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Ágrip 
 

Ritgerðin fjallar um orðaforðakennslu með aðferðum sjónrænnar söngstundar. 

Meirihluti barna eru umvafin tónlist frá fyrstu stundu en hún vekur upp sterk 

tilfinningaviðbrögð og styður jákvæð félagsleg samskipti. Söngstundir á leikskólum 

er gott innlegg í kennslu til þess að auka orðaforða barna og þjálfa 

hljóðkerfisvitund þeirra. Það er meðal annars vegna þess að tónlist dregur fram 

mismundandi eiginleika kveðskapar og ljóðagerðar eins og rím, stuðla og fjölda 

atkvæða. Söngur er ekki einungis bundinn við skipulagðar söngstundir, börn 

endurtaka söngtexta gjarnan í leik sínum hvort sem það er á leikskóla eða heima. 

Orðaforði er undirstöðuatriði fyrir málþroska barna og málskilning , sem er 

mikilvægur til þess að börn séu fær um að tjá þarfir sínar, tilfinningar og langanir. 

Auk þess leikur málþroski stórt hlutverk í lestrarnámi barna. Málskilningur og 

stærð orðaforða þeirra skiptir höfuðmáli þegar kemur að lesskilningi. Frá því að 

barn fæðist er það að safna orðum í orðaforða sinn en megingrunnur er lagður 

fyrir framtíðina á leikskólaárunum. Þess vegna er örvun orðaforða í leikskóla 

mikilvæg fyrir orðaforða ungra barna.   
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Formáli 
Tónlist hefur ávallt verið mér kær. Ég hóf tónlistarnám fimm ára gömul og hefur hún ætíð 

verið stór partur af lífi mínu og hver ég er. Frá því ég byrjaði að vinna á leikskóla hef ég 

mikið notað tónlist í starfinu. Ég spila á hljóðfæri, hlusta á tónlist með börnunum og syng. 

Sjónrænar söngstundir eru stór partur af söngstundum á leikskólanum Urðarhóli, sem ég 

starfa á. Ég heillaðist um leið af aðferðinni og fannst ótal dyr möguleika opnast. Ég hef 

nýtt mér þessa aðferð í söngstundum og börnin virðast njóta og hafa gaman af. Að mínu 

mati er auðvelt að nýta söngstundir til orðaforðainnlagnar, en söngurinn ýtir undir virka 

þátttöku barna og stundirnar verða skemmtilegri og auðveldara er að fanga athygli 

barnanna. Ég er sannfærð um að slík söngstund er góð kennsluaðferð fyrir leikskólabörn. 

Það sem heillar mig er hversu auðvelt er að nýta sjónrænar söngstundir til þess að kenna 

og gera námsefni og fróðleik aðgengilegt, skiljanlegt, líflegt og skemmtilegt.  

Ég vil þakka móður minni Ragnhildi, eiginmanni mínum Eiríki og dætrum mínum 

Elínu Indru og Ragnhildi Stellu fyrir endalausa þolinmæði og jákvæðni gagnvart námi 

mínu. Ég vil þakka frænkum mínum Kristínu Lilju, Margréti Indru og Sólrúnu fyrir að hlusta 

ávallt á hugmyndir mínar um leik og leikskólastarf. Einnig vil ég þakka öllum á Skólatröð 

fyrir að sýna mér mikinn skilning og börnunum á Skólatröð fyrir að vera lærdómsfús, 

áhugasöm og skemmtileg. Framtíðin er björt 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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(ur) ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 
 

Reykjavík,  . 20   
 

 

 

  

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgtþeimsamkvæmt
http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgtþeimsamkvæmt
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Inngangur 
Tónlist er börnum eðlislæg og þau fæðast með tónlistarhæfni. Börn eru umkringd tónlist 

allt frá fyrstu stundu. Oft á tíðum innihalda ungbarnaleikföng tónlist, það er sungið fyrir 

þau í svefni og vöku og samskipti þeirra við fullorðið fólk einkennast jafnan af tónlist. Því 

er hún hluti af lífi þeirra og er þeim mikilvæg. Þroskaferli barna í tónlist og málþroskaferli 

þeirra eru keimlík. Hvoru tveggja nota sömu skynfæri en úrvinnslan er þó önnur. Þess 

vegna er upplagt að nýta þau til að styðja hvort annað (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013, 

bls. 3–4).  

Tónlist er ekki einungis taktur, tónfesta og tónhæð heldur er oftar en ekki texti við 

hana. Söngtexti inniheldur gjarnan óalgengari orð tungumálsins eins og flóknar 

myndlíkingar, orðatiltæki og orðaröð sem er önnur en í talmáli. Söngtexti er því gott tæki 

til málörvunar og kennslu orðaforða sem er grunnstoð málskilnings (Winters og Griffin, 

2014, bls. 80–81). Ef orðaforði er rýr verður málskilningurinn það einnig. Það er mikilvægt 

að byrja snemma að örva orðaforða til að tryggja að barn dragist ekki aftur úr jafnöldrum 

sínum. Á leikskólaaldri læra börn að meðaltali fjögur ný orð á dag, eða um 1500 orð á ári. 

Þar sem einstaklingsmunur getur verið mikill er kennsla á orðaforða mikilvæg innan 

leikskóla til að jafna tækifæri allra barna (Sigrún Alda Sigfúsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, 

Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020 og Stoel Gammon, 2011).  

Í þessari ritgerð verður stoðum rennt undir gagnsemi sjónrænnar söngstundar og því 

velt upp hvort hægt sé að nýta söngstundir í leikskólum sem orðaforðakennslu með 

sjónrænum aðferðum. Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla verður grein gerð fyrir 

mikilvægi tónlistar í lífi ungra barna með það markmið að sýna gagnsemi þess að nýta 

tónlist sem kennsluaðferð. Í öðrum kafla eru helstu atriði bernskulæsis kynnt. Þriðji kafli 

fjallar um skilgreiningar og mikilvægi orðaforða og í fjórða kafla verður gerð grein fyrir 

aðferðum sem notaðar eru til að kenna orðaforða. Í fimmta kafla eru útskýringar á 

sjónrænum söngstundum og þær tengdar við tónlistarhæfni, bernskulæsi, orðaforða, 

hlustunarskilning, sjónrænar aðferðir, beina og óbeina kennslu og virka þátttöku barna. 

Markmið ritgerðarinnar er að kynna aðferðir sjónrænna söngstunda og tengja 

saman gagnsemi aðferðarinnar til kennslu orðaforða. Sjónrænar söngstundir er hægt að 

aðlaga að öllum söngstundum leikskólans á einn eða annan hátt. Þær eru góður kostur til 

þess að ýta undir skilning barna á söngtextum og auka á þann hátt orðaforða. 
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Meðfylgjandi er lýsing á fjórum sjónrænumsöngstundum. Þær eru fyrir ólíka aldurshópa 

og til þess að sýna fram á að hægt sé að aðlaga þær að öllum söngstundum leikskólans eru 

þær settar fram með mismunandi hætti. Þær eiga það þó allar sameiginlegt að vera með 

lykilorð sem eru kennd með beinni kennslu en einnig óbeinni kennslu þar sem börnin læra 

orðið í samhengi söngtextans.  
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1.Tónlistarhegðun barna 

Tónlist og tungumál eru tvö táknkerfi sem maðurinn hefur þróað til þess að hafa samskipti 

sín á milli. Börn í móðurkviði og frumbernsku greina ekki á milli hvort hljóð sem þau heyra 

sé tónlist eða tungumál og þau gefa sjálf frá sér hljóð sem óljóst er hvort sé söngur eða 

talmál. Tónlist og tungumál eru náskyld og samofin í daglegu lífi (Chen-Hafteck og Mang, 

2016; de Medeiros o.fl., 2021, Winters og Griffin, 2014, bls. 79–80). Sömu skynfæri koma 

við sögu í tónlist og tungumálum þótt úrvinnslan sé ólík. Það er fyrst og fremst heyrn eða 

hlustun sem við notum en sjónin spilar einnig ákveðið hlutverk. Tónlist nýtir ákveðna staði 

í heilanum sem tungumál gera ekki þótt nálægir staðir virkist við nótnalestur og 

textalestur (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010, bls. 2 og Cooper, 2020, bls 26). Þess vegna 

er mikilvægt fyrir foreldra og kennara sem vilja efla orðaforða barna að blanda saman 

lestri góðra bóka og söng. Þegar börn hlusta á tónlist þurfa þau að þjálfa hlustunarskilning 

og einbeitingu til þess að heyra söngtexta sem er mikilvægur hæfileiki þegar börn reyna 

að skilja innihald sögu. Það er því hægt að segja að lestur og söngur styðji hvort annað 

(Cooper, 2020, bls 26). 

Nokkrir þættir benda til þess að tónlistarhæfni sé meðfæddur hæfileiki. Það er til 

dæmis sú staðreynd að ung börn laðast að tónlist og hún á það til að vekja sterk 

tilfinningaviðbrögð og taktfastar hreyfingar hjá þeim. Í nútíma tónlistarsálfræði kemur 

fram að manneskjan virðist vera gædd tónlistarhæfni frá fæðingu, það er að segja 

ungabörn virðast geta skynjað, greint og lært tónlist. Einnig fara börn snemma að kjósa 

ákveðna tónlist fram yfir aðra með því að sýna ólík viðbrögð við misjafnri tónlist (Helga 

Rut Guðmundsdóttir, 2013, bls. 4). 

Tónlistartengt þroskaferli sem barn fer í gegnum er ekki ósvipað málþroskaferli. Frá 

fæðingu og upp í eins árs aldur bregðast börn við hljóðum. Þau virðast kjósa sum hljóð 

frekar en önnur og misjöfn tónlist vekur upp ólík viðbrögð. Eins til tveggja ára börn byrja 

að herma eftir tónlist í umhverfi sínu en það gera þau til dæmis með því að gefa frá sér 

sjálfsprottin hljóð sem minna á tónlist. Við tveggja til þriggja ára aldur byrja þau að 

endurtaka hin ýmsu lög sem þau hafa heyrt. Það eru oft þrástef þar sem sama stefið er 

endurtekið ítrekað. Á milli þriggja og fjögurra ára eru börn komin með getuna til þess að 

búa sjálf til lög og laglínur. Þau geta haldið lagi upp að vissu marki en einstaklingsmunur er 

mikill. Það virðist vera að börn sem fá mikla örvun með söng og hljóta tónlistaruppeldi 
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hafa meiri getu en önnur. Þegar börn eru orðin fjögurra til fimm ára eru þau farin að geta 

áttað sig á mun í tónhæð og geta leikið eftir einföldum takti. Fimm til sex ára börn hafa 

einnig meiri skilning á tónfræðilegum hugtökum, þau eru farin að geta greint í sundur 

misjöfn tónlistarmynstur og takta sem koma fyrir í tónlist, þá sérstaklega þrástef. Þetta er 

tónlistarferli sem öll börn ganga í gegnum þó það sé einstaklingsmunur á færni 

(Hargreaves, 1986, bls. 61). 

Um það bil 6–9 mánaða gömul börn hafa hæfileika til þess að þekkja allt frá 

einföldum þjóðlögum upp í flóknari klassísk verk og geta geymt þau í langtímaminni allt 

upp í tvær vikur. Það er þó þannig að þótt börn hafi tónskyn frá fæðingu geta þau ekki 

beitt tónsköpun og hljóðmyndun fyrr en mun seinna. Það getur jafnvel tekið barn nokkur 

ár að ná að syngja stuttan lagstúf. Í kringum eins árs aldur, á sama tíma og börn segja 

fyrstu orðin, geta þau myndað litla lagabúta sem eru þó ekki endilega eins og upprunalegt 

lag. Sum börn geta haldið lagi upp úr tveggja ára á meðan önnur eru enn í vandræðum 

með að syngja lög hreint í kringum sjö ára. Fræðimenn telja að tónlistaruppeldi skipti máli 

hvað varðar lagvísi barna. Það er einnig misjafnt hvort börn fari fyrst rétt með laglínu eða 

texta en sum börn virðast fyrst öðlast færni til að flytja söngtexta rétt á meðan önnur geta 

fyrst sungið laglínu. Vert er að velta fyrir sér hvort það tengist tónlistaruppeldi, lagvísi eða 

málþroska (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013, bls. 5–7). 

Félagsleg tenging við tónlist byrjar áður en ungabörn geta gert sig skiljanleg. 

Manneskjan hefur þá tilhneigingu til að syngja fyrir ungabörn og í flestum 

menningarhópum í heiminum er eðlilegt að sýna tónlistarlega hegðun við ungabarn. Það 

er sem dæmi sungið fyrir þau, þeim er ruggað í takt við ákveðin lög og hreyfingar leiknar í 

takt við hina ýmsu söngva. Ungabörn eru því kynnt fyrir félagslegum athöfnum í gegnum 

tónlist og eru hvött til að taka þátt í slíkum samskiptum löngu áður en þau hafa getu til að 

skilja eða tjá sig með tungumáli (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010, bls. 3). 

Tónlist er órjúfanlegur þáttur í félagslegri hegðun mannskepnunnar. Hún er 

mikilvægur þáttur í trúarathöfnum og er notuð til að efla samkennd milli ólíkra félagslegra 

eða menningarlegra hópa. Einnig er hægt að nefna að tónlist virðist vera mikilvægur 

þáttur í sorgar og gleðistundum.. Tónlist hefur þann eiginleika að tengja saman ólíka hópa, 

valda sterkum tilfinningalegum tengslum og láta einstaklinga finna hinar ýmsu tilfinningar 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2010, bls. 3). 
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Rannsóknir benda til jákvæðrar félagslegrar hegðunar stuttu eftir tónlistarstund. 

Tónlistariðkun hjá ungum börnum er því vel til þess fallin að stuðla að jákvæðri félagslegri 

hegðun sem og að ýta undir jákvæð vitsmunaleg áhrif. Með því að efla börn í gegnum 

tónlist, söngva og aðra tónlistariðkun er því ekki einungis verið að efla tónlistar þroska 

þeirra, heldur einnig tilfinningaleg og félagsleg tengsl þeirra, sem eykur vellíðan (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 10–12). 

Kennslustundir eru áhrifaríkastar þegar öllum líður vel og andrúmsloftið innan 

kennslustofunnar er gott. Börn vinna betur þegar þeim líður vel og þau meðtaka þá frekar 

það sem kennt er hverju sinni. Stórir áhrifavaldar í líðan barna eru félagsleg samskipti, 

líðan kennara og gott andrúmsloft innan kennslustofunnar. Þannig leikur umhyggja stóran 

þátt í því að börnum líði vel í skólanum. Það er mikilvægt að kennari sýni börnum skilning 

og hlusti á tilfinningar þeirra. Það er því ekki nóg að kennari segist vera umhyggjusamur í 

kennslustundum heldur verða nemendur að skynja umhyggjuna (Erla Sif Markúsdóttir og 

Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 4–5). Tónlist ýtir undir félagsleg samskipti og vekur tilfinn-

ingaviðbrögð og því er upplagt að nýta hana til að styðja við kennslustundir. Þegar kenn-

ara líður vel finna börnin fyrir öryggi og þeim líður vel. Tónlist hefur því einkenni sem 

styðja undir gott andrúmsloft innan kennslustundar og er því vel til þess fallin að vera 

notuð sem kennsluaðferð fyrir börn.  

Tónlist örvar máltökuferli barna. Hún hefur styðjandi eiginleika sem geta virkjað fleiri 

skynfæri en tungumál gerir eitt og sér. Söngtextar undirstrika tilfinninguna fyrir 

tungumálinu þar sem rím og stuðlar taka stórt pláss sem síðan eflir hljóðkerfisvitund 

barna. Þegar sami söngtexti er sunginn fyrir börn bætist við taktur, tónhæð, hljóðstyrkur 

og endurtekningar sem virkja ólík skynfæri þeirra sem hlusta og ýkir tilfinninguna fyrir 

hljóðkerfisvitund og festir orðin vel í minni (Winters og Griffin, 2014, bls 78-81).  
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2.Bernskulæsi 

Það er mikilvægt fyrir allt nám að börn nái góðum tökum á listinni að læra að lesa en 

lestur hefur verið talin undirstaða farsællar skólagöngu. Það er hægt að skilgreina 

nútímasamfélag sem læsissamfélag meðal annars vegna þess að börn byrja að umgangast 

ritmál mjög ung og átta sig á hvernig lestrarferli gengur fyrir sig löngu áður en þau byrja 

að afkóða texta. Heimili og leikskóli eru áhrifavaldar í þessu samhengi. Það er mikilvægt 

að skapa málhvetjandi læsis umhverfi fyrir börn í leikskólum og heima, þannig að þau þrói 

með sér jákvætt viðhorf til læsis. Því betri bakgrunn sem börn hafa þegar þau byrja að lesa 

því auðveldari verður lesturinn. Málhvetjandi samskipti og umhverfi stuðla að því að þau 

geti byggt upp þekkingu sína í gegnum uppgötvanir um ritmál sem gerist ekki síst í 

gegnum bókalestur og samskipti við fullorðna og önnur börn (Halldóra Haraldsdóttir, 

2012, Cooper, 2010, 25-26, Halldóra Haraldsdóttir, e.d.).  

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er læsisferli barna á leikskólaaldri. Það er ákveðin 

færni, þekking og viðhorf um læsi sem þróast áður en börn læra að lesa. Reynslan sem 

börn öðlast á að vera knúin áfram af forvitni , samskiptum og reynslu þeirra af ritmáli. 

Þannig leggja þau grunn að lestarnámi allt frá fæðingu. Þau mynda sér einnig skoðun á 

læsi sem er tengd þeirri reynslu sem þau hafa öðlast (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.).  

Bernskulæsi byggist á þremur mismunandi þáttum sem fléttast saman og hafa 

gagnvirk áhrif hver á annan. Fyrsti þátturinn er málþroski. Undirstaða málþroska er 

orðaforði en hann  felur meðal annars í sér að skilja og tileinka sér ákveðinn orðaforða. 

Þegar talað er um góðan orðaforða er tvennt sem skiptir máli. Í fyrsta lagi er það stærð 

orðaforðans. Þá er talað um hversu mörg orð börnin kunna og skilja. Í öðru lagi er talað 

um dýpt orðaforðans eða í hversu víðu samhengi börnin skilja orð, málfræði og orðsifjar. 

Málþroski er undirstaða alls sem kemur þar á eftir og því er góður málþroski mikilvægur 

(Rohde, 2015, bls. 3). 

Annar þáttur bernskulæsis er hljóðkerfisvitund sem er nátengd hlustunarskilningi. 

Það er sú þekking að geta greint, skynjað, þekkt og unnið með hljóðkerfi tungumálsins. 

Hljóðkerfisvitund gefur sterka vísbendingu um lestrarhæfni barna síðar meir. Hún nær til 

dæmis yfir hæfileikann til þess að ríma og að geta sundurliðað orð niður í smæstu 

hljóðeindir. Börn læra upphaflega tungumál til þess eins að geta tjáð sig en þegar þau fara 

að ríma fara þau fyrst að átta sig á hljóðeindum orðanna. Þannig átta börn sig á því að 
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tungumálið er ekki einungis orð heldur samanstendur það af misjöfnum hljóðmyndum 

sem til dæmis er hægt að sundurliða (Rohde, 2015, bls. 3). 

Þriðji þáttur bernskulæsis er þegar börn verða meðvituð um ritmál. Því er skipt niður 

í tvo meginþætti. Í fyrsta lagi er það þekking á bókstöfum og í öðru lagi hæfileikinn til að 

átta sig á tilvist ritmáls í umhverfinu. Bókstafaþekking er að þekkja og vita nöfn 

bókstafanna, átta sig á málhljóðunum, búa til bókstafi og að geta tengt bókstaf við 

málhljóð. Þegar börn átta sig á tilvist ritmáls í umhverfinu er átt við að þau átti sig á að 

ritmál sé til og hvernig það virkar, meðal annars með því að uppgötva lestraráttina, að 

stafirnir eru misjafnir og að það sé munur á einum staf og heilum orðum (Rohde, 2015, 

bls. 3). 

Í ritgerðinni verður áhersla lögð á fyrsta þátt bernskulæsis, málþroska, með sérstakri 

áherslu á orðaforða, sem er undirstöðuatriði í málþroska barna og þá sérstaklega fyrir 

málskilning þeirra. Þegar börn dragast aftur úr í orðaforða er erfitt að leiðrétta bilið sem 

myndast vegna þess hve gríðarlega mörg orð þau þurfa að læra á hverju ári (Sigrún Alda 

Sigfúsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020). 

Þess vegna er mikilvægt að leikskólar landsins séu meðvitaðir um að leggja áherslu á 

málþroska og orðaforða barna allt frá upphafi leikskólagöngu.  
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3. Orðaforði 

Það er erfitt og flókið að segja til um hversu mörg orð eru í íslensku orðasafni og hversu 

gagnleg eða skiljanleg þau eru fyrir fólk í daglegu amstri. Það má segja að það sé ómögulegt 

að fylgjast með nákvæmum tölum en orðin fara fjölgandi. Ritmálasafn orðabókar Háskóla 

Íslands hefur frá árinu 1950 safnað íslenskum orðum sem eru nú um 700 þúsund talsins. 

Þar af er stór hluti orða annað hvort með eina heimild fyrir notkun þess eða eru ekki notuð 

í nútíma íslensku. Til þess að skýra frekar hversu erfitt er að halda utan um fjölda íslenskra 

orða er hægt að nefna að í almennri íslenskri orðabók er fjallað um 100 þúsund orð en í 

nútíma íslenskri orðabók eru þau mun færri eða um 54 þúsund. Það er þó þannig að enginn 

Íslendingur kann 700 þúsund orð eins og ritmálasafnið hefur safnað saman, og eins eru það 

fáir sem kunna fleiri en 100 þúsund orð. Hins vegar nægir meirihluta Íslendinga aðeins 

fjögur til tíu þúsund orð, til daglegra samskipta (Eiríkur Rögnvaldsson, 2020). 

Orðaforði (e. vocabulary) er safn orða sem einstaklingur hefur vald á. Þá er átt við að 

viðkomandi skilur og getur notað orðin til þess að tala, lesa og skrifa. Gerður er 

greinarmunur á breiðum og djúpum skilningi orðaforða. Breiður skilningur felur í sér hversu 

mörg orð einstaklingur þekkir en þá er einungis gerð krafa um skilning á merkingu og 

notkunargildi orðanna. Djúpur skilningur grundvallast á víðu samhengi orða. Það er 

skilningur á málfræði, samheitum og andheitum, þekking á orðmyndum eða málfræðileg 

þekking. Orðaforði er einstaklingsbundin og getur verið mismunandi hversu mörg orð, 

hvaða orð og hvernig einstaklingur nýtir sér orðaforða (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, 

bls 39) 

 

3.1.Merkingarsvið 

Orðaforði hvers einstaklings skiptist niður í mörg merkingarsvið (e. semantic field). Það 

þýðir að skyld orð flokkast saman, og orðin sem flokkast í sama merkingarsvið tengjast öll 

merkingarlega. Til frekari útskýringar má nefna að litir eru eitt merkingarsvið en 

líkamspartar annað merkingarsvið. Þetta er þó ekki alltaf svo einfalt þar sem sum orð geta 

tilheyrt ólíkum merkingarsviðum. Þar er hægt að nefna sem dæmi orðið ístað. Það á 

heima í merkingarsviði líkamans sem bein í eyranu en einnig í hestatengdum orðum. 

Þessar tvær merkingar orðsins eru ólíkar, þótt orðið sjálft sé það sama. Merkingarsvið 

þýðir að orðaforði er ákveðið kerfi tungumáls þar sem orðin flokkast eftir skyldleika og úr 
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verður fullkomin málfræði og orðaforðakerfi. Þetta kerfi er hins vegar í stöðugri breytingu 

og aðlagar sig að tíðaranda. Einstaklingar eru með misjöfn merkingarsvið, sem dæmi er 

hægt að ætla að börn sem alast upp í sveit hafi stærra merkingarsvið um búskap heldur en 

börn sem alast upp í borg (Boran, 2018, bls. 392–293). 

Gera má ráð fyrir að börn bæti við sig merkingarsviðum á leikskólagöngu sinni eins 

og þau sem tengjast þemaverkefnum og öðrum orðum sem tengjast leikskólastarfinu en 

eru ekki jafn algeng inni á heimilum.  

3.2. Virkur og óvirkur orðaforði 

Orðaforða er almennt skipt í virkan og óvirkan orðaforða. Í virka orðaforðanum eru þau 

orð sem einstaklingur notar í daglegu lífi. Það eru orð sem notuð eru í talmáli og 

einstaklingur hefur gott vald á. Í óvirka orðaforðanum eru þau orð sem einstaklingur skilur 

en er ekki tamt að nota í daglegu tali (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 153). 

Við lestur bóka fyrir börn eru sum orðin í virkum orðaforða þeirra en önnur skilja 

þau tæplega eða alls ekki. Oft á tíðum styðja myndir eða umræður við skilning barnanna 

en á öðrum tímum bjóða aðstæður ekki upp á slíkt. Þá er hægt að segja að orð syndi inn í 

óvirkan orðaforða barnanna og dvelji þar þrátt fyrir að þau viti ekki hvað orðið þýði. Það 

getur svo verið að síðar í öðru samhengi að börnin skilji merkingu orðsins sem er þegar í 

óvirkum orðaforða þeirra. Börn geta þó einnig sett sinn eigin skilning í orðin og þannig 

skapað merkingu til þess að gera það skilmerkilegt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 

23–24). Hægt er að álykta að það sama gildi um söngtexta sem eru settir sjónrænt fram.  

3.4.Þrjú lög orðaforða 

Beck o.fl. (2013, bls. 9–10) skipta orðaforða niður í þrjú lög (e. tiers). Það er hægt að líta á 

allan orðaforða einstaklings sem þriggja laga köku. Fyrsta lag (e. first tier) kökunnar 

samanstendur af algengum orðum í talmáli. Það geta verið orð eins og mamma, þetta, 

kisa og borða. Slík orð lærast af samskiptum og þurfa oftast ekki sérstaka kennslu. Börn 

heyra þessi orð reglulega og læra þau af nærumhverfi sínu og daglegu tali. Orð sem eru í 

fyrsta lagi orðaforðans eru uppistaða orðaforða yngstu barna í leikskóla. Það eru orð sem 

þau læra fyrst og eru mest notuð í daglegu lífi.   

Millilag eða annað lag (e. second tier) orðaforðakökunnar eru sjaldgæfari orð sem 

eru gjarnan notuð í ritmáli, námsbókum, ljóðum og söngtextum. Um er að ræða minna 
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notuð samheiti algengra orða og orðatiltæki. Þetta eru orð eins og hnáta, piltur, hvorki né, 

andspænis, að mæla orð frá munni og dugga. Þetta eru orð sem þarf að læra sérstaklega 

og eru mikilvæg til þess að orðaforði sé ríkulegur. Orðin eru ekki algeng í daglegu tali og 

því þarf til dæmis að lesa bækur til þess að öðlast skilning á þeim, en þau eru mikilvæg 

fyrir málþroska og málskilning. Það þarf því að hafa mun meira fyrir því að læra orð sem 

tilheyra öðru lagi orðaforðans en þau sem eru í fyrsta lagi og því er mikilvægt að börn séu í 

umhverfi sem styður þann lærdóm, líkt og leikskólaumhverfi á að vera. Innan leikskóla er 

mikilvægt að starfsmenn leggi áherslu á að tala vandað mál, lesa bækur sem styðja undir 

annað lag orðaforðans og syngi sönglög sem gera slíkt hið sama. Leikskóli þarf ávallt að 

vera meðvitaður um að umhverfið styðji undir bernskulæsi barna  (Beck o.fl., 2013, bls. 9–

10).  

Þriðja lag (e. third tier) orðaforðans eru sértækari orð sem koma helst fyrir á 

ákveðnum sérsviðum en eru hvorki algeng í almennu talmáli né í almennum 

bókmenntum. Þessi orð eru því ekki algeng innan leikskólasamfélagsins og lítil ástæða til 

þess að leggja áherslu á þau. Þau orð koma ekki fyrir nema einstaklingur sé með 

sérþekkingu. Um er að ræða orð eins og bernskulæsi og hlustunarskilningur, heiti 

líkamsparta á latínu eða hagfræðiheiti. Þar sem orð í þriðja lagi orðaforðans eru óalgeng 

er ekki mikil áhersla lögð á að kenna þau, nema í sértækri kennslu sem beinist að 

orðunum (Beck o.fl., 2013, bls. 9–10). 

3.5.Mikilvægi orðaforða 

Orðaforði er sem fyrr segir mikilvægur fyrir málþroska barna og málskilning og hefur verið 

notaður sem mælikvarði um það hvort ungt barn hafi eðlilegan málþroska. Það er erfitt að 

segja til um málþroskafrávik fyrir tveggja ára aldur vegna þess hve breytt bil er talið 

eðlilegt, en um tveggja ára er hægt að fara eftir ákveðnum viðmiðum. Það þarf þó ávallt  

að fara varlega þegar ályktað er um orðaforða barna því einstaklingsmunur getur verið 

mikill , bæði á fjölda orða og á hvaða merkingarsviði orð eru í orðaforðanum. Viðmið við 

tveggja ára aldur er, hvort barn hafi 50 orð í orðaforða og noti í það minnsta tveggja orða 

setningar. Ef barn er með lítinn orðaforða við tveggja ára aldur er hætta á að það verði 

einnig með orðaforða undir meðallagi bæði um fjögurra ára aldur og um sex ára aldur. Þar 

af leiðandi verður það ekki jafn tilbúið til að hefja skólagöngu og aðrir jafnaldrar. Það er 
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því mikilvægt að þau börn sem hafa minni orðaforða en jafnaldrar sínir um tveggja ára 

aldur fái stuðning til þess að auka orðaforða þar til þau hefja skólagöngu (Hammer, 

Morgan, Farkas, Hillemeier, Bitetti og Maczuga, 2017). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á orðaforða barna en orðaforði 

íslenskra barna hefur ekki verið mikið rannsakaður. Niðurstöður erlendra rannsókna sýna 

að orðaforði barna vex hratt á fyrstu sex æviárunum. Stoel Gammon (2011) komst að 

þeirri niðurstöðu að orðaforði barna á sjötta aldursári sé um 6 til 14 þúsund orð. Það eru í 

það minnsta 4 orð á dag frá tveggja ára aldri. Það er gríðarlega stórt bil á milli 6 og 14 

þúsund orða og því er hægt að álykta að einstaklingsmunur sé mikill.  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2015) gerði rannsókn á orðaforða og þróun orðaforða hjá 

íslenskum börnum frá fjögurra til fimm ára aldurs. Niðurstöðurnar sýndu að það er mikill 

einstaklingsmunur á orðaforða íslenskra barna. Einnig kom fram að bilið milli þeirra sem 

voru með góðan orðaforða og þeirra sem voru með slakari óx ört á milli ára. Þau börn sem 

stóðu verr að vígi bættu vissulega orðaforða sinn á milli ára, en það gerðu einnig þau sem 

voru með góðan orðaforða. Það var einnig athugavert að þeir sem höfðu góðan orðaforða 

virtust bæta á sig fleiri orðum en þau sem stóðu verr að vígi og því breikkaði bilið á milli 

ára. Það sýnir að þau börn sem eru með lítinn orðaforða þarfnast snemmtækrar íhlutunar 

í örvun orðaforða til þess að eiga tækifæri til þess að standa jafnfætis jafnöldrum sínum 

og til bættrar námsgetu í framtíðinni.  

Til þess að geta skilið texta rétt og vera fær um að geta nýtt sér innihald hans þarf að 

hafa þekkingu á um 98% textans. Ef nemendur hafa minni þekkingu en það lenda þeir í 

vandræðum með að skilja innihaldið. Ef nemendur skilja 98% textans eru þeir færir um að 

geta í eyðurnar eða gera ráð fyrir því hvað 2% textans þýðir út frá samhenginu. Þau börn 

sem eru með góðan orðaforða og skilja 98% lesefnisins eru betur í stakk búin til að átta sig 

á innihaldi og samhengi texta. Þannig auðga þau orðaforða sinn meðan þau sem skilja 

minna hafa ekki getu til þess að skilja önnur orð út frá samhengi og orðaforði þeirra 

stækkar því síður við lesturinn. Einnig kemur inn sú breyta að þau sem eru með betri 

lesskilning eru líklegri til að lesa meira sér til skemmtunar og efla orðaforða sinn þannig 

enn meira (Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 8–9).  

Þegar talað er um orðaforða er mikilvægt að átta sig á að málskilningur og orðaforði 

eru í stöðugri þróun frá frumbernsku. Gæði máluppeldis barna skiptir máli fyrir gæði 
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orðaforða þeirra í framtíðinni. Orðaforði er mikilvægur og hefur víðtæk áhrif í lífi barna en 

hann hefur ekki einungis áhrif á samskipti og mál heldur er hann einnig undirstaða 

lesskilnings. Lesskilningur, ólíkt samskiptum, veltur að miklu leyti á öðru lagi orðaforðans, 

en það eru orð sem finnast helst í ritmáli og lærast því ekki í daglegu talmáli. Þar sem 

lesskilningur byggist að miklu leyti upp á gæðum orðaforðans er hægt að segja að 

orðaforði sé grunnstoð í öllu námi. Orðaforði er þjálfaður allt frá frumbernsku og því er 

hægt að líta svo á að grunnur lesskilnings sé lagður snemma með örvun orðaforða 

(Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 15–16 og Sigrún Alda Sigfúsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020, bls 1–2). 

Lesskilningur og lestur eru ekki einungis á ábyrgð grunnskólakennara heldur er það 

sameiginleg ábyrgð kennara á öllum skólastigum. Það er mikilvægt að kennarar á öllum 

skólastigum séu meðvitaðir um mikilvægi lesskilnings og þekki undirstöðuatriði hans og 

undanfara. Þannig geta kennarar verið meðvitaðir um að örva skilning nemenda sinna frá 

fyrsta skólastigi. Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um bókakost, að setja upp 

sögustundir sem þjálfa hlustunarskilning og eiga í innihaldsríkum samræðum við börnin, 

sem örva annað stig orðaforðans. Einnig standa leikskólakennarar frammi fyrir því að 

fjöldi tvítyngdra barna hefur aukist í leikskólum landsins og því er mikilvægt að þeir hafi 

þekkingu til þess að örva orðaforða og hlustunarskilning þeirra. Það er einnig mikilvægt að 

hafa í huga að hver og einn starfsmaður skólakerfisins, ekki einungis kennarar, geta lagt 

sitt af mörkum til þess að auka lesskilning og orðaforða barna í landinu (Sigríður 

Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson, 2017, bls. 15–16).  

Þótt leikskóli gegni vissulega veigamiklu hlutverki í góðum lesskilningi eldri barna þá 

er þar verið að fást við undanfara lesskilnings og því eru önnur hugtök notuð en í 

grunnskóla. Hér að neðan verður sérstaklega fjallað um hugtakið hlustunarskilning sem er 

undanfari lesskilnings. Hlustunarskilningur byggist að stórum hluta upp á gæðum 

orðaforða þótt athygli og einbeiting spili einnig stóran þátt.  

3.6. Hlustunarskilningur 

Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um að á leikskólaárum eru börn að taka 

miklum framförum í málþroska. Það er þó ekki einungis mikilvægt að þau læri ný orð 

heldur skiptir einnig máli að þau þjálfist í að skilja það sem sagt er við þau (Hrafnhildur 
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Ragnardóttir, 2015, bls. 4–5). Þegar börn læra að lesa er fyrst um sinn mikið lagt upp úr 

umskráningu textans en lokamarkmið lesturs er þó góður lesskilningur. Tilgangur lesturs 

er fyrst og fremst skilningur á innihaldi textans (Freyja Birgisdóttir, 2011).  

Undanfari lesskilnings er hlustunarskilningur (e. listening comprehension), en 

lesskilningur og hlustunarskilningur hafa sömu undirstöðuþætti. Hlustunarskilningur er 

skilningur á samfelldu máli eins og frásögnum, upplýsingatextum eða jafnvel sönglögum. 

Það er flókið fyrir börn að skilja langar orðræður sem innihalda málfræði og orð sem þau 

hafa ekki vald á. Í fyrsta lagi þurfa börn að skilja hvað orðin þýða. Í öðru lagi þurfa þau að 

átta sig á málfræðilegri merkingu orðsins í setningunni og í þriðja lagi þurfa þau að átta sig 

á hvernig orðin tengjast í setningar sem tengjast svo í stærri merkingarheildir. Í fjórða lagi 

þurfa börn að setja merkingu í textann eða orðræðuna sem þau heyra. Börn þurfa því að 

geta skilið merkingu orða sem texti inniheldur, þau þurfa að hafa málfræðiþekkingu 

þannig að þau geti lesið rétt úr hlutverkum orðanna í setningunni og síðar reynir meira á 

orðræðufærni og aðra vitsmunalega færni. Börn verða því að vera fær um að álykta um 

texta og þjálfa sig í að hafa stjórn á eigin hugsun til þess að geta skilið og sett saman lengri 

orðræðueiningar. Hlustunarskilningur er því nátengdur orðaforða barna og 

málfræðiþekkingu þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Það eru sterk tengsl á milli 

góðs hlustunarskilnings og lesskilnings seinna á ævinni. Þegar börn hafa góðan málskilning 

er líklegra að þau hafi góðan lesskilning þegar þau byrja að lesa (Sigrún Alda Sigfúsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020 og Freyja 

Birgisdóttir, 2011). 
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4. Aðferðir til þess að kenna orðaforða 

Málskilningur byggist að stórum hluta á gæðum orðaforða og þess vegna er aukin áhersla 

á kennslu orðaforða á skipulegri hátt en áður í leikskólum (Sigrún Alda Sigfúsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020). Áhrifaríkast er 

að kenna ný orð í samhengi annarra orða, en þannig er gott að auðga orðaforða með því 

að nota ný orð á ólíkan máta og með öðrum orðum sem börn hafa vald á (Sternberg, 

2014).  

Það er áhrifaríkt að kenna orðaforða í gegnum raunverulega atburði eða leik og starf 

barnanna. Til dæmis geta kennarar nýtt áhuga barna og kennt með áherslu á áhugasvið 

þeirra. Þannig er heppilegt að bæta við nýjum orðum, þjálfa hlustunarskilning og aðstoða 

við að halda athygli í gegnum það sem þau hafa áhuga á eða í gegnum reynsluheim þeirra. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að börn læra málið af fullorðnum og kennarar bera því 

mikla ábyrgð og eiga að vanda mál sitt. Það er ekki einungis mikilvægt að kennarar tali 

mikið og skýrt heldur þurfa þeir einnig að vera fullvissir um skilning barnanna. Það er því 

áhrifaríkt að eiga ríkulegar samræður við börn og krefja þau um svör til að fullvissa sig um 

skilning þeirra (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 168–169). 

Í næsta kafla verður farið yfir aðferðir sem hafa skilað góðum árangri í 

orðaforðakennslu. Það eru sjónræn nálgun, óbein og bein orðaforðakennsla, virk þátttaka 

barna og söngstundir.  

4.1. Að kenna orðaforða með sjónrænni nálgun  

Þegar börn tengja ákveðin orð við myndir er auðveldara fyrir þau að sækja orðið í 

langtímaminni. Það er einnig auðveldara að muna orðin þegar þau eru tengd við myndir 

frekar en orðræðu. Það er auðvelt að útskýra ótvírætt orð eða ákveðinn hlut með 

myndum. Það getur þó reynst erfitt ef orðið er óhlutbundið sem engin ein mynd passar 

við. Það er til dæmis einfalt  að setja mynd af tré við orðið tré. Hins vegar getur verið 

erfiðara að finna mynd fyrir orðið kaldhæðni. Það er þó hægt að kenna óhlutbundið orð í 

gegnum myndir þótt myndin sjálf sé ekki beint af óhlutbundna orðinu. Sem dæmi má taka 

orðið samhæfingu. Hér væri hægt að setja á blað mynd af tveimur persónum að lyfta 

kassa samtímis. Síðan útskýra út frá myndinni hvernig persónurnar lyfta kassanum 

samtímis og jafnvel væri áhrifaríkt að nota líkamstjáningu með. Þótt myndin geti einnig 
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þýtt að lyfta kassa eða samvinna er líklegra að börnin átti sig á hvað orðið þýðir ef það er 

útskýrt út frá mynd (Bates og Son, 2020, bls. 1–4).   

Bates og Son (2020) gerðu rannsókn á ungum japönskum háskólastúdentum sem 

voru að læra ensku. Þeir kenndu óhlutbundin orð með sjónrænum hætti. Þeir gerðu 

vikuleg próf á lykilorðum þar sem helmingur orðanna var útskýrður með sjónrænum hætti 

en hinn helmingurinn munnlega. Niðurstöðurnar sýndu að þegar óhlutbundin orð voru 

kennd með sjónrænum hætti var betri árangur hjá nemendunum en þegar orðin voru 

útskýrð munnlega. Því má álykta að sjónræn nálgun sé heppileg aðferð til 

orðaforðakennslu. Það verður þó að hafa í huga að rannsóknin var lítil í sniðum og því ekki 

hægt að alhæfa niðurstöðurnar. 

Annað dæmi er rannsókn á ungum börnum frá Íran í enskukennslu. Þar voru tveir 

hópar að læra sama námsefnið. Annar hópurinn fékk venjulegar kennsluaðferðir en hinn 

hópurinn fékk kennsluaðferðir með sjónrænni nálgun. Báðir hóparnir voru prófaðir fyrir 

inngrip markhópsins og tveimur vikum eftir inngrip. Niðurstöður sýndu mun á milli hópa 

þar sem markhópurinn stóð mun betur. Út frá þeim niðurstöðum er hægt að álykta að 

það sé árangursríkt að nota sjónrænar aðferðir við orðaforðakennslu, þó ekki sé hægt að 

alhæfa vegna smæðar rannsóknarinnar (Afshar og Mojavezi, 2017). 

4.2. Óbein og bein orðaforðakennsla 

Óbein orðaforðakennsla felst meðal annars í því að lesa bækur og gera ráð fyrir því að 

hlustandinn læri í gegnum samhengi á meðan bókin er lesin. Þannig er ekki eiginleg 

kennsluaðferð notuð heldur er gert ráð fyrir því að börn læri í gegnum samhengi. Bein 

orðaforðakennsla er aðferð þar sem kennari tekur fyrir lykilorð sem eru flókin og útskýrir 

þau sérstaklega. Það er þó einnig hægt að blanda saman þessum aðferðum og hefur það 

reynst vel. Þá eru lykilorð tekin út fyrir söguna og útskýrð sérstaklega en sagan er svo lesin 

til þess að börnin heyri lykilorðið í samhengi (Sigrún Alda Sigfúsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020). Í sjónrænum 

söngstundum er blanda af óbeinni og beinni kennslu notuð en þá eru orð tekin út úr 

söngtextanum áður en lagið er sungið og kennt með beinni kennslu 

Sigrún Alda Sigfúsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp 

Bergþórsdóttir (2020) gerðu rannsókn á tveimur börnum þar sem athugað var hvort 
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orðaforðainnlögn í gegnum lestur bóka hefði áhrif á orðaforða þeirra. Þau notuðu bæði 

beina kennslu og óbeina og báru niðurstöðurnar saman. Í niðurstöðunum kom fram að 

með beinni kennslu, þar sem lykilorð voru sérstaklega útskýrð í tengslum við lestur 

sögunnar, var aukning í orðaforða barnanna. Það kom fram að börnin lærðu betur þau orð 

sem kennd voru með beinni kennslu en samanburðarorðin sem kennd voru með óbeinni 

kennslu. Niðurstöðurnar sýna því að þau orð sem eru tekin út fyrir textann og útskýrð 

sérstaklega festast betur í minnum barna.  

4. 3.Virk þátttaka barna 

Manneskjan er háð tungumálinu til þess að tjá þarfir sínar, tilfinningar, eiga samskipti og 

læra nýja hluti. Málþroski barna er mikilvæg undirstaða áframhaldandi náms en þó geta 

tækifæri til málörvunar í leikskóla verið vannýtt, eins og þegar börn fá ekki tækifæri til 

virkrar þátttöku, sem er nauðsynlegt fyrir þau til að efla orðaforða. Það getur verið vegna 

stífs dagsskipulags, áherslu á að börnin eigi að sitja og hlusta, börnin megi einungis tala ef 

þau rétta upp hönd eða að meirihluti spurninga sé leiðandi eða krefjist já og nei svara 

(Rohde, 2015, bls 5). 

Börn þurfa að fá tækifæri til virkrar þátttöku til þess að læra tungumál. Ung börn 

hafa ekki getu til þess að skipuleggja hugsanir sínar í hljóði. Það er þroskaferli sem kemur 

af sjálftali barna sem þroskast áður en þau öðlast þá færni að geta skipulagt hugsanir sínar 

í hljóði. Á aldrinum þriggja til sex ára fer sjálfstal barna að breytast frá því að vera einungis 

upphátt yfir í að muldra illskiljanlega og að lokum öðlast þau þá hæfni að geta átt 

rökræður við sjálf sig í huganum. Þetta ferli má rekja til þeirra miklu framfara sem verða í 

heilaþroska ungra barna og hvernig þau öðlast betri stjórn á því sem þau eru að gera og 

hugsa. Það verður þróun í sjálfstjórnarhæfileikum eins og athygli, skipulagningu og 

sveigjanleika hugsana. Þetta er stór hluti af hugrænum þroska barna. Börn tala því 

upphátt við sjálft sig til þess að ná yfirsýn yfir, muna og eiga auðveldara með að vinna úr 

erfiðum vandamálum (Rohde, 2015, bls 5). 

Börn nota einnig sjálfsprottin söng til hins sama (Thibodeaux o.fl., 2019). Þá nota 

þau laglínu sem þau þekkja og til þess að auðvelda sér skipulagningu hugsanna syngja þau 

fyrirmælin eða það sem þau ætla sér að gera. Þetta er ekki ólíkt því að foreldrar og 

kennarar nota ákveðin lög til að láta ung börn vita hvað þau eiga að gera eða hvað sé að 
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fara að gerast næst. Fullorðnir gera þetta til dæmis til að styðja undir svefntíma með 

rólegum lögum og aðrir nota ákveðið lag til að láta börn vita að það þurfi að fara að ganga 

frá. Börn nota þó ekki sjálfsprottinn söng einungis sem verkfæri til sjálfstjórnunar eða til 

þess að leysa erfið verkefni. Þau nota sjálfsprottinn söng einnig sér til dægrastyttingar eða 

ómeðvitað þegar þau eru djúpt sokkin í daglegar athafnir eða leik. Þar sem sjálfsprottinn 

söngur er hjálplegt verkfæri er líklegra að börn sem fá tónlistarlegt uppeldi, hvort sem það 

er í tónlistarnámi eða skipulögðu tónlistarstarfi í leikskóla, tileinki sér sjálfsprottinn söng til 

að leysa flókin verkefni (Thibodeaux o.fl. 2019).  

Börn þurfa  tækifæri til þess að tjá sig um leið og spurningar vakna. Þau hafa 

einfaldlega ekki öðlast þá færni að geta beðið með hugsanir sínar þar til tími gefst til 

umræðu. Það er því hægt að segja að þegar ungum börnum er sagt að sitja kyrr og hlusta 

sé í raun verið að biðja þau um að sitja og hugsa ekki. Í það minnsta er ekki velkomið fyrir 

þau að koma með spurningar og ígrunda það sem fyrir þeim er haft. Það er því mikilvægt 

að kennari geri ráð fyrir virkri þátttöku barna til þess að gefa þeim tækifæri til þess að 

ígrunda, skilja og hugsa í kennslustundum (Otto, 2014). Þá er hægt að velta fyrir sér fyrir 

hvern sú stund er þegar börn eiga að sitja, hugsa ekki og gleypa við öllu því sem kennarinn 

leggur á borð fyrir þau.  

4.4. Söngstundir 

Söngstundir eru algengar á leikskólum landsins. Söngur auðgar orðaforða barna og  

söngtexti inniheldur oftar en ekki orð sem tilheyra öðru lagi orðaforðans. Það eru því góð 

tækifæri falin í því að rýna í söngtexta með börnum. Hann getur meðal annars hjálpað 

þeim að uppgötva ný orð, orðmyndir eða orðatiltæki. Söngtexta fylgir laglína en samspil 

þessara tveggja þátta vekur upp þá tilfinningu sem höfundur vill gjarnan fá fram og gerir 

upplifun af hvoru tveggja meiri en ella. Málörvun í gegnum söngtexta nýtur aðstoðar 

laglínunnar til þess að leggja áherslu á hina ýmsu hljóðfræðilegu eiginleika. Þá skapast 

tækifæri til þess að heyra skýrar hljóðeindir tungumálsins, rím sem og að þjálfa 

hljóðkerfisvitund (Winters og Griffin, 2014, bls. 80–81).  

Tónlist hefur eiginleika sem geta ýtt undir tungumálanám á annan hátt en 

hefðbundin málörvun (Winters og Griffin, 2014, bls 78–80). Það verður til önnur nálgun á 

tungumálinu þegar blandað er saman eiginleikum tónlistar við talmál. Slík nálgun getur 
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verið heppileg fyrir þau börn sem eiga í erfiðleikum með máltöku eða hafa slaka 

hljóðkerfisvitund. Eiginleikar tónlistar geta stutt börn við að festa orðin betur í 

langtímaminni og þau fá bæði dýpri og breiðari skilning á orðunum. Þegar börn hafa betri 

forsendur til að skilja það sem fyrir þau er lagt eykst einnig athygli þeirra, úthald og þar 

með hlustunarskilningur (Cooper, 2010, bls 24).  

Oft á tíðum eru söngtextar lífleg saga. Því er ekki að undra að sönglög og sögur eru 

nátengd fyrirbæri sem deila mörgum sameiginlegum eiginleikum. Bæði eru samofin 

menningu, vekja upp tilfinningar og hafa eiginleika til þess að auka orðaforða og þjálfa 

athygli þeirra sem hlýða á. Nám er félagsleg athöfn og er skilvirkast þegar það er sett upp 

sem ákveðin hringrás endurtekninga. Söngur uppfyllir þessi skilyrði (Cooper, 2010, bls 26–

27).  

Cooper (2010) segir að líkt og frásagnarlistin er samofin menningu hvers lands eru 

tónlist og alþýðusöngur það einnig. Sönglög hafa þann eiginleika að sameina unga sem 

aldna og lita tilveruna. Segja má að við syngjum til að takast á við það sem lífið gefur, 

hvort sem það er gleði eða sorg. Við notum tónlist til að lifa af. Því segir hann að það sé 

mikilvægt að við gefum börnunum þá gjöf sem tónlistaruppeldi er. 
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5. Sjónrænar söngstundir 

Sjónrænar söngstundir eru söngstundir þar sem söngtextinn er útskýrður ítarlega fyrir 

börnum með aðstoð leikmuna. Þær eru blanda af beinni kennslu og óbeinni. Lykilorð eru 

kennd beint en þó sett í samhengi þegar lagið er sungið með aðferðum óbeinnar kennslu. 

Bein kennsla lykilorða er áhrifarík aðferð til þess að festa þau í langtímaminni eins og fram 

hefur komið. Börn læra hins vegar orðaforða einnig af samhengi orðanna í gegnum óbeina 

kennslu og því er áhrifaríkt að blanda aðferðunum saman. Þannig fá þau útskýringu á því 

hvað lykilorðið þýðir og samhengi orða í setningu (Sigrún Alda Sigfúsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir, Þorlákur Karlson og Íris Ösp Bergþórsdóttir, 2020).   

Sjónrænar söngstundir geta verið misjafnar en í meginatriðum er söngtexti 

útskýrður fyrir börnunum á sjónrænan hátt með leikmunum og leikrænum tilþrifum. 

Þegar sjónræn söngstund er sett upp eru ávallt notaðir leikmunir til þess að ýta undir 

upplifun barna af söngstundinni og dýpka skilning þeirra. Þessum leikmunum er hægt að 

skipta í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum eru leikmunir sem styðja söngtextann eins og t.d. 

leikföng eða styttur. Í næsta flokki eru slæður, teppi, búningar eða aðrir leikmunir sem 

gera börnunum kleift að verða virkari þátttakendur í stundinni. Þriðji og síðasti flokkurinn 

eru myndir sem geta verið í loðtöfluformi, pappírsrenningar eða einhvers konar önnur 

útfærsla en það er sá flokkur sem verður notaður sem hjálpargögn í þessari ritgerð.  

Í sjónrænum söngstundum er hlustunarskilningur þjálfaður vegna þess að þær 

krefjast einbeitingar barnanna og að þau skilji merkingu laganna. Þegar börnin skilja 

merkingu lagsins er líklegra að orðin sem lagið inniheldur færist inn í virkan orðaforða . 

Þar sem það er algengt að sönglög innihalda orð sem flokkast í annað lag orðaforðans má 

álykta að með sjónrænum söngstundum stækki það. Til þess að ná góðum tökum á 

lesskilningi í framtíðinni þarf annað lag orðaforðans að vera ríkulegt. Það er því mikilvægt 

að finna leiðir til þess að örva annað lag orðaforðans, en sjónrænar söngstundir eru góð 

leið til þess (Beck o.fl., 2013, bls. 9–10). 

Endurtekning skiptir miklu máli í orðaforðakennslu og því eru sönglög tilvalin í þeim 

tilgangi. Þegar lög eru kennd er auðvelt að endurtaka þau, jafnvel oft á dag og gefa 

börnunum dýpri skilning á orðaforðanum sem textarnir innihalda. Endurtekning er einföld 

þegar lag er sungið markvisst aftur með börnunum. Það er einnig mikilvægt í 

kennslustundum fyrir ung börn að stuðla að virkri þátttöku þeirra en það gerist ekki ef 
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lagið er einungis sungið og ekki gefinn tími til útskýringa. Því er mikilvægt að börn fái 

tækifæri til virkrar þátttöku í kennslustundum þar sem ung börn hafa ekki heilaþroska til 

þess að bíða með þær spurningar og vangaveltur sem koma upp. Þegar þau fá ekki 

tækifæri til þess að spyrja um leið og þau vilja geta lærdómstækifæri glatast (Otto, 2014). 

Þar sem tónlistarhæfni er meðfæddur eiginleiki og ung börn laðast að tónlist frá 

fæðingu er upplagt að nýta þá hæfni til þess að ýta undir aðra hæfni barna líkt og 

málþroska. Einnig er hægt að nefna mikilvægi tónlistar hvað varðar jákvæða félagslega 

hegðun og tengsl sem veitir vellíðan (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Eitt af 

meginatriðum til þess að kennslustundir séu sem áhrifaríkastar er að nemendum líði vel 

og finni fyrir öryggi í kennslustofunni. Þar sem tónlist ýtir undir jákvæða félagslega hegðun 

ætti hún því að vera vel til þess fallin að hámarka vellíðan allra innan kennslustofunnar. 

Þegar börnum og kennurum líður vel verður kennslustundin ánægjulegri og líklegra er að 

lærdómurinn verði eftirminnilegri. 

Sjónrænar söngstundir eru kennsluaðferð sem auðvelt er að nota í öllum 

söngstundum leikskólans. Þær örva orðaforða barna þótt áherslan á stundinni gæti verið 

önnur. Það er hægt að yfirfæra aðferðina á Lubbastundir, Blæstundir, þemaverkefnavinnu 

eða kennslustund um ákveðið viðfangsefni. Þess vegna eru þær góð kennsluaðferð í 

leikskólum en auk annarra markmiða ættu allar stundir leikskólans að miða að því að 

auðga orðaforða barna. 

 Í viðauka ritgerðarinnar eru fjórar sjónrænar söngstundir ásamt myndum sem 

notaðar eru til þess að styðja undir söngtexta sem sungnir eru. Það er gert til þess að 

tryggja að börnin skilji textann en þegar myndir eru tengdar við orð er líklegra að það 

festist í langtímaminni. Það er þó vert að taka fram að það er einnig hægt að nota önnur 

hjálpargögn eins og leikföng, slæður, styttur og annað sem er hendi næst þegar sjónræn 

söngstund er undirbúin. 

Það er hægt að nota sjónrænar söngstundir á fjölbreyttan máta og í þessari ritgerð 

er reynt að hafa stundirnar ólíkar til að sýna fram á fjölbreytileika aðferðarinnar. Einnig 

eru stundir fyrir misjafna aldurshópa en aðferðin hentar vel fyrir öll leikskólabörn þótt 

stundirnar verði lengri og flóknari því eldri sem börnin eru. Í fyrstu stundinni er lögð 

áhersla á yngstu börn leikskólans. Það er bein kennsla lykilorðs en einnig er áhersla á að 

börnin haldi athygli og þjálfi úthald og virkni. Önnur kennslustundin er sett fram sem 
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leikur og áherslan er á virka þátttöku barnanna. Lykilorðin eru kennd með samblandi af 

beinni og óbeinni kennslu þar sem þau eru útskýrð sérstaklega og síðan fá börnin tækifæri 

til að heyra orðin í samhengi söngtextans. Þriðja kennslustundin er sett upp sem kennsla 

um ákveðið fræðsluefni með stuðningi frá söngtextanum og fjórða kennslustundin er 

orðaforðainnlögn lykilorða í söngtexta með beinni kennslu.  

 

 



 

 26 

Lokaorð 
Orðaforði er undirstöðuþáttur í málþroska og málskilningi barna. Það er ljóst að á 

leikskólaaldri er mikilvægt að örva orðaforða barna og að leikskólar verði að vera  

meðvitaðir um það. Allt daglegt starf ætti að taka mið af orðaforðainnlögn, hvort sem um er 

að ræða matartíma, íþróttir, vettvangsferðir, stundir í fataklefa eða samverustundir. Því eiga 

samverustundir ávallt  að miðast við að örva orðaforða barna samhliða kennsluefni 

stundarinnar. 

Sjónrænar söngstundir eru vel til þess fallnar að ýta undir orðaforðainnlögn ungra 

barna. Þær fela í sér endurtekningar og eru skýrt settar fram þannig að orðin festast vel í 

minni barnanna. Í árangursríkri kennslustund á öllum að líða vel, kennari þarf að vekja áhuga 

barnanna á kennsluefninu og innihald kennslustundarinnar á að vera auðskiljanlegt. Ef barn 

sýnir að því líði illa í kennslustund, það hefur ekki áhuga á kennsluefninu eða nær ekki að 

festa athygli er það kennarans að finna út úr því hvernig hægt sé að gera hlutina öðruvísi 

sem henta barninu betur. Það getur verið orsök áhugaleysis að barn skilji ekki það sem fer 

fram. Þá er það á ábyrgð kennarans að setja stundina fram á auðskiljanlegan máta sem getur 

til dæmis verið sjónrænt. 

Sjónrænar söngstundir vinna með skyldleika tungumáls og tónlistar. Þær nýta 

eiginleika úr tónlist til þess að ýta undir máltöku, lestrarferli og skapa læsisumhverfi sem 

þarf til þess að bernskulæsi dafni. Þær eru góð viðbót í orðaforðanám barna vegna þess að 

þær eru skýrt settar fram og nýta eiginleika beinnar kennslu, þær eru sjónrænar sem hefur 

sýnt að sé hentugt til orðaforðanáms og þær skapa tækifæri til þátttöku barnanna. Þegar 

börn skilja það sem þau hlýða á eru þau líklegri til þess að halda athygli og þannig þjálfa þau 

einbeitingu, úthald og um leið hlustunarskilning.  

„Menntun er það sem verður eftir þegar það sem hefur verið kennt er gleymt“. Þessi 

fleygu orð B. F. Skinners eiga einkar vel við þegar áherslan er á orðaforðainnlögn. Markmið 

kennslustundarinnar á að vera að börnin verði fær um að nýta sér orðaforðann í víðara 

samhengi og skilningur þeirra verði dýpri. Það er að börnin heyri og noti orðin í öðru 

samhengi og að orðin hjálpi þeim að skilja samhengi annarra orða. Því skiptir minnstu máli 

sjálfur lagatextinn sem kenndur er. Það er stóra samhengið sem skiptir máli, sem er 

stækkaður orðaforði barnanna.   
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Viðauki 1: Lýsing á sjónrænum söngstundum. 

Sjónræn söngstund 1 

 

Aldurshópur: 2ja ára. 

Lengd stundar: 10-15 mínútur. 

Söngtexti: Fljúga hvítu fiðrildin. 

Markmið: Að börnin læri lykilorðið „dugga“, áhersla á virka þátttöku barnanna, einbeitingu 

og úthald. 

Hjálpargögn: Meðfylgjandi eru myndir sem styðja við söngtextann og hægt er að prenta út. 

Á yngstu deildum leikskóla er söngur partur af daglegu lífi. Það er sungið fyrir börnin bæði í 

leik og starfi og því er upplagt að nýta sönginn til orðaforðainnlagnar. Endurtekning sönglaga 

er upplögð fyrir orðaforðakennslu. Það er mikilvægt í þjálfun einbeitingar og úthalds að börn 

skilji það sem fer fram. Sem dæmi er hægt að útskýra á myndrænan og leikrænan hátt 

söguþráð vísunnar. Þegar það er gert eflist hlustunarskilningur og dýpri skilningur á þeim 

orðum sem vísan inniheldur. Einnig er mikilvægt að börn fái að taka virkan þátt og fái tækiæri 

til þess að spegla það sem þau sjá, um leið og þau sjá það. Lykilorðið sem verður notað í 

kennslunni er „dugga“ og er það útskýrt sjónrænt fyrir börnunum með beinni kennslu. Þegar 

unnið er með yngstu börnum leikskólans þarf að gera hóflegar kröfur um úthald og 

einbeitingu. Það er gott að miða við 10-15 mínútur fyrst en lengja stundirnar þegar börnin eru 

tilbúin til þess. 

Fljúga hvítu fiðrildin eftir Sveinbjörn Egilsson 
 
Fljúga hvítu fiðrildin 
fyrir utan glugga; 
þarna siglir einhver inn 
ofurlítil dugga 

 

Framkvæmd 

Fyrsta skref: Lagið sungið og kynnt fyrir börnunum. 

Fyrst byrjar kennari á að setjast niður með börnunum og syngja lagið Fljúga hvítu fiðrildin. 

Gott er að syngja fleiri svipaðar vísur líkt og Afi minn og amma mín og Sigga litla systir mín við 

sama sönglag, og á milli þeirra syngja „úmbarassa“ með handahreyfingum, sem er góð æfing 
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fyrir samhæfingu augna og handa. Áhersla er á að auka einbeitingu og úthald hjá börnunum 

og þess vegna er mælt með því að syngja fleiri erindi og „úmbarassa“ þess á milli. Það lengir 

stundina og hreyfingarnar sem fylgja með heilla gjarnan börnin.  

Annað skref: Námsgögn kynnt. 

Þegar búið er að syngja lagið er komið að því að kennari kynni fyrir börnunum meðfylgjandi 

námsgögn. Fyrst sýnir hann mynd 1:1 – gluggann og til þess að tryggja virka þátttöku 

barnanna er hægt að leyfa þeim að horfa í gegnum hann. Þar á eftir gæti kennari dregið fram 

mynd 1:2 - fiðrildin og sýnt börnunum hvernig þau flögra um. Það er auðvelt að láta fiðrildin 

fljúga með því að setja þau á rör eða einhverskonar spýtu þannig að hægt sé að halda í spýtuna 

og láta fiðrildin flögra um. Síðan gætu börnin skiptst á að láta þau fljúga og hin börnin horft á 

fiðrildi flögra í gegnum gluggann. Til að auka fjölbreytni stundarinnar og jafnframt til að lengja 

hana er hægt að vera með litaðar filmur til að setja yfir gluggann.  

Þriðja skref: Kynning á lykilorði. 

Nú tekur kennari upp mynd 1:3 – dugga. Þegar lykilorðið „dugga“ er kynnt er mikilvægt að 

börnin tengi það við myndina af bátnum. Kennari getur byrjað á að taka fram duggu og kynna 

hana sem slíka. Það er upplagt að leyfa börnunum að sigla henni sjálf þannig að aðrir geti horft 

á hana í gegnum gluggann. Á meðan þarf kennari að endurtaka orðið dugga í hinum ýmsu 

myndum þannig að börnin tengi það við bátinn. Hann getur sem dæmi sagt „sjáið hvað duggan 

er flott“, „Þarna siglir ofurlitla duggan“ eða „Þetta er sko frábær dugga“.  

Fjórða skref: Stundin römmuð inn með því að syngja lagið. 

Búast má við að óróleiki sé kominn í hópinn í þessu skrefi þar sem börnin hafa reynt sjálf að 

horfa í gegnum gluggann, látið fiðrildin flögra eða sigla duggunni. Þá er gott að ljúka stundinni 

eða ramma hana inn með því að syngja lagið aftur. 
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Sjónræn söngstund 2 

Aldurshópur: 3ja-4 ára. 

Lengd stundar: 15-25 mínútur. 

Söngtexti: Álfadrottningin eftir Birte Harksen og Baldur Kristjánsson. 

Markmið: Þessi stund er sett upp sem sögustund út frá innihaldi lagatextans. Áhersla er á að 

auka einbeitingu og úthald, virka þátttöku barnanna sem og að skilja samhengi textans. 

Lykilorðin eru duna, að gera það ei, stúlkur og drengir. Kennslan er sambland af beinni og 

óbeinni kennslu. 

Hjálpargögn: Meðfylgjandi eru myndir sem styðja við söngtextann og hægt er að prenta út. 

Það er mikið lesið fyrir börn í leikskólum eins og í reglulegum sögustundum. Ein aðferð er að 

nýta innihald söngtexta sem beinagrind að sögu. Hún skapar tækifæri til þess að börnin öðlist 

djúpan skilning á innihaldi söngtextans og þjálfar hlustunarskilning sem og einbeitingu og 

úthald. Í söngtextanum sem er hér til umfjöllunar eru fimm lykilorð og orðatiltæki, en 

orðaskýringar er að finna hér fyrir neðan. Lykilorðin eru kennd með samblandi af beinni og 

óbeinni kennslu, þ.e.a.s. þau eru útskýrð sérstaklega fyrir börnunum og svo heyra þau orðin 

þegar lagið er sungið og sagan er sögð. Sjónrænar söngstundir geta verið fjölbreyttar. 

Stundum þekkja börnin lögin áður, en söngstundin er ekki síður áhrifarík þegar lögin eru ný 

fyrir þeim. Í þessari söngstund er áhrifaríkt að börnin kunni lagið og geta sungið með. Þessi 

stund krefst þess að börnin taki þátt og því er gott að þau kunni textann og lagið þótt það sé 

ekki nauðsyn. Þá verða börnin virkir þátttakendur í sögunni og fá tækifæri til þess að spegla 

það sem þau sjá og heyra um leið.  

Hér fyrir neðan er sagan sett fram í grófum dráttum ásamt orðskýringum. 

Álfadrottningin eftir Birte Harksen og Baldur Kristjánsson 

Á álfaballi skal dansinn duna, 
álfar og menn um gólfið bruna! 
Já, komið nú krakkar og dansið við mig, 
Komið og dansið við mig 
 
Viðlag 
Ó, nei, ó nei, ó nei, 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
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Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 
 
Á álfaballi skal dansa lengi, 
það á við bæði um stúlkur og drengi! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 
 
Viðlag 
 
Æ syngjum nú saman og dönsum, 
svo allir sviptist viti og sönsum! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 
 
Viðlag 
- Það er hættulegt að dansa við álfa! 

 

Orðskýringar 

Að láta dansinn duna : Dansinn er í fullum gangi. 

Við gerum það ei: Það gerum við ekki. 

Stúlkur : Stelpur. 

Drengir : Strákar. 

Svo allir sviptist viti og sönsum : missa vit og skynsemi, verða alveg ruglaður. 

 
Sagan um álfadrottninguna 
 
Fyrsta skref: Kennari kynnir sögusviðið  
Kennari byrjar á því að setja upp á loðtöflu mynd 2:1 og mynd 2:2. Börnin átta sig á 

þegar þau sjá burstabæinn að sagan gerist fyrir löngu síðan og þau sjá álfasteininn 

við hlið hússins. 

 

Kennari les söguna: 

Einu sinni var sveitabær. Í þessum sveitabæ bjuggu fjögur systkini. [Kennari setur upp á 

loðtöflu mynd 2:3, 2:9, 2:10 og 2:11]. Við þennan sveitabæ var líka stór álfasteinn. Enginn 

hafði séð álfana sem allir vissu að ættu heima í þessum stóra steini. Mamma og pabbi sögðu 

við börnin sín að ef þau myndu einhvern tíma sjá álfa þá þyrftu þau að passa sig vegna þess 

að það má alls ekki dansa við álfa. Það er mjög hættulegt að dansa við þá því að þeir geta 
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lokkað mannfólk inn í álfastein og breytt þeim í huldufólk. Börnin hlustuðu á foreldra sína og 

voru sannfærð um að þau myndu aldrei dansa við álfa. Þau vissu að mannfólk getur ekki séð 

álfa þannig ef þau myndu breytast í álfa myndi fjölskyldan þeirra ekki getað séð þau aftur. 

Börnin vissu þó ekki hvernig þau gætu sagt nei við álfana. Því ákváðu foreldrarnir að kenna 

börnunum sínum vísu til þess að hjálpa þeim að segja nei ef álfarnir byðu þeim upp í dans.  

Kennari kennir börnunum vísuna: 

Vísan er svona, og ég ætla að biðja ykkur krakkar um að læra hana til að 

hjálpa börnunum á eftir að segja nei við álfana. Svona gerum við það: 

 

Ó, nei, ó nei, ó nei,  [sveifla vísifingri fram og til baka] 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! [benda fast með vísifingri] 
Því mamma og pabbi segja að [krossleggja hendur og hrista höfuð] 
við megum ekki dansa við álfa! 

 

Núna ættu börnin að vera búin að læra hvernig þau eiga að segja nei við álfana. Þau 

þurfa að segja: það gerum við  ei, hvað skyldi það þýða? [Hér er tækifæri fyrir kennara 

að útskýra hvað það þýðir] Svo ætla börnin að segja álfadrottningunni að dansa við 

sjálfa sig! Iss, þetta ætti ekki að vera neitt mál. En nú skulum við halda áfram með 

söguna: 

 

Annað skref : Sagan heldur áfram og kennarinn kynnir álfana.  

Það var svo eitt skipti á þrettándanum að fjölskyldan var á leiðinni í kirkju. Það þurfti einhver 

að vera eftir og passa húsið. Elsta stúlkan bauðst til þess að verða eftir og passa húsið. [Kennari 

tekur niður myndir 2:9, 2:10 og 2:11 en skilur eftir mynd 2:3]. Hún kvaddi fjölskylduna sína og 

var þá orðin ein eftir í húsinu. Hún var ekki búin að vera lengi ein heima þegar hún heyrði 

ótrúlega fallegan söng fyrir utan húsið. Hún kíkti út og sá varðeld og fólk dansa í kringum hann. 

[Kennari setur á loðtöfluna mynd 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 og 2:8]. Þetta fólk var mjög fallegt og 

vingjarnlegt. Ein konan sá stúlkuna og kom til hennar. Stúlkan vissi ekki að þetta var 

álfadrottningin, því henni hafði aldrei verið sagt að álfar litu út eins og mannfólk. 

Álfadrottningin heilsaði stúlkunni og sagði 

Kennari: Nú skulum við syngja lagið saman:  

[Álfadrottningin sagði] 
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Á álfaballi skal dansinn duna, 
álfar og menn um gólfið bruna! 
Já, komið nú krakkar og dansið við mig, 
Komið og dansið við mig 
 
[Þá sagði stúlkan] 
Ó, nei, ó nei, ó nei,  [sveifla vísifingri fram og til baka] 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! [benda fast með vísifingri] 
Því mamma og pabbi segja að [krossleggja hendur og hrista höfuð] 
við megum ekki dansa við álfa! 
 

Kennari: Hvað haldið þið að gerist næst? 
 

Stúlkan sá að álfarnir létu dansinn duna og hann var svo heillandi. Allir dönsuðu látlaust og 

ekki leit út fyrir að dansinn myndi hætta í bráð. [Hér er gott tækifæri til þess að útskýra betur 

og spyrja börnin hvað það þýði að láta dansinn duna] Þótt stúlkan hafi reynt að andmæla 

álfadrottningunni fannst henni dansinn of heillandi. Stúlkan gleymdi orðum foreldra sinna og 

stóðst ekki mátið. Hún fór út og lét dansinn duna með álfunum. Hún dansaði látlaust þar til 

varðeldurinn slokknaði og þá var það orðið um seinan. Hún hafði breyst í huldustúlku. Nú gat 

fjölskylda hennar ekki séð hana og núna átti hún heima í álfasteininum með hinu huldufólkinu. 

[Myndir 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 og 2:8 eru teknar úr augsýn barnanna]. 

Þriðja skref : kennari kynnir endurtekningu sögunnar  

Árið leið og þrettándinn kom á ný. Aftur ætlaði fjölskyldan í kirkju og einhver þurfti að passa 

húsið. Næstelsta stúlkan ákvað að hún myndi vera heima og passa húsið. [Mynd 2:9 sett upp] 

Þegar hún var ekki búin að vera lengi ein heima heyrði hún ótrúlega fallegan söng fyrir utan 

húsið. Hún kíkti út og sá varðeld og fólk dansa í kringum hann. [Kennari setur á loðtöfluna 

mynd 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 og 2:8]. Þetta fólk var ótrúlega fallegt og vingjarnlegt. Ein konan sá kom 

til hennar. stúlkuna og Álfadrottningin sagði við stúlkuna og nú syngjum við: 

 

[Álfadrottningin söng] 
Á álfaballi skal dansa lengi, 
það á við bæði um stúlkur og drengi! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 
 

Kennari: Hvað eigum við nú að syngja krakkar? 
 
Ó, nei, ó nei, ó nei,  [sveifla vísifingri fram og til baka] 
við gerum það ei, 
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dansaðu við þig sjálfa! [benda fast með vísifingri] 
Því mamma og pabbi segja að [krossleggja hendur og hrista höfuð] 
við megum ekki dansa við álfa! 

 

Kennari: Hvað haldið þið að hún geri? 

Stúlkan reyndi sitt besta, en þótt hún hafi sungið vísuna varð hún of heilluð af 

álfadrottningunni. Hún gleymdi öllu því sem foreldrar hennar höfðu sagt og fór að dansa með 

álfadrottningunni. [Myndir 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8 og 2:9 eru teknar úr augsýn barnanna]. Nú 

voru tvær dætur orðnar að huldukonum og fjölskyldan var harmi slegin. Foreldrarnir sögðu 

því börnunum að muna vísuna sem þau kenndu þeim og syngja hana hátt og skýrt ef þau 

skyldu hitta álfa.  

Fjórða skref: börnin leika á álfana.  

Aftur kom þrettándinn og voru börnin tvö tilbúin að vera heima og passa húsið á meðan 

foreldrar þeirra fóru í kirkju. [Kennari setur upp myndir 2:10 og 2:11]. Þegar þau voru orðin 

ein heyrðu þau að það var kominn varðeldur fyrir utan húsið og dansinn dunaði fyrir utan. 

[Kennari setur á loðtöfluna mynd 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 og 2:8]. Þau sáu systur sínar tvær úti að 

dansa og voru furðulostin hversu fallegar þær voru, þær voru núna álfar. [Kennari setur upp 

myndir 2:3 og 2:9]. Þau langaði að hlaupa út að dansa við þær en ákváðu þó að muna vísuna 

sem foreldar þeirra kenndu þeim. Álfadrottningin kom auga á þau og labbaði að húsinu. Þegar 

hún var komin til þeirra sagði hún :  

 
[Álfadrottningin sagði] 
Á álfaballi skal dansinn duna, 
álfar og menn um gólfið bruna! 
Já, komið nú krakkar og dansið við mig, 
Komið og dansið við mig 
 
[Börnin svöruðu þá :] 
Ó, nei, ó nei, ó nei, 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 
 
[Álfadrottningin sagði þá :] 
Á álfaballi skal dansa lengi, 
það á við bæði um stúlkur og drengi! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 
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[Börnin svöruðu :] 
Ó, nei, ó nei, ó nei 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 
 
[Álfadrottningin sagði þá :] 
Æ syngjum nú saman og dönsum, 
svo allir fari frá viti og sönsum! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 
 
[Börnin svörðu þá ákveðin :] 
Ó, nei, ó nei, ó nei, 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 
- Það er hættulegt að dansa við álfa!! 

 

Þegar laginu lauk hurfu álfarnir og hafa ekki sést síðan. [Myndir 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8 og 

2:9 eru teknar úr augsýn barnanna]. 
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Sjónræn söngstund 3 

Aldurshópur: Eldri árgangar leikskólans. 

Lengd stundar: 15-25 mínútur. 

Söngtexti: Risaeðlulagið eftir Ingibjörgu Sólrúnu Ágústsdóttur. 

Markmið: Þessi kennslustund er um risaeðlur og nýtur stuðnings sönglags. Áherslan er á að 

börnin öðlist skilning á einkennum ólíkra risaeðlutegunda og örlögum þeirra. Stundin á einnig 

að þjálfa einbeitingu og úthald barnanna sem og stuðla að virkri þátttöku þeirra. Börnin þurfa 

að þjálfa hlustunarskilning sinn til þess að skilja samhengi söngtextans og innihald hans.  

Hjálpargögn: Meðfylgjandi eru myndir af risaeðlum sem styðja undir söngtextann og hægt er 

að prenta út. 

 

Risaeðlulagið er hugsað sem kennsluefni um risaeðlur, lífsviðurværi þeirra og örlög. Risaeðlur 

höfða gjarnan til leikskólabarna og því er sniðugt að nýta þann áhuga og stuðla að virkri 

þátttöku barnanna. Til dæmis er gott að hlusta á hugmyndir þeirra um risaeðlur í stundinni og 

gefa því góðan tíma. Í söngtextanum er áhersla lögð á misjafna eiginleika risaeðlna og að þær 

eru útdauðar. Vegna þess hve ólíkar risaeðlurnar voru veitir textinn tækifæri til að skerpa á 

andstæðu hugtökum. Textinn sem slíkur er ekki flókinn en nokkuð langur þannig það reynir á 

einbeitingu og úthald hjá börnunum, sem og hlustunarskilning þeirra. Vegna þess hve 

einfaldur textinn er virkar stundin fyrir breiðara aldursbil.  

Í laginu eru tvö lykilorð, útdauðar og niðadimm. Þau eru kennd sérstaklega með beinni 

kennslu en einnig með óbeinni kennslu þegar börnin hlusta á söngtextann.  

 
Risaeðlulagið eftir Ingibjörgu Sólrúnu Ágústsdóttur 

 

Viðlag : 
Þetta eru þær, risaeðlurnar 
sem voru einu sinni til. 
Núna er þær, löngu útdauðar 
og bara eru eftir, beinagrindurnar. 

 
Langháls, þetta er langháls. 
Hann er með langan háls. 
Hann getur borðað laufin, 
sem sitja alveg efst. 
En ef ég hitti hann 
ég myndi knúsa hann, 
því hann er svo mikið krútt. 
Og ef ég hitti hann 
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ég myndi knúsa hann, 
því hann er svo rosalega mikið krúttípútt. 
 
Viðlag 
 
Grameðla, þetta er grameðla. 
Hún er svolítið grimm. 
Hún er með beittar tennur 
og augun niðadimm 
En ef ég hitti hana 
ég myndi hlaupa burt, 
því hún má ekki bíta í bossann minn. 
Ef ég hitti hana 
ég myndi hlaupa burt, 
því hún má sko alls ekki bíta í bossann minn 

 
Viðlag 
 
Flugeðla, þetta er flugeðla. 
Hún getur flogið hátt. 
Hún er með stóra vængi 
og pínu lítið skott. 
Ef ég hitti hana 
ég myndi spyrja hana : 
„má ég fljúga með þér burt – mjög hátt?“ 
Og ef ég hitti hana 
ég myndi spyrja hana : 
„má ég fljúga með þér langt langt í burt?“ 
 
Viðlag 

 
Krókódíll, þetta er krókódíll. 
Hvað er hann að gera hér? 
Sumir segja hann er risaeðla 
en spurningin er , 
hvað finnst þér ? 
En ef ég hitti hann 
ég myndi spyrja hann : 
„hvað ertu gamall herra minn?“ 
Ef ég hitti hann 
ég myndi spyrja hann : 
„hvað ertu gömul frú mín góð?“ 

 

Viðlag

 

Framkvæmd 

Söngstundinni er skipt niður í fimm skref. Fyrsta skrefið er viðlagið, annað skref er um 
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langhálsa, þriðja skref er um grameðlur, fjórða skref er um flugeðlur og fimmta skref um 

krókódíla. Lengd skrefanna skal markast af áhuga barnanna og hvað þau hafa að segja. 

Markmiðið er að fá líflegar umræður og þannig skapa rými til ígrundunnar, virkrar þátttöku 

og dýpri kennslu. 

 

Fyrsta skref : Almenn kynning um risaeðlur. 

Byrjað er á almennri kynningu um risaeðlur. Fyrst sýnir kennari börnunum mynd 3:1 og spyr 

opinna spurninga um risaeðlur, til þess að börnin fái tækifæri til þess að tjá sig um það sem 

þau vita um þær. Síðan getur kennari spurt börnin hvar risaeðlur búi í dag. Hægt er að hafa 

nokkra umræðu um það áður en kennari útskýrir með beinni kennslu að risaeðlurnar eru 

útdauðar.  

Bein kennsla getur falist í því að kennari segi frá því hvernig loftsteinn hafi fallið úr 

geimnum og lent á jörðinni, með þeim afleiðingum að risaeðlurnar gátu ekki lifað lengur á 

jörðinni. Sem sagt, allar risaeðlurnar dóu og þá er talað um að þær séu útdauðar. [Hér sýnir 

kennari mynd 3:2 og 3:4] Í framhaldi af því getur kennari sagt frá því, að mörgum árum 

seinna fundu vísindamenn fjölda beina af mismunandi tegundum risaeðla víðs vegar um 

heiminn. Þeir rannsökuðu beinin og komust að því hvenær risaeðlur lifðu á jörðinni, hvar 

þær bjuggu og hvernig lífi þær lifðu. Eftir þessa frásögn kennara er tilvalið að grípa tækifærið 

og gefa börnunum tíma til að tjá sig og skapa þannig rými til frekari umræðu um risaeðlur. 

Að því loknu er gott að syngja viðlagið. 

 

Annað skref : umfjöllun um langhálsa. 

Kennari byrjar á því að sýna börnunum mynd 3:4. Þegar byrjað er að kynna nýja risaeðlu er 

gott að kennari gefi börnunum tíma til þess að segja frá hugmyndum sínum um hana, til 

þess að stuðla að virkri þátttöku. Þegar hugmyndir barnanna hafa komið fram kynnir kennari 

textann með hjálparorðum og setningum til frekari útskýringa. Jafnframt til þess að auka 

skilning barnanna er hægt að nota leikræna tilburði. Frásögn kennarans gæti verið á 

eftirfarandi hátt; Langhálsar voru grænmetisætur og borðuðu mest laufblöð. Þeir voru með 

langan háls og gátu teygt sig í efstu laufblöðin á trjánum, en aðrar risaeðlur náðu ekki svo 

hátt. Þeir voru góðar risaeðlur og til dæmis borðuðu ekki aðrar risaeðlur. Kennari getur að 

lokum spurt börnin hvað þau myndu gera ef þau gætu hitt langhálsa. Að því loknu er erindið 

um langhálsa sungið.  
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Viðlagið er sungið á milli skrefa. Ef lagið er börnunum ókunnugt er gott að syngja viðlagið 

tvisvar svo að textinn festist betur í minnum þeirra. Á þann hátt taka börnin meiri þátt í 

stundinni og hún verður skemmtilegri. 

 

Þriðja skref : Umfjöllun um grameðlur. 

Umfjöllunin er um grameðlur, sem voru ólíkar langhálsum. Kennari byrjar á að sýna 

börnunum mynd 3:5. Eins og fyrr segir er gott að hlusta á hugmyndir barnanna áður en 

lengra er haldið í þriðja skrefi. Hér er hægt að ræða um hversu ólíkar þessar tvær tegundir 

risaeðla voru. Það er hægt að finna mörg andstæð orð sem tengjast þessum tveimur 

tegundum risaeðla, eins og; blíð og grimm, langur háls og stuttur háls o.s.frv. Í textanum um 

grameðlu er að finna lykilorðið niðadimm. Gott er að spyrja börnin hvort þau viti hvað orðið 

þýði og útskýra svo fyrir þeim að niðadimm er alveg dökkur eins og svartur. Það er einnig 

hægt að útskýra fyrir þeim að stundum er sagt að augun á grimmum dýrum séu niðadimm. 

Því næst gæti kennari spurt börnin, hvað þau myndu gera ef þau gætu hitt grameðlu. Eftir 

svar barnanna gæti kennari varpað fram spurning sem tengist textanum, eins og; hver myndi 

hlaupa burt ef hann hitti grameðlu? Að lokum er erindið um grameðlu sungið. 

 

Viðlagið er sungið á milli skrefa. Ef lagið er börnunum ókunnugt er gott að syngja viðlagið 

tvisvar svo að textinn festist betur í minnum þeirra. Á þann hátt taka börnin meiri þátt í 

stundinni og hún verður skemmtilegri. 

 

Fjórða skref: Umfjöllun um flugeðlur 

Kennari byrjar á að sýna börnunum mynd 3:6. Þriðja risaeðlan er ólík hinum tveimur. Eins og 

fyrr segir er gott að hlusta á hugmyndir barnanna áður en lengra er haldið. Kennari getur 

síðan aftur beint athygli að andstæðum á milli tegundanna. Til dæmis er hægt að ræða um 

að flugeðlur voru tegund fugla í risaeðluheimi. Þær voru með stóra vængi og pínulítið skott. 

Hér væri áhugavert að heyra hugmyndir og útskýringar barnanna um þetta litla skott 

flugeðlunnar. Kennari getur síðan útskýrt, að skottið var eins og stél hjá fuglum sem við 

þekkjum í dag, Fuglar verða að vera með stél til þess að geta stýrt hvert þeir fljúga. Hér getur 

kennari tengt notagildi skotta fugleðla og stéla fugla við stýri á bílum eða flugvélum. Því 

næst er hægt að spyrja börnin, hvað þau myndu gera ef þau gætu séð flugeðlu og ef einhver 

gæti hugsað sér að fljúga með þeim. Að lokum er erindið um flugeðlu sungið. 
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Viðlagið er sungið á milli skrefa. Ef lagið er börnunum ókunnugt er gott að syngja viðlagið 

tvisvar svo að textinn festist betur í minnum þeirra. Á þann hátt taka börnin meiri þátt í 

stundinni og hún verður skemmtilegri. 

 

Fimmta skref  : Umfjöllun um krókódíla.  

Kennari byrjar á að sýna börnunum mynd 3:7. Í síðasta erindinu er fjallað um krókódíla en 

ástæðan fyrir því er til þess að vekja umræðu um það hvort það séu til einhverjar tegundir 

risaeðla í dag. Þegar kennari sýnir börnunum mynd af krókódíl getur hann spurt börnin, 

hvers vegna það sé sungið um krókódíla þegar lagið er um risaeðlur, það virkir þátttöku 

barnanna. Eflaust geta líflegar umræður átt sér stað í kjölfarið, eins og hvaða hugmyndir 

börnin hafa um hvaða dýr gætu hugsanlega verið risaeðlur. Er krókódíll kannski risaeðla? Eru 

krókódílar gamlir? Kannski eins gamlir og risaeðlur? Að lokum er erindið um krókódíla 

sungið. 

 

Til þess að ljúka stundinni er viðlagið sungið einu sinni.  
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Sjónræn söngstund 4 

Aldurshópur: Elstu börn leikskólans. 

Lengd stundar: 15-25 mínútur. 

Söngtexti: Þorraþrællinn 1866 eftir Kristján Jónsson. 

Markmið: Markviss orðaforðakennsla lykilorða með beinni kennslu. 

Hjálpargögn: Meðfylgjandi eru myndir sem notaðar eru við stundina.  

Í kennslustundinni er megináhersla á beina kennslu lykilorða. Textinn er flókinn og því er 

áhersla á að að leysa ráðgátuna um þýðingu orðanna. Lykilorðin eru mörg og snýst 

kennslustundin um að varpa ljósi á þýðingu sem flestra orða og festa þau í langtímaminni 

barnanna. Það er áhrifaríkt að setja flókin orð fram á sjónrænan hátt til þess að auka líkurnar 

á að börnin muni þau. 

 

Þorraþrællinn 1866 eftir Kristján Jónsson 
 

Nú er frost á fróni, 
frýs í æðum blóð, 
kveður kuldaljóð 
Kári í jötunmóð. 
Yfir laxalóni 
liggur klakaþil, 
hlær við hríðarbyl 
hamragil. 
Mararbára blá 
brotnar þung og há 
unnarsteinum á 
yggld og grett á brá. 
Yfir aflatjóni æðrast skipstjórinn, 
harmar hlutinn sinn 
hásetinn. 

 

Orðskýringar 

Frón : Ísland eða land, jörð. 
Kveður kuldaljóð, Kári í jötunmóð : Það heyrist söngur í vindinum (Kára) því hann er að syngja 
kuldasöng.  
Jötunmóð: Kári er komin í líki risa, hann er svo stór. 
Laxalón: uppistöðulón þar sem lax gengur niður til. 
Klakaþil: klaki yfir sjó eða vatni. 
Hríðarbylur: mikil snjókomma og vindur. 
Mararbáran: stór alda. 
Unnarsteinum: öldutoppar, sem eru eins og steinar. 
Ylggd og grett á brá: reiður og grettinn á svipinn. 
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Aflatjón: það veiðist enginn fiskur og þá líta skipverjarnir svo á að þeir hafi orðið fyrir skaða.  
Æðrast: að missa kjarkinn. Verða hræddur. 
Harmar: vera sorgmæddur, leiður. 
Hásetinn: skipverji, sá sem vinnur á skipin. 

Framkvæmd  

Fyrsta skref: Kennari setur upp sögusviðið. 
 

Kennari þarf að skapa kalt andrúmsloft sem kemur fram í söguþræði textans með myndum, 

orðum og leikrænni tjáningu. Hann byrjar því á að setja upp mynd 4.1. Hann fer í gegnum 

söguþráðinn en þarf að staldra við orðin sem þarfnast frekari útskýringa og jafnframt að hlusta 

á hugmyndir barnanna og gefa þeim góðan tíma til þess að tjá sig. Hér fyrir neðan verður farið 

yfir söguþráð lagsins og settar fram hugmyndir af því hvernig hægt er að útskýra textann. 

Laginu er skipt er þrjá hluta þar sem fyrsti hlutinn eru fyrstu fjórar línur lagsins, en þær fjalla 

um kulda. Í öðrum hluta eru aðstæður á sjó kynntar og í þriðja hluta lagsins er fjallað um 

skipverjana. Orð sem auðvelt er að útskýra með beinni kennslu eru í hornklofa.  

Annað skref: fyrsti hluti lagsins útskýrður. 

Það er vetur á Fróni [útskýra orðið Frón]. Það getur orðið mjög kalt á veturna á Íslandi eða 

Fróni en þá þarf að klæða sig í hlý föt eða kannski í margar flíkur. [Kennari sýnir börnunum 

mynd 4:2]. Stundum er svo kalt að það skiptir ekki máli hvað fötin eru hlý, manni er samt kalt. 

Það er hægt að verða svo kalt að manni finnst blóðið í æðunum vera frosið [útskýra frýs í 

æðum blóð]. [Kennari sýnir börnunum mynd 4:3]. Þegar það er kalt úti niðar vindurinn. Ef lagt 

er við hlustir er hægt að heyra í Kára, sem er vindurinn, og hann syngur kuldaljóð. Kári er 

orðinn svo stór að hann líkist trölli. Það er ekki hægt að sjá út um gluggann, nema vindinn sem 

feykir snjónum. [útskýra orðin kveður kuldaljóð og Kári í jötunmóð] 

Þriðja skref: annar hluti lagsins útskýrður. 

Kennari byrjar á því að setja upp myndir 4:4, 4:5 og 4:6. Hann útskýrir svo að það sé líka vont 

veður út á sjó. Yfir sjónum er þunnt lag af klaka [útskýra orðið klakaþil og laxalón]. Það verður 

að passa sig að ganga ekki út á sjó, því þá væri hægt að falla í nýstings kaldann sjóinn. 

Sjómennirnir eru að veiða fisk en úti er hríðarbylur [útskýra orðið hríðarbylur]. Þeir heyra 

skrítin hljóð þegar vindurinn hvín í Hamragili sem er stórt gil [útskýra hvað gil er]. Það er eins 
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og Hamragil sé að hlæja. Hvernig ætli hláturinn hljómi? 

Fjórða skref: þriðji hluti lagsins útskýrður. 

Sjómennirnir standa úti á dekki og sjá hvar mararbáran brotnar þung og há [útskýra orðið 

mararbára]. Hún fellur á unnarsteinum og er yggld og grett á brá [útskýra orðin unnarsteinum, 

yggld og grett á brá]. [Kennari sýnir börnunum mynd 4:7]. En skipstjórinn er hræddur. [Kennari 

sýnir börnunum mynd 4:8]. Hann segir börnunum að vanalega eru netin full af fiski en núna 

séu einungis tveir fiskar í netinu. Skipstjórinn æðrast því yfir aflatjóninu sem hann hefur orðið 

fyrir [útskýra orðið aflatjón og æðrast]. [Kennari sýnir börnunum mynd 4:9, 4:10 og 4:11]. 

Hásetinn [útskýra orðið hásetinn] harmar hlutinn sinn. [útskýra hvað þýðir að harma hlutinn 

sinn]. Þegar það kemur enginn fiskur þá fær hann enga peninga og því er hásetinn leiður. 

Í kennslustundinni er áhersla á þýðingu lykilorða. Það er mikilvægt að gefa góðan tíma 

í að útskýra orðin og að hlusta á hugmyndir barnanna og fá þannig góðar samræður um orðin 

og ljóðið í heild sinni.    
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Viðauki 2: Myndir sem fylgja söngstundum  

Myndir fyrir söngstund 1 

 

Mynd 1:1 - Gluggi 

 

Mynd 1:2 – Hvít fiðrildi 
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Mynd 1:3 - Dugga 
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 Myndir fyrir sjónræna söngstund 2 

 

 

Mynd 2:1 : Burstabær 

 

Mynd 2:2 - Álfasteinn 

 

 

 

Mynd 2:3 – Fyrsta systir  

Mynd 2:4 - Varðeldur 
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Mynd 2:5 - Álfadrottning 
 

Mynd 2:6 , Mynd 2:7, Mynd 2:8 - Álfar 

 

Mynd 2:9 – Önnur Systir 

 

Mynd 2:10 og Mynd 2:11 - Systkinin 
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Myndir fyrir sjónræna söngstund 3 

 

Mynd 3:2 og Mynd 3:3 - Beinagrindur 

 

Mynd 3:1 Margar risaeðlur 



 

 51 

 

 

Mynd 3:5 - Grameðla 

 

Mynd 3:4 - Langháls 
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Mynd 3:7 - Krókódíll 

 

Mynd 3:6  - Flugeðla 
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 Myndir fyrir sjónræna söngstund 4 

  

 

Mynd 4:1 – Frost á fróni 

 

4:2 – Frýs í æðum blóð 

 

Mynd 4:3 – Kári í jötunmóð 

 

Mynd 4:4 og Mynd 4:5 – Mararbára blá 

 

Mynd 4:7 – Æðrast skipstjórinn 
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Mynd 4:6 – Kaldur bátur 

 

 

Mynd 4:8 - Aflatjón 

 

Mynd 4:9 - Hásetinn 

 

Mynd 4:10 og 4:11 – Að harma hlutinn sinn 

 


