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Ágrip 

 

Rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli tónlistar og lestrar og að tónlistin geti verið gott 

hjálpartól til að auka við byrjendalæsi í leikskólum sem skili sér í formlegu lestrarnámi síðar.  Í 

þeim leikskólum, þar sem höfundur hefur unnið, hefur farið fram óformleg kennsla í tónlist og 

aðaláherslan verið á sönglög og hreyfingar með sönglögum. Markmið þessa verkefnis er að 

skoða hvernig leikskólalög má nota markvisst sem kennslutæki með þriggja til sex ára 

leikskólabörnum til þess að ýta undir lestrarfærni þeirra. Þetta er gert með því að skoða þrjá 

þætti sem taldir eru hafa sterk áhrif á lesfærni: Hljóðkerfisvitund, orðaforða og rím. Skoðað 

verður hvernig hægt er með einföldum sönglögum að efla þessa þrjá þætti. Einnig er í 

ritgerðinni vísir að hugmyndabanka, út frá fræðunum, með sérstökum sönglögum ætlaður 

leikskólakennurum til að efla þætti sem teljast forsendur þess að ná færni í lestri. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er að nota megi sönglög til þess að þjálfa hljóðkerfisvitund, orðaforða og rím. 

Vísað er til rannsókna sem sýna að þessir þrír þættir séu mikilvægar forsendur lesturs. Að mati 

höfundar er söngur tilvalin leið fyrir leikskólastigið til þess að efla grunnfærni leikskólabarna til 

að ná tökum á lestri síðar meir og starfsfólk leikskóla ætti að fá meiri stuðning til að geta sinnt 

þessari mikilvægu þjálfun. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritgerð hefur blundað í mér í langan tíma. Ég er söngkona og mikill 

tónlistarunnandi og einnig hef ég alltaf haft mikinn áhuga á að vinna með börnum. Því fannst 

mér ekki koma annað til greina en að sameina þessi tvö áhugasvið. Þar sem ég hef unnið í 

leikskóla í þó nokkurn tíma hefur mér fundist áhugavert að kanna hvort og hvernig tónlistin getur 

nýst sem kennslutæki fyrir kennara. Rannsóknir sýna tengsl á milli tónlistar og aukinnar færni í 

lestri og því fannst mér spennandi að skoða hvort og þá hvernig hægt sé að efla læsi hjá börnum, 

sem ekki eru byrjuð í sínu hefðbundna lestrarnámi, með því að nota sungin leikskólalög og 

eiginleika þeirra. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Helgu Rut Guðmundsdóttur prófessor í 

tónlistarfræðum fyrir góða leiðsögn og ábendingar í gegnum verkefnið. Einnig vil ég þakka 

manninum mínum, Degi Arngrímssyni, sem alltaf hefur óbilandi trú á mér í öllu sem ég tek mér 

fyrir hendur. Án hans stuðnings og hvatningar í gegnum þessa ritgerð hefði hún ekki orðið að 

veruleika. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og tengdapabba fyrir að hjálpa mér með strákinn 

okkar þegar ég þurfti á pössun að halda og svo vil ég þakka sérstaklega tengdamömmu sem 

hjálpaði mér við yfirlestur ritgerðarinnar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða 

öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 12.maí 2021  

 

Hanna Einarsdóttir  
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1 Inngangur 

Samverustundir á leikskóla eru daglegur þáttur leikskólastarfsins þar sem oftar en ekki er 

notast við tónlist og söng, en söngur er þó mest notaða tónlistarformið. Ég hef unnið í 

leikskóla í mörg ár og hef haldið ófáar samverustundir með börnum þar sem söngstundir eru í 

fyrirrúmi. Í hverri stund hef ég sest niður með gítarinn og byrjað að syngja og spila með 

börnunum þessi almennu leikskólalög sem flestir kunna og hefur þessi rútína verið daglegt 

brauð. Þessi siður var orðinn svo ómeðvitaður að ég spáði ekki í innihald stundanna eða hvort 

og hvernig þessar söngstundir gætu gagnast börnunum. Mér fannst þessi ómælda gleði sem 

tónlistin vekur sýna gildi söngsins í leikskólastarfinu og var kannski meira að hugsa um jákvæða 

félagslega þáttinn og að söngstundirnar örvuðu tungumálið hjá börnunum almennt. Það hefur 

þó alltaf verið mín tilfinning að tónlist sé áhrifaríkari en maður geri sér grein fyrir. Því vildi ég 

skoða sérstaklega hvernig söngur getur verið mikilvægt kennslutæki. Rannsóknir gefa til kynna 

mikinn ávinning af því að nýta sér tónlist í starfi með börnum og eftir að hafa skoðað 

viðfangsefnið nánar sá ég eitt sem vakti athygli mína og áhuga en það eru rannsóknir sem sýna 

að tónlist geti mögulega verið leið til þess að örva og efla læsi barna áður en þau hefja sitt 

formlega lestrarnám. Rannsóknarspurningin sem er því höfð að leiðarljósi er þessi: Hvernig 

tónlist, og þá sérstaklega söngur, geti eflt færniþætti læsis og haft þar af leiðandi jákvæð áhrif 

á komandi lestrarnám leikskólabarna. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er farið yfir helstu rannsóknir á þessu sviði og er það því 

fræðilegi hluti hennar. Vísað er í rannsóknir sem sýna að söngur með ungum börnum sé vel til 

þess fallinn að bæta færni hljóðkerfisvitundar og undirþátta hennar, en góð hljóðkerfisvitund er 

talin undirstaða þess að ná tökum á lestri. Rím er einn af færniþáttum hljóðkerfisvitundar og eitt 

helsta einkenni leikskólalaga og verður rím því skoðað sérstaklega sem einn af þeim þáttum sem 

sé vel til þess fallinn að efla læsi. Einnig hafa leikskólalög að geyma orðaforða sem lærist betur 

vegna endurtekninga, og ég skoða hann því sérstaklega. Þessir þrír þættir, hljóðkerfisvitund, rím 

og orðaforði, hafa samkvæmt rannsóknum sterka tengingu við lestur barna. Því er leitað í smiðju 

rannsókna sem tengja áhrif söngs á þessa þrjá færniþætti. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er byggt á fræðunum til þess að velja um 30 leikskólalög sem 

færa má rök fyrir að hafi eiginleika sem efla þá þætti sem eru mikilvæg undirstaða lestrarfærni, 

þ.e.: Hljóðkerfisvitund, orðaforði og rím og eru ætluð börnum á aldrinum þriggja til sex ára. Lögin 

eru valin með tilliti til þessara þátta og er þeim skipt í þrjá flokka í þeim tilgangi að hver flokkur 

tengist sérstaklega hverjum færniþætti. Með hverju lagi eru síðan leiðbeiningar fyrir notkun þess 

og hvað það þjálfar og hlekkur inn á vefsíðu þar sem hlusta má á lagið ef viðkomandi þekkir ekki 

til þess. Í þessum hluta ritgerðarinnar er einnig bent á hvað sé almennt gott að hafa í huga við 

uppbyggingu góðrar söngstundar varðandi undirbúning og viðmiðunarlengd. Í lokin er viðauki 

með textum sönglaganna.  
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Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á mikilvægi þess að tónlist sé notuð í 

kennslu ungra barna og þá sérstaklega mikilvægi söngs, þar sem hann er mest notaða 

tónlistarformið í samverustundum í leikskólum. Með ritgerðinni vona ég einnig að kennarar og 

aðrir sem vinna með börnum geti nýtt sér hugmyndabankann til þess að efla þætti læsis og hafi 

þar með í höndunum tæki til þess að koma sér af stað í forlæsiskennslu ungra barna. Það er þarft 

mál að kennarar geti sótt sér hugmyndir og stuðning til þess að söngstundirnar verði markvissari 

og nýti til fullnustu sönginn sem það góða kennslutæki sem hann svo sannarlega er að mínu 

mati. 
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2 Tónlist 

Snemma á ævinni spilar tónlist stórt hlutverk í lífi barna en þeir sem hafa umgengist börn taka 

fljótt eftir því hvað tónlistin veitir þeim mikla gleði, sem verður ósjálfráð þegar hún ómar í 

umhverfi þeirra (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Strax frá unga aldri er hægt að sjá þessi áhrif 

tónlistar á börnin en áður en ungabörn byrja að segja fyrsta orðið tjá þau sig með hljóðum og 

babbli sem hljómar meira eins og tónlist en tal og þannig er eins og talið þeirra hljómi meira eins 

og söngur (Lake, 2002, bls. 98). Þannig halda þau áfram að þroskast og og taka svo þátt í tónlist 

af margvíslegum toga, bæði heima hjá sér og í skólastarfi. Þau geta notað líkamann til að hreyfa 

sig og dansa og nota svo röddina til þess að söngla eða syngja og búa til hljóð. Þau hafa gaman af 

hljóðfærum og taka svo þátt í tónlist á skapandi hátt þar sem þau finna sjálf upp lagatexta og 

hreyfingar. Tónlistin býr því ómeðvitað í okkur öllum frá unga aldri og skipar áfram stóran sess í 

lífi okkar eftir það. Í þessum kafla verður tónlist skoðuð með tilliti til þroska barna og einnig 

verður skoðað hvernig fjallað er um tónlist og söng í Aðalnámskrá leikskóla. 

 

2.1 Tónlistarþroski barna 

Tónlistarþroski barna er svipaður og þroski á öðrum sviðum að því leyti að með tímanum þróast 

færnin og getan eykst (Kostelnik o.fl., 2019). Fræðikonan Rae Pica (2012, 26) fjallar um í bók sinni 

Experiences in Movement and Music, að strax við þriggja til sex mánaða aldur svari börn áreiti við 

hljóðum með því að syngja mismunandi hljóð og um 10 til 18 mánaða rugga þau sér og klappa 

höndum, þó það sé ekki endilega í takt við tónlistina. Þegar þau eru 13–16 mánaða reyna þau að 

mynda hljóð við tónlistina og um 18 mánaða aldurinn byrja þau að mynda orð við tónlist sem 

þau heyra. Um tveggja ára geta börn farið að læra stutt og einföld lög og eiga það til að syngja 

uppáhaldslagið sitt aftur og aftur þó það sé ekki endilega í réttri tónhæð. Við þriggja ára aldur 

eru börn strax komin með betri tök á hrynjandinni í tónlistinni og hafa gaman af því að syngja lög 

sem þau þekkja, þó það sé í vitlausri tónhæð, en einnig geta þau búið til sitt eigið lag. Þau eru líka 

miklu færari í því að nota líkamann við tónlistina og tjá hana með hreyfingum og takti. Fjögurra 

ára börn eru farin að geta skilið grunnhugtök tónlistar eins og takt, hljóðstyrk og tónhæð og hafa 

orðið náð góðum tökum á hrynjandinni. Þau eru farin að geta spunnið sinn eigin texta og finnst 

skemmtilegra þegar þau fá að nota hreyfingar með tónlist. Þau geta sungið flóknari texta og 

erfiðari lög og finnst gaman að fá áskoranir, en þó finnst þeim líka gaman að syngja lög sem eru 

kjánaleg og fyndin. Að lokum geta 5–6 ára börn bæði sungið sjálfstætt eða með hópi, en finnst 

þó oft skemmtilegra að syngja með hópi af öðrum börnum. Hrynjandin er betri en áður og nú 

geta þau samstillt hreyfingar við tónlist (Pica, 2012). Þó að börn fari yfirleitt sömu leið í gegnum 

þroskabraut tónlistarinnar á svipuðum aldri, er einstaklingsmunur og geta þessir þættir tónlistar 

þroskast mishratt hjá hverju barni fyrir sig (Pica, 2012). 
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2.2 Tónlist í leikskólum 

Tónlist skipar stóran sess í leikskólum landsins en þó er áhersla á tónlistariðkun mismikil eftir 

leikskólum og fer bæði eftir áherslum námskrár hvers leikskóla sem og áhuga og færni 

viðkomandi kennara til þess að nýta sér tónlist í skólastarfinu (Ólöf María Ingólfsdóttir, 2017). Nú 

verður Aðalnámskrá leikskólanna skoðuð og áherslan sem hún leggur á tónlist. 

Tónlist fellur undir grunnþáttinn sköpun í Aðalnámskrá (2011) og er því ekki sérstakur 

námsþáttur. Í námskránni er tekið fram að sköpun eigi að gera hátt undir höfði þar sem hún sé 

mikilvæg þroska og námi barna, en sköpun á að beinast að gleðinni og tjáningunni sem henni 

fylgir (Aðalnámskrá, 2011, bls. 31). Bowles (1998) sem er prófessor í tónlist telur að tónlist í 

leikskólum ætti ekki einungis að gera barninu kleift að upplifa og njóta tónlistar heldur ætti hún 

einnig að hjálpa til við að þróa getu og færni í tónlist sem og þekkingu barnsins á sviði tónlistar. 

Rannsóknir sýna mikinn ávinning af því að nýta sér tónlist í kennslu en tónlistarstarfsemi skapar 

gott andrúmsloft í kennslustofunni og hvetur nemendur til að vera meira áhugasamari um það 

sem fer fram í kennslustundum. Þannig getur tónlist aukið athygli nemenda svo þeir sinni 

verkefnum sínum af meiri krafti og áhuga, og taki oftar þátt (Aguirre, Bustinza og Garvich, 2016). 

Tónlistin hvetur jafnframt börn til þess að hafa gaman af hljóðum og leikjum og þroskar almenna 

skynhæfileika, hreyfifærni, og eflir bæði félagsleg og munnleg samskipti á milli barna 

(Temmerman, 2000). Að lokum talar White (2007) um að tónlist auki færni í hlustun og stuðli að 

málþroska en styrking á þessum sviðum getur bætt námsárangur og styrkt jákvæða hegðun 

nemenda í kennslustofunni. Fyrir börn með sérþarfir getur tónlist einnig verið mikilvæg til þess 

að efla félagsfærni, sjálfstraust, tungumálakunnáttu sem og hreyfi- og samskiptafærni (Anelay, 

1989, bls. 137). 

Tónlistariðkun í leikskóla er algeng og söngur án efa mest notaða formið og söngstundir í 

einhverri mynd daglegur þáttur leikskólastarfsins. Í kennslubók Sigríðar Pálmadóttur (2006, bls. 

68) talar hún um að ung börn byrji fljótt að skynja hljóð og leika sér að þeim með því að greina 

þau, leggja þau á minnið, endurtaka hljóðin svo ásamt því að búa þau til. Í Aðalnámskránni 

(2011, 25) er tekið fram að börn eiga að fá tækifæri til þess að tjá sig með fjölbreyttum leiðum. 

Þannig eiga börn að fá að taka þátt í söng og læra texta sem þeim fylgja ásamt því að tjá sig í 

gegnum tónlistina og njóta þess að taka þátt í ferlinu (Aðalnámskrá, 2011, bls. 31).    

Miðað við að tónlist og söngur eru nánast daglegir þættir í dagsskipulagi leikskóla og skipa 

þannig stóran sess, er lítið minnst á hann í Aðalnámskránni. Áherslan ætti að vera mikið meiri 

þar sem tónlistin eflir ekki einungis alla þá þroskaþætti sem nefndir hafa verið hér að ofan heldur 

vilja Tierney og Kraus (2013) einnig meina að eiginleikar tónlistar auki vellíðan og veki upp 

tilfinningar og því geti tónlist verið áhrifamikið tæki til kennslu. 
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3 Tónlist og lestur 

Mikinn ávinning er hægt að hafa af tónlistariðkun og getur tónlist nýst á margvíslegan máta í 

kennslu allt eftir því hvernig leitast er við að beita henni. Eitt af því sem fræðimenn hafa verið að 

velta fyrir sér er hvort að beita megi tónlistariðkun til þess að efla læsi barna.  

Þótt tónlistarnám og lestrarnám virðist í fljótu bragð óskyld fyrirbrigði er hægt að sjá margt 

sameiginlegt með lærdómsferli beggja þátta. Í lærdómsferli bæði tónlistar og lesturs þarf að 

greina og skynja tákn og í tónlistinni er laglína brotin niður í einstaka tóna á meðan orð eru 

brotin niður í stafi og hljóð í lestrinum (Hansen og Bernstorf, 2002). Þannig tengjast þessir tveir 

þættir að nokkru leyti því í grunninn er verið að sundurgreina hljóð í báðum gjörningum. Jákvæð 

áhrif tónlistarkennslu á lestrarkunnáttu barna hefur verið könnuð og staðfest af mörgum 

rannsóknum (Douglas og Willats, 1994; Anvari, Trainor, Woodside og Levy, 2002; Lamb og 

Gregory, 1993) en ekki enn hefur fundist hvar nákvæmlega þessi tengsl liggja. Mannsheilinn er 

flókið líffæri og það verður líklega á líffræðilegu stigi þar sem hin fræðilega tenging milli lesturs 

og tónlistar mun finnast. Koelsch og Siebel (2005) telja að snemma á ævinni vinni heilinn úr 

tungumáli sem einni tegund tónlistar og að auki eigi tónlistin og tungumálið það sameiginlegt að 

örva heyrnina, hafa almenna uppbyggingu og koma skilaboðum áleiðis (Jackendoff, 2009). Í 

rannsókn Lamb og Gregory (1993) kemur fram að sú færni sem notuð er til að greina hljóð í 

úrvinnslu tungumáls, eins og að setja saman hljóð í orð og greina orð í smærri hljóðeiningar, sé 

svipuð þeirri færni sem nauðsynleg er fyrir skynjun tónlistar, svo sem skynjun á hrynjanda og 

færninni að geta greint í sundur tvo hljóma. Vegna þessara og annarra líkinda, sem fundist hafa 

milli tónlistar og tungumáls, hafa rannsakendur velt því fyrir sér hvort efla megi læsi með tónlist, 

jafnvel áður en formleg lestrarkennsla hefst. 

 

4 Læsi og hugtök tengd læsi 

Í þessum kafla verður hugtakið læsi skilgreint auk fjögurra annarra hugtaka sem tengjast læsi á 

einn eða annan hátt. Hugtökin sem skilgreind verða út frá læsi eru: Hljóðkerfisvitund, orðaforði, 

rím og hrynjandi (í tónlist) en þau verða síðan tengd við tónlist í stuttu máli. 

 

4.1 Læsi 

Það að kunna að lesa sér til gagns er mjög mikilvægt okkar daglega lífi en þó er það flókið ferli 

sem ekki er sjálfgefið að ná góðum tökum á.  

Til þess að lesa tungumál með bókstöfum þarf lesandi að hafa margvíslega færni í þáttum 

hljóðkerfisvitundar, merkingarfræði (merkingu orða, orðaforða), setningafræði (orðaröð, 

málfræði), þáttum formgerðar, bókstafa- og stafsetningarmynstra (réttritunar) og fleira mætti 

telja upp (Wolf, 2008). Helstu aðgerðirnar sem eru undirstaða þess að geta lesið er umskráning 
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og skilningur og þegar lesið er, gerast þær samtímis, en umskráning er færnin til þess að breyta 

bókstöfum í hljóð en skilningurinn nær merkingunni úr því sem er umskráð (Coles, 1998).  

Á þeim tíma sem börn eru í leikskóla er veigamikill grunnur lagður að komandi lestrarnámi 

með því að efla þroska þeirra á hinum ýmsu sviðum (Skóla- og frístundasvið Reykjarvíkurborgar, 

2013). Frekari rannsóknir á læsi hafa leitt í ljós að börn nema ýmsa þætti læsis áður en þau hefja 

formlegt lestrarnám og kallast það bernskulæsi. Hugtakið bernskulæsi vísar í það að barn byrjar 

að skilja og skynja mál í umhverfinu áður en það byrjar formlegt lestrarnám sitt í grunnskóla 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2015). Þannig hefur margt bent til þess að ýmis færni sem börnum er 

kennd í leikskólum ýti undir bernskulæsi eins og t.d. að ríma, kennsla á bókstöfum og sömuleiðis 

að skrifa þá og tengja saman staf og hljóð (Connor, Morrison og Slominski, 2006). 

 

4.2 Hljóðkerfisvitund 

Einn af undirstöðuþáttunum til þess að ná tökum á lestri er hljóðkerfisvitund en hljóðkerfisvitund 

er yfirhugtak og er sú færni að geta greint talmál í minni einingar og geta unnið með þær á ólíkan 

hátt (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Hún er því sú færni einstaklings að nema og hafa góða 

tilfinningu fyrir því hvernig tungumálið er byggt upp. Hljóðkerfisvitundin gerir það mögulegt að 

skynja bæði stórar og smáar einingar innan hljóðkerfisins. Hæfnin til að skilja stórar 

hljóðkerfislegar einingar er eins og að búa til og þekkja rímorð, telja atkvæði og stuðla (e. 

alliteration) en hæfni til að skilja litlar hljóðkerfislegar einingar er færnin sem gerir okkur 

mögulegt að vinna með stök hljóð og hljóð innan orða (Degé og Schwarzer, 2011).  

Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar og er þróaðasti og flóknasti hluti hennar. Á 

meðan hljóðkerfisvitund vísar til næmni fyrir stærðinni af hljóðeiningum þá er hljóðavitundin 

næmnin fyrir einstökum hljóðum tungumálsins og hvernig hægt er að leika sér með þau (Yopp 

og Yopp 2000). Færni innan hljóðavitundar er mikilvæg fyrir lesturinn og hún hjálpar okkur að 

gera okkur grein fyrir því að orð eru stök hljóð táknuð með bókstöfum. Af undirþáttum 

hljóðkerfisvitundar hefur hljóðavitundin mestu tengslin við lesturinn og er mikilvæg fyrir 

umskráningu, stafsetningu sem og að skilja tengsl milli bókstafa og hljóða þannig hægt sé að ná 

tökum á því að lesa bókstafi (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.).  

Færni hljóðkerfisvitundarinnar þróast frá stórum einingum til smárra (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.) og þegar börn eru á aldrinum tveggja til þriggja ára er talað um að 

hljóðkerfisvitundin byrji að þroskast og byrjar hún því að þroskast löngu áður en hið formlega 

lestrarnám hefst. Um fjögurra ára aldur skilja börn hljóðfræðilega uppbyggingu tungumálsins og 

hafa náð góðum tökum á móðurmálinu að því leyti að þau geta t.d. búið til ný orð og eru þannig 

fær um að leika sér með tungumálið. Seinasti þáttur hljóðkerfisvitundarinnar sem þroskast hjá 

börnum er hljóðavitundin og er það ekki fyrr en um fimm til sex ára aldurinn sem hún þroskast 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Þróun 

hljóðkerfisvitundarinnar er því stigbundin og eykst hún frá leikskólaaldri og fram til loka 



12 

 

grunnskólagöngunnar en rannsóknir sýna að lestrarfærni barna í grunnskóla bendi til jákvæðra 

tengsla við þjálfun hljóðkerfisvitundarinnar frá leikskólaárunum (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 4; Bradley og Bryant, 1983).  

Rannsóknir sýna að færni innan hljóðkerfisvitundar hafi mikið forspárgildi fyrir komandi 

lestrarnám (Bradley og Bryant, 1978; Wagner og Torgesen, 1987; Torgesen o.fl., 1997; Torgesen 

o.fl., 2001) auk þess sem rannsóknir sýna að börn sem eiga erfitt með lestur hafi skerta færni í 

hljóðkerfisvitund (Bradley og Bryant, 1983; Fox og Routh, 1983) og því er mikilvægt að þjálfa upp 

færni hennar strax á leikskólaárunum með öllum mögulegum leiðum. Þau börn sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða virðast eiga í vandræðum með stóra og smá þætti innan hljóðkerfisins 

eins og að geta rímað, breytt orðum með því að bæta við hljóðum annaðhvort inni í orðum eða 

fyrir framan eða aftan þau (Bradley og Bryant, 1978).  

Ein af þeim leiðum sem rannsakendur hafa velt fyrir sér hvort nota megi til þess að efla 

færni hljóðkerfisvitundar er tónlist en margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og sýna 

fram á jákvæð áhrif tónlistarþjálfunar á hljóðkerfisvitund (Lamb og Gregory, 1993; Gromko, 

2005; Degé og Schwarzer, 2011). Tengslin á milli hljóðkerfisvitundar og tónlistar er óljós en Lamb 

og Gregory (1993) telja að tónlist og tungumál nýti sér svipaða færni við úrvinnslu hljóða. Í 

rannsókn sem þeir gerðu á þessu sviði komust þeir að þeirri niðurstöðu að börn sem náðu betri 

árangri í melódískri skynjun væru færari um að umskrá bókstafi í málhljóð og vinna úr hinum 

ýmsu máleiningum tungumálsins eins og rími, atkvæðum og einstaka hljóðum heldur en þau 

börn sem stóðu verr að vígi í melódískri skynjun (Lamb og Gregory, 1993). Tónlistin getur verið 

gott kennslutæki til þess að efla hljóðkerfisvitund og því um að gera að nýta sér hana enn frekar 

til þess að brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir. Það sem virkar fyrir eitt barn þarf ekki að 

virka fyrir annað og því er um að gera að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná vonandi til 

sem flestra barna í kennslustofunni.  

 

4.3 Orðaforði 

Engir tveir einstaklingar eru með nákvæmlega sama orðaforða, en innihald orðaforðans fer eftir 

reynslu einstaklings og þeirri þekkingu sem hann öðlast yfir ævina (Sigurður Konráðsson, 2000, 

153) og það hversu góðir málnotendur börn verða og hversu mikill orðaforði er á valdi þerra fer 

eftir því máláreiti sem þau verða fyrir í umhverfi sínu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000, 31). 

Orðaforði skiptst í virkan orðaforða og óvirkan. Munurinn á þessum tveimur hugtökum 

liggur í því að virkur orðaforði inniheldur orð sem notuð eru í daglegu tali hjá einstaklingnum, 

þ.e. orð sem notuð eru oft og eru notanda töm, á meðan óvirkur orðaforði inniheldur orð sem 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir orðin eða les þau og getur notað sér til gagns ef hann vill 

(Hiebert, 2005). Börn byrja ung að efla orðaforða sinn og byggja ofan á hann smátt og smátt út 

ævina, en rannsóknir sýna að ein undirstaða þess að ná góðum tökum á lestri er ríkulegur 
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orðaforði. Hann er grundvöllur þess að barn nái skilningi á því sem það les (Muter, Hulme, 

Snowling og Stevenson, 2004; Ricketts, Nation og Bishop, 2007; Qian, 2002). 

Eftir því sem einstaklingur hefur fleiri orð á valdi sínu verður hann betri málnotandi og þar af 

leiðandi betri lesandi, en Snow (2002, bls. 36) talar um að eftir því sem leikskólabörn verða eldri 

auka þau við sig orðaforða og þeim mun betri verður lesskilningurinn. Því telur Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir (2013, bls. 17) að það sé mjög mikilvægt að efla orðaforða barna þar sem hann sé 

undirstaða þess að ná skilningi á flækjustigi setninga í talmáli og lestri. 

Hægt er að efla orðaforða barna með fjölbreyttum leiðum eins  og bókalestri (Marulis og 

Neuman, 2010) eða í gegnum samtöl (Weizman og Snow, 2001). Einnig hefur það sýnt sig að 

tónlist getur verið ein þessara leiða en tónlist hefur að geyma fjölda orða sem heyrist ekki 

endilega í daglegu máli (Gilles, Andre, Dye og Pfannenstiel, 1998).  

Það er því nokkuð ljóst að mikilvægt er að efla orðaforða barna með öllum mögulegum 

leiðum, hvort sem það er heima eða inni á leikskóla, þar sem orðaforði barna getur skipt sköpum 

fyrir komandi lestrarnám þeirra og það hversu góðir málnotendur þau verða í framtíðinni. Góð 

hljóðkerfisvitund barna er lykill að góðum orðaforða, sem aftur á móti eykur hæfnina í 

umskráningu sem nýtist mjög vel í lestrarnámi í grunnskóla, bæði hvað varðar lestrarfærni og 

ekki síður hvað varðar skilning á lestextum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013). 

 

4.4 Rím 

Færni í rími er getan til að leika sér með hljóðin og orðin en orð ríma vegna þess að þau deila 

sameiginlegum hljóðhlutum. Það að geta rímað er gott dæmi um hljóðkerfislega kunnáttu þar 

sem rímkunnátta gerir börnum grein fyrir hljóðauppbyggingu orða og þau æfast í skynjun hljóða. 

Til þess að átta sig á því að tvö orð rími sýnir einstaklingur þá þekkingu að hann þekki til 

hljóðhluta orða og skilji að þó að orðin séu ólík, eigi þau sameiginleg hljóð eins og orðin hús og 

mús. Þannig að þegar einstaklingur rímar áttar hann sig á því að hann þarf að brjóta niður orðin 

mús og hús í hlutana m-ús og h-ús (Maclean, Bryant og Bradley, 1987). Bradley og Bryant (1983) 

greina frá því að næmni fyrir rími og stuðlun hafi mikilvægu hlutverki að gegna í velgengi í 

lestrarnámi síðar meir en munurinn á þessum tveimur hugtökum liggur í því að á meðan rím 

krefst þess að hlustað sé eftir hljóðum í enda orða, þarf að hlusta á eftir hljóðum í byrjun orða í 

stuðlun, eins og í eftirfarandi dæmi: Stebbi stóð á ströndu og var að troða strý. Höfundar greina 

meðal annars frá því að kennsla og þjálfun á þessum sviðum hafi sterk tengsl við lestrargetu 

barna og framfarir þeirra seinna meir í lestri og skrift. Ennfremur sýna rannsóknir að næmni fyrir 

rími og það að greina stuðla hjá börnum á leikskólaaldri, sem ekki geta lesið, gefa góða 

vísbendingu um það hvernig árangur þeirra í lestrarnámi verður næstu þrjú til fjögur árin 

(Bradley og Bryant, 1983; Maclean, Bryant og Bradley, 1987; Bryant, Maclean, Bradley og 

Crossland, 1990).  
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Athafnir tengdar rími eru oft notaðar til þess að þjálfa rímvitund barna en það að þjálfa upp 

rím getur verið góður undirbúningur fyrir formlegt lestrarnám (Bradley og Bryant, 1983; 

Lundberg, Frost og Pedersen, 1988). Þannig er hægt að nýta sér þjálfun í rími en samkvæmt 

Reynolds og Callihan og Browning (2003) eykst hæfnin til að ríma hjá þeim börnum sem fá 

þjálfun og má sjá marktækan mun miðað við rímhæfni barna sem hafa ekki fengið kennslu. Því 

næmari sem einstaklingur er fyrir hljóðhlutunum í orðum, þeim mun líklegra er að honum gangi 

betur í lestri (Tunmer og Nesdale, 1985). 

Börn á leikskólaaldri byrja að leika sér með rím ung að árum og finnst mjög gaman að finna 

upp á bullrími eða fyndnu rími til að slá í gegn hjá bekkjarfélögum sínum. Að efla rímvitund með 

skemmtilegum leiðum í kennslustofunni er því góð leið til þess að efla hljóðkerfisvitund barna og 

stuðla að velgengni í lestrarnámi seinna meir. Hægt er að efla rímvitund með ýmsu móti og geta 

söngstundir verið skemmtilegur vettvangur til þess að brjóta upp hefðbundna kennslu. Ástæðan 

fyrir því að tónlist og þá sérstaklega söngur getur verið góð leið til þess að efla rímvitund barna 

er að leikskólalög veita góðan aðgang að einstökum hljóðum og geta því eflt hljóðkerfisvitund 

barna (Harper, 2011). Mullen (2017) talar einnig um að leikskólalög með rími geta veita gott 

aðgengi að tungumálinu en bætir síðan við að leikskólalögin geti eininig veitt börnunum almenna 

gleði þegar þau leika sér með rímið í gegnum sönglögin. Þannig er líklegra að börn njóti sín betur 

í slíku umhverfi en í formlegu námsumhverfi.  

 

4.5 Hrynjandi 

Hrynjandi er einn mikilvægasti þáttur tónlistar og hefur áhrif á það hvernig tónlist er skipulögð í 

tíma (Patel, 2003) en hrynjandi samanstendur af nokkrum þáttum, eins og taktmynstri (rhythmic 

pattern), hraða (tempo), áherslutakti (meter) og tímasetningu (timing) (Honing, 2013). 

Hrynjanda má þó finna annarsstaðar en í tónlist en taktur gegnir stóru hlutverki í hljóðkerfi og 

hljómfalli tungumálsins (Flaugnacco o.fl., 2014) og er nauðsynlegur til skilnings á tali en til þess 

að skilja talað mál verður einstaklingur að skynja tímlengd eininga hljóðkerfisins eins og hljóða, 

atkvæða, orða og setninga í stöðugum straumi talmálsins (Patel, 2011). Þannig hafa 

rannsakendur velt því fyrir sér hvort að hrynjandi sé hjálpleg til þess að efla hljóðkerfisvitund og 

hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á þessu sviði sem sýna tenglsin á milli þessara tveggja 

þátta (Douglas og Willats, 1994; Anvari, Trainor, Woodside og Levy, 2002; Moritz o.fl., 2013). 

Í rannsókn Moritz og Catherine (2007) kom í ljós að hljóðkerfisleg færni í sundurgreiningu 

orða, atkvæða og hljóða sem og færni í að ríma tengdust hæfninni við að framkalla hrynjandi. 

Anvari, Trainor, Woodside og Levy (2002) fengu svipaða niðurstöðu þegar leikskólabörn á 

aldrinum fjögurra til fimm ára voru látin herma eftir taktmynstri og eins að segja til um hvort tvö 

taktmynstur væru eins eða ólík. Verkefnin innihéldu rímfærni og önnur hljóðkerfisleg verkefni 

eins og greina hljóð frá öðrum hljóðum, tengja saman og taka í sundur tvo hluta til að mynda 

orð, eyða og sameina atkvæði og hljóð í orðum. Velgengni í þessum verkefnum sýndi marktæka 
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fylgni við færni á sviði hljóðkerfisvitundar.  

Rannsóknir hafa einnig verið gerðar sérstaklega varðandi söng og hvernig hrynjandin í honum 

getur hjálpað til við að styrkja hljóðkerfisvitund. Fram hafa komið sterk tengsl milli 

snemmbúinnar þekkingar á leikskólalögum, þróunar hljóðkerfisvitundar og byrjendalæsis, en 

niðurstöður gefa vísbendingar um að það að heyra talað mál með hrynjandi hjálpi til við 

mikilvæga lestrarfærni (Maclean, Bryant, og  Bradley, 1987). Þegar hrynjandi og laglínu er þar að 

auki bætt við hluta af tungumálinu verður enn meiri þjálfun vegna endurtekningarinnar, sem er 

einkenni sönglaga, og það ferli stuðlar að því að flytja orð í langtímaminni (Lake, 2002, bls. 109). 

Þannig getur laglína og taktur hjálpað til við að viðhalda náttúrulegri hrynjandi og áherslu í 

talmálinu (Cullen, 1999). Hrynjandin í tónlist og sönglögum er því vel til þess fallin að efla þætti 

hljóðkerfisvitundarinnar, auka orðaforða og almennt þjálfa upp næmni fyrir hljóðum 

tungumálsins og örva máltilfinningu og getu í lestri. 

 

5 Söngur í leikskólastarfi  

Þar sem söngurinn er mest notaða tónlistarformið í leikskólum (Ólöf María Ingólfsdóttir, 2017) 

verður í framhaldinu skoðað hvers vegna söngur er ákjósanleg leið í kennslu með ungum börnum 

og hver ávinningurinn er af því að vinna markvisst með hann í starfi leikskóla. Sömuleiðis verður 

skoðað hvernig söngurinn og kunnátta barna á einföldum leikskólalögum getur hjálpað til við að 

efla bernskulæsi barna á leikskólaaldri, með því að styðja við þá þrjá þætti sem eru svo 

mikilvægir fyrir færni í lestri; hljóðkerfisvitund, orðaforða og rím. 

 

5.1 Almennur ávinningur söngs í leikskólastarfi 

Söngröddin er aðalhljóðfæri barnsins sem notað er við tónlistarathafnir í leikskólum og söngur er 

það tónlistarform sem er hvað mest ríkjandi (Ólöf María Ingólfsdóttir, 2017). Söngstundir eru 

mjög vinsælar í samverustundum og því fer töluverður tími dagskipulags í það að syngja og læra 

lög sem þar eru kennd. 

Leikskólalög eru yfirleitt mjög einföld í byggingu, grípandi og frekar stutt þannig að oft er 

mjög auðvelt fyrir ung börn að ná fljótt tökum á þeim. Í doktorsritgerð Mary F. Joyce (2011) sem 

fjallar um notkun söngs og myndabóka við orðaforðanám leikskólabarna er vísað í enska 

tónskáldið og tónlistarsérfræðinginn Goodall (2006) sem gefur í skyn að það sé miklu auðveldara 

að læra nýja hluti þegar þeir séu sungnir. Hann segir að söngur í námi sé hjálplegur til að þróa 

betri færni í tungumálinu og auðveldi sjálfstjáningu, bæti félagslega færni, auki minnisfærni og 

hjálpi til við að byggja upp sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins, auk þess að vera skemmtilegur. 

Laglína og taktur sönglaga hjálpa svo við að muna lögin og læra þau (Iwasaki, Rasinski, Kasim 

Yildirim og Zimmerman, 2013). Pourkalhor og Tavakoli (2017) vitna í grein sinni um leikskólalög 

og máltöku: Hvað ber að hafa í huga út frá kennslufræðulegu sjónarmiði í Dodson (1981, bls. 37) 
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en hann segir leikskólalög vera setningar settar saman í tónlist og telur hrynjandi og rím vera svo 

aðlaðandi fyrir ung börn að það hjálpi þeim að bæta hlustunarfærni sína. Hann benti enn fremur 

á að leikskólalög eru með einfalda málnotkun sem börn eiga auðvelt með að skilja og sömuleiðis 

eru þau nógu stutt til þess að halda athygli barna. Rannsóknir sýna því mikinn ávinning af því að 

nýta sönglög sem kennsluaðferð í leikskólastarfi, en lög veita einnig skemmtilega og lifandi 

kennslu sem getur verið mjög fjölbreytt. Hægt er því að nota sönglög í ýmsum tilgangi og margar 

ástæður eru fyrir hendi varðandi kennslu- og uppeldisgildi sönglaga. Nú hafa rannsóknir sýnt 

tengsl á milli tónlistarkennslu og læsis og þá sérstaklega hafa rannsóknir beinst að því að 

tónlistin styrki hljóðkerfisvitund og orðaforða, sem er svo mikilvægt lestrarnámi barna. En hvað 

segja fræðin þegar kemur að því að vita hvort að söngurinn einn og sér hjálpi til á þessu sviði? 

Yopp og Yopp (2000) vísa í grein sína sem fjallar um hvernig hægt sé að styðja þróun 

hljóðavitundar í kennslustofunni í Adams og Bruck (1995), en þeir halda því fram að lög, söngur 

og leikir sem æfa hljóð og orð séu fullkomlega til þess fallnir að þróa næmni ungra barna fyrir 

hljóðbyggingu tungumálsins. Leikskólalög hafa einfalda og endurtekna uppbyggingu, nota oft rím 

og auðvelda því börnum að muna bæði orð og texta. Söngur getur þannig verið mjög góð íhlutun 

fyrir börn á leikskólaaldri og þekking þeirra á leikskólalögum aukið næmni fyrir einstökum 

hljóðum og bætt þannig hljóðkerfisfærni þeirra (Harper, 2011). Rannsóknir benda því til þess að 

þekking á leikskólalögum stuðli að betri færni hljóðkerfisvitundar barna sem aftur eykur 

læsisleikni þeirra í skólanum (Bryant, Bradley, Maclean og Crossland, 1989; Maclean, Bryant og 

Bradley, 1987; Harper, 2011). Söngurinn getur einnig hjálpað nemendum með 

orðaforðauppbyggingu en í sönglögum heyrast orðin oftar heldur en þau koma fyrir í töluðu máli 

þar sem þau eru oftar æfð og oftar endurtekin heldur en ef þau væru lesin eða á skrifuðu máli 

(Salcedo, 2010). Það eitt og sér hefur mjög jákvæð áhrif orðaforðauppbyggingu nemenda. 

Allar þessar niðurstöður styðja við þá hugmynd að söngur á leikskólum og notkun 

leikskólalaga sé góð íhlutun fyrir börn til þess að efla færni í lestri og er mjög mikilvægt að byrja 

strax á unga aldri þar sem snemmbúin þekking á leikskólalögum sýnir seinni tíma árangur í lestri 

hjá ungum börnum (Bryant, Bradley, Maclean og Crossland, 1989). 

 

5.2 Hljóðkerfisvitund 

Þegar eiginleikar söngs hafa verið skoðaðir í tengslum við færni hljóðkerfisvitundar benda 

rannsóknir til þess að söngur og þekking barna á leikskólalögum geti stuðlað að betri færni innan 

hljóðkerfisvitundar (Bryant, Bradley, Maclean og Crossland, 1989; Maclean, Bryant og Bradley, 

1987; Harper, 2011). 

Degé, Müllensiefen og Schwarzer (2020) vitna í grein sinni sem fjallar um sönggetu og 

hljóðkerfisvitund barna á aldrinum 9–12 ára í Fisher og McDonald (2001) sem telja að ástæðan 

fyrir tengslunum á milli söngs og hljóðkerfisvitundar geti stafað af því að söngtextar 

samanstanda af orðum og atkvæðum og veitir því söngurinn góðan aðgang að hljóðum 
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tungumálsins. Þannig að þegar textarnir eru sungnir er áhersla lögð á hljóð og orð sem eru 

endurtekin eða lengd. Hann telur því sönglög, sem sungin eru á leikskóla, vel til þess fallin að efla 

hljóðkerfisvitund barna og að þau geti haft betri og dýpri áhrif heldur en einhver önnur 

tónlistarkennsla. Þannig verða lögin og leikirnir sem börn læra í leikskólanum að efniviði sem 

hægt er að nota til að aðstoða við að læra að lesa þegar þau eru komin upp í grunnskóla. Í 

rannsókn sem gerð var á 97 fjögurra ára börnum þar sem skoðuð var færni hljóðkerfisvitundar 

með og án tónlistar kom í ljós að hljóðkerfisþjálfun með og án tónlistar skilaði árangri við að 

bæta færni hljóðkerfisvitundar miðað við þriðja hópinn sem fékk enga þjálfun. Enn fremur var 

hljóðkerfisþjálfunin með tónlist, sem byggð var á leikskólalögum og söng barna, sérstaklega 

árangursrík fyrir þróun hljóðkerfisvitundar þegar kom að endahljóðum og þá sérstaklega rími, 

samanborið við hljóðkerfisþjálfun án söngs (Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez–Smitz og 

Costa–Giomi, 2011). Patscheke, Degé og Schwarzer (2018) komust að sömu niðurstöðu en í ljós 

komu jákvæð áhrif tónlistarþjálfunar á hljóðkerfisvitund. Tónlistarkennsla í þessari rannsókn 

einskorðaðist við söng og eiginleika hans á hljóðkerfislega færni. Þessar niðurstöður sýna að 

þjálfun hljóðkerfisvitundar styðji við þá hugmynd að sönglög séu mjög gott kennslutæki. 

Mikilvægt er að athafnir sem miðast við að þjálfa hljóðkerfisþætti séu skemmtilegar, en Yopp 

(1992, bls. 702) talar um að þjálfun hljóðkerfisvitundar ætti að vera skemmtileg, fjörug, grípandi, 

félagsleg, gagnvirk og ætti að örva forvitni og tilraunir með tungumálið. Söngur er því tilvalin leið 

til þess að leggja meiri áherslu á þessa færni barna við athafnir sem höfða vel til þeirra og bjóða 

upp á skemmtilegt andrúmsloft og gleði sem er góð til lærdóms. Þó verður að gæta þess að 

kennsla í hljóðkerfisvitund sé meðvituð og markviss svo verið sé að vinna með ákveðna þætti 

hljóðkerfisvitundarinnar skipulega, en rannsóknir sýna að tónlistarkennsla sem miðar sérstaklega 

að lestri eða hljóðfræðilegri færni hefur sterkari áhrif á lestur en almenn tónlistarkennsla þar 

sem engin áhersla er lögð á hljóðkerfislega þætti (Standley, og Hughes, 1997; Register, 2001). 

Þróun hljóðkerfisvitundar hefst um þriggja ára aldur (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003) þar sem börnin öðlast getu til að bera kennsl á og 

vinna með hljóðin innan orða, án tillits til merkingar þeirra (Phillips, Menchetti og Lonigan, 

2008). Því er mikilvægt að byrja að vinna strax á leikskólastiginu að þjálfa í gegnum tónlist og 

söng færni barna sem styður hljóðkerfisvitund þeirra því rannsóknir sýna jákvæðan árangur þess 

(Bolduc, 2009; Moritz o.fl., 2013). 

Við gerð verkefna fyrir hljóðkerfisvitund er upplagt fyrir kennara að leggja áherslu á hæfni 

nemenda til að: Sundurgreina orð, ríma, greina upphafs- og lokahljóð í orðum, greina á milli 

upphafs- og lokahljóða og tengja saman og geta tekið í sundur hljóð í orðum (Schuele og 

Boudreau, 2008). Hægt er að byrja á að greina í sundur samsett orð eins og t.d. leikskóli og 

rennibraut. Þegar barnið hefur náð valdi á þessari færni er hægt að skoða ósamsett tveggja 

atkvæða orð, eins og t.d. leikur og söngur. Hægt er að klappa í atkvæði, taka orðin í sundur, ríma 

og setja saman einstök hljóð til að búa til orð, en hljóðkerfisvitundin er styrkt með þessum 
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æfingum. Síðan er einnig hægt að hafa myndræna nálgun og nota leikmuni eða handtákn til að 

auðvelda æfingarnar fyrir börnin (Phillips, Menchetti og Lonigan, 2008). 

Hljóðkerfisvitundin er einn helsti þátturinn í því að ná tökum á lestri og mikilvægt að hann sé 

efldur eins fljótt og unnt er. Það mun skila sterkari nemendum inn í grunnskólann, því betri 

hljóðkerfisvitund hjálpar nemendum að verða færari í lestri. 

 

5.3 Orðaforði 

Eitt af því sem sönglög geta hjálpað til við er uppbygging orðaforða, bæði hvað varðar orðskilning 

og hæfileikann til að framkalla orð í söng eða tali. Í lögum liggur oft eitt þema til grundvallar sem 

getur nýst vel til þess að ýta undir sértækt orðaforðanám. Lagið Höfuð, herðar, hné og tær gæti 

til dæmis verið notað til að læra líkamshlutana, eða lagið Gulur, rauður, grænn og blár gæti verið 

gagnlegt til að fara yfir nöfnin á litunum. Flest barnalög innihalda miklar endurtekningar en í 

lögum heyra nemendur orð sem þeir eru ekki endilega vanir að nota í sínu daglega tali og 

endurtekningin gerir það að verkum að orðaforðinn verður barninu tamari fyrir vikið. Hentar það 

sérlega vel ungum nemendum sem eru stöðugt að bæta við sig og æfa nýjan orðaforða. Ung 

börn eru mjög móttækileg fyrir leikskólalögum þar sem þau eru stutt og mikið um 

endurtekningar sem gerir þeim auðveldara að læra textana, enda verða orðin í lögunum oft 

nokkrar af fyrstu setningunum sem börn segja (Kenney, 2005). Endurtekning á textanum og það 

að hlusta og syngja sömu lögin oft getur leitt til þess að texti og laglína kalli hvort á annað. 

Þannig að þegar barnið hlustar á lagið kallar lagið fram textann og eins kallar textinn á laglínuna 

til baka (Ginsborg og Sloboda, 2007; Thiessen og Saffran, 2009). Rannsóknir sýna einnig að þessi 

sífellda endurtekning á lögum geti haft góð áhrif á orðaforðanám barna með annað tungumál 

þar sem orð heyrast oftar í sönglögum heldur en í töluðu eða skrifuðu máli (Salcedo, 2010). 

Þegar skoðaðar eru fleiri rannsóknir sem beinast að ávinningi laga fyrir orðaforðaöflun sýna þær 

mikinn ávinning (Joyce, 2011; Medina, 1990 og Schunk, 1999). Rannsókn Coyle og Gracia, 2014 

sýndi t.d. að orðskilningur leikskólabarna varð meiri á orðum sem þau lærðu með söng, þó að 

virkur orðaforði ykist ekki á sama stigi. Önnur rannsókn framkvæmd með leikskólabörnum 

skoðaði áhrif þjálfunar með tónlist þar sem tilraunahópurinn notaðist við söng og hreyfingu til 

þess að þjálfa hljóðkerfislega færni og orðalestur en samanburðarhópurinn sat venjulegar 

kennslustundir í hefðbundinni lestrar- og tungumálakennslu. Niðurstöðurnar voru þær að 

sönghópurinn jók við sig færni í orðalestri miðað við samanburðarhópinn og einnig gátu börn í 

þeim hópi lesið ný orð sem ekki komu fram í söngkennslunni (Walton, 2014). 

Við gerð verkefna fyrir leikskólaaldurinn er gagnlegt að hafa þema sem getur verið hvað sem 

er og eins er gott að hafa fjölbreyttan orðaforða og staldra við nýjan orðaforða, styðja við hann 

með útskýringum og einnig er hægt að nota myndir svo nemendur séu fljótari að ná tökum á 

nýjum orðum. Orðaforðinn er eitthvað sem hættir aldrei að vaxa og dafna og það bætast í hann 
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ný orð út ævina. Sönglög hafa að geyma fjölda orða og því kjörið tækifæri fyrir kennara að nýta 

sér þennan mikla sjóð til að kenna börnunum ný orð á meðvitaðan hátt. 

 

5.4 Rím 

Rímfærni er einn af mörgum færniþáttum hljóðkerfisvitundarinnar ásamt því að vera 

einkennandi fyrir uppbyggingu leikskólalaga. Harper (2011) bendir á í rannsókn sinni hversu 

góður söngur sé fyrir leikskólabörn og að hann auki hljóðkerfisvitund þeirra og næmni fyrir 

einstökum hljóðum og rími. Tengsl hafa fundist á milli þekkingar á leikskólalögum og forlæsi, þar 

sem mælingar á leikskólalögum og hæfileikanum til þess að búa til rím ásamt því að greina stuðla 

efldi hljóðkerfislega þróun hjá börnum sem hjálpaði til við lestur (Maclean, Bryant og Bradley, 

1987). Adams og Bruck (1995) halda því fram að lög, söngur og leikir sem æfa hljóð og orð séu 

fullkomlega til þess fallin að þróa næmni ungra barna fyrir hljóðbyggingu tungumálsins. 

Leikskólalög eru því sérlega heppileg þar sem þau hafa einfalda og endurtekna uppbyggingu, 

nota oft rím og auðvelda því börnum að muna bæði orð og texta.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsókna, sem beinast að rími og færni lesturs, sýna þær 

mikinn ávinning fyrir lestur af því að vinna með rím. Niðurstöður rannsóknar þeirra Bryant, 

Bradley, Maclean og Crossland (1989) sýndu að þekking 64 barna á leikskólalögum við þriggja ára 

aldur spáði fyrir um lestrargetu þeirra þremur árum síðar, þrátt fyrir að vera öll með mismunandi 

færni í hljóðkerfisvitund. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að áhrif þekkingar leikskólalaga á lestur 

væru ekki bein heldur kæmu fram með aukinni færni barna í rími og betri skynjun á hljóðum. Í 

rannsókn Maclean, Bryant og Bradley frá 1987 lögðu höfundar fram vísbendingar um að þekking 

á leikskólalögum hafi átt þátt í bættri hljóðkerfislegri þróun barna. Rannsóknin náði yfir 15 

mánaða tímabil þar sem mæld var þekking barna á fimm algengum leikskólalögum og hvernig 

skilningur og færni þeirra ykist á tímabilinu. Niðurstöður greindu frá því að frumþekking barna á 

leikskólalögum hefði forspárgildi fyrir vaxandi færni þeirra í rími og stuðlun (Maclean, Bryant og 

Bradley, 1987). 

Við gerð verkefna með rím fyrir leikskólabörn ættu kennarar að einbeita sér að stærri 

hljóðeiningum á undan minni einingum hljóðs þar sem börn ná tökum á stærri hljóðeiningum 

hljóðkerfisins á undan þeim minni. Þannig  er tilvalið að kennarar einbeiti sér upphaflega 

aðallega að rími. Einnig er hægt er að æfa hluta af málinu með því að breyta ríminu og æfa t.d. 

sagnir eða nafnorð með stuðningi ríms (Kenney, 2005). Að mati höfundar er einnig gott að leyfa 

börnunum að spreyta sig á að ríma sjálf því þau virðast hafa mjög gaman af því og fá þá betri 

tilfinningu fyrir rími. 

Allir þessir þættir, hljóðkerfisvitund, orðaforði og rím gefa okkur vísbendingar um hversu 

gagnlegt það er að nýta sér sönginn sem kennsluleið, en söngur á leikskólum og notkun 

leikskólalaga er góð íhlutun fyrir börn til þess að efla þessa þrjá færniþætti lesturs og er mjög 

mikilvægt að byrja strax á unga aldri þar sem rannsóknir hafa sýnt að snemmbúin þekking á 
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leikskólalögum spái fyrir um seinni tíma árangur í lestri hjá ungum börnum (Bryant, Bradley, 

Maclean og Crossland, 1989). Mikilvægt er því að efla þessa færniþætti strax frá upphafi en þá 

eru góðar líkur á því að lestrarnám barna verði auðveldara þegar upp í grunnskólann er komið. 

 

6 Söngstund í leikskóla – Skipulagðar samverustundir 

Í þessum kafla verður umfjöllunarefni greinarinnar tengt við áralanga reynslu höfundar af því að 

vera með skipulagðar tónlistarstundir í samverustundum í leikskóla fyrir börn á aldrinum þriggja 

til sex ára. Þar sem ég hef grunn í tónlist og er söngkona auk þess að hafa unnið lengi í leikskóla 

hef ég mikla reynslu af því að sjá um samverustundir með börnum sem innihalda að miklu eða 

öllu leyti tónlist. Reynslan hefur sýnt mér að tónlist í samverustundum veitir börnum ómælda 

gleði og hún getur aukið þátttöku allra barna og þá sérstaklega þeirra barna sem eru annaðhvort 

lítið fyrir að tjá sig eða halda sig til hlés. Langflestir ef ekki allir hafa gaman af tónlist og allir geta 

sungið eitthvað, því er þetta góð tjáningarleið fyrir börn og félagslega mikilvæg af því að hún 

styrkir hópinn og samkenndina, að mínu mati. 

Fyrir þessa ritgerð hafði ég lítið spáð í það hvaða lög eru sungin og hvernig sönglögin sem ég 

valdi fyrir samverustundirnar gögnuðust börnum öðruvísi en að þau væru góð leið til að brjóta 

upp hefðbundna kennslu, hefðu ákveðið skemmtanagildi og væru þannig gott tæki til þess að 

auka gleðina í kennslustofunni. Ég lagði áherslu á að börnin hefðu gaman af lögunum og að 

söngstundirnar yrðu ekki einsleitar eða of langar svo þær héldu athygli barnanna. Einnig passaði 

ég mig á að lögin væru skemmtileg, grípandi og innan áhugasviðs þeirra. Með auknu námi og 

meðvitund um fræðin og hvað sönglög geta verið frábært tæki til að efla læsi finnst mér mjög 

mikilvægt að draga athyglina að því að vinna markvisst með söng sem mjög öflugt kennslutæki í 

leikskólum. Ég er þess fullviss að margir leikskólakennarar hafa verið í sömu sporum og ég og 

held að það myndi vera mikil bót ef einhver stuðningur og hjálparefni væru til staðar fyrir 

leikskólakennara landsins og sérstaklega þá sem eru óvanir söngstundum eða hafa jafnvel lítinn 

grunn í tónlist og vantar hugmyndir og hjálparefni til að efla sjálfstraust þeirra í verkefninu. Í 

þessum kafla fer ég yfir tilgang og markmið söngsstunda og læt einnig fylgja leiðbeiningar fyrir 

kennara um mögulega notkun hugmyndabankanna og almennan gátlista yfir hvað sé gott að 

hafa í huga þegar haldnar eru almennar söngstundir með börnum. 

 

6.1 Tilgangur og markmið 

Söngstundir geta skipt miklu máli fyrir nám barna í leikskólum og geta þessar stuttu stundir eflt 

þætti sem hjálpa þeim í náinni framtíð. Ég tel mikilvægt að kennarar og leiðbeinendur sem vinna 

með börn séu meðvitaðir um hvað söngstundir séu mikilvægar til þess að undirbúa börn 

skipulega undir grunnskólann og hversu stórt hlutverk söngur og þessar stundir spila í komandi 

lestrarnámi nemenda. Söngstundirnar vara stutta stund af þeim tíma sem börn dvelja á 
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leikskólum, en kennarar geta samt örvað byrjendalæsi nemenda og eflt orðaforða þeirra innan 

þessa knappa ramma. Ég tel að kennarinn sé afar mikilvægur þegar kemur að námi barna og þess 

vegna er enn brýnna að styðja kennarastéttina í því að fá bæði fræðslu og handhægt efni sem 

kennarar geta nýtt sér svo söngstundirnar heppnist vel og nýtist sem best til að þjálfa grunninn 

að læsisfærni þeirra. Markmiðið er að söngstundirnar séu fjölbreyttar, lærdómsríkar og 

skemmilegar fyrir börnin og að þessi hugmyndabanki geti nýst kennurum og öðrum 

leiðbeinendum barna til þess að fá greiðan aðgang að kennsluefni fyrir söngstundir ætlaðar 

sérstaklega til þess að efla snemmlæsi. Áhersla er lögð á að þetta sé einfalt í notkun þannig að 

allir þeir sem vinna með börnum geti átt auðvelt með að nýta sér hugmyndabankann fyrir 

söngstundir inni á sínum leikskóla eða jafnvel heima hjá sér. 

Ég hef komið inn á marga leikskóla í vettvangsnámi í gegnum leikskólakennaranámið og auk 

þess að hafa unnið á tveimur leikskólum sjálf þar sem oft var verið að vandræðast með það hvað 

ætti að syngja í söngstundum og er þá oftar en ekki gripið til þess að syngja sömu lögin aftur og 

aftur þar sem ekkert meðvitað skipulag liggur að baki stundanna. Þar af leiðandi verða 

söngstundirnar oft einsleitar og því minna spennandi fyrir börnin þegar fram í sækir og þar með 

er söngstund sem mögulega hefði getað nýst betur til markvissrar þjálfunar farin til spillis. 

Markmiðið er því að kennarar geti sótt sér fróðleik ef þá langar að vinna með læsi í gegnum 

söng. 

 

6.2 Leiðbeiningar fyrir kennara 

Í þessum kafla verður farið yfir ýmsa þætti sem gott er fyrir kennarann að hafa í huga þegar verið 

er með söngstund með börnum. Farið verður yfir það sem gott er að hafa í huga bæði varðandi 

undirbúning, fyrirkomulag og framkvæmd söngstundanna en einnig hvað gott sé að hafa í huga 

varðandi nemendur þegar kemur að getustigi, vali á efni og tímalengd.  

 

Mikilvægi kennarans 

Kennarinn er mikilvægur þegar kemur að þekkingu ungra barna en samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 31) er hlutverk leikskólakennara meðal annars að finna leiðir fyrir börnin 

sem veita þeim hvatningu til þess að vinna sjálfstætt og efla skapandi hugsun. Það er undir 

kennaranum komið hversu vel söngstund heppnast og hversu áhugasöm börnin eru. Því er 

mikilvægt að kennari undirbúi sig vel og skoði hvert markmið hans með söngstundinni er og hvað 

hann ætlast til þess að börnin fái út úr henni.  

 

Undirbúningur 

Áður en söngstund hefst þarf kennari að hafa nokkra hluti í huga varðandi undirbúning 

stundanna. Það er mjög mikilvægt að kennari komi undirbúinn í stundirnar og sé búinn að velja 

lög sem skal syngja ef gert er ráð fyrir að þjálfa einhverja ákveðna færni. Það er mín reynsla að ef 
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það tekur of langan tíma að velja sönglag eða ef of mikið bil verður á milli laga eða verkefna geta 

börnin orðið óróleg og misst einbeitingu og áhuga á því sem er í gangi.  

Annað sem þarf að hafa í huga varðandi undirbúning er að kennari sé viss um að öll tæki og 

tól séu til staðar og enginn tími fari til spillis við að setja upp rýmið. Oft er notast við söngmöppur 

þar sem finna má texta og hljóma sönglaga sem gott er að hafa tilbúið. Ef notuð eru hljóðfæri 

þurfa þau að vera á staðnum en hljóðfæri virka oft sem segull á börnin, samkvæmt minni 

reynslu. Ef þau eru ekki notuð þá gæti þurft einhverja krækju til að vekja áhuga barnanna strax á 

söngstundinni. Það er t.d. sniðugt að byrja söngstundina á lagi sem börnin þekkja vel, eða nota 

alltaf sama lagstúf sem krækju sem þau tengja við byrjun á söngstundum. Einnig er hægt að nota 

leik eða lag sem þeim finnst sérlega skemmtilegt. Ef nota á einhverjar sjónrænar viðbætur er 

gott að hafa þær tilbúnar og uppsettar. Semsagt, gott er að allt sé innan handar og tilbúið svo 

hægt sé að ná börnunum strax inn í verkefnið sem söngstundinni er ætlað að vinna með.  

 

Fyrirkomulag 

Lagaval skiptir miklu máli í söngstundum sem miðaðar eru út frá söng og einhverri ákveðinni 

þekkingu sem ætlað er að miðla. Það gæti t.d. verið sniðugt að vinna með lög sem tengjast 

áhugamálum barnanna í kennslustofunni, þar sem þess konar upplýsingar geta gefið okkur 

hugmyndir um það hvað börnunum finnst áhugavert og skemmtilegt, sem gerir þau enn 

áhugasamari um lærdóminn. Þau geta jafnvel aflað sér þekkingar á því sem þau vilja vita í 

gegnum sönginn, t.d. geta lög um fugla (eins og Krummi svaf í klettagjá) vakið áhuga barnanna á 

alls konar fuglum. Síðan gæti einnig verið mjög skemmtilegt að búa til nýtt lag með börnunum 

sem tengist því sem þau hafa áhuga á. Þá geta kennarar unnið með börnum við að búa til nýja 

texta við hefðbundna laglínu eða samið nýtt. Þessi hugmynd getur nýst til þess að tryggja 

fjölbreytni í söngstundunum en á sama tíma er mikilvægt að hafa í huga markmiðið með 

kennslunni og að vera meðvitaður um hvaða færniþætti er verið að vinna með. Oft finnst 

börnum gaman að syngja lögin með hreyfingum eða sönglög sem innihalda leiki en það getur 

einnig verið skemmtileg leið til þess að brjóta upp hefðbundna söngtíma og jafnvel örvað 

félagsfærni barnanna. Annað atriði sem gott er að hafa í huga er að nýta sér áhuga á lögum sem 

börn hafa hugsanlega heyrt víða eins og heima hjá sér eða annars staðar. Þá er gott að grípa 

tækifærið og nýta sér þann áhuga við kennsluna með því að nota lögin, og hugsanlega með 

einfaldari texta sem hægt er að vinna með hjálp barnanna. Það er skapandi fyrir börnin og mín 

reynsla er sú að jafnvel yngstu börnin hafa mjög gaman af því að vinna með lög sem þau þekkja 

fyrir.  

 

Ólík getustig og val á efni 

Hafa ber í huga ólík getustig barna en eftir því sem börnin eru eldri þeim mun flóknari og erfiðari 

lög er hægt að innleiða í samverustundirnar. Þannig getur verið mikill getumunur á barni sem er 

þriggja ára eða sex ára og skiptir máli að lagavalið sé í samræmi við það. Hljóðkerfisvitund þriggja 
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ára barna er að byrja að mótast (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003, bls. 10) og þess vegna hentar einfalt rím mjög vel þegar velja á lög fyrir þau, á 

meðan eldri börn ráða við meira þar sem hljóðkerfisvitundin er þróaðri, og því hægt að vinna 

með smærri hljóðkerfiseiningar eftir því sem þau eru eldri (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 10). 

 

Ytri umgjörð 

Gott er að hafa í huga hvernig vikan er skipulögð varðandi tíðni söngstunda og miða tímann við 

verkefnið og aldur barnanna. Ef tilgangurinn er að vinna markvisst með færniþætti lestrar, þá 

væri æskilegast að hafa söngstund a.m.k. þrisvar í viku og helst daglega ætlaðar þessum þáttum. 

Þá væri a.m.k. ein söngstund í viku sem er ætluð hverjum færniþætti og kannski tvær í viku 

frjálsari. Þannig gæti t.d. mánudagssöngstundin verið ætluð til þess að efla hljóðkerfisvitundina, 

miðvikudagssöngstundin ætluð til að efla orðaforða og föstudagssöngstundin fyrir rím. Þá væri 

svigrúm til þess að hafa tvær frjálsar söngstundir sem yrðu miðaðar að annarri færni, eða 

færniþáttur endurtekinn sem kennara finnst þurfa að leggja meiri alúð í. 

Hvað varðar lengd á söngstundum þá fara þær venjulega fram daglega í stuttan tíma í senn, 

þó er það reynsla höfundar að 15–30 mínútur henta vel en það fer þó eftir því hvað börnin eru 

gömul. Yngri börn hafa minna úthald en þau eldri og 15 mínútur myndu t.d. henta þriggja til 

fjögurra ára börnum mjög vel og svo er hægt að lengja tímann á söngstundinni eftir því sem þau 

eldast og hafa allt upp í 30 mínútur fyrir sex ára börn. Það fer líka eftir því hvað verið er að gera. Í 

söngstund þar sem börnin eru að búa til nýtt efni, eða þau eru þátttakendur í að gera rím, eða 

söngurinn er leikur, eru meiri líkur á að þau endist lengur heldur en ef þau eru bara að syngja lög 

og þá er jafnvel hægt að vinna með eitt lag allan tímann. Þegar unnið er með ungum börnum 

þarf einnig að huga að öðrum þáttum, t.d. tímasetningu söngstundar, en seinnipart dags eru þau 

oft orðin þreytt og það er mín reynsla að samverustundirnar virka best snemma dags. Það verður 

þeim mun auðveldara ef verið er að innleiða nýja hluti þar sem börnin þurfa að hafa svolítið fyrir 

að halda athyglinni. Það er því alltaf matsatriði kennara og fer eftir barnahópnum hversu löng 

samverustundin getur verið og gæði efnisins og stemmning ætti frekar að ráða lengdinni en 

mínútufjöldinn einn og sér.  

 

Framkvæmdin (hvað á að gera eða ekki gera) 

Þegar halda á söngstundir með börnum er mín reynsla að það sé mikilvægt að kennari sitji 

nálægt börnunum og í sömu hæð og þau ef hægt er. Það skapar betra kennsluumhverfi heldur 

en að kennari sitji fyrir „ofan” börnin, og myndar þetta fallega samband kennara og nemenda á 

jafningjagrundvelli, sem skiptir máli til þess að halda athygli barnanna.  

Framkoma kennara skiptir einnig máli og lífleg framkoma kennara er líkegri til þess að ná 

betur til barnanna þar sem kennari brosir og hefur gaman ásamt því að gera hreyfingar. Að mínu 
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mati virkar betur þegar kennarinn hefur sjálfur gaman af söngstundinni og er áhugasamur um 

efnið en það verður allt skemmtilegra og börnin verða virkari fyrir vikið.   

 

7 Uppbygging hugmyndabankanna 

Í köflunum hér á eftir eru hugmyndabankar með lögum sem eru vel til þess fallin að efla forlæsi 

barna í gegnum þá þrjá þætti sem talað hefur verið um, hljóðkerfisvitund, orðaforða og rím. 

Lögin, sem valin hafa verið til þess að nota í söngstundum og eru í hugmyndabankanum, telur 

höfundur henta vel börnum á aldrinum þriggja til sex ára, en flest eru þetta leikskólalög sem 

sungin hafa verið á einhverjum tímapunkti á starfsferli höfundar á leikskóla. Önnur minna þekkt 

lög í hugmyndabankanum eru þýdd erlend lög sem höfundur þýddi sérstaklega fyrir þetta 

verkefni. Fyrstu lögin henta söngstundum sem efla þætti hljóðkerfisvitundarinnar, síðan koma 

lög sem eru vel fallin til þess að efla orðaforða og síðast koma lög sem efla rímvitund. Lögin eru 

öll með útskýringum á því hvað þau þjálfa sérstaklega og sum þeirra má vinna með á fleiri en 

einn hátt eða innihalda leik og verða þeim gerð góð skil þegar það á við. Einnig er hér hlekkur: 

https://sites.google.com/view/sngbankihonnu/home þar sem höfundur hefur tekið upp öll lögin 

og því hægt að hlusta á hvert og eitt lag. Í hverjum hugmyndabanka er að finna um tíu sönglög 

og hægt er að velja úr hugmyndabankanum þau lög sem hver og einn vill vinna með og skipta svo 

út. Í viðauka er svo hægt að fletta lögunum upp og skoða textana. 

 

7.1 Sönglög sem efla þætti hljóðkerfisvitundar 

Hljóðkerfisvitundina er hægt að efla á ýmsan máta og tilvalið að velja fjölbreytt lög sem eru 

fjörug, grípandi og gagnvirk (Yopp, 1992). Schuele og Boudreau (2008) tala um ýmis verkefni sem 

eru vel til þess fallin að þjálfa hljóðkerfisvitundina, og eru þeir þættir sem þeir fjalla um, þjálfaðir 

í lögunum sem koma hér á eftir: Sundurgreining orða í atkvæði eða hljóð, greina, upphafs-, 

miðju- og lokahljóð í orðum, taka í sundur hljóð í orðum og tengja þau saman, klappa atkvæði, 

greina í sundur upphafs- og lokahljóð, taka í sundur hljóð í orðum og setja þau aftur saman. Auk 

þess að greina orð í smærri einingar sem felur í sér að greina í sundur tveggja atkvæða samsett 

orð (t.d. rennibraut, bókaskápur). Þegar barn getur skipt upp tveggja atkvæða samsettum 

orðum, þá myndi næsta verkefni beinast að tveggja atkvæða  orðum (t.d. skápur eða skófla). 

Nokkur sönglög sem eru kjörin til þess að efla færni í hljóðkerfisvitund og mun ég stikla á þeim 

hér ásamt útskýringum á því hvað þau þjálfa og hvernig má nota þau (sjá viðauka A). 

  

Lagið S.N.A.T.I (e. B.I.N.G.O) er skemmtilegt og grípandi lag sem er kjörið að nota til þess að 

þjálfa upp hljóðkerfisvitund. Birte Harksen, sem heldur úti vefsíðunni Börn og Tónlist (e.d.), 

þýddi lagið en sjálf breytti ég útgáfunni. Lagið vinnur með sömu færniþætti og enska lagið. Texti 

lagsins þjálfar upp getu í að taka í sundur hljóð og greina orð í smærri einingar þannig nemandi 

átti sig á að orð er samsett úr mismunandi hljóðum sem er færni sem örvar hljóðkerfisvitundina. 

https://sites.google.com/view/sngbankihonnu/home
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Lagið er sungið sex sinnum í gegn en með mismunandi hætti í hvert skipti, þannig að í fyrsta 

skipti syngja nemendur orðið Snati sem heilt orð, en í næstu fjögur skipti er hvert einstakt 

stafahljóð tekið út koll af kolli. Þannig að þegar lagið er sungið í annað skiptið er því sleppt að 

syngja stafinn s og í staðinn kemur klapp. Í þriðja skiptið sem lagið er sungið er stöfunum s og n 

sleppt og svo koll af kolli þangað til að notað er klapp til þess að tákna öll hljóðin. Í lokaerindinu 

er orðið sungið heilt eins og í fyrsta erindinu. Lagið er skemmtilegt því það sameinar bæði söng 

og verknað – klapp. Það er einnig hægt að gera lagið sjónrænt fyrir nemendur eins og Birte 

Harksen gerði, því lagið er vel til þess fallið. Þannig er hægt að klippa út stafina S, N, A, T, I og í 

hvert skipti sem hljóð er tekið út er látið blað eða hvað sem hendi er næst fyrir stafinn svo 

nemendur átti sig á því að þau eiga að sleppa því að syngja hljóðið og klappa í staðinn. 

  

Lagið Settu orðin saman er stutt lag með miklum endurtekningum þannig að það er mjög auðvelt 

fyrir nemendur að ná tökum á þessum einfalda texta. Þetta er erlent lag sem ég snaraði yfir á 

íslensku og er sungið við lagið Göngum upp gilið sem mörg börn þekkja og fékk ég hugmyndina 

út frá grein Yopp og Yopp (2000, bls. 138). Við þetta lag þjálfast nemendur í því að setja saman 

orðhluta í samsett orð. Börnin syngja lagið í gegn og eftir það kemur kennari með t.d. hugmynd 

að samsettum orðum sem börnin eiga að setja saman eins og ísbíll eða hundakofi. Kennarinn 

slítur orðin í sundur og lætur börnin um að setja þau aftur saman. Þegar nemendur hafa náð 

góðum tökum á stuttum orðum er hægt að fjölga orðhlutum og fara í þriggja eða jafnvel 

fjögurra orðhluta orð eins og bílskúrshurð eða bílskúrshurðaopnari. 

Lagið Hvaða orð á þennan staf? er einnig stutt og grípandi erlent lag sem auðvelt er að ná tökum 

á. Laglínan er byggð á erlenda laginu Jimmy Crack Corn og bjó ég sjálf til íslenska útgáfu en fékk 

hugmyndina að verkefninu í grein frá Phelps (2003, bls. 64). Þetta lag þjálfar börnin í að greina 

upphafshljóð orða og hægt er að syngja það með öllum bókstöfum stafrófsins og skipta út 

stöfum. Þannig getur barn borið kennsl á einhver ákveðin orð. Fyrra erindi lagsins tilgreinir 

stafinn en seinna erindið er sungið þegar nemendur hafa fundið eitthvert orð sem byrjar á 

þessum tiltekna staf sem sungið er um í fyrra erindinu  

 

Íslenska lagið Ég fór í dýragarð í gær eftir Soffíu Vagnsdóttur þjálfar líka upphafsstaf eins og lagið 

Hvaða orð á þennan staf?. Í þessu lagi velja börnin sér sjálf dýr í huganum og reyna að átta sig 

sjálf á því hvaða upphafsstaf dýrið á. Það er samt líka hægt að gera lagið sjónrænt þar sem dýrin 

eru klippt út (börn og tónlist, e.d.). 

  

Lagið Hvaða hljóð er skemmtilegt lag sem æfir börn í því að greina hljóð og vera meðvituð um 

hljóðin. Þannig getur lagið æft upphafshljóð orða en einnig geta börn æft sig í að greina hljóðin 

sem eru í miðju og lok orða. Lagið er erlenda lagið Old MacDonald Had a Farm, sem mörg börn 

þekkja stefið úr, en ég íslenskaði textann og fékk hugmyndina að verkefninu í gegnum grein frá 

Phelps, (2003, bls. 64–66). Þetta lag gefur mikla möguleika þar sem hægt er að nota hvaða hljóð 
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sem er og sömuleiðis hvaða orð sem er, svo hægt er að leika sér mikið með lagið. Þannig er hægt 

að nota sama stafinn í byrjun, miðju og enda orðs eða breyta alltaf til. Eftir að fyrstu tvær 

línurnar hafa verið sungnar: „Hvaða hljóð eiga þessi orð? Hani, hæll og hús?” er mikilvægt að 

gefa nemendum góðan tíma til þess að átta sig á því hvaða hljóð þeir heyra og eftir að þeir hafa 

reynt við svarið og komið með stafinn H er haldið áfram með lagið. Það þarf ekki að æfa öll 

atriðin í sömu söngstund, heldur t.d. byrja á upphafsstafnum í einni söngstund og taka síðan 

miðjuhlutann í annarri og kannski endahljóð í sér söngstund. 

 

Lagið Nafnalagið er lag þar sem líka hægt er að æfa upphafshljóð á nöfnum nemenda en einnig 

er hægt að skoða stafinn sem kemur fyrir í endann á nafninu. Þetta lag getur verið skemmtilegt 

að nota þar sem nemendum finnst gaman að syngja lög þar sem þeir tengja við sjálfa sig. Einnig 

er skemmtilegt að æfa sig á að klappa atkvæðin á nafninu sínu eftir að búið er að syngja. Þannig 

læra börnin að orð geta skiptst niður eftir atkvæðum. Þetta lag hefur verið mjög vinsælt og gott 

fyrir t.d. nýja kennara að nota, bæði til að efla hljóðkerfisvitundina og eins til að kynnast hópnum 

og læra nöfnin. 

  

Lagið Fiskalagið er mjög vinsælt inni á leikskólum og eitthvað sem flestir sem hafa unnið í 

leikskóla þekkja. Það er með mjög grípandi viðlagi sem hægt er að nýta sér til þess að þjálfa 

hljóðkerfisvitund en þegar viðlagið er sungið er tilvalið að breyta um hljóð fremst í orðunum og 

efla nemendur í því að skipta um hljóð í orðunum og fá þá til að átta sig á einstaka hljóðum sem 

mynda talmálið. Þannig væri hægt að segja „sa, sa, sú, sú, sa, sa sú” eða „ha, ha, hú, hú, ha, ha, 

hú” í staðinn fyrir upprunalega textann. Þetta er hægt að leika sér með í mörgum öðrum 

sönglögum og tilvalið að nýta sér þetta þar sem börnum finnst þessi verknaður mjög 

skemmtilegur. 

 

Erlenda lagið Hver er í búðinni? æfir nákvæmlega það sama og Fiskalagið en þegar börnin syngja 

kaflann: Fí, fæ, fiddlí Æ ó er tilvalið að breyta um hljóð. Þetta lag kann þó að vera enn 

skemmtilegra fyrir börnin heldur en Fiskalagið að syngja þar sem það er hægt að breyta um nöfn 

í hvert skipti sem það er sungið og þá er hægt að skiptast á að nota nöfnin á öllum nemendum á 

deildinni. Laglínan er byggð á laginu Someone in the Kitchen with Dinah, en ég íslenskaði textann 

fyrir þetta verkefni og fékk hugmyndina úr grein frá Phelps (2003, bls. 67). Eins og Nafnalagið 

hér að ofan hefur þetta lag einnig þann kost að tengja við nöfn nemenda sem börnunum finnst 

yfirleitt mjög gaman. 

  

Erlenda lagið Hvað er orðið er er tilvalið að nota í vinnu með hljóðkerfisvitund þar sem það er 

stutt og grípandi og nemendur eiga auðvelt með að læra það. Lagið er byggt á laglínu lagsins If 

You’re Happy and You Know It sem flest börn þekkja, en ég setti íslenskan texta við lagið og fékk 

hugmyndina frá Phelps (2003, bls. 69). Börnin syngja lagið og eftir það segir kennari orð þar sem 
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búið er að greina það í stök hljóð eins og /í/–/s/ og nemendur svara með því að segja hvert orðið 

er með því að reyna að tengja hljóðin saman. Þannig æfir þetta nemendur í að tengja saman 

hljóðeiningar orða og búa til orð. Það er svo einnig hægt að vinna með lengri orð þegar börnin 

eru orðin fær um að tengja saman stutt orð  

 

Erlenda lagið  Hlustaðu á orðið er einn eitt lagið sem getur þjálfað upp færni hljóðkerfisvitundar 

og kann þetta að vera svolítið erfitt fyrir yngri aldurshópa. Laglínan er byggð á laginu Twinkle, 

Twinkle Little Star en textinn íslenskaður af mér og hugmyndina fékk ég úr grein frá Phelps 

(2003, bls. 70–71). Þetta lag þjálfar nemendur í að sundurgreina hvert einasta hljóð í orði og 

eykur næmni þeirra fyrir einstaka hljóðum. 

 

Lagið Við klöppum atkvæði er einfalt lag þar sem börnin velja sér sitt dýr eftir að búið er að 

syngja textann og tækifærið nýtt til þess að klappa atkvæðin í heiti dýranna. Viðlag lagsins er 

byggt á laginu Meistari Jakob, en texti og hugmynd kemur frá Birte Harksen. Þannig eru börnin 

gerð meðvituð um að orðin skiptast upp í atkvæði og þau fengin til þess að átta sig á 

mismunandi lengd orða. Einnig er sniðugt að gera lagið sjónrænt þar sem hægt er að prenta út 

dýr og leggja á gólfið og börnin geta valið sér dýr af gólfinu. Ef það er hákarl á gólfinu og einhver 

velur það þá á barnið að skipta orðinu hákarl upp í atkvæði (Börn og tónlist, e.d.). Þannig væri 

hægt að vinna með hvað sem er, ekki bara dýr. Það væri hægt að byrja með tveggja atkvæða 

orða eins og t.d. hundur eða hestur. Þegar barnið hefur náð valdi á þessari færni er hægt að 

skoða þriggja atkvæða orð, eins og t.d. rennibraut eða leikvöllur  

 

7.2 Söngstund sem eflir orðaforða 

Söngstundir með sönglögum sem er ætlað að efla orðaforða barna er hægt að útfæra á ýmsa 

vegu. Það er skemmtilegt og gagnlegt að að nota sönglög fyrir eitthvert ákveðið þema, t.d. væri 

hægt að nota orð yfir líffæri eða líkamann. Fyrir þau yngri væri hægt að kenna litina í gegnum 

Litalagið og sýna þeim þá litina á meðan á spjöldum t.d. Einnig er hægt að vera með dót í 

ýmiskonar litum til þess að sýna eða tréliti eða hvað sem kennara dettur í hug. Einnig finnst 

börnum skemmtilegt að teikna upp lögin og hef ég reynslu af þannig vinnu með 

leikskólabörnum. Þá er kafað dýpra í hvert einasta orð í lögunum og þá læra börnin merkingu 

allra orðanna. Þegar búið er að teikna upp heilt lag er síðan hægt að hengja teikninguna af laginu 

upp á vegg og börnin geta sungið textann og eru fljótari að læra hann. Þannig læra þau orðin í 

textanum og merkingu þeirra fyrr og bæta við orðaforðann í leiðinni. Þessi leið hefur kosti og 

galla en hún er seinleg og það gæti tekið nokkra daga að teikna lagið upp. Kostirnir við þetta eru 

hins vegar að börnin læra heilmikið af nýjum orðum og merkingu í þessu ferli og sömuleiðis er 

hægt að nota hvaða lag sem er til þess að teikna upp. Svo ef kennarar vilja kennara börnunum 

einhver ákveðin hugtök þá er alltaf rosalega gaman að semja nýtt lag eða semja nýjan texta við 
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vel þekkt lag sem krökkunum finnst skemmtilegt. Það eru til nokkur sönglög sem eru kjörin til 

þess að efla orðaforða barna og mun ég gera grein fyrir þeim hér ásamt útskýringum á því 

hvernig þau geta þjálfað upp orðaforða (sjá viðauka B). 

 

Lagið Á Sprengisandi er skemmtilegt lag til þess að efla orðaforða en í laginu er gott dæmi um 

samheiti orða þannig að börnin átti sig á því að sama merking geti verið til í mörgum orðum. Í 

laginu koma fyrir samheiti orðsins hestur sem börnin hafa eflaust ekki heyrt áður eins og: 

Drösull, gandur og klár. Fleiri lög er hægt að nota til að auka orðaforðann og skoða samheiti orða 

eins og að orðið lonníettur þýðir gleraugu í laginu Lonníetturnar og þegar tölustafirnir leggja 

plöggin sín á gólfið í Talnalaginu þýðir það að þeir séu að leggja fötin sín á gólfið. Einnig er 

Talnalagið kjörið til þess að kenna talningu. 

  

Lagið Höfuð, herðar, hné og tær þekkja eflaust flestir og það er skemmtileg leið að nota lög til 

þess að þjálfa upp orðaforða tengdan líkamanum. Í viðaukanum má sjá annað erindi af laginu 

sem búið hefur verið til þannig að hægt sé að bæta við fleiri líkamshlutum. Þannig er tilvalið að 

leika sér með lagið og búa til ný erindi og nýja þekkingu fyrir börnin. Ef unnið er með þema um 

líkamann er tilvalið að bæta við fleiri lögum um hann til þess að skoða orðaforða varðandi 

líkamann eins og Ég heyri svo vel. Ef einhver er virkilega klár að semja texta má búa til svona 

texta um líffærin, dýrin eða þema um hvað sem kennarann langar að efla hverju sinni. 

 

Lagið Gulur, rauður, grænn og blár er tilvalið að syngja með börnum sem eru í yngri kantinum 

sem hafa ekki enn náð tökum á litunum. Hér gæti verið góð hugmynd að hafa litina sjónrænt 

fyrir framan börnin svo þau átti sig á því hvaða litur er hver.  

  

Lagið Hesturinn minn er hægt að nota á fjölbreyttan máta. Það er bæði hægt að efla þekkingu á 

litunum og sömuleiðis er hægt að efla flokk sagnorða og flokk dýra. Þannig er hægt að skipta um 

liti, dýr og sagnorð eins og kennara lystir. (Börn og tónlist, e.d.) 

  

Lagið Syngjand hér, syngjandi þar er fyndið og grípandi lag sem allir nemendur samkvæmt minni 

reynslu elska að syngja. Í laginu er hægt að skoða orðaforðann og einstaka orð sem nemendur 

skilja ekki eins og andvígur, klókur, vís, hvasst og undirleitur. Þá er um að gera að staldra við í 

smástund og ræða orðin með börnunum og efla skilning á orðunum. Sömuleiðis er gaman að 

skoða orðin í lögunum Krummi svaf í klettagjá og Siggi var úti en það má segja að sá flokkur 

sönglaga sem æfir orðaforða sé mjög stór og flest lög gætu fallið í þennan flokk. Þá er bara 

kennarans að finna hæfileg þemu sem henta aldri barnanna og vekja áhuga þeirra.  
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7.3 Söngstund sem eflir rím 

Söngstundir með sönglögum sem ríma eru ætlaðar til að efla rímvitund barna í gegnum sönginn. 

Höfundi finnst mikilvægt að hafa lögin skemmtileg, hressandi og grípandi og ekki er verra ef 

textinn er fyndinn, en börnum finnst það alltaf mjög skemmtilegt og það nær sömuleiðis vel 

athygli þeirra. Þegar lög með rími eru valin er mikilvægt að velja mismunandi tegundir af rími, 

þannig geta börn sungið venjuleg leikskólalög með rími, en einnig hefur verið sýnt fram á að 

gagnlegt hefur verið að vinna með stuðlun í lögum (Bradley og Bryant, 1983). Þar er markmiðið 

að efla börn í að greina sama staf í upphafi orða sem standa nálægt hvert öðru og svo þau átti sig 

á líkindunum með orðunum. Dæmi: Stebbi stóð á ströndu og var að troða strý. Svo er 

mikilvægast að börnin fái að spreyta sig sjálf á rími í lögum til þess að fá tilfinningu fyrir því hvaða 

orð ríma með því að prófa sjálf.   

Nokkur sönglög eru kjörin til þess að efla rímvitund barna og mun ég fjalla um þau hér ásamt 

útskýringum á því hvernig þau geta þjálfað upp rímvitund og hjálpað nemendum að fá tilfinningu 

fyrir hljóðunum sem koma fyrir í orðunum (sjá viðauka C). 

 

Lagið Könguló á gólfinu er vinsælt erlent lag þar sem skemmtilegt rím og hreyfingar tvinnast 

saman. Laglínan er byggð á laginu If You’re Happy and You Know It og er íslenskað af Birte 

Harksen og eiginmanni hennar, Baldri Kristinssyni. Þegar köngulóin í laginu er á maganum þá 

leika börnin könguló á maganum á sér og sömuleiðis þegar hún er í hárinu eða á fætinum. Einnig 

hoppa börnin og stappa þegar það kemur fram í laginu. (Börn og tónlist, e.d.). 

  

Lagið Niðri við tjörn er einstaklega skemmtilegt rímlag sem er bæði grípandi og með góðum 

húmor fyrir unga nemendur sem gerir lagið vinsælt meðal barna. Laglínan er byggð á laginu 

Down by the Bay en íslensk þýðing er eftir mig en hugmyndin af þessu verkefni fékk ég í 

gegnum grein frá Yopp og Yopp (2000, bls. 137). Þegar búið er að syngja þær vísur sem eru til 

staðar geta  nemendur fengið að spreyta sig sjálfir á rími og ætlunin er að reyna að finna rím 

sem er fyndið og skemmtilegt eins og er í laginu sjálfu: „Hefur þú nokkuð séð fíl sem keyrir bara 

bíl?”. 

  

Lagið Hvað af þessum orðum ríma? er skemmtilegur rímleikur fyrir börnin en laglínan er byggð á 

erlenda laginu Mary Had a Little Lamb en ég bjó til íslenskan texta við lagið og fékk hugmyndina 

frá Hill–Clarke og Robinson (2004). Lagið býður upp á marga möguleika í söngstundunum, en 

kennarinn getur t.d. notað hvaða orð sem er í lok lagsins. Þannig er hægt að velja bæði einföld 

orð og stutt og færa sig svo yfir í erfiðari orð og lengri eftir því sem færnin eykst.   

  

Lagið Ýmsar vísur eru öðruvísi en skemmtilegir lagabútar sem hjálpa börnum að greina líkindi 

hljóða í upphafi orðanna. Laglínan er byggð á erlenda laginu Peter Piper en ég bjó til íslenska 
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útgáfu. Það er einfalt og fljótlegt að búa til svona vísur og hægt er að nota hvaða staf sem er. Það 

er líka skemmtilegt að leyfa nemendum að spreyta sig á að búa til svona vísu.  

  

Lagið Datt í sjóinn er sungið við íslenska barnalagið Berta bakarísterta og er grípandi og 

skemmtilegt lag þar sem hægt er að nota nöfnin á nemendum inn í auðu línurnar en nemendur 

hafa alltaf gaman að fyndnum textum þar sem nöfnin á þeim koma fyrir.  Það er skemmtilegt við 

þetta líka að það er hægt að leyfa börnunum að spreyta sig á einhverju fyndnu og skemmtilegu 

rími. 

 

Lagið Syngjandi hér, syngjandi þar sem ég nefndi sem lag til að efla orðaforðann, er líka 

skemmtilegt lag að syngja inni í leikskólum til að æfa rím Þetta lag er því gott dæmi um það sem 

hægt er að nota til þess að efla fleiri en eina færni. Laglínan er grípandi og textinn fyndinn og 

nær sérstaklega vel til barna. Gott er að hafa í huga að mörg lög geta verið að æfa mismunandi 

hluti og hægt að nota mörg orðaforðalögin í öðrum tilgangi, t.d. eins og rímþjálfun líka. 

Sömuleiðis er lagið Ryksugan á fullu vinsælt og grípandi og er skemmtilegt að bæta inn í 

hreyfingum í leiðinni sem börn hafa alltaf gaman að, eins og að klappa og stappa.  

 

Lagið Kanntu að ríma? er skemmtilegt leikskólalag sem fjallar um rím og það kemur fyrir 

allskonar rím í laginu. Lagið býður einnig  upp á möguleikann að búa til nýtt rím eða breyta því 

sem fyrir er og gera það jafnvel með börnunum ef þau treysta sér til. Þannig er hægt að bæta við 

þeirra eigin sköpun sem er líka alltaf gaman fyrir börnin (Börn og tónlist, e.d.). 
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8 Lokaorð 

Söngur hefur mismunandi gildi og tilgang fyrir hvert og eitt okkar, hvort sem hann er félagslegt 

áhugamál, atvinna eða einungis gleðigjafi. Söngurinn hefur þó svo miklu meira upp á að bjóða og 

sérstaklega þegar kemur að kennslu ungra barna. Rannsóknarspurningin sem lagt var af stað 

með í upphafi er hvort að tónlistariðkun með börnum, og þá sérstaklega söngur, geti eflt 

færniþætti læsis og haft þar af leiðandi jákvæð áhrif á komandi lestrarnám leikskólabarna. Það er 

ljóst af niðurstöðum rannsókna að vel sé hægt að vinna með tónlist og læsi saman og ætti að 

nýta það til fulls. 

Í ritgerðinni voru skoðaðir sérstaklega fjórir færniþættir sem sýna tengingu við lesfærni: 

Hljóðkerfisvitund, orðaforði, rím og hrynjandi og sýna niðurstöður rannsókna mikinn ávinning af 

því að vinna með sönglög til þess að efla læsi. Sönglög hafa marga eiginleika sem rannsóknir sýna 

að styðji við alla þessa þætti í gegnum markvissa kennslu. Sönglögin fela í sér sjóð af 

fjölbreyttum málhljóðum sem er mikilvægt til þess að styrkja hljóðkerfisvitund auk þess sem 

fjörug og grípandi kennsla hentar vel til þjálfunar á þáttum hljóðkerfisvitundar. Þessi greiði 

aðgangur að hljóðum og sömuleiðis rími, þar sem aðaleinkenni sönglaga er rím, hentar 

einstaklega vel til þess að efla rímvitund barna og sömuleiðis hafa leikskólalög miklar 

endurtekningar og hafa að geyma dýrmætan orðaforða sem heyrist ekki endilega í daglegu máli 

en hentar vel til þess að auka orðaforða ungra barna. Ásamt öllum þessum eiginleikum eru 

leikskólalög frekar einföld, stutt og grípandi sem hjálpar öllum þessum þremur færniþáttum.  

Miðað við hversu mikill ávinningurinn er af söngnum, við að þjálfa upp færni í byrjendalæsi 

og að hann sé mest notaða tónlistarform leikskóla, kemur á óvart hversu lítið pláss tónlistin fær 

yfir höfuð í Aðalnámskránni og myndi ég vilja sjá hann fá aukið rými þar til þess að undirstrika 

enn betur mikilvægi söngs með börnum. Mín kenning er sú að kennara skorti sjálfstraust til þess 

að efla sönginn í kennslustofunni og að þá vanti bæði tíma til þess að undirbúa sig til kennsluna 

en einnig held ég að það sé skortur á viðeigandi kennsluefni. Það er örugglega erfitt að vera 

starfsmaður í leikskóla með engan grunn í tónlist og eiga að halda markvissar söngstundir með 

börnunum. Því væri sniðugt að reyna að búa til sameiginlegan rafrænan hugmyndabanka fyrir 

starfsmenn leikskóla og aðra sem vinna með börnum sem stuðningur til þess að nálgast 

markvisst kennsluefni í söng. Ég er viss um að það myndi gefa kennurum réttu tólin og aukið 

sjálfstraust til þess að vera með samverustundir sem innihalda söng.  

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að söngur og sönglög séu frábær leið til náms og 

þroska sem kennarar ættu að nýta sér markvisst í kennslu í meira mæli en gert er. Söngur eykur 

marga færniþætti sem tengjast máli og læsi samkvæmt rannsóknum og getur reynst góður 

undirbúningur fyrir leikskólabörn áður en upp í grunnskólann er komið. Það er því von mín að 

þetta verkefni, ásamt hugmyndabankanum, geti hjálpað kennurum að koma sér af stað við að 

nýta sér sönginn markvisst í kennslu ungra barna. 
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  Viðauki A: Sönglög sem efla hljóðkerfisvitund 

 

Hvað er orðið? 

Ef þú veist hvað orðið er, rétt’upp hönd 

ef þú veist hvað orðið er, rétt’upp hönd 

ef þú veist hvað orðið er 

skaltu segja hvað það er 

ef þú veist hvað orðið er, rétt’upp hönd. 

(Höfundur lags: Óþekktur; Þýðing texta: Höfundur) 

 

Ég fór í dýragarð í gær 

Ég fór í dýragarð í gær 

og gettu hvað ég sá? 

Ég fór í dýragarð í gær 

og gettu hvað ég sá? 

  

[E.t.v. Hvað sást þú? 

barn: "Ég sá fíl"] 

  

F-F-F-F 

Fílinn þar ég sá. 

(Höfundur lags og texta: Soffía Vagnsdóttir) 

 

Fiskalagið  

Nú skulum við syngja um fiskana tvo 

sem ævi sína enduðu í netinu svo, 

þeir syntu og syntu og syntu´ út um allt 

en mamma þeirra sagði „vatnið er kalt“. 

  

Ba ba bú ba ba bú  

Ba ba bú ba ba bú  

þeir syntu og syntu og syntu´ út um allt 

en mamma þeirra sagði „vatnið er kalt”. 

  

Annar hét Gunnar en hinn hér Geir, 

þeir voru pínulitlir báðir tveir, 

þeir syntu og syntu og syntu´ út um allt 

en mamma þeirra sagði „vatnið er kalt”. 
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Ba ba bú ba ba bú  

Ba ba bú ba ba bú  

Þeir syntu og syntu og syntu´ út um allt 

en mamma þeirra sagði „vatnið er kalt”. 

(Höfundur lags og texta: Óþekktur) 

  

Hlustaðu á orðið 

Hlustum saman 

á orðið nú 

og segið mér öll hljóðin 

þau eru þrjú. 

  

(Hægt) 

/R/ er eitt hljóð 

/o/ er næst/ 

/k/ er þriðja 

Úr þessu hefur ræst. 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur) 

 

Hvaða hljóð eiga þessi orð? 

 

Í byrjun orðs 

Hvaða hljóð eiga þessi orð? 

hani, hæll og hús 

(bíða eftir svari frá börnum) 

/h/ er hljóðið sem orðin eiga 

hani, hæll og hús 

það er /h/, /h/ hér, og /h/, /h/ þar 

hér er /h/, þarna er /h/, allstaðar /h/ 

/h/ er hljóðið sem orðin eiga 

hani, hæll og hús. 

  

Hvaða hljóð eiga þessi orð? 

belja, bíll og búr 

(bíða eftir svari frá börnum) 

/b/ er hljóðið sem orðin eiga: 

belja, bíll og búr 

það er /b/, /b/ hér, og /b/, /b/ þar 
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hér er /b/, þarna er /b/, allstaðar /b/ 

/b/ er hljóðið sem orðin eiga: 

belja, bíll og búr. 

  

Hvaða hljóði byrja þessi orð á? 

api, afi og afmæli 

(bíða eftir svari frá börnum) 

/a/ er hljóðið sem þessi orð byrja á: 

api, afi og afmæli 

það er /a/, /a/ hér, og /a/, /a/ þar 

hér er /a/, þarna er /a/, allstaðar /a/ 

/a/ er hljóðið sem þessi orð byrja á: 

api, afi og afmæli. 

  

Í miðju orða 

Hvaða hljóð er í miðjunni? 

búr, lúr, súr 

(bíða eftir svari frá börnum) 

/ú/ er hljóðið í miðjunni 

búr, lúr, súr 

það er /ú/ /ú/ hér, og /ú/ /ú/ þar 

hér er /ú/, þarna er /ú/ allstaðar /ú/ 

/ú/ er hljóðið í miðjunni 

búr, lúr, súr. 

  

Hvaða hljóð er í miðjunni? 

teppi, koppur, loppa 

(bíða eftir svari frá börnum) 

/pp/ er hljóðið í miðjunni 

teppi, koppur, loppa 

það er /pp/ hér, og /pp/ þar 

hér er /pp/, þarna er /pp/ allstaðar /pp/ 

/pp/ er hljóðið í miðjunni 

Teppi, koppur, loppa. 

  

Í lok orða 

Hvaða hljóð enda orðin á? 

lak, bak, þak 
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(bíða eftir svari frá börnum) 

/k/ er hljóðið sem orðin enda á 

lak, bak, þak 

það er /k/ /k/ hér, og /k/ /k/ þar 

hér er /k/, þarna er /k/ allstaðar /k/ 

/k/ er hljóðið sem orðin enda á 

lak, bak, þak. 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur) 

 

Hvaða orð á þennan staf?  

Hvaða orð á stafinn D? 

hvaða orð á stafinn D? 

hvaða orð á stafinn D? 

það verður að byrja D. 

  

Dúkka er orð sem byrjar á D 

dúkka er orð sem byrjar á D 

dúkka er orð sem byrjar á D 

dúkka byrjar á D. 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur) 

 

Hver er í búðinni? 

Það er einhver í búðinni með Erlu 

einhver sem við þekkjum 

það er einhver í búðinni með Erlu 

sem spilar á píanó, og syngur: 

fí, fæ, fiddlí Æ ó 

fí, fæ, fiddlí Æ ó-ó-ó-ó 

fí, fæ, fiddlí Æ óóóóó 

Og spilar á píanó. 

(Höfundur lags: Óþekktur; Þýðing texta: Höfundur)  

   

Nafnalagið 

Nú skulum við segja hvað við heitum, 

nú skulum við segja hvað við  heitum, 

hvað heitir þú? 

k-k, Kári, k, k, k 

k-k, Kári, k, k, k. 
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Nú skulum við segja hvað við heitum, 

nú skulum við segja hvað við  heitum, 

hvað heitir þú? 

a-a Aníta, a, a, a 

a-a Aníta, a, a, a. 

(Höfundur lags og texta: Óþekktur) 

 

Settu orðin saman  

Settu, settu, settu þessi orð 

settu þessi orð saman. 

Settu, settu, settu þessa orð 

settu þessi orð saman. 

  

Kennari: leik (pása) skóli (krakkarnir svara: „leikskóli”). 

Kennari: fata (pása) skápur (Krakkarnir svara: „fataskápur”). 

Kennari: bóka (pása) hilla (Krakkarnir svara: „bókahilla”). 

Kennari: bíl (pása) skúr (Krakkarnir svara: „bílskúr”). 

Kennari: sjón (pása) varp (Krakkarnir svara: „sjónvarp”). 

(Höfundur lags: Þórður Kristleifsson; Þýðing texta: Höfundur) 

 

S-N-A-T-I 

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 

S-N-A-T-I 

S-N-A-T-I 

S-N-A-T-I 

og hundurinn hét Snati. 

 

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 

(Klapp)-N-A-T-I 

(Klapp)-N-A-T-I 

(Klapp)-N-A-T-I 

og hundurinn hét Snati. 

 

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 
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(Klapp)- (Klapp)-A-T-I 

(Klapp)- (Klapp)-A-T-I 

(Klapp)- (Klapp)-A-T-I 

og hundurinn hét Snati. 

 

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-T-I 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-T-I 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-T-I 

og hundurinn hét Snati. 

  

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-I 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-I 

(Klapp)- (Klapp)- (Klapp)- (Klapp)-I 

og hundurinn hét Snati. 

  

Jón litli hann átti hund 

og hundurinn hét Snati 

S-N-A-T-I 

S-N-A-T-I 

S-N-A-T-I 

og hundurinn hét Snati. 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur)  

 

Við klöppum atkvæði  

Við klöppum atkvæði 

við klöppum atkvæði 

hvaða dýr? 

hvaða dýr? 

(Höfundur lags: Óþekktur; Þýðandi texta: Birte Harksen)  
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Viðauki B: Sönglög sem efla orðaforða 

 

Á Sprengisandi 

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rennur sól á bak við Arnarfell, 

hér á reiki er margur óhreinn andinn, 

úr því fer að skyggja á jökulsvell. 

:/: Drottinn leiði drösulinn minn 

drjúgur verður síðasti áfanginn. :/: 

  

Þei, þei, þei, þei, þaut í holti tófa, 

þurran vill hún blóði væta góm, 

eða líka einhver var að hóa 

undarlegum digrum karlaróm. 

:/: Útilegumenn í Ódáðahraun 

eru kannski´að smala fé á laun :/: 

  

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rökkrið er að síga á Herðubreið, 

álfadrottning er að beisla gandinn, 

ekki´ er gott að verða´ á hennar leið. 

:/: Vænsta klárinn vildi´ ég gefa til 

að vera kominn ofan í Kiðagil. :/: 

(Höfundur lags: Sigvaldi Kaldalóns; Höfundur texta: Grímur Thomsen) 

 

Ég heyri svo vel  

Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa, 

ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa, 

ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa, 

heyri hárið vaxa, 

heyri neglurnar lengjast, 

heyri hjartað slá. 

 

Þú finnur það vel, allt færist nær þér, 

þú finnur það vel, þú kemur nær mér, 

þú finnur það vel, allt fæðist í þér, 

andlitin lifna 
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og húsin dansa 

og vindurinn hlær. 

 

Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa, 

ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa, 

ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa, 

heyri hárið vaxa, 

heyri neglurnar lengjast, 

heyri hjartað slá. 

 

Þú finnur það vel, allt færist nær þér, 

þú finnur það vel, þú kemur nær mér, 

þú finnur það vel, allt fæðist í þér, 

andlitin lifna 

og húsin dansa 

og vindurinn hlær. 

(Höfundur lags og texta: Ólafur Haukur Símonarsson) 

 

Gulur, rauður, grænn og blár 

Gulur, rauður, grænn og blár 

svartur, hvítur, fjólublár 

brúnn, bleikur, banani 

appelsína talandi, 

gulur, rauður, grænn og blár 

svartur, hvítur, fjólublár. 

(Höfundur lags og texta: Óþekktur ) 

  

Hesturinn minn 

Sjáðu hestinn minn. 

Sjáðu hestinn minn. 

Sjáðu hestinn minn, hann er fallegur! 

Hesturinn minn hann er rauður og kann að fljúga,  

rauður og kann að fljúga,     

rauður og kann að fljúga. 

(Höfundur lags: Ole Steenen; Þýðandi texta: Birte Harksen) 

 

Höfuð herðar hné og tær 

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

höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

(Höfundur lags: Erlent þjóðlag; Þýðandi texta: Hermann Ragnar Stefánsson) 

  

:,:Hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls.:,: 

Bringa, magi, bak og rass, 

hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls. 

(Höfundur lags: Erlent þjóðlag; Þýðandi texta: Óþekktur) 

  

Krummi svaf í klettagjá 

Krummi svaf í klettagjá 

kaldri vetrarnóttu á, 

:/: verður margt að meini, :/: 

  

Fyrr en dagur fagur rann 

freðið nefið dregur hann, 

:/: undan stórum steini :/: 

  

Allt er frosið úti gor 

ekkert fæst við ströndu mor, 

:/: svengd er metti mína, :/: 

  

Ef að húsum heim ég fer 

heimafrakkur bannar mér, 

:/: seppi úr sorpi að tína. :/: 

  

Á sér krummi ýfði stél, 

einnig brýndi gogginn vel, 

:/: flaug úr fjallagjótum, :/: 

  

Lítur yfir byggð og bú, 

á bæjum fyrr en vakna hjú, 

:/: veifar vængjum skjótum. :/: 

  

Sálaður á síðu lá 

sauður feitur garði hjá, 

:/: fyrrum frár á velli, :/: 
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Krunk, krunk, nafnar, komið hér 

krunk, krunk því oss búin er, 

:/: krás á köldu svelli. :/: 

(Höfundur lags: Gunnar Þórðarson; Höfundur texa: Jón Thoroddsen)  

 

Lonníetturnar 

Ég lonníetturnar lét á nefið 

svo lesið gæti ég frá þér bréfið. 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

því lifað gæti ég ei án þín. 

La la la la la la, ljúfa. 

a la la la la la, ljúfa. 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

því lifað gæti ég ei án þín. 

(Höfundur lags og texta: Ásgeir Jónsson) 

   

Siggi var úti 

Siggi var úti með ærnar í haga, 

allar hann hafði þær suður í mó. 

Smeykur um holtin var hann að vaga, 

viss'ann að lágfóta dældirnar smó. 

Gagg, gagg, gagg, sagði tófan á grjóti. 

Gagg, gagg, gagg, sagði tófan á grjóti. 

Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti, 

aumingja Siggi, hann þorir ekki heim. 

  

Siggi varð smeykur, er sótti hann kýrnar, 

suður hjá Tungu þær voru á beit. 

Svitnaði af ótta um ennið og brýrnar, 

er ólukku bolann í Tungu hann leit. 

Bö, bö, bö, segir bolinn í Tungu. 

Bö, bö, bö segir bolinn í Tungu. 

Að mæta því óféti er ei fyrir gungu, 

aumingja Siggi fór grátandi heim. 

  

Pabbi hann sendi hann Sigga út að Bakka, 

Siggi svo glaður í hjartanu varð. 

Úti við túnið var hann að vakka, 
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er Vaskur kom hlaupandi út fyrir garð. 

Voff voff voff sagði Vaskur á Bakka. 

Voff voff voff sagði Vaskur á Bakka. 

Honum er illa við ókunna krakka, 

aumingja Siggi hljóp grátandi heim. 

  

Dag einn var Siggi að dunda við ána, 

dálítinn tíma í næði og ró. 

Með ofsa og bræði, í koll þessum kjána, 

krían úr hólmanum vængjunum sló!. 

Krí, krí krí! Segir krían við ána. 

Krí, krí, krí! Segir krían við ána. 

Siggi af ótta fór allur að blána, 

og aumingja snáðinn hljóp grátandi heim. 

  

Loks komst hann Siggi í kynni við krumma, 

kjáninn upp í gilið að hreiðrinu smaug. 

Á höfuð hans féll ofurleiðinleg lumma, 

um leið og hann Krummi að hreiðrinu flaug. 

Krunk, krunk, krunk! Segir Krumminn við gilið. 

Krunk, krunk, krunk! Segir Krumminn við gilið. 

Honum fannst eflaust hann ætti það skilið, 

en aumingja Siggi fór grátandi heim. 

(Höfundur lags: Norskt þjóðlag; Þýðandi texta: Jónas Jónsson frá Hrafnagili) 

 

Syngjandi hér, syngjandi þar 

Einu sinni ég átti kú. Einu sinni ég átti kú. 

Hún sagði ekki mö heldur ba, ba, bú, 

já býsna skrýtin var kýrin sú. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar, 

syngjandi geng ég allsstaðar. 

Sí og æ, æ og sí aldrei fæ ég nóg af því. 

  

Einu sinni átti ég geit. Einu sinni átti ég geit. 

Hún fékkst aldrei til að fara á beit, 

því feimin var hún og undirleit. 
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Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti hrút, og hann var grár. 

Ég átti hrút, og hann var grár. 

Svo skipti´hann um lit og eftir ár, 

hann orðinn var næstum því fjólublár. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Og þegar ringdi og það var hvasst, 

þá fékk hann alltaf gigtarkast. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti klár sem Kappi hét. 

Ég átti klár sem Kappi hét. 

Og ef ég hnakk minn á hann lét, 

hann útaf lagðist og stundi og grét. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Hann aldrei söng, jafnvel ekki þó 

að undir væri leikið á píanó. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Hann var andvígur því að eltast við mýs, 

en át bara kökur og rjómaís. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðandi texta: Jónas Árnason)  
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Talnalagið 

Einn og tveir 

inn komu þeir, 

þrír og fjórir, 

furðustórir, 

fimm, sex, sjö og átta, 

svo fóru þeir að hátta. 

Níu, tíu, ellefu' og tólf, 

lögðu plöggin sín á gólf, 

svo fóru þeir að sofa 

og sína drauma lofa. 

En um miðjan morgun 

hún mamma vakti þá, 

þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán, 

fætur stukku á. 

Svo fóru þeir að smala 

suður fyrir á, 

sautján, átján lambærnar 

sáu þeir þá, 

nítján voru tvílembdar 

torfunum á, 

tuttugu sauðirnir 

suður við sel. 

Teldu nú áfram 

og teldu nú vel. 

(Höfundur lags og texta: Skráð eftir Ástu Ketilsdóttur frá Fjalli) 
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Viðauki C: Sönglög sem efla rím 

 

Datt í sjóinn 

________ datt í sjóinn 

og missti af sér skóinn. 

Pollý, vollý, dúllý, vollý dei. 

  

Svo kom ________ upp úr sjónum og 

hélt á stóra skónum. 

Pollý, vollý, dúllý, vollý dei. 

  

_________ datt í brunninn 

og missti af sér munninn. 

  

__________ datt í sefið 

og missti af sér nefið. 

  

__________ datt í pollinn 

og missti af sér kollinn. 

  

__________ datt í kökuna 

og missti af sér hökuna. 

  

__________ datt í ána 

og missti af sér tána. 

(Höfundur lags og texta: Óþekktur) 

 

Hvað af þessum orðum ríma? 

Hvað af þessum orðum ríma? 

orðum ríma, orðum ríma. 

Hvað af þessum orðum ríma? 

____, ____,   og  ____ 

(Hús), (bolli) og (mús). 

 (Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur)  

 

Kanntu að ríma 

Viltu segja mér hvað rímar við lúðrasveit? 

það er fjallageit! Það er fjallageit! 
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Viltu segja mér hvað rímar við barnakór? 

það er eyrnastór! Það er eyrnastór! 

  

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

já, það kann ég, svei mér þá! 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

já, það kann ég, svei mér þá! 

  

Viltu segja mér hvað rímar við nótnabók? 

Það er diet coke! Það er diet coke! 

Viltu segja mér hvað rímar við plötusnúð? 

það er fatabúð! Það er fatabúð! 

  

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

já, það kann ég, svei mér þá! 

Kanntu að ríma? Kanntu að ríma? 

Já, það kann ég, svei mér þá! 

(Höfundur lags: John Høyby; Texti: Höfundur óþekktur) 

 

Könguló á gólfinu 

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu (x2). 

Hvað er hún að gera inni 

hér í íbúðinni minni? 

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu. 

  

Það er könguló sem spinnur vef á fætinum (x2). 

Ég stappa fótunum og hoppa 

en hún ætlar ekki’ að stoppa! 

Það er könguló sem spinnur vef á fætinum. 

  

Það er könguló sem spinnur vef á maganum (x2). 

Og svo hunsar hún mig bara 

er ég segi’ henni að fara! 

Það er könguló sem spinnur vef á maganum. 

  

Það er könguló sem spinnur vef á hálsinum (x2). 

Nei, nú fór hún yfir strikið 

þetta kitlar allt of mikið! 
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Það er könguló sem spinnur vef á hálsinum. 

  

Það er könguló sem spinnur vef á nefinu (x2). 

Það getur varla orðið verra 

því hún fær mig til að hnerra! 

Það er könguló sem spinnur vef á nefinu… Atjúú! 

  

Það er könguló sem spinnur vef í hárinu (x2). 

Svo nú fer ég bara' í sturtu 

til að skola henni' í burtu! 

Það er könguló sem spinnur vef  í hárinu. 

  

… en nú hoppar hún af! 

  

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu (x2). 

Hún á ekki' að vera inni 

hér í íbúðinni minni! 

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu. 

(Höfundur lags: Óþekktur; Höfundur texta: Birte Harksen)  

  

Niðri við tjörn 

Niðri við tjörn 

þar sem grasið vex 

heim til mín 

ég ekki fer 

Því ef ég fer 

hún mamma segir: 

Hefur þú nokkuð séð fíl 

sem keyrir bara bíl 

niðri við tjörn? 

  

Niðri við tjörn 

þar sem grasið vex 

heim til mín 

ég ekki fer 

því ef ég fer 

hún mamma segir: 

Hefur þú séð appelsínu 
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sem hoppar bara á dýnu 

niðri við tjörn? 

  

Niðri við tjörn 

þar sem grasið vex 

heim til mín 

ég ekki fer 

því ef ég fer 

hún mamma segir: 

Hefur þú séð gamlan stól 

sem klæðir sig í kjól 

niðri við tjörn? 

  

Niðri við tjörn 

þar sem grasið vex 

heim til mín 

ég ekki fer 

því ef ég fer 

hún mamma segir: 

Hefur þú séð græna önd 

sem fékk sér axlabönd 

niðri við tjörn? 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur)  

 

Ryksugan á fullu  

Ryksugan á fullu, étur alla drullu,  

trallalara, trallalara, trallarara.  

Sópa burtu ryki með kústi og gömlu priki,  

trallalara, trallalara, trallarara. 

 

Ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa 

og ef þú getur ekki klappað reyndu þá að stappa 

svo söngflokkurinn haldi sínu lagi 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Út með allan skítinn svo einhver vilji líta inn, 

trallalara, trallalara, trallarara. 

Skúra, skrúbba og bóna, rífa af öllum skóna, 



56 

 

trallalara, trallalara, trallarara. 

 

Ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa 

og ef þú getur ekki klappað reyndu þá að stappa, 

svo söngflokkurinn haldi sínu lagi 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

(Höfundur lags og texta: Ólafur Haukur Símonarson)  

 

Syngjandi hér, syngjandi þar 

Einu sinni ég átti kú. Einu sinni ég átti kú. 

Hún sagði ekki mö heldur ba, ba, bú. 

Já býsna skrýtin var kýrin sú. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar, 

syngjandi geng ég allsstaðar. 

Sí og æ, æ og sí aldrei fæ ég nóg af því. 

  

Einu sinni átti ég geit. Einu sinni átti ég geit. 

Hún fékkst aldrei til að fara á beit 

því feimin var hún og undirleit. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti hrút, og hann var grár. 

Ég átti hrút, og hann var grár. 

Svo skipti´hann um lit og eftir ár, 

hann orðinn var næstum því fjólublár. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Ég átti líka hund sem oft svaf fast. 

Og þegar ringdi og það var hvasst, 

þá fékk hann alltaf gigtarkast. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti klár sem Kappi hét. 
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Ég átti klár sem Kappi hét. 

Og ef ég hnakk minn á hann lét, 

hann útaf lagðist og stundi og grét. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Ég átti fugl sem í búri bjó. 

Hann aldrei söng, jafnvel ekki þó 

að undir væri leikið píanó. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

  

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Ég átti kött sem var klókur og vís. 

Hann var andvígur því að eltast við mýs, 

en át bara kökur og rjómaís. 

  

Syngjandi hér, syngjandi þar... 

(Höfundur lags: Erlent; Höfundur texta: Jónas Árnason)  

 

Ýmsar vísur 

Hallur hrópar hátt í hvítu hænsnahúsi. 

Í hvítu hænsnahúsi Hallur hrópar hátt. 

Ef Hallur hrópar hátt í hvítu hænsnahúsi, 

hvar er hvíta hænsnahúsið þar sem Hallur hrópar hátt? 

  

Solla sefur södd og sæl í sumarhúsi. 

Í sumarhúsi sefur Solla södd og sæl. 

Ef Solla sefur södd og sæl í sumarhúsi, 

hvar er sumarhúsið þar sem Solla sefur södd og sæl? 

(Höfundur lags: Erlent; Þýðing texta: Höfundur)  

  


