinningur	  fær	  mann	  til	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  þeim	  möguleikum	  
okkar	  á	  söngleikjum	  þar	  sem	  söngstarfsemi	  eflir	  vitsmunalegan	  þátt	  í	  tónlistinni.	  Þá	  fær	  
maður	  betri	  skilning	  á	  tónlistaruppbyggingu,	  orðtökum,	  þróun	  tónlistaminnis,	  tónlitun	  
og	  öðru	  tónlistarlegu	  byggingarefni	  (svo	  sem	  tónhæð,	  hrynjandi,	  háværð).	  Við	  sköpun	  
tónlistar	  þá	  fylgist	  að	  persónlegum	  og	  félagslegum	  ávinningi	  þar	  sem	  það	  eykur	  líkur	  að	  
samkennd	  með	  öðrum	  og	  okkur	  sjálfum	  þegar	  við	  upplifum	  mismunandi	  tegundir	  laga	  
(Welch,	  2012,	  bls.	  4).	  	  	  

	   Námsávinningurinn	  í	  gegnum	  reglubundið	  söngnám	  kemur	  fram	  í	  aukinni	  
þekkingu,	  skilning	  og	  færni	  á	  heiminum	  í	  kringum	  okkur,	  bæði	  með	  tónlist	  og	  í	  gegnum	  
tónlistina.	  Með	  því	  að	  syngja	  þá	  verðum	  við	  hæfari	  í	  eigin	  tungumáli	  og	  er	  þar	  með	  talið	  



	  	  

eykst	  færni	  í	  lestri.	  Með	  því	  að	  syngja	  fyrir	  börnin	  frá	  unga	  aldri	  þá	  veldur	  það	  auknum	  
þroska	  við	  4-‐5	  ára	  aldurs.	  Til	  að	  mynda	  er	  einnig	  jákvæð	  þróun	  hjá	  sömu	  börnum	  í	  
orðaforða,	  stærðfræði	  og	  athyglis-‐	  og	  tilfinningastjórnun	  (Welch,	  2012,	  bls.	  4-‐5).	  
	  

2.2   Málörvun	  

Þar	  sem	  að	  manneskjan	  er	  mikil	  félags-‐	  og	  menningarvera	  þá	  er	  það	  mikilvægt	  að	  hafa	  
tungumálið	  til	  staðar	  þar	  sem	  það	  er	  meginn	  miðill	  allra	  samskipta,	  menningar	  og	  
menntunar.	  Málið	  sem	  við	  tölum	  þarf	  að	  vera	  til	  staðar	  fyrir	  þroskann	  þar	  sem	  að	  
málþroski	  einstaklings	  getur	  haft	  áhrif	  á	  þegar	  kemur	  að	  námi	  og	  þáttöku	  í	  samfélaginu.	  
Að	  ná	  tökum	  á	  tungumálinu	  sem	  er	  talað	  á	  heimilinu	  eða	  í	  samfélaginu	  gerir	  þeim	  kleift	  
að	  tjá	  sig	  um	  hugsanir,	  langanir	  og	  tilfinningar	  sínar	  ásamt	  því	  að	  geta	  skilið	  það	  sem	  á	  
sér	  stað	  í	  samræðum	  við	  annað	  fólk.	  Með	  því	  að	  hafa	  málið	  sem	  samskipta	  tól	  til	  þess	  
að	  ræða	  um	  það	  sem	  er	  í	  gangi	  í	  samfélaginu	  og	  tala	  um	  eigin	  hugsanir	  ásamt	  því	  að	  
komast	  að	  hugarheimi	  annarra	  í	  kringum	  þau.	  (Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  	  2015,	  bls.	  6).	  	  

	   Síðustu	  árin	  í	  leikskóla	  er	  tíminn	  þegar	  flest	  börnin	  taka	  stórt	  þroskastökk.	  Þá	  fara	  
fram	  miklar	  framfarir	  í	  vitsmuna-‐,	  félags-‐	  og	  tilfinningaþroska	  og	  einnig	  stórt	  stökk	  á	  
margvíslegum	  sviðum	  málþroskans.	  Ýmsar	  prófanir	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  málþroska	  
stökkinu	  en	  það	  er	  erfitt	  að	  segja	  til	  um	  hvað	  sé	  rétt	  þar	  sem	  að	  viðmiðin	  eru	  
mismunandi.	  En	  eitt	  er	  víst	  að	  þau	  bæta	  við	  sig	  aragrúa	  af	  orðum	  á	  þessu	  aldursskeiði.	  
Yngri	  börn	  eru	  líkleg	  til	  að	  hafa	  orð	  í	  orðaforðanum	  sínum	  sem	  þau	  hafa	  ekki	  beint	  
orðskilninginn	  á	  en	  um	  leið	  og	  orðaforðinn	  eykst	  þá	  bætist	  einnig	  við	  orðskilning	  þeirra	  
(Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2015,	  bls.	  3).	  Í	  grein	  Hrafnhildar	  Ragnarsdóttur	  (1998)	  þá	  
segir	  hún	  frá	  því	  að	  íslenska	  málið	  sé	  ekkert	  lamb	  að	  leika	  sér	  að	  þar	  sem	  að	  hún	  er	  
með	  frekar	  flókið	  beygingarmál	  og	  beygingarmyndir	  sagna	  tileinki	  sér	  minnst	  átján	  og	  
allt	  að	  fjörutíu	  mismunandi	  form	  af	  einni	  sögn.	  Þannig	  að	  hlutfallslega	  þá	  eru	  íslensk	  
börn	  líklegri	  en	  erlend	  börn	  til	  þess	  að	  gera	  villur	  í	  tali	  við	  yngri	  aldur	  en	  þau	  eru	  fljót	  að	  
komast	  á	  sama	  stað	  og	  erlendu	  börnin	  við	  sex	  og	  átta	  ára	  aldur	  (Hrafnhildur	  
Ragnarsdóttir,	  1998).	  	  

	   Hægt	  er	  að	  efla	  mál	  og	  læsi	  í	  leikskólum	  með	  því	  að	  hafa	  umhverfið	  þroskandi	  og	  
veita	  börnum	  greiðan	  aðgang	  að	  mál-‐	  og	  læsisörvandi	  efni	  öllum	  stundum	  og	  öllum	  
svæðum	  leikskólans	  (Anna	  Þorbjörg	  Ingólfsdóttir,	  2011,	  bls.	  4).	  Það	  þarf	  að	  tengja	  allar	  
athafnir	  og	  viðburði	  dagsins	  og	  huga	  að	  hlustun	  og	  máltjáningu,	  orðaforða,	  lestri	  og	  
ritun.	  Málörvun	  á	  ekki	  einungis	  að	  fara	  fram	  í	  sérstökum	  kennslustundum	  þar	  sem	  að	  



	  	  

viðfangsefnin	  eru	  þjálfuð	  og	  kennarinn	  er	  að	  undirbúa	  og	  stýra	  stundinni	  (Anna	  
Þorbjörg	  Ingólfsdóttir,	  2011,	  bls	  5).	  Markviss	  málörvun	  þýðir	  ekki	  bara	  þjálfun	  
ákveðinna	  atriða	  í	  sérstökum	  stundum,	  kennarar	  þurfa	  að	  vera	  undirbúnir	  öllum	  
stundum	  til	  að	  svara	  áhuga	  barnanna	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarar	  
svari	  líka	  áhuga	  barna	  á	  bókstöfum,	  lestri	  og	  ritun	  og	  taki	  sér	  tími	  til	  að	  kveikja	  áhuga	  
barnanna	  á	  málinu	  (Anna	  Þorbjörg	  Ingólfsdóttir,	  2011,	  bls	  5).	  	  	  

	   Einstaklingsmunur	   barna	   í	   málþroska	   er	   ekki	   tilkominn	   af	   líffræðilegum	   toga	  
heldur	  er	  hann	  fyrst	  og	  fremst	  tilkominn	  af	  því	  hverskonar	  máluppeldi	  er	  boðið	  upp	  á	  hjá	  
skólanum	  og	  heima	  fyrir	  (Hoff,	  2006,	  bls.59).	  Áhugavert	  er	  að	  segja	  frá	  því	  að	  það	  getur	  
haldist	   í	  hendur	  hver	  menntun	  móður	  er	  hversu	  góðan	  orðaforða	  börn	  á	  4-‐6	  ára	  aldri	  
hafa.	  Þau	  börn	  sem	  standa	  verr	  en	  önnur	  í	  málþroska	  á	  síðustu	  leikskólaárunum	  eiga	  það	  
á	  hættu	  að	  vera	  hægari	  þegar	  kemur	  að	  framförum	  í	  námi,	  því	  þarf	  leikskólinn	  að	  vera	  
fljótur	  að	  grípa	  inn	  í	  til	  að	  fyrirbyggja	  vandamál	  sem	  geta	  komið	  upp	  síðar	  (Hrafnhildur	  
Ragnarsdóttir,	  2015,	  bls.	  5).	  

	  

3   Söngur	  sem	  málörvun	  

Hægt	  er	  að	  sjá	  fram	  á	  þverfærni	  tónlistarþjálfunar	  með	  aukningu	  í	  
framkvæmdastarfsemi.	  Jákvæð	  áhrif	  tónlistarinnar	  koma	  fram	  í	  fjölbreyttari	  fræðilegri	  
hæfni	  svo	  sem	  stærðfræði,	  munnlegu	  minni,	  staðbundinni	  röksemdafærslu	  og	  
kunnáttu	  í	  lestri	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  431).	  

	   Rannsóknir	  á	  tungumálum	  og	  skynjun	  á	  tónlist	  sýna	  fram	  á	  sterka	  tengslamyndun	  
á	  milli	  tónlistarskynjunar	  og	  úrvinnslu	  tungumálsins.	  En	  einnig	  benda	  þær	  á	  að	  
tungumálasvæðin	  í	  heilanum	  hjálpa	  okkur	  í	  því	  að	  vinna	  í	  tónlistar	  samböndum.	  Þar	  er	  
helst	  að	  nefna	  tvö	  tungumálasamssvæði	  eða	  Broca’s	  svæði	  sem	  er	  tengt	  við	  úrvinnslu	  
málfræði	  fyrir	  tungumáli	  og	  Wernicke	  svæði	  sem	  tengist	  almennt	  orðaforða	  en	  þau	  
hjálpa	  okkur	  að	  vinna	  úr	  tónlist	  og	  meira	  að	  segja	  í	  sumum	  tilvikum	  í	  söngleikjar	  
framkomu.	  Með	  því	  að	  þróa	  tónlistarnám	  barna	  frá	  ungra	  aldri	  þá	  er	  hægt	  að	  virkja	  
fleiri	  taugatengsl	  milli	  söngs	  og	  tungumáls.	  Með	  þróun	  á	  þessum	  tengingum	  þá	  mun	  
það	  hjálpa	  heilanum	  að	  vinna	  á	  skilríkan	  og	  árangursríkan	  hátt	  og	  gæti	  með	  því	  elft	  
nám	  og	  veitt	  á	  sama	  tíma	  nokkra	  vitræna	  kosti	  í	  mál-‐	  og	  tónlistarvinnslu	  (processing)	  
(Trollinger,	  2010,	  bls.	  20).	  Söngur	  virkjar	  allan	  heilann	  en	  ákveðna	  hluta	  hans	  taka	  meiri	  
þátt	  þegar	  verið	  er	  að	  læra	  ákveðna	  hluta	  af	  lagi.	  Það	  gerist	  til	  dæmis	  þegar	  söngvarinn	  
lærir	  ákveðinn	  texta	  í	  lagi	  þá	  er	  vinstri	  hlið	  heilans	  á	  svæðinu	  þar	  sem	  Broca	  og	  



	  	  

Wernicke	  eru	  staðsett	  virkari	  þegar	  verið	  er	  að	  læra,	  en	  þegar	  verið	  er	  að	  læra	  laglínu	  
þá	  er	  það	  hægri	  hlið	  heilans	  virkari.	  Söngur	  virðist	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  tungumálið,	  tal	  
og	  skilning,	  en	  heilinn	  hagar	  sér	  svipað	  þegar	  það	  er	  sungið	  eða	  verið	  er	  að	  lesa	  upphátt	  
úr	  bók	  (Trollinger,	  2010,	  bls.21).	  

	   Öll	  tungumál	  fylgja	  sömu	  þróuninni	  þar	  sem	  að	  ungabörn	  byrja	  á	  babbli	  og	  fara	  
þaðan	  yfir	  í	  orðanotkun	  og	  svo	  setningar.	  Það	  sést	  í	  heilamyndun	  hjá	  ungabörnum	  að	  
þegar	  þau	  babla,	  þá	  er	  Broca	  svæðið	  virkara	  þegar	  börnin	  eru	  að	  þróa	  málfræðilega	  
framsetningu	  tungumálsins	  á	  meðan	  Wernicke	  svæðið	  er	  virkara	  þegar	  þau	  eru	  að	  læra	  
að	  flokka	  orðflokka.	  Með	  útsetningu	  á	  tónlist	  þá	  eykst	  virkni	  heilans,	  sem	  felur	  í	  sér	  
aukinni	  færni	  á	  stjórnunaraðgerðunum	  svo	  sem	  áætlanargerð,	  vinnsluminni	  ,	  stjórnun	  
og	  athyglisferli	  sem	  styrkist	  þegar	  maður	  syngur	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  430).	  	  

	   Þegar	  texti	  sem	  lærður	  er	  utanbókar	  er	  sunginn,	  þá	  endar	  það	  með	  því	  að	  hann	  
fer	  í	  langtíma	  varðveislu,	  þegar	  börnin	  læra	  þessa	  nýju	  texta	  utanbókar	  þá	  skiptir	  ekki	  
máli	  hvort	  börnin	  hafi	  raunverulegan	  skilning	  á	  honum.	  Það	  getur	  reynst	  börnunum	  
auðveldara	  að	  leggja	  á	  minnið	  texta	  sem	  er	  með	  rímum	  og/eða	  laglínum.	  Sýnt	  hefur	  
verið	  fram	  á	  það	  að	  besta	  minnis	  aðferðin	  til	  þess	  að	  leggja	  laglínur	  á	  minnið	  er	  að	  gera	  
það	  á	  talaðan	  máta	  frekar	  en	  að	  syngja	  laglínuna	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  430).	  
Enn	  er	  verið	  að	  nota	  þetta	  tungumálaferli	  í	  skólum	  þar	  sem	  börn	  læra	  fyrst	  
uppbyggingu	  tungumálsins	  og	  eftir	  það	  er	  orðaforðinn	  lagður	  inn	  og	  orð	  eru	  lærð.	  
Tónlistarlega	  læra	  börnin	  lög	  á	  sama	  hátt	  en	  því	  oftar	  sem	  börnin	  heyra	  lögin	  þeim	  mun	  
meira	  munu	  þau	  innprenta	  laglínuna	  og	  orðin	  í	  minnið.	  Það	  er	  því	  rökrétt	  hugsun	  að	  
heilinn	  vinnur	  úr	  tónlistinni	  eins	  og	  hann	  vinnur	  úr	  tungumálinu,	  þ.e.	  því	  meira	  sem	  
maður	  þekki	  tónlistina	  því	  auðveldara	  er	  fyrir	  mann	  að	  vinna	  úr	  henni	  (Trollinger,	  2010,	  
bls.	  21).	  

3.1   Tónlistarþroski	  barna	  í	  móðurkviði	  og	  eftir	  fæðingu	  

Í	  móðurkviði	  hafa	  börn	  fengið	  taugafrumur	  í	  innra	  eyra	  við	  24	  vikna	  meðgöngu	  og	  þar	  
heyra	  þau	  hljóð	  frá	  móður.	  Frá	  hjarta-‐	  og	  æðastarfsemi,	  raddhljóðum,	  öndun	  og	  
hljóðum	  sem	  koma	  með	  líkamshreyfingum	  móður.	  Það	  er	  ekki	  það	  eina	  sem	  að	  börn	  
heyra,	  þau	  heyra	  einnig	  utanaðkomandi	  hljóð	  og	  meðal	  annars	  tónlist.	  Þar	  sem	  að	  rödd	  
móðurinnar	  hefur	  tvær	  leiðir	  til	  að	  berast	  barninu	  þá	  berst	  söngur	  og	  tal	  mjög	  vel	  til	  
barns	  í	  móðurkviði.	  Rannsóknir	  sýna	  einnig	  fram	  á	  að	  áhuga	  nýbura	  á	  tónlist	  sem	  var	  
spiluð	  í	  nærumhverfi	  móðurs	  í	  gegnum	  meðgönguna.	  Það	  sést	  skýrt	  að	  þegar	  tónlist	  er	  
spiluð	  fyrir	  barnið	  þá	  eykst	  hjartslátturinn	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls	  19-‐20).	  	  



	  	  

	   Við	  fyrstu	  sýn	  virðist	  nýfætt	  barn	  ekki	  skynja	  margt	  í	  umhverfinu	  sínu	  eða	  geta	  
unnið	  úr	  flóknum	  vitrænum	  upplýsingum.	  Það	  hafa	  þó	  	  verið	  gerðar	  rannsóknir	  á	  
ungabörnum	  sem	  	  geta	  afsannað	  þessa	  kenningu.	  Þessar	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  
að	  nýburar	  þekkja	  sitt	  móðurmál	  og	  rödd	  móður	  sinnar	  frá	  öðrum	  kvenröddum	  (Helga	  
Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  6).	  Með	  þessum	  rannsóknum	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  
að	  ungbörn	  séu	  fær	  um	  að	  greina	  flókin	  hljóðáreiti	  í	  umhverfinu	  og	  auk	  þess	  að	  á	  
síðasta	  þriðjungi	  meðgöngu	  sé	  fóstur	  nógu	  þroskað	  til	  þess	  að	  heyra,	  greina	  og	  muna	  
tónræn	  mynstur	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  6).	  	  Hljóðheimurinn	  er	  börnum	  
kunnulegur	  úr	  móðurkvið	  þegar	  að	  önnur	  áreiti	  á	  skynfæru	  eru	  það	  ekki.	  Hljóð	  getur	  
aukið	  öryggi	  við	  barns	  við	  fæðingu	  og	  hjálpað	  við	  tengingu	  nýburans	  við	  foreldra	  sína	  
(Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  7).	  	  

	   Tónlist	  lærist	  mun	  fyrr	  en	  við	  gerðum	  okkur	  grein	  fyrir	  hér	  áður	  og	  ung	  börn	  eru	  
af	  náttúrunnar	  hendi	  tónlistar	  smiðir.	  Öll	  börn	  bera	  með	  sér	  tónlistar	  hæfileika	  og	  getu	  
til	  að	  þróa	  með	  sér	  tónlistar	  gáfu,	  ekki	  bara	  sem	  neytendur	  tónlistar	  heldur	  einnig	  sem	  
skaparar	  og	  flytjendur.	  Hvatvísi	  barna	  í	  sköpun	  tónlistar	  gerir	  þau	  móttækilegri	  fyrir	  alls	  
kyns	  tónlist.	  Það	  er	  þó	  hlutverk	  fullorðinna	  að	  aðstoða	  börn	  með	  að	  ná	  einbeitingu	  og	  
sjálfsaga	  í	  tónlistar	  kennslu	  (Woodward,	  2012).	  Börn	  eru	  í	  eðli	  sínu	  hvatvís	  og	  eru	  það	  
líka	  með	  tónlist,	  þau	  nota	  tónlist	  í	  leik	  og	  tjá	  tilfinningar	  sínar	  með	  tónlist.	  Þau	  búa	  til	  og	  
herma	  eftir	  töktum,	  laglínum	  og	  umhverfishljóðum	  ásamt	  því	  að	  nota	  allan	  líkamann	  og	  
hluti	  í	  umhverfinu	  til	  að	  búa	  til	  tónlist	  (Woodward,	  2012).	  	  

	   Þó	  að	  upplýsingar	  okkar	  um	  tónlistar	  þroska	  ungra	  barna	  séu	  alltaf	  að	  aukast	  þá	  
er	  í	  raun	  mjög	  lítið	  vitað	  um	  skilning	  barna	  á	  tónlist	  og	  þar	  af	  leiðandi	  eru	  börn	  oft	  
vanmetin	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  spila	  fyrir	  þau	  tónlist	  eða	  nota	  hana	  með	  ungum	  
börnum	  (Woodward,	  2012).	  Hæfni	  ungbarna	  er	  okkur	  ekki	  augljós	  í	  daglegu	  lífi	  vegna	  
þess	  að	  þekking	  okkar	  á	  því	  hvernig	  þau	  skynja	  tónlist	  byggir	  mest	  á	  rannsóknarvinnu	  í	  
tilraunastofum	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  Bls	  7).	  Jafnvel	  þó	  að	  ungbörn	  séu	  
ekki	  fær	  um	  að	  sýna	  hvað	  þau	  skilja	  þá	  er	  það	  ljóst	  að	  börn	  sýna	  áhuga	  á	  tónlist	  strax	  
við	  fæðingu	  og	  hægt	  er	  að	  nota	  tónlist	  til	  að	  bæði	  róa	  og	  örva	  þau	  (Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  7).	  Lykilatriði	  í	  umræðu	  um	  tónlistarkennslu	  ungra	  barna	  er	  
að	  kennslan	  hefst	  fyrir	  fæðingu	  sama	  hvort	  að	  foreldrar	  séu	  að	  gera	  það	  meðvitað	  eða	  
ekki.	  Hljóð	  í	  umhverfinu	  hafa	  áhrif	  á	  fóstur	  í	  móðurkvið	  og	  byrja	  börn	  snemma	  að	  skilja	  
tónlist	  í	  sinni	  menningu	  án	  þess	  að	  vera	  að	  fá	  formleg	  kennslu	  (Woodward,	  2005).	  	  

	  



	  	  

3.2   Fyrsta	  aldursárið	  

Allt	  mannfólk	  býr	  yfir	  færninni	  sem	  felst	  í	  því	  að	  syngja	  og	  þróast	  það	  náttúrulega	  líkt	  
og	  gerist	  þegar	  við	  bætum	  við	  okkur	  færni	  í	  tali	  og	  göngu	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  
2020,	  bls.	  15).	  Það	  eru	  til	  rannsóknir	  um	  áhrif	  tónlistar	  á	  heilann	  sem	  sýna	  fram	  á	  að	  
meiri	  nýliðun	  verður	  á	  heilasvæðinu	  þegar	  kemur	  að	  vinnslu	  á	  tónlist	  og	  þar	  að	  auki	  
eykst	  úrvinnsla	  heilans	  þegar	  hlustað	  er	  á	  tónlist	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  427).	  	  

	   Ungabörn	  prufa	  sig	  ýmist	  áfram	  með	  röddina	  með	  því	  að	  koma	  með	  hin	  ýmsu	  
hljóð	  sem	  má	  líkja	  við	  kurr,	  hróp	  og	  hvísl.	  Hljóðin	  geta	  ýmist	  verið	  stutt	  eða	  löng	  og	  
með	  örsmá	  tónbil	  sem	  koma	  til	  með	  að	  setja	  blæ	  á	  tjáningu	  barnsins.Hljóðin	  þróast	  svo	  
með	  tímanum	  og	  börnin	  fara	  að	  bæta	  við	  færni	  sína	  með	  því	  að	  nota	  munnvatnið	  og	  
nota	  fingur	  til	  þess	  að	  leika	  við	  varir	  og	  tungu.	  Með	  þroska	  á	  talfærum	  og	  taugakerfi	  
verður	  til	  samhæfing	  tveggja	  hluta	  eða	  hljóðs	  og	  hreyfingar	  eins	  og	  þegar	  barnið	  gefur	  
frá	  sér	  hljóð	  á	  sama	  tíma	  og	  það	  reynir	  að	  grípa	  hlutinn	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  
23).	  Raddleikur	  barna	  þróast	  almennt	  frá	  fjögurra	  til	  sex	  mánaða	  aldrinum	  hjá	  
ungabörnum	  í	  samskiptum	  við	  foreldra	  þar	  sem	  það	  stafar	  af	  málfræðilegri	  hegðun	  og	  
formast	  svo	  yfir	  í	  babbling	  á	  milli	  sjö	  og	  þrettán	  mánaða	  aldurinn.	  Í	  menningu	  barnsins	  
þar	  kemur	  fram	  áhrif	  tónlistarinnar	  og	  tungumálsins	  sem	  tengjast	  innbyrðis	  og	  fá	  þar	  
að	  auki	  ýmislegt	  að	  láni	  frá	  hvor	  öðrum	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  429).	  

	   Foreldrar	  tala	  almennt	  við	  börnin	  sín	  með	  öðrum	  blæ	  þar	  sem	  þau	  nota	  
svokallaðan	  sönglanda	  með	  meiri	  tónhæð	  en	  er	  í	  daglegu	  tali.	  Þar	  verða	  svokallaðar	  
melódískur	  hrynjandi	  og	  sá	  sem	  annast	  ungabarn	  notast	  þá	  við	  sérstaka	  tónsköpun	  sem	  
hjálpar	  til	  við	  að	  mynda	  tilfinningabönd	  við	  barnið.	  Samskiptin	  sem	  eiga	  sér	  stað	  verða	  
til	  með	  þeim	  hætti	  að	  úr	  báðum	  áttum	  er	  hlustað	  á	  tjáningu	  hvers	  annars	  og	  reynt	  að	  
samsvara	  henni.	  Á	  fyrstu	  mánuðum	  barnsins	  þá	  er	  hljóðtjáningin	  þeirra	  forstig	  á	  tali	  en	  
samtímis	  þroskast	  söngröddin	  sem	  verður	  að	  forstig	  söngs.	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  
bls.	  23)	  Ungabörn	  læra	  snemma	  að	  samsama	  sig	  þeirri	  tónlist	  sem	  er	  í	  kringum	  þau	  og	  
verða	  fljót	  að	  móta	  sjálfstæðan	  smekk	  fyrir	  tónlist	  sem	  þau	  heyra.	  Frá	  unga	  aldri	  sýna	  
þau	  hrifningu	  gagnvart	  tónlist	  sem	  hefur	  mikinn	  takt	  og	  ýktar	  hreyfingar	  (Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  8).	  	  
	  

3.3   Söngur	  með	  foreldrunum	  

Mæður	  byrja	  á	  að	  nota	  háan	  tón	  við	  ungabörn	  en	  við	  fjögurra	  mánaða	  aldur	  fer	  honum	  
stöðugt	  lækkandi	  fram	  að	  tveggja	  ára	  aldurs	  barnsins.	  Það	  gæti	  verið	  að	  tónsviðið	  



	  	  

lækkar	  þegar	  börnin	  ná	  ákveðnum	  þröskuldi	  þegar	  kemur	  að	  samskiptahæfni	  eins	  og	  
gerist	  við	  þriggja	  til	  fimm	  ára	  aldurs.	  Á	  þeim	  tíma	  þá	  þarf	  ekki	  að	  notast	  við	  áberandi	  
raddtækni	  til	  þess	  að	  laða	  börnin	  að	  eða	  leikstýra	  athygli	  barnanna	  eins	  og	  þarf	  að	  gera	  
með	  yngri	  börn.	  Eldri	  börn	  hafa	  almennt	  	  áhuga	  á	  samtali	  sem	  er	  það	  sama	  og	  gerist	  hjá	  
yngri	  börnum	  við	  hærri	  tónhæð	  fullorðinna	  (Bergeson	  og	  Trehub,	  1999,	  bls.	  53).	  Þeir	  
sem	  að	  umgangast	  ungbörn	  taka	  yfirleitt	  ekki	  eftir	  því	  að	  þau	  laðast	  að	  taktbundnum	  
hljóðum	  í	  umhverfinu,	  ekki	  einu	  sinni	  foreldrar.	  	  

	   Talið	  er	  að	  allstaðar	  í	  heiminum	  syngi	  foreldrar	  fyrir	  börnin	  sín	  og	  leiki	  við	  þau	  
með	  tónlist.	  Mismunandi	  er	  á	  milli	  menningarheima	  og	  fjölskyldna	  hversu	  háan	  sess	  
tónlist	  skipar	  innan	  fjölskyldunnar	  og	  hvernig	  tónlist	  er	  notuð	  í	  daglegu	  lífi	  en	  á	  flestum	  
heimilum	  er	  tónlist	  notuð	  í	  einhverri	  mynd	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls	  9).	  	   	  

	   Í	  þróunarlöndum	  þar	  sem	  að	  mikið	  er	  um	  ungbarnardauða	  tileinka	  mæður	  sér	  
það	  að	  bera	  börnin	  á	  sér	  og	  er	  þá	  stöðug	  snerting	  til	  staðar.	  Í	  þeim	  löndum	  tileinka	  
mæður	  sér	  það	  afar	  mikið	  að	  leita	  til	  vögguvísna	  þar	  sem	  það	  stuðlar	  að	  ró	  og	  svefni	  
ungbarna	  (Trehub	  og	  Guðmundsdóttir,	  2015,	  bls.	  2).	  Þar	  sem	  börnin	  þar	  eru	  einkum	  
borin	  í	  hengirúmum,	  vöggum	  eða	  reimum	  þar	  sem	  augun	  eru	  jafnframt	  hulin	  þá	  stuðlar	  
þessi	  söngur	  ekki	  af	  mikilli	  sjónörvun	  þar	  sem	  barn	  og	  móðir	  eru	  augliti	  til	  auglits.	  
Annað	  gildir	  hjá	  amerískum	  og	  evrópskum	  millistéttum	  þar	  sem	  að	  ekki	  er	  mikið	  um	  
efnahagslegt	  álag	  þróundarlandanna	  þar	  hafa	  mæðurnar	  meira	  tækifæri	  til	  þess	  að	  láta	  
einbeitingu	  sína	  falla	  að	  andlegri	  og	  félagslegri	  örvun.	  Þar	  er	  einkum	  mikið	  um	  að	  börn	  
eru	  höfð	  í	  hinum	  ýmsu	  tækjum	  svo	  sem	  sæti,	  rólur,	  ömmustólar	  þar	  sem	  þau	  fá	  að	  taka	  
þátt	  í	  sjónrænum	  leik	  með	  litlum	  sem	  engum	  líkamlegum	  snertingum,	  mæður	  þaðan	  
eru	  mun	  meira	  að	  tala	  við	  börnin	  fremur	  en	  að	  syngja	  til	  þeirra.	  Oft	  á	  tíðum	  leita	  
foreldrar	  frekar	  í	  það	  að	  spila	  fyrir	  börnin	  lög	  t.d.	  vögguvísur	  fyrir	  svefninn	  sem	  verður	  
þá	  að	  svefnvenju	  fyrir	  börnin	  (Trehub	  og	  Guðmundsdóttir,	  2015,	  bls.	  2-‐3).	  	  

	   Lög	  sem	  sungin	  eru	  af	  börnum	  á	  leiksvæðum	  þeirra	  eiga	  það	  til	  að	  tengjast	  
menningu	  eða	  eru	  háð	  menningu	  barnsins.	  Með	  lögunum	  þá	  er	  verið	  að	  kenna	  öðrum	  
um	  tilganginn	  fyrir	  ákveðnum	  menningarlegum	  gildum	  eða	  ákveðna	  færni	  í	  gegnum	  
texta	  lagsins.	  Lögin	  eiga	  það	  til	  að	  vera	  óviðeigandi	  þar	  sem	  lögin	  endurspegla	  heim	  
fullorðinna	  sem	  er	  ekki	  ætlaður	  ungum	  börnum.	  Foreldrar	  hafa	  þar	  sterka	  tilhneigingu	  
til	  þess	  að	  syngja	  fyrir	  börnin	  sín	  lög	  úr	  sinni	  eigin	  æsku	  og	  leitast	  þar	  í	  hina	  ýmsu	  miðla	  
til	  að	  spila	  fyrir	  börnin	  lög	  sem	  þau	  ólust	  upp	  við	  að	  heyra.	  Þar	  eru	  foreldrar	  að	  kynna	  
börnunum	  fyrir	  söngva	  menningunni	  sem	  er	  í	  samfélaginu	  sem	  þau	  alast	  upp	  í.	  Með	  



	  	  

þessari	  vitneskju	  inn	  í	  söngva	  menninguna	  þá	  verða	  þau	  fullgildir	  meðlimir	  í	  mannlega	  
samfélaginu	  sem	  þau	  tilheyra	  sama	  hversu	  stór	  eða	  smá	  þau	  eru	  (Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir,	  2020,	  bls.	  18-‐19).	   
	   Ásamt	  því	  að	  spila	  tónlist	  heima	  fyrir	  hefur	  verið	  að	  aukast	  að	  foreldrar	  fari	  á	  
sérstök	  námskeið	  sem	  tengjast	  tónlist	  með	  ung	  börn	  með	  mismunandi	  markmið	  og	  
áherslur.	  Sum	  þessara	  námskeiða	  eru	  ætluð	  til	  að	  efla	  tónlistarþroska	  barna	  og	  jafnvel	  
ýta	  undir	  formlega	  tónlistarkennslu	  á	  meðan	  að	  önnur	  námskeið	  geta	  verið	  til	  að	  þess	  
efla	  foreldra,	  efla	  félagstöðu	  og	  tengsl	  foreldra	  við	  barnið	  sitt.	  Slík	  námskeið	  geta	  skipt	  
sköpum	  í	  lífi	  ungra	  barna	  og	  tengslamyndun	  foreldra	  við	  börnin	  (Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls	  9).	  	  

	  

3.4   Söngstarf	  í	  leikskóla	  

Fyrir	  tónlistaruppeldi	  er	  söngurinn	  gríðarlega	  mikilvægur.	  Á	  leikskólum	  er	  ýmislegt	  sem	  
hægt	  er	  að	  gera	  þegar	  kemur	  að	  söng,	  má	  	  þar	  t.d.	  nefna	  hljóð-‐	  og	  orðaleiki	  sem	  börnin	  
hafa	  mikið	  gaman	  af.	  Einnig	  er	  oft	  farið	  í	  ljóðamál	  eða	  stökur,	  þulur	  og	  ljóð,	  það	  er	  þó	  
ekki	  sungið	  en	  er	  talið	  vera	  nátengt	  söngnum	  þar	  sem	  túlkunarþættir	  ljóðamáls	  eru	  
með	  taktslag,	  blæ,	  tónhæð	  og	  hraða	  þegar	  verið	  er	  að	  flytja	  það	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  
2010,	  bls.	  49).	  

	   Þegar	  kemur	  að	  því	  að	  velja	  söngefni	  þá	  þarf	  að	  velja	  það	  út	  frá	  tónmáli	  og	  
ljóðmáli.	  Tónmálið	  inniheldur	  tónsvið,	  hryn,	  tóntegund,	  taktegund	  og	  form	  og	  
ljóðmálið	  	  er	  inntak	  textans,	  gerð	  texta	  og	  orðaforða.	  Lög	  sem	  veita	  börnum	  ánægju	  
eiga	  það	  til	  að	  vera	  erfið	  fyrir	  þau	  og	  röddina	  þeirra	  eða	  þar	  að	  segja	  bæði	  lag	  og	  texti,	  
þar	  er	  tónbil	  eða	  tónsviðið	  of	  vítt	  fyrir	  barnsröddina	  þeirra	  og	  textinn	  reynist	  vera	  
svokallaður	  tungubrjótur.	  Þar	  spinna	  börnin	  sjálf	  inn	  í	  eyðurnar	  sem	  reynast	  þeim	  
erfiðar	  með	  því	  að	  minnka	  stór	  tónbil,	  búa	  til	  texta	  og	  færa	  til	  laglínuna.	  Þar	  er	  hlutverk	  
kennarans	  að	  vera	  með	  blönduð	  sönglög,	  bæði	  þau	  sem	  reynast	  börnunum	  erfið	  ásamt	  
stuttum	  lögum	  sem	  eru	  auðsungin	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  50).	  	  

	   Smálögin	  eru	  einungis	  með	  lítilli	  breytingu	  á	  hrynmynd	  og	  hrynjandi	  vísunnar	  
sem	  sungin	  er,	  oftast	  nær	  má	  einungis	  sjá	  litla	  breytingu	  í	  að	  lenging	  er	  á	  ákveðnum	  
sérhljóðum	  í	  söngnum	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  50).	  Í	  sönglögum	  sameinast	  lag	  
og	  ljóð	  og	  getur	  tón-‐	  og	  ljóðefnið	  verið	  mjög	  misjafnt	  og	  því	  þarf	  að	  athuga	  hvernig	  er	  
best	  að	  leggja	  lagið	  fyrir	  börnin	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  þau.	  Þar	  sem	  börnin	  læra	  lögin	  
með	  því	  að	  hlusta	  á	  kennara	  syngja	  lagið	  þá	  er	  góð	  leið	  ef	  að	  mikill	  texti	  er	  í	  laginu	  að	  



	  	  

ræða	  saman	  um	  innihaldið	  og	  svo	  syngja	  saman	  eitt	  erindi	  í	  einu.	  Einnig	  er	  hægt	  að	  
vera	  tilbúin	  með	  aukaefni	  svo	  sem	  myndmál	  eða	  leikföng,	  sem	  getur	  hjálpað	  til	  við	  að	  
undirstrika	  það	  sem	  er	  verið	  að	  syngja	  um.	  Hægt	  er	  að	  bæta	  við	  hreyfingu	  við	  söngvana	  
þar	  sem	  það	  á	  það	  til	  að	  heilla	  börnin,	  þar	  má	  til	  með	  mynda	  bæta	  við	  tákn	  með	  tali	  
eða	  látbragði	  og	  svo	  er	  hægt	  að	  færa	  einstakar	  hreyfingar	  yfir	  í	  önnur	  lög.	  Með	  að	  bæta	  
við	  hljóðfærum	  þá	  dýpkum	  við	  tónlistar	  skilninginn	  	  og	  aukum	  samhæfinguna	  því	  þá	  er	  
hægt	  að	  nota	  bæði	  líkamann	  og	  hljóðfærið	  til	  þess	  að	  slá	  taktinn	  í	  laginu	  (Sigríður	  
Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  52).	  

	   Með	  daglegri	  söngiðkun	  er	  verið	  að	  auka	  tónlistarfærni	  barnanna	  og	  fer	  það	  eftir	  
eðli	  sönglagsins	  hvað	  er	  í	  forgangi	  hverju	  sinni,	  hvort	  þau	  séu	  hrynræn	  eða	  lagræn.	  
Með	  söngiðkun	  ungra	  barna	  er	  verið	  að	  auka	  færniþjálfun,	  samhæfingu	  og	  afþreyingu.	  
Eins	  þjálfar	  reglulegur	  söngur	  söngrödd	  barnanna	  og	  með	  samsöng	  eykst	  félgasleg	  
færni	  við	  það	  að	  fara	  eftir	  ákveðnum	  reglum.	  Í	  söng	  með	  börnum	  og	  fyrir	  verða	  til	  sterk	  
félags-‐	  og	  tilfinningatengsl	  og	  börnin	  verða	  hluti	  af	  menningu	  söngs	  sem	  þau	  halda	  
áfram	  að	  móta	  í	  gegnum	  árin	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  52).	  Með	  notkun	  söngs	  í	  
hóp	  er	  verið	  að	  ýta	  undir	  félagslega	  samheldni	  hópsins	  og	  getur	  hópurinn	  verið	  stór	  
eða	  lítill	  á	  milli	  tveggja	  einstaklinga.	  Söngurinn	  er	  einkum	  notaður	  sem	  leið	  til	  
félagslegra	  samskipta	  eða	  þegar	  einstaklingur	  syngur	  þá	  getur	  það	  verið	  leið	  fyrir	  hann	  
til	  þess	  að	  komast	  inn	  í	  leik	  og	  tryggja	  sér	  samþykki	  innan	  hópsins.	  Með	  söngnum	  
kemur	  fram	  aukin	  ánægja	  í	  skapi	  og	  gleði,	  bæting	  í	  félagslegum	  	  samskiptum,	  
hópatengsl	  og	  aukin	  menningarleg	  vitneskja,	  þar	  að	  auki	  þá	  viðheldur	  söngurinn	  það	  
félagslega	  samheldni	  og	  kennir	  gildi	  sem	  eru	  mikilvæg	  fyrir	  samfélagið	  í	  heild	  sinni	  
(Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2020,	  bls.	  18).	  

	   Hlutverk	  kennarans	  þegar	  kemur	  að	  tónlistaruppeldi	  barna	  er	  að	  vera	  
meðvitaður	  um	  mikilvægi	  tónlistar,	  auka	  við	  tónlistarfærni	  sína,	  hafa	  áhuga	  á	  tónlist	  og	  
geta	  notið	  hennar,	  geta	  fylgt	  eftir	  stöðugum	  púlsi	  ásamt	  hrynmynstrum	  sem	  eru	  
einföld,	  ná	  að	  halda	  lagi,	  geta	  aðgreint	  hljóð	  sem	  eru	  mismunandi	  og	  hafa	  aðgang	  að	  
námsgögnum	  og	  tónlistarefni.	  Það	  eru	  kennarar	  sem	  hafa	  ekki	  trú	  á	  sinni	  eigin	  færni	  og	  
þekkingu	  í	  vinnu	  með	  tónlist.	  Þar	  telja	  þeir	  stundum	  að	  einungis	  fagfólk	  í	  tónlist	  geta	  
komið	  að	  tónlistaruppeldi	  barnanna	  en	  svo	  er	  ekki	  þar	  sem	  að	  leikskólakennaranámið	  
ætti	  að	  nægja	  til	  þess	  að	  hafa	  tónlistarnám.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  kennarar	  
vita	  um	  mikilvægi	  tónlistarnáms	  í	  leikskólum	  en	  hafa	  ekki	  farið	  þá	  leið	  að	  gera	  það	  
markvisst	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  122).	  Það	  fyrsta	  sem	  skiptir	  máli	  þegar	  
kemur	  að	  markmiðum	  tónlistarþjálfunar	  er	  að	  börnin	  geti	  sungið	  hreint.	  Þar	  er	  



	  	  

mikilvægt	  að	  kennarinn	  syngi	  með	  börnunum	  af	  hjartans	  lyst	  og	  notist	  við	  raddsvið	  og	  
tón	  sem	  að	  hentar	  börnunum	  að	  syngja	  á.	  Börnin	  þurfa	  að	  þjálfast	  í	  því	  að	  stunda	  virka	  
hlustun	  sem	  getur	  átt	  við	  þegar	  kemur	  að	  allri	  tónlistarkennslu	  sem	  og	  þegar	  lögð	  er	  
áherslu	  á	  að	  hlusta	  á	  hljóðin	  í	  umhverfinu	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  122-‐123).	  	  

	   Tónlist	  er	  kjörið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  minnka	  bilið	  á	  milli	  mismunandi	  aldurshópa	  
sem	  hafa	  jafnvel	  ólíkan	  bakgrunn	  og	  reynslu.	  Þar	  er	  hægt	  er	  að	  nota	  sönginn	  í	  
daglegum	  samskiptum	  við	  börnin	  til	  þess	  að	  auka	  áhuga	  þeirra	  	  og	  söngla	  til	  þeirra	  í	  
stað	  þess	  	  að	  tala,	  það	  vekur	  meiri	  áhuga	  hjá	  börnunum.	  Kennarar	  þurfa	  að	  vera	  
vakandi	  yfir	  því	  hvernig	  börnin	  nota	  sönginn	  í	  sínu	  daglega	  lífi	  og	  hvernig	  sjálfsprottni	  
söngurinn	  getur	  sýnt	  fram	  á	  tilfinningar	  barnsins.	  Skapa	  þarf	  aðstæður	  í	  frjálsa	  leiknum	  
þar	  sem	  börnin	  geta	  notast	  við	  tónlist	  með	  því	  að	  vera	  tilbúin	  með	  ýmis	  tónefni	  og	  gefa	  
þeim	  tækifæri	  til	  þess	  að	  flétta	  tónlistina	  inn	  í	  leikinn	  sinn.	  Setja	  kannski	  af	  og	  til	  fram	  
efnivið	  sem	  hægt	  er	  að	  nota	  til	  tónsköpunar	  eins	  og	  hljóðfæri,	  slæður	  og	  sönglaga	  
poka.	  Skipulagning	  tónlistarstundanna	  með	  því	  að	  vera	  viðbúin	  með	  mismunandi	  
aðferðir	  við	  kennsluna	  ásamt	  því	  að	  hafa	  þær	  í	  fjölbreyttu	  formi	  svo	  sem	  söngstundum,	  
þemastarf,	  samverum	  og	  undirbúning	  fyrir	  tónlistarviðburði	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  
2010,	  bls.	  123-‐124).	  	  
	  

3.5   Sjálfsprottinn	  söngur	  

Tónlistarmenntun	  ungra	  barna	  miðast	  við	  það	  að	  börn	  flytja	  lög	  undir	  forystu	  fullorðins	  
fólks,	  þar	  er	  lagt	  fyrir	  börn	  fyrir	  fram	  ákveðin	  tónlist	  og	  hver	  tilgangurinn	  eigi	  að	  vera.	  
Slíkt	  getur	  orðið	  til	  þess	  að	  það	  dragi	  úr	  frumkvöðla	  tónlistarstarfsemi	  barnanna.	  
Börnin	  eiga	  það	  til	  að	  reyna	  að	  syngja	  lögin	  eins	  og	  hinir	  fullorðnu	  og	  útiloka	  þar	  með	  
sína	  eigin	  sköpunargáfu.	  Þar	  hafa	  þau	  sett	  fram	  ströng	  mörk	  og	  með	  því	  er	  lokað	  á	  
hvers	  konar	  skapandi	  og	  hugmyndaríkt	  form	  söng	  hjá	  börnunum	  (Young,	  2006,	  bls.	  
270-‐271).	  	  

	   Söngurinn	  er	  fyrir	  börnunum	  samtvinnaður	  í	  hinar	  ýmsar	  athafnir	  en	  börnin	  eiga	  
það	  til	  að	  syngja	  allan	  daginn	  hvort	  sem	  það	  er	  úti	  eða	  inni.	  Það	  sem	  einkennir	  
sjálfsprottinn	  söng	  er	  að	  hann	  er	  í	  núinu	  þar	  sem	  að	  engar	  reglur	  eru	  settar	  um	  hann	  af	  
öðrum.	  Börnin	  nota	  þennan	  söng	  til	  þess	  að	  setja	  fram	  lífsfyllingu,	  tilfinningalega	  
tjáningu	  og	  útrás	  fyrir	  orku,	  þar	  prófar	  barnið	  sig	  áfram	  með	  röddina	  og	  leikur	  sér	  með	  
hana	  og	  oftar	  en	  ekki	  má	  sjá	  einhverskonar	  hreyfingu	  með	  í	  för.	  Oft	  á	  tíðum	  tjá	  hinir	  
fullorðnu	  sig	  sem	  eru	  í	  kringum	  barnið	  sönginn	  sem	  hávaða	  þar	  sem	  barnið	  leikur	  sér	  



	  	  

að	  því	  að	  framkalla	  hávær	  raddhljóð,	  þar	  er	  því	  mikilvægt	  að	  koma	  til	  móts	  við	  barnið	  á	  
uppbyggilegan	  hátt	  frekar	  en	  að	  skamma.	  Börnunum	  finnst	  heillandi	  að	  skapa	  þessi	  
hljóð	  og	  finna	  þau	  fyrir	  sérstakri	  þörf	  fyrir	  því	  að	  framkalla	  þau	  (Sigríður	  Pálmardóttir,	  
2010,	  bls.	  50).	  	  

	   Í	  hinu	  vestræna	  samfélagi	  er	  mikið	  lagt	  upp	  með	  að	  börn	  verði	  hæf	  í	  talmáli	  og	  
þegar	  þau	  nota	  sterka	  raddbreytingu	  þá	  er	  hún	  hunsuð	  eða	  jafnvel	  lokað	  á	  hana.	  Lagt	  
er	  upp	  með	  að	  börnin	  noti	  röddina	  til	  að	  koma	  áfram	  upplýsingum	  en	  það	  er	  
endurspeglun	  á	  hina	  menningarlegu	  sýn	  á	  notkun	  læsis	  frekar	  málþóf.	  Þar	  eiga	  börnin	  
að	  koma	  fram	  með	  tjáningu	  á	  tilfinningum	  og	  setja	  fram	  áhyggjur	  með	  því	  að	  hafa	  
stjórn	  á	  rödd	  sinni	  og	  láta	  ekki	  tilfinningarnar	  taka	  yfir.	  Með	  því	  er	  verið	  að	  þagga	  niður	  
í	  röddum	  barnanna	  til	  þess	  að	  undirbúa	  þau	  fyrir	  komandi	  skólagöngu	  (Young,	  2006,	  
bls.	  272).	  	  

	   Sönglögin	  sem	  börn	  læra	  á	  leikskólanum	  eru	  ekki	  að	  gefa	  börnunum	  sama	  
svigrúm	  og	  þau	  fá	  í	  sjálfsprottna	  söngnum.	  Þar	  þurfa	  þau	  að	  endurtaka	  tónmyndir	  sem	  
eru	  samsettar	  úr	  mörgum	  þáttum	  sem	  krefst	  ákveðinnar	  hæfni	  sem	  felst	  í	  því	  að	  skynja	  
tónhæð	  og	  tónlengd,	  greina	  og	  muna	  laglínu,	  hryndmynd	  og	  texta	  og	  svo	  þurfa	  þau	  að	  
skapa	  þetta	  saman	  með	  sínum	  eigin	  flutningi	  (Sigríður	  Pálmardóttir,	  2010,	  	  bls.	  50).	  	  
	  

3.6   Söngur	  og	  hreyfing	  

Yfirleitt	  áður	  en	  börn	  eiga	  eins	  árs	  afmæli	  eru	  þau	  byrjuð	  að	  hreyfa	  sig	  eða	  dansa	  við	  
tónlist	  og	  sýna	  oft	  miklar	  hreyfingar	  við	  tónlist	  sem	  þau	  heyra	  oft.	  Börn	  á	  aldrinum	  6-‐18	  
mánaða	  hreyfa	  sig	  í	  takt	  við	  allskonar	  tónlist	  sem	  inniheldur	  mikinn	  takt	  en	  ekki	  þegar	  
þau	  heyra	  samræður	  fullorðina	  (Adachi	  og	  Trehub,	  2012,	  bls	  234).	  Jafnvel	  þó	  að	  
hreyfingin	  sé	  ekki	  í	  takt	  við	  tónlistina	  og	  verður	  það	  þannig	  í	  nokkur	  ár	  í	  viðbót,	  þá	  getur	  
litið	  út	  eins	  og	  barnið	  sé	  að	  hreyfa	  sig	  í	  takt	  við	  suma	  tónlist	  (Adachi	  og	  Trehub.	  2012.	  bls	  
234).	  Hreyfing	  sem	  að	  börnin	  sýna	  eru	  aðallega	  að	  snúa	  upp	  á	  líkamann,	  sveifla	  
höndunum	  og	  klappa.	  Börn	  samsama	  sig	  með	  fullorðnum	  sem	  að	  þau	  umgangast	  mikið	  
og	  herma	  eftir	  þeim	  að	  dansa	  eða	  þegar	  þau	  fá	  jákvæða	  svörun	  frá	  fullorðnum	  (Adachi	  
og	  Trehub,	  2012,	  bls	  234).	  	  

	   Fáar	  rannsóknir	  hafa	  verið	  gerðar	  um	  tengsl	  tónlistar	  og	  hreyfingar	  barna.	  Ein	  
stærsta	  rannsóknin	  og	  víðamesta	  er	  rannsókn	  Phillips-‐Silver	  og	  Trainor	  (2005)	  þar	  sem	  
að	  6	  mánaða	  ungbörnum	  var	  ,,hossað’’	  á	  þriðja	  hverju	  slagi	  með	  taktmæli	  í	  bakgrunn.	  
Annar	  hópur	  ungbarna	  á	  sama	  aldri	  var	  ,,	  hossað’’	  á	  öðru	  hverju	  slagi	  með	  taktmæli	  og	  



	  	  

sást	  að	  fyrri	  hópurinn	  hafði	  mun	  meiri	  áhuga	  á	  þrískiptum	  takti	  en	  tvískiptum	  og	  öfugt	  
með	  seinni	  hópinn	  (	  Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  7).	  Með	  hliðsjón	  af	  þessari	  
rannsókn	  getum	  við	  séð	  að	  börn	  skynja	  áherslur	  í	  takti	  í	  gegn	  um	  líkamleg	  skilaboð	  
(Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  7).	  Í	  þeim	  fáu	  rannsóknum	  sem	  eru	  til	  hefur	  
komið	  fram	  að	  mynstur	  örvandi	  tónlistarríku	  umhverfi	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  samhæfingu,	  
skynjun	  hreyfiþroskans	  og	  almenna	  hreyfigetu	  (Teachout,	  	  2005,	  bls.	  13).	  Ásamt	  því	  
hefur	  komið	  skýrt	  fram	  að	  á	  yngri	  árum	  hafa	  stúlkur	  yfirleitt	  yfirhöndina	  þegar	  kemur	  að	  
því	  að	  halda	  takti	  og	  að	  hreyfa	  sig	  í	  takt	  við	  tónlist	  (Teachout.	  2005,	  bls.	  13).	  Í	  
rannsóknum	  hafa	  stúlkur	  líka	  komið	  betur	  út	  í	  samhæfingu	  handa	  og	  augna	  ásamt	  
samhæfðum	  hreyfi	  munstrum.	  Ekki	  hafa	  verið	  gerðar	  áframhaldandi	  rannsóknir	  með	  
eldri	  börn	  og	  mun	  kynjanna	  þegar	  kemur	  að	  samhæfingu	  og	  hreyfingu	  í	  takt	  við	  tónlist	  
(Teachout,	  2005,	  bls.	  13).	  Þess	  vegna	  er	  ekki	  hægt	  að	  segja	  með	  vissu	  að	  stúlkur	  komi	  
betur	  út	  í	  áframhaldandi	  tónlistarþroska	  og	  samhæfingu	  (Teachout,	  2005,	  bls	  13).	  

	  

3.7   Samantekt	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  tekið	  saman	  það	  sem	  áður	  hefur	  komið	  fram	  hér	  fyrir	  ofan	  og	  
ávinningur	  þess	  að	  nota	  söng	  sem	  málörvun.	  Áhrif	  tónlistar	  koma	  fram	  á	  jákvæðan	  hátt	  í	  
stærðfræði,	  munnlegu	  minni	  og	  annarri	  fræðilegri	  hæfni	  (Cornaz	  og	  Caussade,	  2020,	  bls.	  
431).	  Tónlistarnám	  ungra	  barna	  stuðlar	  að	  því	  að	  fleiri	  taugatengsl	  virkjast	  milli	  söngs	  og	  
tungumáls,	  með	  þessum	  tengingum	  vinnur	  heilinn	  á	  skilríkan	  og	  árangursríkan	  hátt	  með	  
því	  að	  efla	  vitræna	  kosti	  í	  mál-‐	  og	  tónlistarvinnslu	  (Trollinger,	  2010,	  bls.	  20).	  Eins	  og	  áður	  
hefur	  komið	  fram	  er	  ríkt	  tónlistaruppeldi	  gríðarlega	  mikilvægt	  ekki	  einungis	  fyrir	  
vitrænan	  þroska	  heldur	  hjálpar	  söngkennsla	  einnig	  við	  félagslega	  færni	  í	  hóp	  og	  
frammistöðu	  hæfileika	  einstaklingsins.	  Með	  auknum	  félagslegum	  tengslum	  þá	  verða	  
samskipti	  barna	  meiri	  sem	  að	  reynir	  á	  málfærni	  þeirra	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2020,	  
bls.	  18).	  

	   Mikilvægt	  er	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  börn	  byrja	  að	  nota	  heyrnina	  í	  móðurkviði	  við	  
þriðja	  hlut	  meðgöngu.	  Þó	  að	  ekki	  séu	  til	  margar	  rannsóknir	  til	  um	  tónlistarþroska	  
ungabarna	  þá	  er	  hægt	  að	  sjá	  skýrt	  fram	  á	  ávinning	  í	  rannsóknum	  Helgu	  Rut	  
Guðmundsdóttur	  (2013).	  Börn	  sýna	  tónlist	  mikinn	  áhuga	  frá	  unga	  aldri	  og	  þá	  einna	  
helst	  tónlist	  sem	  inniheldur	  mikinn	  takt	  og	  ýktar	  hreyfingar	  (Helga	  Rut	  
Guðmundsdóttir,	  2013,	  bls.	  8).	  	  Þess	  vegna	  var	  tekin	  ákvörðun	  um	  að	  aldursskipta	  
lögunum	  á	  vefsíðunni	  og	  einblína	  á	  hreyfisöngva	  fyrir	  yngstu	  börn	  leikskólans	  og	  bæta	  



	  	  

við	  flóknari	  söngtextum	  til	  að	  efla	  minni	  í	  takt	  við	  hreyfigetuna	  með	  hækkandi	  aldri.	  	  

	   Það	  fer	  eftir	  menningu	  barnsins	  hverskonar	  lög	  eru	  sungin	  fyrir	  þau	  á	  leiksvæðum	  
sínum,	  með	  þeim	  læra	  þau	  um	  menningarlegu	  gildi	  samfélagsins	  og	  málþroska,	  því	  er	  
mikilvægt	  er	  að	  bæði	  foreldrar	  og	  starfsfólk	  leikskólanna	  tileinki	  sér	  söng	  í	  daglegu	  lífi	  
með	  börnum	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  2020,	  bls.	  18-‐19).	  Kennarar	  verða	  að	  átta	  sig	  
á	  því	  að	  þeirra	  hlutverk	  í	  söngstundum	  er	  ekki	  einungis	  að	  stjórna	  henni	  heldur	  einnig	  
að	  vera	  virkir	  þáttakendur.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarar	  styrki	  börn	  í	  þáttöku	  í	  
söngstundum	  með	  leiðum	  eins	  og	  söngpokar,	  leiki	  með	  tónlist,	  þemastarf	  og	  
undirbúning	  fyrir	  tónlistarviðburði	  (Sigríður	  Pálmadóttir,	  2010,	  bls.	  123-‐124).	  Ekki	  má	  
gleyma	  sjálfsprottna	  söngnum	  því	  hann	  gefur	  börnunum	  svigrúm	  sem	  þau	  fá	  annars	  
ekki	  í	  tónlistarkennslu.	  Sjálfsprottinn	  söngur	  krefst	  þess	  börnin	  séu	  með	  ákveðna	  hæfni	  
í	  því	  að	  skynja	  tónhæð,	  muna	  laglínu	  og	  texta	  og	  allt	  í	  sínum	  eigin	  flutningi	  (Sigríður	  
Pálmardóttir,	  2010,	  	  bls.	  50).	  	  

	   Mál	  og	  læsi	  eflist	  með	  því	  að	  hafa	  umhverfið	  þroskandi	  og	  að	  börnum	  sé	  veittur	  
greiður	  aðgangur	  að	  mál-‐	  og	  læsisörvandi	  efni	  í	  öllum	  stundum	  dagsins.	  Markviss	  
málörvun	  þýðir	  ekki	  bara	  þjálfun	  ákveðinna	  atriða	  í	  sérstökum	  stundum	  heldur	  þurfa	  
kennarar	  að	  svara	  áhuga	  barnanna	  og	  taka	  sér	  tíma	  til	  að	  kveikja	  áhuga	  barnanna	  að	  
málinu	  (Anna	  Þorbjörg	  Ingólfsdóttir,	  2011,	  bls	  4-‐5).	  Í	  þessari	  samantekt	  má	  sjá	  skýran	  
ávinning	  söngs	  sem	  málörvunarleið	  hægt	  er	  að	  grípa	  í	  söng	  hvar	  og	  hvenær	  sem	  er	  og	  
nota	  hann	  með	  mörgum	  aðferðum	  eins	  og	  í	  leik,	  skipulögðu	  starfi,	  jafnt	  og	  þétt	  yfir	  
daginn.	  	  

	  

4   Vefsíðan	  
Vefsíðan	  er	  hönnuð	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  gera	  sönglagatexta	  aðgengilegri	  fyrir	  starfsfólk	  
leikskóla	  og	  foreldra.	  Með	  því	  að	  hafa	  textana	  á	  stafrænu	  formi	  getur	  starfsfólk	  náð	  í	  
textana	  með	  samsvarandi	  myndum,	  prentað	  út	  og	  leyft	  börnunum	  að	  taka	  þátt	  í	  vali	  á	  
lögum.	  Vinnan	  á	  bakvið	  það	  að	  flokka	  söngtexta	  í	  söng	  poka	  þannig	  að	  starfsfólk	  geti	  
gengið	  að	  því	  og	  notað	  getur	  verið	  mjög	  mikil.	  Margir	  leikskólar	  eru	  með	  söngbækur	  
sem	  geta	  verið	  yfirþyrmandi	  fyrir	  starfsfólk	  sem	  kann	  ekki	  alla	  textana.	  Með	  því	  að	  hafa	  
færri	  lög	  þá	  nær	  starfsfólk	  textunum	  fyrr	  og	  börnin	  eru	  að	  taka	  þátt	  í	  valinu	  á	  textum.	  
Börnin	  tengja	  fyrr	  myndirnar	  við	  lögin	  heldur	  en	  ef	  að	  kennarinn	  geymir	  stóra	  söngbók	  
sem	  þau	  fá	  ekki	  að	  skoða	  ein.	  

	  



	  	  

	   Inná	  vefsíðunni	  eru	  þrír	  flokkar	  og	  eru	  flokkarnir	  þrír	  settir	  upp	  eftir	  viðeigandi	  
aldri	  og	  eru	  flest	  lög	  í	  fyrsta	  flokknum	  því	  eftir	  hann	  erum	  við	  að	  bæta	  ofan	  á	  núverandi	  
þekkingu	  með	  flóknari	  textum	  og	  lengri	  lögum.	  Við	  völdum	  textana	  með	  okkar	  reynslu	  í	  
huga	  og	  er	  fyrsti	  flokkurinn	  gerður	  aðallega	  af	  smálögunum	  og	  svo	  lengjast	  textarnir	  
eftir	  því	  sem	  aldurinn	  hækkar.	  Fyrsta	  árið	  í	  leikskólanum	  erum	  við	  að	  nota	  texta	  sem	  
einblína	  á	  að	  fá	  börnin	  til	  að	  hreyfa	  sig	  í	  takt	  við	  tónlistina	  og	  ná	  athygli	  barnanna.	  Í	  
seinni	  tveimur	  flokkunum	  erum	  við	  að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  bæta	  við	  orðaforða	  og	  minni	  
barnanna	  með	  lengri	  textum.	  Einnig	  töldum	  við	  mikilvægt	  að	  hafa	  stuttar	  upplýsingar	  
um	  söng	  þá	  bæði	  fyrir	  foreldra	  og	  starfsfólk	  leikskólanna.	  Með	  því	  að	  hafa	  síðuna	  á	  
netinu	  vonum	  við	  að	  foreldrar	  geti	  einnig	  nýtt	  sér	  síðuna	  og	  sungið	  lög	  með	  börnunum	  
sem	  þau	  læra	  í	  leikskólanum.	  Á	  vefsíðunni	  er	  einnig	  hægt	  að	  finna	  stutta	  fræðslu	  fyrir	  
foreldra	  og	  starfsfólk	  leikskólanna	  um	  söng	  sem	  málörvunartæki	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  
nota	  hann	  í	  daglegu	  amstri.	  Á	  vefsíðunni	  er	  hægt	  að	  ná	  í	  söng	  textana	  og	  myndirnar	  
með	  því	  að	  afrita	  af	  síðunni	  og	  setja	  í	  viðeigandi	  skjal	  og	  prenta	  út.	  Þegar	  að	  textarnir	  
eru	  prentaðir	  út	  og	  plastaðir	  er	  sniðugt	  að	  gera	  söngpoka	  með	  öllum	  flokkunum.	  
Börnin	  geta	  þá	  tekið	  þátt	  þegar	  að	  söng	  pokinn	  er	  notaður	  og	  fá	  að	  draga	  texta	  úr	  
pokanum.	  Börnin	  eru	  þá	  að	  taka	  þátt	  í	  samverustundinni	  og	  æfa	  sig	  í	  að	  koma	  fram	  
fyrir	  framan	  hópinn.	  Ásamt	  því	  að	  gera	  söngpokana	  þá	  er	  líka	  hægt	  að	  nýta	  síðuna	  í	  
starfinu	  með	  börnunum	  en	  flestir	  leikskólar	  hafa	  aðgang	  að	  spjaldtölvu	  og	  er	  þá	  hægt	  
að	  hafa	  síðuna	  í	  samveru	  með	  börnunum.	  

	  Með	  því	  að	  nota	  vefsíðuna	  í	  stað	  þess	  að	  prenta	  textana	  á	  pappír	  er	  hægt	  að	  spara	  
sér	  mörg	  úrræði	  frá	  umhverfislegum	  sjónarmiðum	  og	  prenta	  ekki	  of	  mikið	  af	  sömu	  
textunum.	  Þess	  vegna	  þarf	  síðan	  að	  vera	  auðveld	  í	  notkun	  og	  markmiðið	  er	  að	  hvaða	  
kennari	  sem	  er	  geti	  vafrað	  um	  síðuna	  og	  leyft	  börnunum	  að	  skoða	  hana	  líka.	  	  

	   Vefsíðuna	  má	  finna	  hér:	  https://fanney55.wixsite.com/my-‐site	  	  

	  

5   Okkar	  reynsla	  af	  söng	  í	  starfi	  með	  börnum	  

Samanlögð	  reynsla	  okkar	  af	  starfi	  á	  leikskóla	  nær	  yfir	  fimmtán	  ár	  og	  höfum	  við	  mikla	  
reynslu	  af	  allskyns	  starfi	  með	  börnum.	  Reynsla	  okkar	  í	  gegnum	  árin	  af	  söng	  með	  
börnum	  hefur	  verið	  mjög	  misjöfn	  og	  fer	  það	  líka	  oft	  eftir	  andanum	  á	  deildinni	  og	  
starfsfólkinu.	  Það	  veltur	  mikið	  af	  starfi	  leikskólanna	  á	  starfsfólkinu	  og	  þeirra	  áhugasviði.	  
Því	  miður	  er	  söngur	  oft	  ekki	  nýttur	  sem	  skildi	  við	  kennslu	  og	  mikilvægi	  hans	  gleymist.	  
Við	  teljum	  að	  söng	  þurfi	  ekki	  bara	  að	  nýta	  hanníí	  ákveðnum	  stundum	  heldur	  er	  hægt	  að	  



	  	  

nota	  söng	  í	  öllum	  leik	  og	  í	  öllum	  stundum	  dagsins.	  	  

	   Ef	  háskólanámið	  seinustu	  þrjú	  ár	  hefur	  kennt	  okkur	  eitthvað	  þá	  er	  það	  mikilvægi	  
frjálsa	  leiksins	  og	  þess	  vegna	  höfum	  við	  seinustu	  árin	  verið	  að	  spila	  tónlist	  í	  rýmum	  þar	  
sem	  börnin	  leika	  sér	  og	  til	  að	  nýta	  leikinn	  til	  þess	  að	  syngja	  með	  börnunum.	  Í	  leiknum	  
sjáum	  við	  líka	  sjálfssprottinn	  söng	  barnanna	  og	  eins	  sjáum	  við	  í	  leikskólunum	  börn	  
syngja	  saman	  eða	  fyrir	  hvort	  annað	  í	  leik.	  Við	  þekkjum	  báðar	  dæmi	  um	  að	  börn	  sem	  
hafa	  ekki	  málið	  eða	  eru	  feimin	  í	  samskiptum,	  syngja	  oft	  í	  leik	  fyrir	  sig	  sjálf	  eða	  til	  að	  
reyna	  að	  komast	  inn	  í	  leik	  með	  öðrum	  börnum.	  Við	  teljum	  að	  nota	  megi	  söng	  mun	  
meira	  í	  leikskólum,	  bæði	  á	  markvissann	  hátt	  og	  líka	  á	  ómarkvissann	  hátt.	  Þess	  vegna	  er	  
okkar	  reynsla	  að	  söngur	  sé	  ekki	  nægilega	  mikið	  notaður	  við	  allskyns	  tækifæri	  á	  
leikskólum	  og	  viljum	  við	  bæta	  það	  með	  vefsíðunni.	  	  

	   Ástæðan	  fyrir	  því	  að	  það	  heillaði	  okkur	  að	  skoða	  söng	  sem	  málörvunartæki	  er	  að	  
okkar	  upplifun	  er	  sú	  að	  söngur	  sé	  meira	  notaður	  sem	  afþreying	  eða	  til	  að	  drepa	  tímann	  
heldur	  en	  sem	  nytsamleg	  leið	  til	  málörvunar.	  Stundir	  yfir	  daginn	  þar	  sem	  að	  söngur	  er	  
notaður	  hefur	  af	  okkar	  reynslu	  aðallega	  verið	  í	  samveru	  eða	  í	  hádegismat	  þegar	  að	  
börnin	  eru	  orðin	  þreytt	  og	  örg.	  Þarna	  teljum	  við	  að	  verið	  sé	  frekar	  að	  missa	  af	  gullnu	  
tækifæri	  til	  að	  kynna	  börnin	  fyrir	  söng	  og	  efla	  málþroska	  þeirra.	  Af	  gefinni	  reynslu	  eru	  
þau	  mörg	  sem	  eiga	  erfitt	  með	  að	  taka	  þátt	  í	  söngstundum	  vegna	  þreytu	  eða	  vegna	  þess	  
að	  þau	  eru	  orðin	  svöng	  sem	  veldur	  því	  að	  athyglin	  er	  ekki	  til	  staðar.	  Svo	  er	  það	  formleg	  
söngkennsla	  í	  leikskólanum	  eða	  þegar	  börnin	  þurfa	  að	  læra	  lög	  fyrir	  einhvern	  ákveðin	  
viðburð	  eða	  sérstakt	  tilefni.	  Þá	  eru	  oftar	  æfingar	  og	  meiri	  agi	  á	  að	  vera	  yfir	  börnunum	  
til	  að	  þau	  nái	  að	  syngja	  lagið	  á	  viðburðinum.	  	  
	   Þannig	  allt	  í	  einu	  fara	  börnin	  frá	  því	  að	  eiga	  að	  sitja	  í	  samveru	  og	  raula	  lög	  með	  
kennara	  í	  forgrunni	  í	  að	  eiga	  standa	  fyrir	  framan	  leikskólann	  og	  syngja	  ein,	  án	  kennara.	  
Við	  teljum	  að	  þetta	  myndi	  neikvæða	  upplifun	  hjá	  börnunum	  og	  það	  sem	  við	  höfum	  gert	  
í	  okkar	  starfi	  með	  söng	  er	  að	  reyna	  að	  fá	  þau	  til	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  hvað	  er	  sungið	  
eða	  undir	  hvaða	  kringumstæðum.	  Til	  dæmis	  höfum	  við	  bætt	  bæði	  dansi	  og	  leikjum	  inn	  í	  
starfið	  með	  tónlist,	  þar	  sem	  spiluð	  er	  tónlist	  og	  börnin	  dansa	  undir.	  Söng	  pokarnir	  eru	  
líka	  vel	  nýttir	  því	  að	  börnin	  upplifa	  þá	  sitt	  sjálfræði	  og	  þau	  þurfa	  að	  æfa	  sig	  að	  koma	  
upp	  og	  syngja	  fyrir	  framan	  alla.	  	  

	   Það	  er	  eiginlega	  aldrei	  sem	  að	  barn	  vill	  ekki	  taka	  þátt	  því	  það	  er	  svo	  spennandi	  að	  
draga	  lag	  úr	  pokanum.	  Þess	  vegna	  vildum	  við	  gera	  heimasíðuna,	  því	  með	  henni	  geta	  
fleiri	  leikskólar	  unnið	  með	  söngpoka	  og	  þurfa	  ekki	  að	  eyða	  mörgum	  tímum	  í	  að	  búa	  þá	  



	  	  

til	  eins	  og	  við	  gerðum	  á	  leikskólanum	  okkar.	  Söngur	  er	  ótrúlega	  magnað	  fyrirbæri	  og	  
getur	  verið	  notaður	  á	  svo	  mismunandi	  hátt,	  allt	  frá	  því	  að	  vera	  leið	  til	  að	  hreyfa	  sig	  við	  
eða	  leið	  til	  að	  muna	  stafrófið.	  Mikilvægt	  er	  að	  sem	  flest	  starfsfólk	  leikskólanna	  átti	  sig	  á	  
því	  hvað	  söngur	  er	  stórt	  tækifæri	  til	  að	  auka	  málþroska	  barna	  og	  að	  starfsfólk	  fái	  
kennslu	  í	  því	  hvernig	  er	  hægt	  að	  nýta	  söng	  og	  hvernig	  á	  að	  velja	  lög	  við	  hæfi	  þannig	  að	  
börnin	  séu	  að	  njóta	  stundarinnar.	  	  

	  

	  	  	  Lokaorð	  	  

Stefnan	  sem	  var	  tekin	  í	  byrjun	  verkefnisins	  var	  sú	  að	  skoða	  söng	  sem	  málörvunartæki	  
fyrir	  börn	  á	  leikskóla	  aldri	  og	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  gera	  söng	  aðgengilegri	  fyrir	  starfsfólk	  
leikskólanna.	  Vefsíðan	  á	  að	  þjóna	  þeim	  tilgangi	  að	  auðvelt	  sé	  að	  gera	  söngpoka	  eða	  
útbúa	  annað	  kennsluefni	  með	  aðstoð	  hans.	  	  

	   Flokkuð	  eru	  niður	  ótal	  mörg	  lög	  í	  þremur	  flokkum	  eftir	  aldri	  ásamt	  flokk	  fyrir	  
sérstök	  tilefni.	  Vefsíðan	  er	  auðveld	  í	  notkun	  og	  töldum	  við	  mikilvægt	  að	  hvaða	  kennari	  
sem	  er	  ætti	  að	  geta	  notað	  síðuna	  og	  nýtt	  hana	  í	  starfi	  með	  börnum.	  Eina	  vinnan	  yrði	  að	  
sá	  sem	  ætlar	  að	  nýta	  sér	  síðuna	  þarf	  að	  inna	  af	  hendi	  er	  að	  ná	  í	  lögin	  af	  vefnum	  og	  
prenta	  textana	  út.	  Hver	  og	  einn	  getur	  svo	  útfært	  notkun	  á	  textunum	  en	  markmiðið	  
okkar	  með	  vefnum	  var	  að	  nota	  textana	  í	  söngpoka	  gerð.	  Með	  því	  að	  hafa	  textana	  og	  
samsvarandi	  myndir	  tilbúnar	  á	  vefnum	  er	  undirbúnings	  vinna	  að	  söngpokanum	  enn	  
styttri	  og	  ekki	  jafn	  yfirþyrmandi	  fyrir	  þann	  sem	  ætlar	  að	  búa	  þá	  til.	  Einnig	  fannst	  okkur	  
mikilvægt	  að	  tengja	  textana	  við	  ákveðnar	  myndir	  til	  börnin	  ættu	  auðveldara	  með	  að	  
tengja	  myndirnar	  við	  ákveðinn	  söng	  texta.	  Með	  þeirri	  leið	  teljum	  við	  að	  þá	  munu	  
börnin	  fyrr	  muna	  textann.	  	  

	   Staðreyndin	  er	  sú	  að	  við	  erum	  sífellt	  að	  verða	  háðari	  tækninni	  og	  viljum	  við	  að	  
auðvelt	  sé	  að	  finna	  upplýsingar	  á	  netinu	  um	  söng	  og	  því	  meiri	  sem	  framboðið	  er	  því	  
líklegri	  erum	  við	  til	  að	  nýta	  söng	  kennslu	  sem	  aftur	  kemur	  starfi	  leikskólans	  og	  þroska	  
barnanna	  til	  góðs.	  Okkur	  fannst	  mikilvægt	  að	  foreldrar	  væru	  með	  aðgang	  að	  síðunni	  
þar	  sem	  að	  við	  höfum	  oftar	  en	  einu	  sinni	  fengið	  skilaboð	  eða	  hringingar	  frá	  foreldrum	  
um	  söngtexta	  sem	  barnið	  þeirra	  er	  að	  syngja	  um	  og	  hvaða	  lag	  þetta	  sé.	  Börn	  fara	  með	  
allt	  sem	  þau	  læra	  af	  leikskólanum	  heim	  og	  til	  að	  samtvinna	  heimili	  og	  skóla	  getum	  við	  
tengt	  þessa	  tvo	  mikilvægustu	  staði	  barnsins	  með	  söng.	  Reynsla	  okkar	  af	  starfinu	  er	  sú	  
að	  söngur	  sé	  ekki	  nægilega	  mikið	  notaður	  sem	  málörvunar	  tæki	  og	  sé	  söngur	  meira	  
notaður	  sem	  afþreyingartæki.	  	  



	  	  

	   Við	  vinnslu	  ritgerðarinnar	  komumst	  við	  að	  því	  að	  söngur	  er	  mikilvægur	  í	  lífi	  barna	  
allt	  frá	  því	  að	  þau	  eru	  í	  móðurkviði.	  Við	  þriðja	  hluta	  meðgöngunnar	  er	  barnið	  farið	  að	  
geta	  greint	  rödd	  móður	  og	  barnið	  heyrir	  umhverfishljóð	  og	  tónlist	  einnig.	  Strax	  við	  sex	  
mánaða	  aldurinn	  eru	  skýr	  merki	  um	  að	  börn	  séu	  að	  fá	  betra	  tónlistar	  minni	  og	  geta	  
börn	  á	  þessum	  aldri	  til	  dæmis	  þekkt	  einföld	  þjóðlög	  (Helga	  Rut	  Guðmundsdóttir,	  bls	  5,	  
2013).	  Þó	  að	  fáar	  rannsóknir	  séu	  til	  um	  söng	  ungra	  barna	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  tengja	  
hann	  við	  málörvun	  þá	  gefur	  sú	  staðreynd	  að	  börn	  greina	  tónlist	  þegar	  í	  móðurkviði	  
tilefni	  til	  að	  gefa	  henni	  aukið	  vægi	  í	  kennslu	  ungra	  barna.	  Við	  sjáum	  ef	  við	  skoðum	  
samfélagið	  okkar	  að	  söngurinn	  er	  stór	  hluti	  af	  daglegu	  lífi.	  Flest	  okkar	  heyra	  söng	  á	  
hverjum	  degi	  og	  hann	  er	  auk	  þess	  mikilvægur	  þáttur	  í	  tjáningu	  tengdri	  öllum	  
meiriháttar	  viðburðum	  lífs	  okkar	  bæði	  í	  sorg	  og	  í	  gleði.	  Því	  má	  segja	  að	  tónlistin	  sé	  
órjúfanlegur	  hluti	  manneskjunnar	  til	  þess	  að	  tjá	  sig	  og	  er	  sem	  slíkur	  ekki	  síður	  mikilvægt	  
tjáningartæki	  en	  talið	  sjálft.	  	  	  
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