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Formáli 
Þessi rannsóknarritgerð er 30 eininga meistararitgerð, lögð fram til 
fullnaðar M.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vinna við 
þessa rannsókn hefur staðið yfir með nokkrum hléum frá hausti 2007. 
Leiðsögukennarar mínir voru dr. Jóhanna Einarsdóttir talmeinafræðingur, 
lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands (HÍ), og Kristín Valsdóttir, 
aðjúnkt í tónmennt við Menntavísindasvið HÍ. Sérfræðingur við verkefnið 
var dr. Amalía Björnsdóttir, dósent í aðferðafræði við Menntavísindasvið 
HÍ. Þakka ég þeim öllum góða leiðsögn, margvíslega hjálp og aðstoð. 

Á starfsferli mínum í leik- og grunnskólum hefur mér orðið það æ betur 
ljóst hve þýðingarmiklu hlutverki leikskólinn gegnir í undirbúningi 
leikskólabarnsins fyrir lestrarnám þegar í grunnskólann kemur. 
Leikskólastarf hlýtur öðrum þræði að hafa að megininntaki að efla 
móðurmálið, að auka málskilning og orðaforða og efla hljóðvitund og 
hljóðkerfisvitund sérhvers barns eftir þeirri leið sem börnunum er eðlislæg í 
gegnum leiki, söng og aðra margvíslega tónlistariðkun því tónlistin er 
okkur öllum gefin. Söngur felur í sér að greina einstök hljóð og hljóðferla 
og styrkir um leið tilfinningu og skynjun einstakra hljóðeinda í mæltu máli. 
Börnin klappa hryn í sungnum texta og æfast um leið í að klappa samstöfur 
í mæltu máli. Þau verða fær um að gera þrennt í einu; syngja laglínur, 
klappa hryn og ganga púlsinn um leið og þau nota röddina. Allt er þetta 
mikilvægur undirbúningur fyrir lestrarnámið síðar meir. 

Sérstakar þakkir vil ég færa Kópavogsbæ, sem veitti mér námsleyfi til 
að undirbúa og framkvæma rannsóknina, samstarfsfólki mínu í 
leikskólanum Kjarrinu í Kópavogi, starfsmönnum rannsóknarleikskólans, 
börnunum sem tóku þátt í rannsókninni og aðstandendum þeirra sem ég 
þakka af alhug fyrir að gefa mér tækifæri til að vinna rannsóknina. 
Hljóðfærahúsinu við Síðumúla eru færðar þakkir fyrir að leggja til 
hljóðfæri. Og síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni sem með 
umburðarlyndi, mikilli þolinmæði og velvilja lagði sitt af mörkum til að 
verkefnið mætti líta dagsins ljós. 
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Ágrip 
Þessi ritgerð fjallar um markvisst nám í grunnþáttum tónlistar í leikskóla og 
tengsl hennar við hljóðkerfisvitund leikskólabarna. Fjallað er um sterk 
tengsl hljóðkerfisvitundar og almenns málþroska og mikilvægi góðrar 
hljóðkerfisvitundar leikskólabarnsins fyrir lestrarnámið síðar meir.  

Rannsóknarspurningin er: Hefur markviss þjálfun grunnþátta í tónlist 
áhrif á hljóðkerfisvitund leikskólabarna? Í henni er fólgin sú kenning að 
efla megi hljóðkerfisvitund leikskólabarna með markvissri tónlistariðkun 
og þannig styrkja grunninn að lestrarnámi þeirra síðar. Slík markviss 
þjálfun grunnþátta tónlistar gæti jafnvel minnkað líkur á lestrarörðugleikum 
þegar í grunnskólann kemur. Þetta er megindleg rannsókn með 
tilraunasniði. Úrtakið var hentugleikaúrtak eins leikskóla þar sem tónlist 
var ekki sérstaklega skipulagður þáttur í daglegu starfi. Í leikskólanum voru 
27 börn í elsta árgangi. Öll börnin voru forprófuð í HLJÓM-2 prófi, beitt 
var lagskiptu tilviljanaúrtaki í tilraunahóp og samanburðarhóp.  

Börnin í tilraunahópi fengu 20 kennslustundir á sex vikna tímabili að 
meðaltali í 45 mínútur hver kennslustund. Börnin í samanburðarhópi fengu 
enga sérstaka aðra kennslu en hefðbundið leikskólastarf utan eitt barn sem 
var í samanburðarhópi og fékk nokkurn stuðning í málörvun hjá 
sérkennslustjóra. Kennslan í tilraunahópi fór fram á útivistartíma barnanna 
eftir hádegið. Börnin voru endurmetin á HLJÓM-2 þremur vikum eftir að 
inngripum lauk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu miklar framfarir hjá 
barnahópnum öllum milli mælinganna og voru það tölfræðilega marktækar 
niðurstöður. Tónlistarhópi fór lítið eitt meira fram en samanburðarhópi. 
Hins vegar var ekki tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna og 
verður því ekki hægt að fullyrða að tónlistarkennslan hafi haft áhrif á þróun 
hljóðkerfisvitundarinnar. Þær góðu framfarir sem börnin sýndu í lok 
rannsóknarinnar skýrast líklegast af auknum þroska barnanna á tímabilinu. 
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Abstract 
This thesis investigates whether musical training for 5-year-old preschool 
children influences the development of phonological awareness. The strong 
connection of the phonological awareness and language development is 
discussed and the importance of a good phonological awareness for reading 
activity and literacy later on.  

The research question is: Does intensive training in the basic elements 
of music influence the phonological awareness in the playschool child? The 
hypothesis is that a phonological awareness can be achieved, and formed a 
sound base for literacy later on, and even diminished backward reading in 
elementary school. 

This is a quantitative research project in an experimental design. The 
sample is a convenience sample in terms of one playschool with 27 5-year- 
old children. Lessons in music were not a part of the school’s curriculum. 
All the children were tested on HLJÓM-21 test, stratificated by results in 
three subgroups, and randomly assigned in two groups, an experimental 
group and a control group (stratified random sample).  

The children in the experimental group had twenty music lessons in six 
weeks, each about 45–50 minutes; the children in the control group had 
normal playschool activity. The training took place in the afternoon, during 
the outdoor playing. The special teacher for language and speech treated 
one child in the control group. When the children were retested on the 
HJÓM-2 test, the results showed strong progress in all the children in the 
sample. The results were statistically significant. However, there was no 
difference between the experimental group and the control group, and 
therefore it cannot be argued that music has an influence on children’s 
phonological awareness. The progress noted in all the children at the end of 
the research can most likely be explained by the children’s growing 
development during the time of the research. 

                                                      
1 HLJÓM-2 is an Icelandic standardized test for phonological awareness to be used 

in kindergarten and playschools in Iceland. 
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1 Inngangur 

Að vera læs er hverjum manni nauðsynlegt í upplýsingasamfélagi 
nútímans. Torlæsi má líkja við fötlun hverjum þeim sem slíkt hrjáir. Í nær 
öllu formlegu námi eru gerðar kröfur um lestrarfærni og málskilning. Samt 
er það svo að nær fjórðungur íslenskra unglinga lýkur grunnskólanámi sínu 
án fullnægjandi lestrarfærni og hefur svo verið um margra ára skeið 
(Guðmundur B. Kristmundsson, 1992; Rannveig G. Lund og Ásta 
Lárusdóttir, 2004; Rósa Eggertsdóttir, 1998; Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 
1993). Þetta háa hlutfall unglinga með ófullnægjandi lestrarkunnáttu við 
lok íslensks grunnskóla hlýtur að vera skólasamfélaginu, sem og 
stjórnvöldum, áhyggjuefni. Nútíma þjóðfélag, lýðræði og frjáls 
skoðanamyndun byggir á upplýsingum sem fást með læsi, bæði 
lestrarkunnáttu almennt og læsi á nútímatækni.  

Bandarísk stjórnvöld kölluðu eftir úttekt á rannsóknum varðandi 
lestrarkennslu til að finna út hvaða leiðir væru heppilegastar og skiluðu 
bestum árangri í lestrarnámi. Var National Reading Panel-stofnuninni falið 
verkefnið. Í þessari úttekt var það staðfest að undirbúningur fyrir lestrarnám 
er fyrst og fremst fólginn í góðum málþroska, orðaforða, málskilningi og 
þróaðri hljóðkerfisvitund (Snow, Burns og Griffin, 1998). 

Þorri allra barna á Íslandi eru í leikskóla. Daglegur dvalartími þeirra 
lengist jafnt og þétt. Árið 1998 voru rúm 40% leikskólabarna í 8 tíma 
vistun eða lengur og 2007 var hlutfallið komið í tæp 78% barna í 8 tíma 
dvöl eða lengur (Hagstofa Íslands, 2008). Hlutverk leikskólans í 
móðurmálskennslu, og uppeldi og menntun íslenskra barna yfirleitt, hlýtur 
að vaxa í réttu hlutfalli við lengda viðveru barnanna.  Hlutverk leikskólans í 
móðurmálskennslu, og uppeldi og menntun íslenskra barna yfirleitt, hlýtur 
að vaxa í réttu hlutfalli við lengda viðveru barnanna. Málörvun er mjög 
ríkur þáttur í starfi leikskólans og sterk hefð er fyrir daglegum sögulestri og 
söngiðkun. Þjálfun móðurmálsins fer fram við fjölbreytilegar aðstæður í 
daglegu leikskólastarfi. Leikskólakennarar líta á móðurmálið sem heild og 
sem ekki verði aðskilin frá öðrum þroskaþáttum barnsins (Rannveig A. 
Jóhannsdóttir, 1997).  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort leikskólinn getur eflt þróun 
hljóðkerfisvitundar barnanna með því að beita markvissri þjálfun í 
frumþáttum tónlistar og iðka tónlist með börnunum á skipulegan hátt. Með 
frumþáttum tónlistar er átt við hrynþjálfun með hlustun og klappi og 
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hljóðakönnun, bæði að kanna umhverfishljóð og leika þau eftir og einnig 
staka tóna og hljóma, svo og leikna tónlist. Söngur er að sjálfsögðu mjög 
ríkur þáttur í slíkri þjálfun þar sem unnið er með laglínur, styrk og 
blæbrigði í söngnum og tónlistinni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur – rannsóknir 

Í þessum kafla verður fyrst og fremst fjallað um hljóðkerfisvitund og tónlist 
og skoðað er hvort tengsl séu þar á milli. Kynntar eru rannsóknaraðferðir 
sem gera manninum kleift að skoða virkni heilans við úrvinnslu 
margvíslegra áreita. Fjallað um rannsóknir á úrvinnslu hljóðáreita. Síðan er 
fjallað um málmeðvitund og hljóðkerfisvitund. Hugtakið tónlist er rætt, 
fjallað er um tónlistarþroska barna og ennfremur kynntar rannsóknir á 
tengslum tónlistar og lestrar. 

2.1 Rannsóknir á mannsheila  
Á síðari hluta 20. aldar jókst þekking manna mjög á heilastarfsemi og 
virkni heilans. Ný tækni kom fram sem gerði vísindamönnum kleift að 
kanna lifandi mannsheila, starfsemi hans, uppbyggingu og virkni. Þessi 
nýja tækni opnaði vísindamönnum nýjar víddir í starfi sínu. 

Heilafrumur ráða yfir flóknum samskiptaleiðum sem háðar eru rafvirkni 
heilans og efnafræðilegum merkjum sín á milli. Talið er að nýfætt barn 
fæðist með um eitthundrað milljarða heilafrumna, +/- nokkra milljarða 
(Aldís U. Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003; Shore, 2002). 
Heilafrumurnar kallast taugungar eða taugafrumur (neuron). Hlutverk 
þeirra er að bera áfram upplýsingar eða gögn og eru þær grundvöllur 
atferlis (Aldís U. Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003; Shore, 2002). 
Taugungar eru öðruvísi en flestar frumur að því leyti að út frá þeim vaxa 
angar eða greinar í tugþúsundatali sem kallast griplur. Griplurnar geta 
móttekið rafboð og haft samskipti með rafboðum frá öðrum taugungum og 
sent áfram í taugasíma. Griplur í þúsundatali eiga í samskiptum innbyrðis 
og vilja senda samtímis boð til taugasímans sem leiðir til þess að þær verða 
að sameina og meðalstilla upplýsinguna í ein boð frá einum taugungi til 
annars.  

Eiginlegt „nám“ á sér stað þegar við sköpum nýjar tengingar milli 
taugunga í gegnum taugamótin. Klasar taugunga sem starfa saman eru 
kölluð tauganet. Við fæðingu er til staðar tauganet sem stýrir hjartslætti 
barnsins og annað sem stýrir andardrættinum, en tauganet málstöðva, 
heyrnarstöðva og annarra stöðva vitrænnar skynjunar þróast eftir því sem 
barnið nýtur næringar og örvunar. Mikil örvun leiðir til fleiri tenginga 
taugunga. Endurtekning og reynsla leiðir til stækkunar og eflingar 
tauganetanna (Shore, 2002).   
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Mynd 1. Þróun taugunga í tauganet. (Conel, 1959) 

Á mynd 1 má sjá þróun taugunga í tauganet. Fyrst hjá nýburanum (A) 
hjá mánaðargömlu barni, (B) hálfs árs gömlu barni, (C) og 2 ára barni.  

Rafræn og stafræn myndatækni hefur gert vísindamönnum kleift að 
skoða myndir af heilanum meðan á áreitum stendur og finna þannig þau 
svæði heilans sem eru virk hverju sinni. Heilalínurit, eða heilarit er skráð 
með EEG-tækni (electroencephalogram) en tækið skráir heilabylgjur af 
yfirborði höfuðsins. Þessi rannsóknaraðferð gefur upplýsingar um þróun 
eðlilegs heila. Þetta er tiltölulega einföld aðferð í framkvæmd og þykir 
henta vel til rannsóknar á heila ungra barna. Þegar beitt er heilalínuriti í 
rannsóknum er rafvirkni heilans skráð af yfirborði höfuðkúpunnar, ýmist 
með því að festa rafskaut á höfuð barnsins eða setja hettu með ísettum 
rafskautum á höfuð þess. Tækið greinir rafvirknina og skráir rafsveiflu 
heilasvæðisins (Hodges, 1996). Segulómun (Magnetic Resonance Imaging) 
er mæling sem fyrst og fremst er notuð til greiningar. Slík rannsókn veitir 
innsýn í þróun og virkni heilans. Segulómun sýnir myndir af þeim hluta 
líkamans sem skoðaður er hverju sinni en fMRI (functional Magnetic 
Resonance Imaging) gefur upplýsingar um breytingar á styrk, flæði eða 
súrefnismagni í blóði sem verður þegar einstaklingur framkvæmir verkefni 
sem fyrir hann er lagt (Hodges, 1996; Shore, 2002). Örhljóðamæling (high-
resolution ultrasound) er ein rannsóknaraðferðin til viðbótar og er henni 
beitt til að kanna virkni heilans hjá fóstri í móðurkviði (Hodges, 1996).  
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2.2 Hljóðskynjun á fósturskeiði 
Svo virðist sem börn læri móðurmál sitt án teljandi fyrirhafnar á tiltölulega 
skömmum tíma, en flest eðlilega heyrandi börn verða fær um að gera sig 
skiljanleg og öðlast færni í að tjá sig á þriðja aldursárinu. Eftir því sem 
orðaforði þeirra vex, eykst um leið færni þeirra í að beita reglum 
málfræðinnar í málinu. Upp úr miðri síðustu öld kom fram kenning um að 
málið væri manninum áskapað og börnin lærðu móðurmál sitt nánast 
fyrirhafnarlaust. Maðurinn væri einfaldlega fæddur með innbyggða færni í 
að nema mál, máltakan væri hluti af líffræðilegri gerð mannsins (Jörgen 
Pind, 1997). Nútímavísindi álíta að hæfileiki mannsins til að nema og skilja 
mál sé háður vitrænni úrvinnslu og aðgreiningu hljóða (Bryant og Bradley, 
1985; Lamb og Gregory, 1993). Frumskilyrði fyrir eðlilegum málþroska og 
málþróun yfirleitt, sé færni til að sundurgreina hljóð. DeCasper og Fifer 
(1980) sýndu fram á að nýburi getur sýnt slíka vitræna færni á fyrstu 
klukkustundu eftir fæðingu. DeCasper og Sigafoos (1983) gátu einnig sýnt 
fram á að fóstrið lærir að þekkja og muna hjartslátt móður sinnar á 
meðgöngu (DeCasper og Sigafoos, 1983). Hversu snemma fóstrið fer að 
vinna úr hljóðáreiti er hins vegar ekki vitað með vissu en þó er talið að á 
síðasta þriðjungi meðgöngunnar skynji fóstrið hljóðáreiti og bregðist við 
því. Vísindamenn hafa þess vegna velt því fyrir sér hvort mannsfóstur hafi 
forsendur til að vinna úr hljóðáreitum á meðan það er í móðurkviði. Þetta 
hefur verið rannsakað og verða nokkrar þessara rannsókna kynntar og 
ræddar hér á eftir. 

Starr, Amlie og Martin (1977) töldu að heilastarfsemi hjá fóstrinu væri 
takmörkuð, ef hún væri nokkur fyrir 26. viku meðgöngunnar. Abrams o.fl. 
(1998) bentu á að þótt fóstrið gæti hugsanlega skynjað hljóð inni í leginu á 
síðasta hluta meðgöngunnar þá væri slík skynjun takmörkuð af legvatni 
sem fóstrið flýtur í og vefjum móðurinnar sem aftur leiðir af sér afbökun 
utanaðkomandi hljóða. En þótt hljóðin sem koma að utan séu afbökuð og 
bjöguð þá berst samt nægilegt áreiti hljóða til fóstursins til að áreitið verki á 
fóstrið. Laglína og hrynur skilar sér tiltölulega lítið breytt.  

Heyrnarkerfið verður virkt hjá fóstrinu við 26. viku meðgöngu eða þar 
um bil. En svo virðist sem hæfni til að læra og muna tónlist krefjist talsvert 
frekari þróunar og komi ekki fram fyrr en eftir 30. viku meðgöngunnar 
(Weinberger, 1999). Heyrnarskynjun fósturs á síðasta þriðjungi meðgöngu 
hefur verið staðfest í nokkrum ítarlegum rannsóknum, meðal annarra hjá 
Lafuente o.fl. (1997) og Draganova o.fl. (2005), en þau staðfestu viðbrögð 
við hljóðáreiti hjá fóstrum á 33.–36. viku meðgöngu. Aukin þekking allra 
síðustu ára sýnir að fóstrið þróar með sér ýmislega (pluri-sensorial) skynjun 
í móðurkviði. 

Bellieni lýsir því í viðtali árið 2005 að skynjunin þróast í ákveðinni röð, 
fyrst húðskyn sem felur í sér skynjun hitabreytinga, þrýstings, snertingar og 
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sársauka, þar næst jafnvægisskyn, svo heyrnarskyn og síðast sjónskyn. 
Tilgangur þessarar þróunar virðist vera tvenns konar, annars vegar að hanna 
og skipuleggja miðtaugakerfið til að veita taugungunum örvun og leggja 
sálfræðilegar brautir, og hins vegar miðar þróunin að undirbúningi fyrir ytri 
heiminn að lokinni fæðingunni. Á bilinu frá 22. til 24. viku meðgöngu 
verður tenging þessarar skynjunar við heilabörkinn. Fóstrið bregst við 
áreitum og örvun í gegnum kvið móðurinnar. Á 25. viku meðgöngu er 
heyrnarskynið þroskað og þá verður móðurröddin móttækileg fyrir fóstrið. 
Móðurröddin er sterkari en aðrar raddir og fóstrið þekkir móðurrödd sína 
eftir fæðingu og aðgreinir hana frá ókunnugum röddum (Bellieni, 2005). 

 Í rannsókn Draganova o.fl., (2005) voru valdar tólf barnshafandi konur 
á 33.-36. meðgöngunnar. Beitt var aðferð sem kallast skrýtin kennidæmi 
(oddball paradigm). Hljóði af ákveðinni sveiflutíðni og styrk var skotið 
samfellt á kvið kvennanna í tiltekinn tíma og síðan skotið inn í það öðru 
hljóði með annarri sveiflutíðni, annarri tímalengd og með öðrum styrk. 
Tilgangur þessarar rannsóknarinnar var að finna út hvort og hvenær svörun 
kæmi fram hjá mannsfóstrinu. Skráningar á virkni heila fóstursins voru 
gerðar með segulómun. Í 60% mælinga kom fram jákvæð svörun í 
fóstrunum og var hún innan meðalsvörunartíma hjá 48% þeirra. Fimm 
þessara kvenna komu til baka innan tveggja vikna frá fæðingu barna sinna 
til að endurtaka rannsóknina á nýburunum. Við endurtekninguna voru 
niðurstöður fyrri prófana staðfestar (Draganova o.fl., 2005).  

Áður hafði verið gerð rannsókn á 172 barnshafandi konum á 28.–30. 
viku meðgöngunnar þar sem þeim var skipt var upp í tvo hópa, þ.e. 
inngripahóp (n=101) og samanburðarhóp (n=71). Inngripahópurinn gekk 
með mittisband sem útbúið var sérstökum hátölurum tengdum segulbandi. 
Segulbandið spilaði átta tónbönd með fiðlutónlist. Verðandi mæðurnar 
veittu þannig ófæddum börnum sínum að meðaltali um 70 stundir af tónlist 
alls, frá 28. viku meðgöngu til loka meðgöngunnar. Eftir fæðingu voru 
mæðurnar beðnar um að skrá byrjunaratferli barnanna sinna efir sérstökum 
mælikvarða Observational Scale of Development. Skráningin stóð í sex 
mánuði. Börn mæðranna í inngripahópnum sýndu marktækt meiri framfarir 
og örari þroska en börn í samanburðarhópnum, einkum á sviðum gróf- og 
fínhreyfinga, í málþroska, líkamsskynjun og samhæfingu, og einnig í 
vitrænni hegðun (Lafunete o.fl., 1997). 

2.3 Málmeðvitund 
Það að geta hugsað um og rætt um móðurmálið er kallað að hafa 
málmeðvitund (meta-linguistic awareness). Málmeðvitund þróa börnin með 
sér á leikskólaaldrinum, fyrir 6 ára aldurinn. National Research Council í 
Bandaríkjunum (NRC) segir að venjulegt, heilbrigt og eðlilegt barn sem 
nýtur umhyggju fullorðinna í samfélagi vel talandi fólks, læri að tala án 
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teljandi fyrirhafnar og tileinki sér viðeigandi málnotkun með þekkingu á 
grunnþáttum tungumálsins. NCR skilgreinir lykilþætti tungumáls þannig: 

Phonology = hljóðkerfi eða hvernig hljóðin í málinu vinna saman.  

Morphology = beygingar- og orðmyndunarfræði eða hvernig orðin eru 
mynduð, beygð og tengjast. 

Semantics =  merkingarfræði eða hvernig orðin fela í sér merkingu.  

Pragmatic = málnotkun eða hvernig má ná takmarki sínu 

Lexicon = orðaforði eða upplýsing um merkingu orða og framburð 
þeirra (Snow o.fl., 1998). 

Myndun læsis hefst því strax við fæðingu í faðmi fjölskyldunnar eða allt 
frá því að barnið byrjar að skynja hljóðheiminn og horfa í kringum sig og 
jafnvel fyrr, á fósturskeiði. Jafnframt sýna rannsóknir að myndun læsis 
barna hefst heima. Það veganesti sem barnið ber með sér í skólann er sú 
undirstaða sem lesturinn byggir á. Börn sem þekkja iðkun lesturs heima 
fyrir, og lesið er fyrir þau, eru mun móttækilegri fyrir lestrarnámi en önnur 
börn (Snow o.fl., 1998). Fjölmargar rannsóknir sýna að undirliggjandi 
þættir eins og orðaforði, málskilningur og góð hljóðkerfisvitund hafa mikla 
þýðingu við myndun læsis (Scarborough, 1990; Stackhouse, 1996/1999). 

2.4 Hljóðkerfisvitundin og þróun hennar 
Hljóðkerfisvitund felur í sér vitund um form og uppbyggingu tungumálsins. 
Að átta sig á hljóðfræðilegri uppbyggingu orðsins felur í sér máltilfinningu 
eins og að þekkja hvort tiltekið hljóð er að finna í orði eða ekki (Ingibjörg 
Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). Eins og 
áður er getið þá hefur hljóðkerfisvitund leikskólabarnsins hvað mest 
forspárgildi fyrir gengi í lestrarnámi síðar (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 1999; 
Bradley og Bryant, 1983; Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og 
Ingibjörg Símonardóttir, 2004; Lamb og Gregory, 1993; Scarborough, 
1990; Snow o.fl., 1998). Hljóðkerfisvitundin er talin vel þróuð við 5 ára 
aldurinn. 

Grundvallarforsendur lestrarnáms eru góður orðaforði, málskilningur og 
þróuð hljóðkerfisvitund (Lundberg, Frost og Petersen, 1988). Barnið verður 
að ráða yfir færni til að greina hljóðeindir og skilja að mælt mál byggir á 
tilteknum hljóðum, sem eiga sér tiltekin tákn, það er bókstafi (Bryant og 
Bradley, 1985). Lamb og Gregory (1993) fundu út að tveir ólíkir hugrænir 
þættir þyrftu að vera til staðar hjá barninu til að geta lesið sér til skilnings: 
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annars vegar að þekkja orðið aftur, sem felur í sér skilning á tengslum 
samfelldra raða bókstafa og talmáls, og hins vegar að þekkja aftur 
hljóðeindir, sem vísar til þess að þekkja hópa bókstafa samsvarandi 
hljóðeindum og búa til orð. Til að lesa sér til gagns þarf hvort tveggja að 
vera til staðar hjá barninu (Lamb og Gregory, 1993). Þannig hefur rétt 
hljóðskynjun afgerandi áhrif á alla máltöku, málskilning og læsi. 

Lundberg o.fl. (1988) sýndu fram á að hægt væri að þjálfa upp 
hljóðkerfisvitund hjá börnum sem höfðu slaka hljóðkerfisvitund. Í 
langtímarannsókn sinni hönnuðu þeir efni til að þjálfa hljóðkerfisvitundina. 
Úrtakið var 390 börn. Í inngripahópnum voru 235 börn og í 
samanburðarhópnum voru 155 börn Þeir rannsökuðu árangurinn af 
markvissri þjálfunarvinnu í gegnum leik með börnum á forskólaaldri í lestri 
og reikningi og sýndu niðurstöðurnar að hægt væri að þjálfa 
hljóðkerfisvitundina. Sömuleiðis gátu þeir sýnt fram á að 
hljóðkerfisvitundin hefur áhrif á þróun lesturs og ritunar. Þeir útbjuggu 
námsefni með verkefnasafni sem miðaði að því að æfa hljóðkerfisvitund 
barna. Þetta námsefni var síðar íslenskað og staðfært af Helgu 
Friðfinnsdóttur, Sigrúnu Löve og Þorbjörgu Þóroddsdóttur og gefið fyrst út 
árið 1988 af Námsgagnastofnun undir heitinu Markviss málörvun. Þar lýsa 
höfundar þróun og tilurð námsefnisins. Endurskoðuð útgáfa kom út 2003. 
Bókin er kennslugagn og verkefnasafn með ítarlegum 
kennsluleiðbeiningum um þjálfun hljóðkerfisvitundar í gegnum leik með 
börnum (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 
1988).  

Hérlendis hafa fremur fáar rannsóknir verið gerðar á tengslum 
hljóðkerfisvitundar við lestur. Ásthildur Bj. Snorradóttir (1999) prófaði sex 
þætti hljóðkerfisvitundar hjá börnum sem skilgreind voru annars vegar með 
lestrarörðugleika og hins vegar án lestrarörðugleika. Hún fann fylgni allra 
prófþáttanna við lestrarfærni (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 1999). Ingibjörg 
Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir gerðu 
langtímarannsókn á hljóðkerfisvitund leikskólabarna og hönnuðu íslenskt 
mælitæki, HLJÓM-2, sem mælir hljóðkerfisvitund 5 ára barna í leikskóla 
(Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002). Nokkrum þessara rannsókna verður 
gerð ítarlegri skil hér á eftir.  

2.5 Rannsóknir á hljóð- og hljóðkerfisvitund 
Bradley og Bryant (1983) stýrðu rannsókn á 4 og 5 ára börnum þar sem 
þeir vildu kanna hljóðvitund hjá börnum sem ekki voru byrjuð að læra að 
lesa. Þeir lögðu fyrir börnin verkefni þar sem þau áttu að finna það orð sem 
var frábrugðið eða óviðeigandi í röð þriggja til fjögurra orða. Orðaraðirnar 
áttu það allar sameiginlegt að hafa sama upphafs-, enda-, eða miðhljóð. Í 
hverri orðaröð kom fyrir orð sem hafði ekki sama einkenni og hin orðin í 
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röðinni. Orðið gat byrjað á öðru hljóði, endað á öðru hljóði eða haft annað 
miðhljóð en hin orðin. Þeir kölluðu þetta „oddity tasks“. Þremur árum 
seinna var lestrarfærni barnanna metin og þá kom í ljós að börnin sem 
höfðu átt auðveldar með að greina hljóð í „oddity task“, skoruðu hærra á 
lestrarprófi en hin sem áttu í erfiðleikum með að greina hljóðin í orðunum. 
Þeir völdu 65 börn úr hópi verst stöddu barnanna og skiptu þeim í fjóra 
hópa sem hver um sig fékk 40 kennslustunda þjálfun. Fyrstu tveir hóparnir 
fengu þjálfun í að skoða fyrsta hljóð, miðhljóð og endahljóð í orðum. 
Annar þessara tveggja hópa fékk auk þess bókstafainnlögn þar sem hann 
lærði hljóð tengd bókstöfum. Börnin í þriðja hópnum fengu tilsögn í 
setningagerð, þ.e. að raða orðum viðeigandi merkingar í setningar, (dæmi: 
hundur, hæna og hestur eru húsdýr), og fjórði hópurinn fékk enga sérstaka 
þjálfun. Í ljós kom að börnin sem fengu bókstafakennslu og þjálfun í 
hljóðvitund skoruðu hærra á lestrarprófi en hin sem fengu tilsögn í 
setningamyndun eða enga sérstaka þjálfun. Hins vegar skoruðu þau börn 
hæst sem fengu bæði þjálfun í hljóðkerfisvitund og bókstafainnlögn. Þeir 
sýndu fram á að orsakasamband væri milli hljóðkerfisvitundar og 
lestrarnáms (Bradley og Bryant, 1983).  

Scarborough (1990) rannsakaði hóp barna frá 30 mánaða aldri og fylgdi 
þeim áfram upp í grunnskóla. Í rannsókninni voru 52 börn sem voru 
flokkuð í þrjá hópa: tvo hópa með 20 börnum hvor og einn hóp með 12 
börnum. Í öðrum tuttugu barnahópnum voru börn foreldra þar sem annað 
foreldrið og / eða eldra systkini var með lestrarörðugleika; í hinum voru 
börn foreldra sem höfðu, þrátt fyrir lestrarörðugleikana, þróað með sér góða 
færni í lestri. Í þriðja hópnum (12 börn) voru börn foreldra sem ekki höfðu 
fjölskyldusögu um lestrarörðugleika. Málþroski barnanna var metinn við 30 
mánaða aldursbil, aftur við 60 mánaða aldur og svo í grunnskóla. Í ljós kom 
að þau börn sem í grunnskólanum áttu í mestum erfiðleikunum með 
lestrarnámið, höfðu strax við 30 mánaða aldur borið með sér vísbendingar 
um síðari tíma lestrarörðugleika en setningargerð þeirra var fátæklegri en 
hinna barna. Þessi börn notuðu bæði styttri og einfaldari setningar, og 
framburður þeirra var ónákvæmur. Við 3 ára aldurinn höfðu þessi börn 
minni orðaforða og þeim gekk illa að nefna heiti hluta (object-naming). Við 
5 ára aldur var hlutanefningu (object-naming) enn ábótavant auk þess sem 
hljóðkerfisvitund þeirra og stafahljóðþekking var ófullnægjandi 
(Scarborough, 1990).  

Lamb og Gregory (1993) rannsökuðu tengsl hljóðfræði (phonemics) og 
sundurgreiningar tónlistarhljóða (musical sound discrimination) við 
lestrarfærni barna á fyrsta ári í grunnskóla. Vitundin um breyttan tón og 
blæbrigði í tónlistaráreitinu var metin með sérstaklega hönnuðu prófi. 
Einnig var gerð prófun á hljóðkerfisvitund og frammistöðu í lestri með 
sérstakri áherslu á færni við beitingu hljóða/fónema (phonem) í lestri. 
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Niðurstöðurnar studdu kenninguna um að sundurgreining tónlistarhljóða 
væri tengd frammistöðu í lestri og sýndu jafnframt að áhrifaþátturinn í 
þessum tengslum var sérstaklega vitundin um tónbreytingu. 

Ásthildur Bj. Snorradóttir (1999) gerði rannsókn þar sem hún bar saman 
hljóðkerfisvitund barna með og án lestrarörðugleika. Í úrtakinu voru yfir 90 
börn sem höfðu eðlilega heyrn og sjón og höfðu ekki greinst með neins 
konar þroskafrávik. Börnin voru í fjórum grunnskólum og komu úr tíu 
bekkjum. Í upphafi rannsóknarinnar voru börnin prófuð í lestri til að kanna 
stöðu þeirra og færni. Börnunum var skipt í tvo hópa eftir 
frammistöðusinni: annar hópurinn var með slaka niðurstöðu og hinn stóð 
sig vel. Úr hvorum hóp fyrir sig var valið tilviljunarúrtak tuttugu barna. 
Alls voru því fjörutíu þátttakendur í rannsókninni. Allir voru þeir í 1. bekk 
grunnskóla og meðalaldur um 6,6 ár. Fyrir börnin var lagt próf (The Share 
It-Phonological Awareness Screening Tool) sem áður hafði verið aðlagað 
íslensku. Þetta próf metur sex þætti hljóðkerfisvitundar: sundurgreiningu, 
hljóðgreiningu, hljóðtengingu, hljóðflokkun, orðhlutaeyðingu og rím. 
Hámarksstigafjöldi fyrir öll verkefnin var 50 stig. Börnin voru prófuð hvert 
fyrir sig í sínum skóla. Þegar niðurstöður prófsins voru bornar saman milli 
hópanna kom í ljós að allir þættir hljóðkerfisvitundar sem prófaðir voru, 
sýndu marktæka fylgni við lestur. Niðurstöðurnar benda líka til þess að 
sundurgreining og hljóðflokkun séu mikilvægir þættir hljóðkerfisvitundar 
því að báðir þættirnir sýndu marktæka fylgni við lestur hjá báðum 
hópunum, með og án lestrarörðugleika (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 1999).  

Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 
(2003) gerðu langtímarannsókn á tengslum lestrarnáms og málþroska hjá 5 
ára leikskólabörnum í Reykjavík fæddum á árunum 1991 og 1992. Úrtakið 
var hentugleikaúrtak leikskóla í Reykjavík alls 267 börn og þess gætt að 
þeir væru í öllum hverfum borgarinnar. Var börnunum fylgt eftir í fimm ár 
og málþroski þeirra og hljóðkerfisvitund metin og borin saman við gengi 
barnanna í lestri þegar í grunnskóla kom, og síðan á samræmdum prófum í 
íslensku í 4. bekk (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004). Málþroski barnanna 
var metinn á TOLD-2P málþroskaprófinu (Test of Language 
Development). TOLD-2P mælitækið er bandarískt próf sem hefur verið 
íslenskað og lagað að íslenskum aðstæðum. Það samanstendur af sjö 
undirprófum: myndir og orðþekking, orðskilningur, túlkun setninga, 
endurtekning setninga, botnun setninga, hljóðgreining og framburður. Það 
er ætlað börnum frá 4 til 9 ára aldurs (Ingibjörg Símonardóttir, Einar 
Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995). 
Hljóðkerfisvitund barnanna var metin með HLJÓM-2 prófi. Prófið 
samanstendur af sjö undirprófum: Rím, samstöfur, samsett orð, 
hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Við 5 ára 
aldurinn voru börnin metin á fjórum undirprófum TOLD-2P: Myndir-
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orðþekking, túlkun setninga, botnun setninga og hljóðgreining. Þau voru 
einnig metin á öllum þáttum  HLJÓM-2 prófsins. Við 7 ára aldur þeirra í 
lok 2. bekkjar, voru þau metin á TOLD-2P prófinu og þá með öllum sjö 
undirprófum þess. Á samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk voru 
niðurstöður þátttakenda rannsóknarinnar bornar saman við niðurstöður 
TOLD-2P og HLJÓM-2. Rannsóknin staðfesti enn á ný að mjög sterkt 
samband er á milli málþroska og hljóðkerfisvitundar. Hún sýndi einnig að 
niðurstöður málþroskamælinga á 5 ára börnunum gáfu sterkar vísbendingar 
um gengi þeirra í lestri á samræmdum lestrarprófum í 4. bekk. Eins fundust 
tengsl milli málþroskaprófa við 5 ára aldur og 7 ára aldur (Jóhanna 
Einarsdóttir o.fl., 2004). 

Til að afla upplýsinga um málþroska barnsins og einnig lestrarvenjur á 
heimili barnsins var lagður spurningalisti fyrir foreldrana. Sömuleiðis voru 
kannaðir tal,- mál- og stafsetningarörðugleikar í fjölskyldunni. Þegar svör 
foreldra úr spurningalistunum voru bornir saman við niðurstöður 
rannsóknarinnar kom í ljós, að tengsl voru á milli daglegs lesturs fyrir 
börnin heima og lestrarnámið síðar. Þau börn sem lesið var fyrir heima á 
hverjum degi náðu betri árangri í lestri en hin börnin. Einnig að væntingar 
foreldra um árangur í lestrarnáminu skiptu máli. Ef foreldrar höfðu 
væntingar um að barnið gæti lesið léttan texta í lok 1. bekkjar þá gekk 
börnunum betur í lestrarnáminu en börn þeirra foreldra sem töldu 
ásættanlegan árangur eftir 1. bekk að barnið gæti lesið stök orð eða stuttar 
setningar (Amalía Björnsdóttir o.fl, 2003). Í 1. bekk var lagt fyrir börnin 
sérstakt lestrarpróf til að meta lestrargetu þeirra, Les I og í 2. bekk var lagt 
fyrir þau annað lestrarpróf Les II. Þessi próf voru hönnuð sérstaklega fyrir 
þessa rannsókn. Í prófunum áttu börnin að sundurgreina eða tengja saman 
hljóð, sundurgreina bókstafi og orðhluta í orðum. Lesskilningur var metinn 
út frá lesnum texta, máltilfinningu og rökvísi. Verkefnin í Les II reyndu 
meira á lesskilning en verkefnin í Les I. Þegar fylgni HLJÓM-2 var borin 
saman við árangur í lestri í 1. og 2. bekk reyndist hún vera marktæk. Í 1. 
bekk var fylgni Les I hvað sterkust við rím, samsett orð, og hljóðgreiningu 
en í 2. bekk voru það samsett orð, rím og margræð orð sem höfðu sterkustu 
fylgnina við Les II, (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003). 

2.6 Tónlist og grunnþættir tónlistar 
Hér á undan hefur verið rætt um hljóðkerfisvitundina og hvernig hún felur í 
sér vitund um form og hljóðfræðilega uppbyggingu tungumálsins eða 
„tónlistina” í tungumálinu. Hljóðvitund aftur á móti felur í sér vitundina um 
einstök hljóð og hljóðeindir ekki bara í málhljóðum heldur líka í hljóðum 
almennt og hljóðgjöfum. Í sumum asískum tungumálum er stutt bil á milli 
tónlistar og tungumáls en þar eru töluð svokölluð tónamál þar sem tónhæð í 
enda orðs ræður merkingu þess (Wong, Skoe, Russo, Dees og Kraus, 
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2007). Getur tónbreytingin verið frá fjórum tónbreytingum í átta eftir því 
hvert tónamálið er og hvaða mállýska er töluð. Þetta á við um tungumál 
eins og mandarín-kínversku, kanton-kínversku og víetnömsku og fleiri 
tungumál í Asíu en tónamál fyrirfinnast einnig hjá nokkrum kynþáttum í 
Afríku. En það er líka athyglisvert að þeir sem tala tónamál eru taldir vera 
fimm sinnum líklegri til að hafa algjöra tónheyrn, þ.e. að þekkja 
nákvæmlega hvaða tónn er leikinn eða sunginn og geta nefnt tóninn með 
nafni. Slík tónheyrn gefur til kynna að hlustandinn greini og þekki 
nákvæma sveiflutíðni gefins hljóðs. Algjör tónheyrn er sjaldgæf meðal 
vestrænna tónlistarmanna (Deutsch, Henthorn, Marvin og Xu, 2006). Hér á 
eftir verða kynntar ýmsar hugmyndir vísindamanna um tónlistina og 
hvernig þeir skilgreina fyrirbærið tónlist. 

Tónlistin hefur að öllum líkindum fylgt mannkyninu frá upphafi. Hún er 
hugverk og sköpun mannsins, sprottin af vitrænni starfsemi hans (Blacking, 
1973). Til eru kenningar um að frummaðurinn hafi sungið til að líkja eftir 
náttúruhljóðum samtímis því að hann kom sér upp merkingarbæru máli 
(Alexander Jóhannesson, 1960). Tónlist er sammannlegt félagslegt 
fyrirbæri og samfélög manna á öllum tímum hafa notið tónlistar í 
félagslegum tilgangi, við trúariðkun og helgihald, í hernaði, við vinnu og 
störf, við mannfagnaði og hátíðarhöld, til að skapa samstöðu, á stundum 
gleði og sorgar, til að örva, sefa og syrgja. Hún fylgir manninum frá vöggu 
til grafar (Hargreaves og North, 1997) og er mikilvægur samfélagslegur 
þáttur á öllum tímum mannkynssögunnar allt til okkar daga. Hún 
endurspeglar tilfinningalegt og vitsmunalegt ástand í aldanna rás. Tónlistin 
er nútímamanninum mikilvægur þáttur í daglegu lífi, og aðgengileg öllum 
sem heyra vilja á öllum stundum sólarhringsins, ýmist alþýðleg eða 
upphafin í flutningi sérhæfðra tónlistarmanna (Machlis, 1984).  

Tónlist er talin vitsmunalega jafngild öðrum þróuðum táknkerfum, svo 
sem mæltu og rituðu máli og stærðfræði. Ekki þarf sérstaka þekkingu til að 
njóta hennar. Skynjunin er persónuleg og ekkert endilega meðvituð (Nína 
Margrét Grímsdóttir, 1991) þrátt fyrir að úrvinnsla hljóðáreitanna krefjist 
flókinnar vitrænnar úrvinnslu í heilanum (Levitin, 2006). Til að tala og tjá 
sig þarf málþroska til að lesa þarf þekkingu í táknun hljóða og bókstafa og 
til að reikna þarf að þekkja tölutákn og gildi þeirra. Tónlist er handan við 
hið efnislega og áþreifanlega og þess vegna höfðar hún sterkt til 
tilfinninganna (Nína Margrét Grímsdóttir, 1991).  

Franska tónskáldið Edgar Varèse áleit tónlist vera tæknilegs eðlis og 
sagði tónlist vera skipulögð hljóð (Levitin, 2006). Hljóðin hafa 
merkingarbær tengsl hvert við annað varðandi tóna og hryn. Blær og 
sveigjanleiki getur haft áhrif á tónlistarflutning en laglínan þekkist óháð 
styrk í flutningi (Bentley, 1966). Tónlistin er huglægt fyrirbæri sem byggir 
á virkni huga þess sem á hlustar. Tónlistarfærni má skilgreina sem færni í 
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að sundurgreina tóna, hryn, blæbrigði og fleira (Seashore, 1938). 
Samkvæmt þessu verður að telja víst að tónlist sé vitræn hugsmíð 
mannsins.  

Grundvöllur sérhvers hljóðs er styrkur þess, tónhæð, form, lengd, hraði, 
blær, hljóðrými og endurómun (Levitin, 2006). Skynjun og hlustun allra 
hljóðáreita hefst með áreiti á hljóðhimnu sem leiðir strax til 
sundurgreiningar tónhæðarinnar. Síðan aðgreinast hljóðin í tal eða tónlist 
og úrvinnsla áreitanna fer í viðeigandi vitræna ferla. Úrvinnsluferli 
tungumálsins liggur í að sundurgreina hljóðtákn í einstök hljóð, samhljóða 
og sérhljóða, í hljóðkerfi talmálsins. Ferli tónlistarinnar liggur í að 
sundurgreina táknin og aðskilja tónhæð, blæ, útlínur og hryn (Levitin, 
2006).  

Nákvæmt tónlistarhljóð köllum við tón. Þegar tónn er skráður á blað 
kallast táknið fyrir hann nóta. Við heyrum tóna og sjáum nótur. Hver tónn á 
sér ákveðna sveiflutíðni, sem staðsetur tóninn á sínum nákvæma stað. Við 
köllum það tónhæð. Tónhæðin gefur líka til kynna afstöðu tónsins innan 
tónskalans. Hugtakið hrynur vísar til lengdar nótna og tóna sem raðast 
niður í ólíkri hljóðalengd. Hraði í tónlist vísar til þess hve hægt eða hratt 
tónlist er leikin eða sungin. Útlínur tónlistarinnar vísa til sjónrænnar og 
heyrnrænnar lögunar tónverksins eða til þess hvernig verkið liggur upp og 
niður, heldur beint áfram, rís og hnígur eftir atvikum. Hugtakið blær í 
tónlist tekur til þess hvernig ólík hljóðfæri skila sama tóninum, sömu 
nótunni, hvernig píanóið gefur annars konar blæ en trompetið eða fiðlan. 
Hljóðfærin spila öll sama tóninn eða nótuna en þó að hljóðið hafi alltaf 
sömu sveiflutíðnina þá er blær hvers hljóðfæris ólíkur blæ hinna, jafnvel 
innan sömu tegundar hljóðfæris. Þannig hafa engar tvær söngraddir sama 
blæ, ekki frekar en fiðlur frá sama framleiðanda eða tvö píanó sömu 
tegundar frá einum framleiðanda. Levitin talar um ólík litbrigði sem verða 
til í yfirtónaröð sveiflutíðni hvers hljóðfæris. Styrkur er hugtak sem segir til 
um styrk sveiflutíðninnar í tóninum. Hugtakið hljóðrými vísar til þess 
rýmis sem hljóðið verður til í, hljóðgjafans sjálfs. Endurómunin vísar til 
þess hve fjarlæg hljóðuppsprettan er frá áheyrandanum í því rými sem 
tónlistin er flutt. Stærra rými gefur meiri endurómun en þröngt eða lítið 
rými.  

Allir þessir þættir eru aðskiljanlegir og sérhver þeirra er óháður hverjum 
hinna. Levitin segir að munurinn á milli tónlistarinnar og tilfallandi annars 
konar hljóða sé fólginn í því hvernig ofangreindir þættir tvinnast saman og 
tengjast innbyrðis. Þegar þessir þættir eru tengdir saman á merkingarbæran 
hátt þá falli þeir að öðrum grunnhugtökum tónlistarinnar sem eru taktur, 
tóntegund, laglína og samhljómur. Hrynurinn tekur til tímalengdar nótna í 
röð og hvernig nótur raðast saman innan takts, laglínan er grunnlínan sem 
myndar lagið sjálft, línan sem við syngjum eftir, og samhljómur er hugtak 
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sem má tengja við samstillingu milli tónhæðar mismunandi tóna og 
samhengis þeirra (Levitin, 2006). 

2.7 Tónlistarþroski barna – Aðalnámskrá leikskóla 
Börn eru móttækileg fyrir hljóðum og hljóðáreitum, raunar frá því nokkru 
fyrir fæðingu. Áhrif utanaðkomandi tónlistar á fóstrið mælast með 
hjartsláttarbreytingum og auknum líkamshreyfingum þess. Leader, Baille 
og Martin (1982) töldu að þegar fóstrið hættir að bregðast við tilteknu 
hljóðáreiti þá hafi það vanist því og að þar með hafi átt sér stað nám í 
einfaldri mynd. Fóstrið sýni hins vegar viðbrögð við breyttu áreiti 
(Weinberger, 1999). 

En man nýburinn eftir hljóðskynjun eða tónlistarskynjun frá 
fósturskeiði? Á þessu hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir. Bæði hefur 
þróun hegðunar eftir fæðingu verið skoðuð og einnig upp að hvaða marki 
nám á fósturskeiði er mælanlegt í minni nýburans. Sumar rannsóknir benda 
til þess að kynni af tónlist á fósturskeiði örvi þroska barnsins (Lafuente 
o.fl., 1997). Vikugömul börn kusu fremur lög, sem mæður þeirra sungu á 
meðgöngunni, en ný lög sem þær sungu eftir fæðinguna (Satt, 1984). Önnur 
könnun leiddi í ljós að vögguvísur, sem mæður nýbura sungu fyrir börnin á 
meðgöngu, höfðu meira róandi áhrif á börnin en aðrar vögguvísur 
(Weinberger, 1999). Með auknum þroska og máltöku barnsins virðist eiga 
sér stað nokkurs konar tónlistarnám sem felst í því að barnið tileinkar sér 
málfræðireglur hljóðkerfis móðurmálsins (Davidson, Howe og Sloboda, 
1997). Vögguvísur eru alþjóðlegt fyrirbæri og þekkt í öllum 
menningarsamfélögum, væntanlega tilkomnar af þörf til að róa smábörn. 
Þær búa yfir nokkrum sameiginlegum einkennum: mjúkar fallandi laglínur, 
hægur hraði, einfaldar í byggingu og í þeim eru endurtekningar. Leikir 
barna um allan heim innihalda tónlist og söng. Þetta eru gjarnan hreyfileikir 
og fela oft í sér taktvísan dans, hopp eða annað hrynatferli sem gengur eftir 
ákveðnum leikreglum (Gregory, 1997). Börn eru því virkir 
tónlistariðkendur strax frá upphafi. Í umönnun fjölskyldunnar eru 
vögguvísurnar, sem sungnar eru við barnið, hvort tveggja í senn, bæði 
hvatning og fyrirmynd. Sama gildir um hreyfileiki af ýmsu tagi sem eru 
sungnir, klappaðir og dansaðir með börnum. Í þessu atferli er fólgin þjálfun 
barnsins í að skynja hryn og örva málið, ekkert síður en sönginn sjálfan. 
Vögguvísurnar og hreyfileikirnir eru sungnir á móðurmáli barnsins og því 
er mikil móðurmálsörvun fólgin í þessum söngvum. Í söngnum er einnig 
fólgin fyrsta þjálfun tónheyrnar. Það má því til sanns vegar færa að 
tónlistarnámið, rétt eins og máltakan sjálf, hefjist heima (Forrai, 
1975/1988). 

Í lögum um leikskóla árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta 
skólastigið (Lög um leikskóla 78/1994) og hefur það ekki breyst í nýjum 
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lögum um leikskóla frá 2008 (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Ráðherra setti 
leikskólanum aðalnámskrá til að starfa eftir. Í gildandi aðalnámskrá frá 
1999 er tónlistin tilgreind sem eitt af mörgum námssviðum. Þar segir að 
tónlistariðkun í leikskóla eigi „… að vera söngur, hreyfing, hlustun og 
leikur með hljóðgjafa ...“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 24). Auk þess 
er fjallað um samþættingu tónlistar við sjálfsprottinn leik barnsins og 
fléttun við hljóð, hrynjandi og hreyfingu. Tónlistaruppeldi á að stuðla að 
næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hryn og stuðla að frumkvæði auk frjálsrar 
og skapandi tjáningar og túlkun á tónlist. Síðan er fjallað um hvern þessara 
fjögurra þátta sérstaklega. Varðandi söng er áherslan lögð á fjölbreytt 
lagaval, sem hæfir söngsviði barnanna og þroska, og einnig texta sem vekja 
áhuga þeirra. Skapandi söngstarf, svo sem að syngjast á, er tiltekið sem 
umhugsunarverður þáttur enda sé börnum eðlilegt að syngjast á í leikjum 
og samskiptum sín í milli. Loks er hvatt til tónsmíða barnanna. 

Hvetja á börnin til að hreyfa sig frjálst eftir hryn og túlka tónlistina 
frjálst. Þannig tjái barnið tilfinningar sínar og hughrif með hreyfingum 
sínum í tónlistinni. Rætt er um að barnið læri grunnatriði tónlistar með 
samspili tóna og hreyfinga og geti lýst með hreyfingum tónlengd, hæð, blæ, 
styrk og formi þeirrar tónlistar sem það heyrir. Hljóðgjafar og hljóðfæri 
eiga að vera aðgengileg börnum og samkvæmt Aðalnámskrá ber að leggja 
áherslu á hljómgæði þeirra. Barnið á að öðlast reynslu og njóta hvatningar 
til að hlusta og vinna úr tónlistarreynslu sinni. Auk þess er tiltekið að 
hljóðfæraleikur barnanna sjálfra verði að byggjast á áhuga þeirra og löngun 
til að gera tilraunir með hljóð og tjáningu í hljóðum. Hlustun er nefnd sem 
hluti tónlistaruppeldis. Fjallað er um hlustun á hljóðheiminn sem umlykur 
barnið, það er bæði nærumhverfið og einnig eðlileg náttúruhljóð. Markviss 
hlustun er talin hjálpa barninu til aukins skilning á tónverki og hugblæ þess. 
Þannig læri barnið að greina mynstur, hendingar og stef. Barnið læri að 
aðgreina hljóðfærin, þekkja hljómblæ þeirra og nafngreina þau. Rætt er um 
mikilvægi þess að aðgengi og aðstaða barna til að hlusta á tónlist á eigin 
forsendum sé til staðar (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Það vekur eftirtekt 
að í Aðalnámskránni er ekki talað um hreinan söng í merkingunni ófalskan 
söng, heldur á að stuðla að því að næmi barnanna fyrir hljóðum þroskist. 
Forrai (1975/1988) leggur hins vegar áherslu á að börn venjist því að 
sungið sé hreint fyrir þau og með þeim enda telur hún gildi vandaðrar 
fyrirmyndar ótvírætt. Sú ríka gleði, sem er fólgin í samsöng og samspili, 
byggir á því að tónlistariðkunin sé í samhljómi og að allar raddir, sem og 
hljóðfærin, séu samstillt. 

Tónlistarnám barns hefur áhrif á alla þroskaþætti þess. Tónlistarnám 
eflir þroska barnsins því að í því er fólgið vitrænt ferli. Hvor tveggja er að í 
tónlist eru fólgin sterk og flókin áhrif á tilfinningar, hún getur bæði örvað 
barnið og róað; tónlistarnám veitir líka tækifæri til að þróa hugsanaferli 
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barns. Barnið leikur og æfir einföld tónlistarhugtök með líkamlegum 
athöfnum. Hugtök eins og hratt og hægt, sterkt og veikt eru meðhöndluð í 
pörum. Samanburður á þessum hugtökum, munur á sterku og veiku eða 
hröðu og hægu er skoðaður og greindur. Börnin fjalla um þessi atriði og 
gera sér grein fyrir merkingarmun hugtakaparanna (Forrai, 1975/1988).  

Fagurfræðinám í tónlistarnámi er ekki síður mikilvægur þáttur 
tónlistarnámsins. Með ítrekaðri líkamlegri örvun tiltekins hryns, takts og 
laglínu fer tónlistin að hafa áhrif á hlustandann, skilningurinn er bæði 
heyrnrænn og vitsmunalegur. Innihald tónverks verkar á tilfinningar 
barnsins en tengsl þess við hin börnin í hópnum og kennarann styrkjast í 
sameiginlegri og ánægjulegri upplifun tónlistar (Forrai, 1975/1988). 

2.8 Rannsóknir á tengslum tónlistarnáms og lesturs 
Tónlist og mál eiga ýmislegt sameiginlegt. Á sama hátt og hljóðeind í tali 
þekkist óháð lengd hljóðsins, styrk, blæ og tónhæð þá heldur laglína 
sérkennum sínum, óháð breyttum hraða, styrk, blæ og tónhæð (Anvari, 
Trainor, Woodside og Levy, 2002). Skynjun tónlistar felst í að greina heil 
stef áður en þau eru skilgreind nótu fyrir nótu eða tón fyrir tón líkt og 
hlustun/skynjun talmáls er í orðum og setningum áður en það greinist í 
einstök hljóð. Sama á við um sjónrænt áreiti, að lesa tónlist á blaði er næsta 
líkt og lesa texta (Hansen og Bernstorf, 2002). Hvort tveggja, tónlist og 
mál, er táknað með rituðum táknum sem lesin eru frá vinstri til hægri. Í 
báðum tilfellum þarf að umskrá táknin í tiltekin hljóð. Lestur byggir á 
hljóðkerfisvitund sem aftur byggir á hljóðgreiningu og tilfinningu fyrir 
formi málsins, og hlustun á tónlist krefst næmis fyrir aðgreiningu tóna og 
hljóða (Anvari o.fl., 2002; Butzlaff, 2000). Ekki er ólíklegt að reynsla af 
tónlistarhlustun geti þjálfað næmi sem nýtist bæði í tónlist og 
hljóðkerfisþjálfun. Texti í sönglagi getur vakið áhuga nemanda á rituðu 
máli. Slíkir textar einkennast oft af endurtekningum og eru gjarnan 
fyrirsjáanlegir. Þannig gæti lestur slíks fyrirsjáanlegs texta hugsanlega 
aukið lestrarfærni. Tónlistariðkun í samvinnu við aðra felur í sér hvatningu 
til að náms og samstarfs.  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum tengslum 
markvissrar tónlistariðkunar og lestrarnáms (Anvari o.fl., 2002; Butzlaff, 
2000; David, Wade-Woolley, Kirby og Smithrim, 2007; Douglas og 
Willatts, 1994; Gromko, 2005; Hurwitz, Wolff, Bortnick og Kokas, 1975). 
Sigríður Teitsdóttir, (2000) gerði íslenska rannsókn á tengslum 
tónlistarnáms og námsárangurs og Ásta Bryndís Schram, (2007) rannsakaði 
tengsl tónlistarnáms annars vegar og færni í lestri og stærðfræði hins vegar 
hjá grunnskólabörnum. Hér á eftir verða nokkrar þessara rannsókna kynntar 
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og einnig rætt um eftirgreiningu2 (meta-analysis) sem Butzlaff (2000) gerði 
á tengslum tónlistarnáms og lestrarnáms.  

David o.fl. (2007) gerðu langtímarannsókn á því hvort taktvissa hefði 
forspárgildi fyrir gengi í lestri í grunnskóla. Í ljós kom að taktvissa hjá 
börnum í 1. bekk sýndi marktæka fylgni við hljóðkerfisvitund og nefningu. 
Úrtakið var 53 börn, 31 drengur og 22 stúlkur sem voru að hefja 
grunnskólanám í 1. bekk og var meðalaldur þeirra 76,1 mánuður eða 
rúmlega 6 ár og 3 mánuðir. Rannsóknin stóð í þrjú ár og á þeim tíma 
fækkaði smám saman í úrtakinu niður í 38 börn. Þessi rannsókn sýndi fram 
á að fylgni taktvissu við hljóðkerfisvitund og nefningu í 1. bekk var 
marktæk. Rannsóknin sýndi einnig fylgni takvissu við lestur í fjögur ár, allt 
til 5. bekkjar. Taktvissa og hljóðkerfisvitund spáðu marktækt fyrir um 
lestrarfærni í 5. bekk. Þegar taktur var skoðaður ásamt nefningu kom í ljós 
fylgni við lestrarfærni í 2., 3. og 5. bekk (David o.fl., 2007).  

Rannsókn Hurwitz o.fl. (1975) beindist að tengslum tónlistariðkunar og 
árangurs í lestri og námsárangri almennt. Rannsóknin leiddi í ljós aukna 
lestrarfærni hjá 7 ára börnum í inngripahópi umfram viðmiðunarhóp eftir 
að börnin í inngripahópnum höfðu fengið tónlistarkennslu samkvæmt 
ungverskri kennsluaðferð sem kennd er við Kodály. Í rannsókninni voru 40 
börn úr tveimur millistéttarskólum, 20 börn í hvorum skóla. Í öðrum 
skólanum kenndi reyndur tónlistarkennari tónlist eftir Kodály-aðferðinni en 
í hinum skólanum, sem að öllu leyti var sambærilegur við þann fyrri, voru 
20 börn en þar var ekki beitt þessari tónlistarkennsluaðferð. Í hvorum hóp 
voru jafnmargir drengir og stúlkur. Öll börnin voru á svipuðum aldri (+/– 
þrír mánuðir), þau voru með svipaða greindarvísitölu (+/– 5 stig), komu úr 
svipuðum fjölskyldugerðum og ekkert þeirra hafði verið greint með 
þroskafrávik af neinu tagi. 

Í byrjendakennslu er þróun hrynskyns aðalinntak Kodály-aðferðarinnar. 
Byrjað er að kenna börnunum þjóðlög og vísur og sérstaklega er unnið með 
hryninn ásamt laglínunni. Smám saman er barnið leitt til vitundar um þátt 
hryns í tónlistinni og síðan hvernig má skapa nýjan hryn og setja saman 
hrynmynstur. Kodály-börnin fengu eina kennslustund á dag (40 mínútur) 
fimm daga vikunnar í tvo vetur í skólanum en hin fengu hefðbundna 
kennslu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að hópurinn, sem fékk 
tónlistarþjálfunina, stóð sig mun betur bæði á rýmis- og tímaprófum heldur 
en samanburðarhópurinn. Tónlistarbörnin stóðu sig betur í lestrarprófum en 
samanburðarhópurinn og voru framfarirnar hjá þeim áfram merkjanlegar 

                                                      
2 Hugtakið meta-analysis hefur verið þýtt sem stórrannsókn en það hugtak þykir 

ekki lýsa fyrirbærinu nógu vel. Í félagsvísindum er notað hugtakið eftirgreining 
og er það hugtak notað hér.  
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við lok 2. bekkjar en þá höfðu þau notið tónlistarkennslunnar í tvo vetur 
(Hurwitz o.fl., 1975). 

Douglas og Willatts (1994) gerðu rannsókn á tengslum tónlistariðkunar 
og læsis. Þau bentu á að talsverð líkindi væru á því að börn, sem þegar 
hefðu greinst með lestrarörðugleika, hefðu beinan ávinning af markvissri 
tónlistariðkun, auk þess sem hæfni í að vinna úr laglínu og hryn í 
tónlistarúrvinnslu gæti auðveldað svipaða úrvinnslu í tungumálanáminu. 
Þau gerðu forrannsókn (pilot research) og völdu þátttakendur úr skóla þar 
sem skólastjóri og sérkennari höfðu sýnt rannsókninni áhuga. Skólinn var 
lítill og ekki mörg börn með skilgreinda þörf á stuðningi í námi. Þau fundu 
12 börn, sex drengi og sex stúlkur, sem sérkennarinn taldi að gætu haft 
ávinning af þátttöku í rannsókninni. Börnin voru á aldrinum 8,1 ára til 10,8 
ára, meðalaldur 8,9 ára. Helmingur þátttakendanna var skráður í 
tilraunahóp og hinn helmingurinn í viðmiðunarhóp. Við upphaf 
rannsóknarinnar voru hóparnir sambærilegir hvað varðaði lestrarfærni 
samkvæmt skólamati.  

Í upphafi voru hóparnir prófaðir í lestri með Schonell-lestrarprófi. 
Forrannsóknin stóð yfir í sex mánuði til þess að tækifæri gæfist fyrir 
nægilega mikla tónlistarkennslu til að hún gæti haft áhrif á lestrargetuna.  

Tónlistarkennslan var í leikjaformi og tók til þjálfunar á úrvinnslu 
heyrnar (auditory) og sjónar, svo og á hreyfifærni. Hljóðgjafar voru fyrst og 
fremst raddir barnanna og ásláttarhljóðfæri sem ýmist voru stillt á ákveðinn 
tón eða ekki. Í hverjum tíma kynntust börnin leikjum sem fólu í sér vinnu 
með hryn og tóna og áherslan ýmist lögð á hlustun, heyrnar- og sjónræna 
vinnu (auditory visual) eða blöndu af hvoru tveggja í senn. Við vikulegan 
undirbúning fyrir kennsluna var lögð áhersla á fjölbreytni og nýbreytni til 
að viðhalda áhuga barnanna. 

Börnin í viðmiðunarhópnum tóku þátt í annars konar starfi, allsendis 
ótengdu tónlist. Þau voru örvuð til tjáningar og málnotkunar. Þau fengu 
æfingu í að lýsa hlutum og atburðum, velta upp möguleikum og ýmsum 
samanburði. Þau störfuðu í hópum, deildu hugmyndum innan hópsins og 
ræddu þær og tjáðu eigin skoðanir þegar álitamál bar á góma. Og líkt og í 
tónlistarhópnum var þess gætt að hafa starfið fjölbreytt og lifandi til að 
viðhalda áhuga barnanna. Eftir sex mánuði voru börnin svo endurmetin á 
lestrarprófi. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að tónlistariðkun 
jók framfarir í lestri (Douglas og Willatts, 1994). 

Anvari o.fl. (2002) rannsökuðu tengsl tónlistarskynjunar og 
byrjendalæsis hjá 50 4 ára börnum og 50 5 ára börnum. Börnin fóru fimm 
sinnum í próftíma sem stóð í 20–30 mínútur hver. Fyrir þau voru lögð próf 
sem ýmist voru stöðluð eða þróuð að lokinni forrannsókn. Hvert barn var 
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prófað einstaklingslega í sérstaklega útbúnu hljóðlátu rými. Öll 
tónlistaráreiti voru framkvæmd með MIDI-tækni3 þar sem hljóðband var 
leikið af hljóðbandstæki nema þegar prófað var í að búa til hryn. Börnin 
voru prófuð á nokkrum þáttum hljóðvitundar (phonemic awareness), sem 
voru rím, skrýtin kennidæmi og hljóðtenging. Lestrargeta var metin á 
stöðluðu undirprófi WRAT-3 (Wide Range Achievement Test-3), orðaforði 
var metinn með Peabody Picture Vocabulary Test og í tónlist hlustuðu 
börnin bæði á raðir (sequences) í hryn og laglínu og hvort tveggja samtímis 
í hljómum, samhliða sundurgreiningu og hljóðtengingu í málhljóðum. Öll 
tónlistaráreiti voru píanótónar. Þegar börnin fengu verkefni, þar sem greina 
átti hvað væri eins eða öðruvísi, var það ævinlega gert samhliða skrýtnum 
kennidæmum í hljóðvitund. Hvort sem örvunin var fólgin í röðum 
hrynmynstra og laglínu eða hljómum þá átti barnið að ákveða hvort 
eitthvað tvennt væri eins eða öðruvísi viðvíkjandi einum tilteknum þætti. Í 
hverju verkefni var helmingur prófþátta eins og hinn helmingurinn 
öðruvísi. Eins/öðruvísi-aðgreining í hryn tók til þátta eins og að ákveða 
hvort tvö hrynmynstur væru eins eða öðruvísi. Eins/öðruvísi-aðgreining 
laglínu fól í sér að barnið greindi hvort tvær laglínur, 3–11 tóna að lengd, 
væru eins eða ekki. Tónbreytingin var frá því að vera mjög lítil eða 
hálftónn, í að vera auðgreinanlegri tónbil. Eins/öðruvísi-aðgreining hljóma 
fól í sér að börnin áttu að greina hvort tveir hljómar væru eins eða öðruvísi. 
Hljómarnir voru bæði samhljóma og ómstríðir tveggja til þriggja tóna 
hljómar. Verkefnið búa til hryn fól í sér að barnið hlustaði á rödd búa til 
hryn og átti síðan að endurtaka hryninn á málhljóðum, la – la – la. Greina 
hljóma fól í sér að barnið átti að ákveða hvort tónlistarhljóð væri stakur 
tónn eða tveir tónar slegnir samtímis. Hljómarnir voru bæði ómstríðir og 
samhljóma. Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að færni í 
úrvinnslu tónlistar væri marktækt tengd hljóðkerfisvitund og byrjendalæsi 
(Anvari o.fl., 2002).  

Í rannsókn Gromko (2005) var skoðað hvort tónlistarkennsla tengdist 
marktækum framförum í þróun hljóðkerfisvitundar barna, sérstaklega 
sundurgreiningarfærni. Valin voru 103 börn í 5 ára bekkjum tveggja 
grunnskóla í háskólabæ í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Í þessu fylki eru 
öll börn í 5 ára bekkjum prófuð í hljóðkerfisvitund á haustönn, á miðjum 
vetri og að vori. Prófið er DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early 
Literacy Skills). Á haustönninni eru börnin prófuð í tveimur þáttum 
prófsins, þ.e. hljóðgreiningu (inital-sound fluency, ISF) og 

                                                      
3 MIDI er skammstöfun fyrir Musical Instrument Digital Interface. MIDI er tengill 

(physical connector) og skilgreinandi (message format) fyrir ýmislegan 
tengibúnað hljóðfæra og tölva. http://www.midi.org/aboutmidi/tut_ 
techomidi.php 
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bókstafaþekkingu (letter-naming fluency, LNF). Í fyrri þætti prófsins eru 
lögð fyrir börnin verkefni eins og að þekkja upphafshljóð í orði og í seinni 
þættinum bendir fyrirleggjari á einhvern tiltekinn bókstaf og barnið segir 
heiti hans. Á miðsvetrarprófinu eru börnin prófuð í fjórum þáttum 
DIBELS-prófsins, þ.e. hljóðgreiningu, bókstafaþekkingu, hljóðtengingu 
(phoneme-segmentation fluency, PSF) og bullorðum (nonsense-word 
fluency, NWF). Í prófun á sundurgreiningu hljóða fær barnið einfalt þriggja 
stafa orð og á að greina það í einstök hljóð og tengja þau. Kennarinn segir: 
„sól“ og barnið sundurgreinir hljóðin í orðinu /s/ + /ó/ + /l/ 4. Á 
bullorðaprófinu er barninu sýnt orð eins og „mum“ og barnið hljóðar orðið. 
Að vori eru börnin svo prófuð á þremur undirprófum DIBELS, 
bókstafaþekkingu, hljóðtengingu og bullorðum. 

Í báðum skólunum fengu börnin jafnmargar kennslustundir í lestri. Í 
báðum skólunum var aðaláherslan lögð á bókstafaþekkingu og 
hljóðgreiningu sem undanfara hljóðtengingar, bæði venjulegra orða og 
bullorða. Kennararnir lásu sögur fyrir börnin og í skólastofunum höfðu þau 
aðgang að myndskreyttum bókum og lestrarbókum fyrir byrjendur. Á 
þessum tíma var tónlist ekki á námskrá 5 ára bekkjanna og tónlist því ekki 
kennd þeim aldurshópi. 

Fjórir háskólanemar úr háskóla í nágrenninu, sem jafnframt voru langt 
komnir í tónlistarnámi, komu til að æfa sig í tónlistarkennslu í þeim 
bekkjum þar sem reyndir bekkjarkennarar 5 ára barna voru tilbúnir að 
handleiða þá. Tónlistarnemarnir litu á verkefnið sem samfélagsþjónustu og 
töldu sig hafa ávinning af að æfast í að kenna börnum tónlist. Kennslan fór 
fram á tímabilinu frá janúar til aprílloka 2004. Börnin í inngripahópunum 
voru í fjórum bekkjum (n=43). Hver bekkur fékk 30 mínútur á viku í 
tónlistarkennslu hjá einum þessarra fjögurra tónlistarnema. 
Tónlistarnemarnir voru bæði undir stjórn bekkjarkennarans og handleiðslu 
háskólakennara fyrir lengra komna tónlistarnema í tónlistar-
kennsluaðferðum. Tónlistarkennslan byggðist á hugsmíðakenningum 
Jerome Bruner. Tónlistarnemunum var tilviljanaraðað í morgun- eða 
síðdegisbekki skólans. Börnin í samanburðarskólanum (n=60) voru í 
fjórum bekkjum. Tveir kennarar kenndu morgun- og síðdegisbekkjum. Þau 
börn fengu ekki kennslu í tónlist.  

Kjarni inngripanna fólst í því að börnin lærðu söngva frá ýmsum 
menningarheimum. Þau fengu líka að klappa söngvana eða hreyfa sig eftir 
tónlistinni. Klappið jók tilfinningu barnanna fyrir föstu og jöfnu slagi, hryn 
orða og háum, lágum, hærri og/eða lægri tónum. Líkamshreyfingarnar 
líktust dansi og hjálpuðu börnunum að forma skynjun sína á 
                                                      
4 Í greininni um þessa rannsókn er tekið sem dæmi úr DIBELSprófinu enska orðið 

„hat“ og barnið sundurgreinir hljóðin /h/ + /a/ + /t/.  
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tónlistarhljóðunum í tíma og rúmi. Börnin léku á margs konar 
ásláttarhljóðfæri og söngbjöllur til að auka skynjun af föstu/jöfnu slagi eða 
laglínum. Loks fengu börnin að snerta grafískar táknmyndir á meðan þau 
sungu. Þessar myndir voru af punktum sem táknuðu jöfn og stöðug slög, 
ferningum og þríhyrningum til að þekkja hryn orða eða línum til að gefa til 
kynna laglínuna. Eins og byrjendur í lestri læra að tengja hljóð við rituð 
tákn eða bókstafi þá læra byrjendur í tónlist að tengja hryn og tóna við 
grafísk tákn sem varða eða tákna leið hljóðanna. Tónlistarkennsluaðferðin í 
rannsókninni var áður notuð í rannsókn sem sýndi yfirfærslu (near-transfer) 
áhrifa af tónlistarkennslu á gengi barna í rýmis-tímaskynjun á fimm 
undirprófum í WPPSI-R prófinu (Gromko og Poorman, 1998). 

Í maí 2004 voru öll börnin, bæði í viðmiðunarhópi og inngripahópi, 
prófuð á þremur undirprófum DIBELS-prófsins, þ.e. í bókstafaþekkingu, 
hljóðtengingu og bullorðum. Úrvinnsla og greining sýndi að börnin, sem 
fengu tónlistarkennslu, sýndu marktækt meiri framfarir í sundurgreiningu 
hljóða en viðmiðunarhópurinn. Hins vegar var ekki um marktækan mun að 
ræða varðandi bókstafaþekkingu eða bullorðin. Niðurstöðurnar gefa til 
kynna að kenningar um virka tónlistariðkun og tengingu hljóða við 
viðeigandi tákn megi yfirfæra á vitræna ferla sambærilega við 
sundurgreiningu hljóða í mæltu máli (Gromko, 2005). 

Wong o.fl. (2007) rannsökuðu umtáknun á tónhæð tungumáls í 
heilastofni en tónlist og tal eru heyrnarfyrirbæri sem gera miklar kröfur til 
þess vitræna og almennt talin tilheyra tauganeti heilabarkarins. Valdir voru 
10 hljóðfæraleikarar, sem höfðu verið í virku tónlistarnámi í sex ár hið 
minnsta (M=10,7) og hafið nám sitt fyrir 12 ára aldur, og aðrir 10 
einstaklingar sem höfðu stundað tónlistarnám í minna en þrjú ár (M=1,2). 
Þessir þátttakendur horfðu á myndband og hlustuðu um leið á þrjú 
tilviljanaröðuð mandarín-kínversk hljóðáreiti, sem gat verið a) tónn (þ.e. 
með ákveðinni sveiflutíðni,) b) rísandi hljóð og c) fallandi hljóð. Beitt var 
þróaðri tækni til að mæla virkni í heilastofni við hljóðáreitið og umtáknun á 
sveiflutíðni áreitisins í hljómgæði5. Rannsóknin leiddi í ljós að 
tónlistarmenn hafa nákvæmari umtáknun en þeir sem ekki leika á hljóðfæri. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bæði fannst neðanbarkarvirkni á 
skynjun, sem hingað til hefur verið rakin til heilabarkarins eingöngu og að 
mögulega er gagnkvæmni milli talstöðva og tónstillingar sem aftur leiðir til 
taugalífeðlisfræðilegrar skýringar á aukinni færni tónlistarfólks til 
tungumálanáms (Wong o.fl., 2007).  

Íslensk rannsókn Sigríðar Teitsdóttur (2000) sýndi fram á að nemendur í 
grunnskólum, sem jafnframt stunda tónlistarnám, standa sig almennt betur í 
                                                      
5 Hljómgæði er hér þýðing á hugtakinu high fidelity sem er hugtak yfir mikil 

tóngæði og nákvæmni hljóða. 
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námi en nemendur sem ekki stunda tónlistarnám í einhverri mynd. 
Sömuleiðis kom í ljós að tónlistarnemendurnir töldu sig vera fljótari að 
ljúka heimanámi sínu á daginn en nemendur sem ekki voru í tónlistarnámi. 
Ekki hefur samt verið sýnt fram á að tónlistarnámið sem slíkt sé beinlínis 
hvetjandi fyrir annað nám því ekki er loku fyrir það skotið að það séu 
einfaldlega betur skipulagðir nemendur sem hafa úthald til að vera 
samtímis í krefjandi tónlistarnámi og grunnskólanámi eða þá hitt að 
nemendur í tónlistarskólum eigi meiri og betri stuðning vísan heima fyrir en 
aðrir nemendur. Svo kann efnahagur fjölskyldna líka að hafa áhrif á 
tónlistarnámið því slíkt nám er langt frá því að vera ódýrt. Gefur því auga 
leið að torsóttara er fyrir efnaminni fjölskyldur að halda börnum sínum í 
listnámi (Sigríður Teitsdóttir, 2000).  

Rannsókn Ástu Bryndísar Schram (2007) fjallaði um tengsl markvissrar 
tónlistarþjálfunar við færni í lestri og stærðfræði í 2.–3. bekk í fjórum 
grunnskólum í Kópavogi. Þátttakendur voru 80 nemendur sem skiptust í tvo 
40 barna hópa, inngripahóp og samanburðarhóp. Öll börnin tóku stöðupróf 
í nokkrum þáttum stærðfræðilegrar hugsunar í prófinu Wechsler 
Intelligence Scale for Children (WISC III), tóku lesskimunarprófið Læsi og 
próf í hraðlestri. Börnin í inngripahóp nutu sérstakrar tónlistarkennslu í 
fimm mánuði. Inngripin fóru fram á vorönn í 2. bekk og haustönn í 3. bekk. 
Eftir inngripin voru börnin metin á ný og hóparnir bornir saman. Í ljós kom 
að þrátt fyrir nokkrar framfarir hjá inngripahópnum var munurinn ekki 
tölfræðilega marktækur. Ýmsar orsakir kunna að liggja þar að baki en ef til 
vill vegur þar þyngst að inngripin stóðu yfir skemur en til stóð. Auk þess 
urðu tafir á framkvæmd rannsóknarinnar með þeim afleiðingum að hún 
skiptist á tvö skólaár. Það leiddi aftur til þess að aðstæður breyttust talsvert 
í báðum samanburðarskólunum sem ekki varð neitt við ráðið. Nýr 
tónmenntakennari tók til starfa í öðrum þeirra og tók hann þegar til við að 
koma á öflugu kórastarfi sem aftur leiddi til mun meiri tónlistariðkunar en 
gert hafði verið ráð fyrir við val á samanburðarskóla, en hinn 
samanburðarskólinn tók upp danskennslu á haustönninni sem verður að 
teljast vera tónlistarþjálfun að vissu leyti því það dansar enginn án þess að 
hlusta á tónlist og æfa um leið taktskyn sitt. Síðast en ekki síst brást 
tónmenntakennslan á haustönninni í öðrum inngripaskólanum vegna 
forfalla tónmenntakennarans (Ásta Bryndís Schram, 2007). 

Butzlaff (2000) gerði eftirgreiningu á empírískum rannsóknum á 
hugsanlegum tengslum tónlistarkennslu í skóla og frammistöðu í lestri eins 
og hún mældist á lestrarprófum. Hann lagði til grundvallar þrjú viðmið: að 
lestrarfærni hefði verið mæld á stöðluðu prófi, að börnin hefðu notið 
formlegrar tónlistarkennslu og að í tölfræðilegum upplýsingum væri hægt 
að reikna út fylgni milli þessarra tveggja breyta, tónlistarnáms og lesturs. 
Annars vegar var um fylgnirannsóknir að ræða og hins vegar tilraunir með 
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inngripahóp og samanburðarhóp. Greiningin á þessum rannsóknum leiddi í 
ljós að nokkur tengsl væru á milli tónlistarnáms og lesturs. Fylgnin milli 
lesturs og tónlistarnáms var mjög misjöfn eftir rannsóknum en jákvæð 
fylgni mældist í 80% rannsóknanna. Tilraunarannsóknirnar voru fimm. 
Þátttakendur voru frá 12 í tæplega 50 nemendur. Tvær rannsóknir skera sig 
úr, það eru rannsóknir Douglas og Willatts frá 1994, sem fjallað hefur verið 
um hér áður, og svo rannsókn sem Fetzer gerði 1994 en þær sýndu jákvæða 
fylgni milli lesturs og tónlistarnáms annars vegar (Douglas og Willatts, 
1994) og á milli söngs og lesturs hins vegar (Fetzer, 1994).  

2.9 Læsi íslenskra barna og unglinga 
Árið 1988 var okkur Íslendingum boðin þátttaka í alþjóðlegri rannsókn á 
læsi. Rannsóknin var á vegum IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement). Rannsóknin mun hafa verið ein 
hin fyrsta sem metur lesskilning hérlendis og jafnframt var þetta í fyrsta 
sinn sem lestrarkunnátta heilla árganga var metin. Rannsóknin tók til 
tveggja árganga, 9 ára nemenda og 14 ára nemenda. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að rúmlega 20% af 14 ára nemendum átti í 
erfiðleikum með lesturinn og þar af voru 7% með mikla erfiðleika (Sigríður 
Þ. Valgeirsdóttir, 1993). Niðurstöður PIRLS6 rannsóknarinnar frá 2001 
sýndu talsverðar framfarir hjá íslenskum 9 ára börnum í lestri, en þegar 
rannsóknin var framkvæmd 2006 kom í ljós að 7% íslenskra barna 9 ára 
barna uppfylltu ekki lágmarkskröfur um læsi. Aðeins 32% barnanna nær 
tveimur efstu hæfnisþrepum rannsóknarinnar. Til samanburðar má geta 
þess að Danir og Svíar eru með nærri helmingi fleiri börn í efstu tveimur 
þrepunum, en 2% sænskra barna og 3% danskra barna náðu ekki lægsta 
hæfnisþrepi. Norðmenn stóðu sig sýnu verst Norðurlandanna með aðeins 
24% barnanna í efstu tveimur þrepunum. Samanburður á mælingum PIRLS 
á tímabilinu 2001 til 2006 sýndi ekki framfarir í lestri, heldur þvert á móti 
virðist sem heldur sé að halla undan fæti hjá okkur. Munur á milli mælinga 
PIRLS frá 2001 til 2006 var ekki tölfræðilega marktækur (Brynhildur Sch. 
Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). 

Efnahags- og framfarastofnunin OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development), setti á fót alþjóðlega rannsókn, PISA 
(Programme for International Student Assessment) sem hannaði í samvinnu 
við þátttökulöndin alþjóðlegt staðlað námsmat 15 ára unglinga. Íslendingar 
hafa tekið þátt í PISA-námskönnunum frá árinu 2000 og hafa þrjár PISA-
kannanir verið gerðar síðan. Námsmatsstofnun greinir frá því á vefsíðu 
                                                      
6 PIRLS er skammstöfun fyrir Progress in International Reading Literacy Study. 

Þetta er alþjóðleg rannsókn á vegum IEA í Amsterdam og hafa Íslendingar tekið 
þátt í þremur fjölþjóðlegum rannsóknum á lestraræfni á vegum þessarra samtaka. 
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sinni að PISA-rannsóknin frá 2006 leiði í ljós að lesskilningi 15 ára 
íslenskra unglinga hraki frá fyrri tveimur rannsóknum PISA (Almar Miðvík 
Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007).  

Lestrarmiðstöð Kennaraháskóla Íslands starfaði um tíu ára skeið en 
hætti starfsemi árið 2002. Á þeim tíma var þróað greinandi ritmálspróf, 
svokallað GRP-14, sem er ætlað 14 ára nemendum. Þetta er prófabálkur í 
tveimur hlutum, hóppróf og einstaklingspróf. Hópprófið er kallað GRP-14h 
þar sem h stendur fyrir hóppróf og einstaklingsprófið er kallað GRP-14e, 
þar sem e stendur fyrir einstaklingspróf. Prófið byggir á því að eðlileg 
umskráning og málskilningur verði að vera til staðar til að geta lesið og 
ritað texta til gagns enda sé efnið, sem lesið er, í samræmi við 
málskilninginn. Prófið reynir mest á umskráningarfærni nemandans en er 
ekki ætlað að mæla leshraða eða lesskilning sérstaklega. Prófið mælir ekki 
málþroska og það er ekki greindarpróf. Við stöðlun þess var leshraði og 
lesskilningur 16–19 ára unglinga í framhaldsskóla rannsakaður og kom í 
ljós að allt að 20% nemendahópsins áttu í verulegum vandræðum með 
lesturinn. Rannveig G. Lund skoðaði umskráningarvanda nemenda á 
árunum 1997–2001. Hún taldi að ætla mætti að 12–14% nemenda í 
getublönduðum bekk ætti við umskráningarvanda að stríða. Við stöðlun 
prófsins kom í ljós að fjórðungur 14 ára nemenda voru skilgreindir ekki 
góðir eða slakir í umskráningarfærni við lestur. Tæpur helmingur þessara 
nemenda, eða 12%, voru skilgreindir ekki góðir og hinn helmingurinn, 
13%, sem slakir (Rannveig G. Lund og Ásta Lárusdóttir, 2004). Þá hefur 
Rósa Eggertsdóttir sýnt fram á að tæplega 17% nemenda í 9. bekk á 
Norðurlandi eystra áttu við lestrarörðugleika að stríða og þar af voru 6,6% 
með leshömlun (Rósa Eggertsdóttir, 1998).  

Menntamálaráðherra skipaði nefnd í byrjun vetrar 2006 til að gera 
tillögur að úrræðum fyrir börn með lesblindu og aðra lestrarörðugleika í 
grunn- og framhaldsskólum. Þótt nefndinni hafi ekki verið ætlað að fjalla 
um hlut leikskólans í móðurmálskennslu og skimun leikskólabarna þá taldi 
hún óhjákvæmilegt að fjalla um það. Nefndin taldi að snemmtæk íhlutun í 
leikskóla væri mikilvæg og áleit að reglubundin skimun ætti að fara fram 
við 3 ára aldur og aftur við 5 ára aldur en ákveðnir þættir málvitundar eru 
ekki mælanlegir fyrr en við 5 ára aldurinn (Menntamálaráðuneyti, 2007). 

Í upphafi 21. aldarinnar eru teikn á lofti um fremur minnkandi 
lestrarkunnáttu og hrakandi lesskilning unglinga við lok grunnskólanáms. 
Það sýna bæði íslenskar rannsóknir (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993; 
Guðmundur B. Kristmundsson, 1992; Rósa Eggertsdóttir, 1998; Rannveig 
G. Lund og Ásta Lárusdóttir (2004). Þátttaka okkar í þremur PISA-
rannsóknunum staðfestir að lesskilningi íslenskra unglinga hefur hrakað og 
PIRLS rannsóknir frá 2001 og 2006 benda til þess að lestrarfærni íslenskra 
barna í 4. bekk aukist ekki, heldur þvert á móti fari hún minnkandi. 
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Eðlilega tekur tungumálið breytingum og þróast með hverri nýrri kynslóð. 
En full ástæða er til að staldra við og skoða hvort hægt sé að sporna við 
þessari öfugþróun. 

Guðmundur B. Kristmundsson ræðir niðurstöður IEA rannsóknarinnar 
frá 1991 í grein sinni Matteus á Íslandi sem birtist í tímaritinu Uppeldi og 
menntun 1992. Telur Guðmundur að um 16% 9 ára barna eigi í nokkrum 
eða talsverðum lestrarörðugleikum og 20–25% 14 ára unglinga eigi í 
erfiðleikum með lesturinn, þar af eigi um helmingur þeirra í miklum 
erfiðleikum (Guðmundur B. Kristmundsson, 1992). 

Titill greinarinnar vísar til þekkts texta úr Matteusarguðspjallinu 25:29: 
„... því sérhverjum, sem hefir, mun gefið verða, og hann mun hafa gnægð, 
en frá þeim, sem eigi hefir, mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefir.“ 
(Biblían, 1974). Er þá átt við að þau börn, sem hefja lestrarnám sitt á 
traustum grunni góðs orðaforða, málskilnings og traustrar 
hljóðkerfisvitundar, taka eðlilegum framförum í lestrarnámi sínu og við 9 
ára aldur hafa þau náð verulega góðum tökum á lestri. Hin sem standa 
höllum fæti hvað varðar þessar grundvallarforsendur eiga erfiðar með 
lesturinn og það sem verra er, þau eru síður líkleg til að verða góð í lestri. 
Þetta hefur stundum verið kallað Matteusarhneigð. Samkvæmt PIRLS 
rannsókninni frá 2006 virðast vera vísbendingar um að Matteusarhneigðar 
gæti nokkuð hérlendis (Brynhildur Sch. Thorsteinsson og Júlíus K. 
Björnsson 2007). 

Eins og rætt hefur verið um hér að framan þá er ýmislegt sem styður þá 
kenningu að markviss þjálfun grunnþátta í tónlist geti leitt til betra gengis í 
lestrarnámi og hafa fjölmargir fræðimenn sýnt fram á það með rannsóknum 
sínum (Anvari o.fl., 2002; Butzlaff, 2000; David o.fl., 2007, Douglas og 
Willatts, 1994; Gromko, 2005 og Hurwitz o.fl., 1975). Forsenda þess að 
barnið verði læst er að það ráði yfir fimm þáttum málmeðvitundar, 
hljóðkerfi, beygingar- og orðmyndunarfræði, merkingarfræði, kunni að 
beita málinu og ráði yfir góðum orðaforða. Málmeðvitundin er að þróast 
fyrstu sex æviár barnsins. Þróun læsis hefst því strax í faðmi fjölskyldunnar 
(Snow o.fl., 1998). Rannsóknir á hljóðskynjun á fósturskeiði (Bellieni, 
2005; DeCasper og Fifer, 1980; DeCasper og Sigafoos, 1983; Draganova 
o.fl., 2005 og Lafuente o.fl., 1997) hafa sýnt fram á að fóstrið bregst við 
hljóðáreitum. Því má með sanni segja að grunnurinn að móðurmálinu sé 
lagður strax í móðurkviði. 

Hljóðkerfisvitundin er líklegast sá þáttur málmeðvitundarinnar sem 
hefur hvað mesta forspárgildi fyrir gengi í lestrarnámi þegar í grunnskólann 
er komið. Hún hefur verið rannsökuð bæði hérlendis (Ásthildur 
Bj.Snorradóttir, 1999; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004) og víða erlendis 
(Lundberg o.fl, 1988; Bradley og Bryant, 1983; Bryant og Bradley, 1985; 
Scarborough, 1990; Snow o.fl., 1998 og Stackhouse, 1996/1999) og hefur 
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ítrekað verið sýnt fram á mikilvægi góðrar hljóðkerfisvitundar fyrir 
lestrarnám síðar í þessum rannsóknum. Einnig hefur verið sýnt fram á 
tengsl hljóðvitundar og sundurgreiningar tónlistarhljóða við lestrarfærni 
barna (Lamb og Gregory, 1993). Tengsl tónlistar, talaðs máls og lesturs 
liggja í því að hvort tveggja krefst sundurgreiningar hljóðum, sem hefst á 
hljóðáreiti á hljóðhimnuna. (Levitin, 2006). Davidson o.fl. telja að nokkurs 
konar tónlistarnám liggi að baki beygingarfræðinámi og hljóðkerfisvitund 
hjá barninu á meðan það er að tileinka sér móðurmál sitt og Gregory (1997) 
bendir á að leikir barna um allan heim byggi gjarnan á hreyfingum, hryn og 
hrynatferli ýmiss konar. Tónlistarnámið hefst því samhliða máltökunni, 
heima í faðmi fjölskyldunnar (Forrai, 1975/1988). 

En í ljósi þess að nærfellt öll íslensk börn eru í leikskólum frá 3 ára aldri 
og daglegur dvalartími þeirra hefur lengst umtalsvert á liðnum árum þá 
hljótum við að beina sjónum okkar að leikskólunum. Þar mætti skima 
börnin strax við 30 mánaða aldur með það fyrir augum að beita 
snemmtækri íhlutun. Rannsóknir allt frá 1990 (Scarborough, 1990) hafa 
sýnt að málþroski hjá 30 mánaða gömlu barni getur gefið vísbendingar um 
frávik og hugsanlega lestrarörðugleika síðar meir. Því er nærtækt að varpa 
fram þeirri spurningu hvort leikskólinn geti aukið markvisst tónlistarstarf 
sitt í þeim tilgangi að efla hljóðkerfisvitund barnanna og minnka 
hugsanlegar líkur á lestrarörðugleikum þegar í grunnskólann kemur. Rétt er 
þó að geta þess hér að ekki er verið að fjalla um sértækar lesraskanir og 
verða slíkir lestrarörðugleikar ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð. 

Mikilvægi og ábyrgð leikskólans í móðurmálskennslu og málörvun 
hefur vaxið í réttu hlutfalli við skilgreiningu hans í lögum sem fyrsta 
skólastigið og ekki hvað síst í ljósi þess að nær öll börn dveljast í 
leikskólum um þriggja ára skeið eða lengur og dvalartími þeirra lengist 
stöðugt (Jón Torfi Jónasson, 2006). Leikskólinn sem fyrsta skólastigið 
hlýtur að setja upp skilgreind markmið og fjölbreyttar leiðir til að undirbúa 
börnin fyrir lestrarnám síðar. Þar ætti tónlistin að skipa veglegan sess, því 
markviss tónlistariðkun til langs tíma skilar barninu þróaðri 
hljóðkerfisvitund. Ekki er loku fyrir það skotið að með slíku starfi í 
leikskólanum mætti fækka þeim 9 ára börnum sem hugsanlega myndu 
annars líða af Matteusaráhrifum í grunnskólanámi sínu. Tilgangur þessarar 
rannsóknar er að sýna fram á mikilvægi markvissrar tónlistariðkunar í 
leikskóla til að þjálfa hljóðkerfisvitund leikskólabarna í þeim tilgangi að 
auðvelda þeim lestrarnámið þegar í grunnskóla kemur. 
Rannsóknarspurningin er: Hefur markviss þjálfun grunnþátta í tónlist í 
leikskóla áhrif á hljóðkerfisvitund barna? Sett er fram sú tilgáta að 
tónlistarkennsla í elsta aldurshópi í leikskóla efli sérstaklega 
hljóðkerfisvitund barna og leiði til betri árangurs við endurmælingu hjá 
tilraunahópi en samanburðarhópi.  
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3 Rannsóknaraðferð 

3.1 Þátttakendur 
Til rannsóknarinnar völdust leikskólabörn úr gamalgrónum leikskóla í 
millistéttarhverfi í Kópavogi, þar sem flestir íbúanna búa í hóflegu sérbýli 
með garði. Leikskólinn var valinn í hentugleikaúrtaki, en hann uppfyllti 
eftirfarandi skilyrði: a) að hafa ekki tónlist sem sérstaklega skilgreindan 
þátt í leikskólastarfi og b) að hafa hæfilegan fjölda 5 ára barna í skólanum, 
til að hægt væri að raða þeim í tvo nægilega stóra hópa þátttakenda. 
Starfsmannahópurinn var tiltölulega stöðugur og reyndir leikskólakennarar 
voru deildarstjórar á deildum. Yfirlit yfir þátttakendur er í töflu 1. 
Tafla 1. Yfirlit yfir þátttakendur. 

       

Hópur Aldur í 
mánuðum 

Dagleg 
dvöl 

Mánuðir 
í skóla 

Kyn Móðurmál Númer 
barns 

       

tilrauna 61 8,5 39 drengur íslenska 7 
tilrauna 61 8 42 drengur íslenska 8 
tilrauna 62 8,5 14 drengur ungverska 20 
tilrauna 62 8 41 stúlka íslenska 9 
tilrauna 63 8 39 stúlka íslenska 4 
tilrauna 64 8 26 stúlka íslenska 10 
tilrauna 66 8 38 stúlka íslenska 22 
tilrauna 67 8 4 drengur íslenska 1 
tilrauna 67 8,5 29 drengur þýska 14 
tilrauna 67 8 39 stúlka íslenska 11 
tilrauna 67 8,5 39 stúlka íslenska 15 
samanburðar 58 8,5 39 drengur íslenska 3 
samanburðar 60 8,5 42 drengur íslenska 6 
samanburðar 62 8,5 39 stúlka íslenska 18 
samanburðar 63 8 15 drengur íslenska 13 
samanburðar 65 8 39 drengur íslenska 5 
samanburðar 65 8 13 drengur íslenska 12 
samanburðar 66 8,5 41 drengur íslenska 16 
samanburðar 66 8 42 stúlka íslenska 2 
samanburðar 67 8 32 drengur íslenska 19 
samanburðar 67 8,5 27 drengur íslenska 21 
samanburðar 67 8,5 26 stúlka norska 17 
       

Meðaltal 64 8,2 32    
        

Í skólanum voru alls 27 börn í elsta árgangi, fædd árið 2002. Börnin 
skiptust á þrjár leikskóladeildir í leikskólanum sem hver var með sinn 
leikskólakennara sem deildarstjóra. Þau börn sem töluðu ekki íslensku voru 
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strax útilokuð frá þátttöku og einnig þau börn sem elst voru í árinu því 
börnin máttu ekki verða eldri en 73 mánaða gömul við lok rannsóknarinnar. 
Eftir stóðu þá 22 börn sem urðu þátttakendur í tilrauninni, 13 drengir og 9 
stúlkur sem uppfylltu aldursskilyrði og töluðu íslensku. 

3.2 Gagnaöflun 
Börnin voru prófuð á HLJÓM-2 prófinu haustið 2007 og aftur að vori 2008 
eftir að inngripum hafði verið beitt. Auk þess útfyllti leikskólastjóri 
spurningalista varðandi bakgrunnsbreytur í rannsókninni. Í 
spurningarlistanum var spurt um fjölda mánaða í leikskólanum, daglega 
dvöl í leikskólanum, tungumál, sem talað væri heima, og móðurmál hvors 
foreldris fyrir sig. Spurt var um búsetu barnsins og kannað hvort það byggi 
hjá báðum foreldrum sínum eða öðru þeirra. Einnig var leitað upplýsinga 
um fjölda systkina þátttakendanna og hve margir þeirra ættu eldri eða yngri 
systkini. Spurt var um menntun foreldra og störf þeirra.  

Þegar félagsleg staða þessara barna var skoðuð þá kom í ljós að 18 
þeirra bjuggu hjá báðum foreldrum sínum, eða 81,8%, en 4 þeirra bjuggu 
ýmist hjá móður sinni eða föður. Íslenska var móðurmál 17 foreldra og 18 
barna en annað foreldri fjögurra barna átti annað móðurmál, þar af voru 
þrjár mæður og einn faðir. Íslenska var töluð á heimilum 19 barna en annað 
tungumál var talað á heimilum hinna barnanna. Önnur tungumál voru þýska 
(tvö börn), norska (eitt barn) og ungverska (eitt barn). Tvö tvítyngd börn 
völdust í inngripahóp og tvö í samanburðarhóp. 

Börnin skiptust á þrjár leikskóladeildir í leikskólanum sem hver var með 
sinn leikskólakennara sem deildarstjóra. Meðallengd leikskólagöngunnar 
var 31 mánuður og 28 dagar. Daglegur dvalartími þeirra var 8,2 klst. á dag. 

3.3 Mælitæki 
Hljóðkerfisvitund barnanna var mæld með HLJÓM-2 prófinu. HLJÓM-2 er 
eina íslenska mælitækið sem hefur verið hannað fyrir leikskólakennara eða 
aðra fagaðila í leikskólum til að meta hljóðkerfisvitund 5 ára 
leikskólabarna. Til að leggja HLJÓM-2 fyrir þarf viðkomandi fyrst að hafa 
fengið til þess sérstök réttindi sem fást með því að sækja námskeið í 
fyrirlögn og úrvinnslu prófsins. Prófið var lagt fyrir fyrst haustið 2007. 
Prófunin tók yfir nokkurn tíma, frá október til nóvemberloka. Tvö börn 
voru prófuð í janúarbyrjun, þar sem þau voru ekki til staðar þegar 
haustprófun fór fram. Rannsakandi framkvæmdi fyrri prófunina en 
leikskólakennari, sem annaðist sérkennslu í leikskólanum, lagði seinna 
prófið fyrir.  

Börnunum var skipt í þrjá getuflokka eftir niðurstöðum prófsins og beitt 
lagskiptu tilviljanaúrtaki til að skipta börnunum í tilraunahóp og 
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samanburðarhóp. Í getuflokki 1 voru fimm börn með mjög slaka færni, í 
getuflokki 2 voru önnur fimm börn með frekar slaka færni. Í flokki 3 voru 
ellefu börn með meðalfærni og eitt barn með góða færni. Dregið var í 
tilraunahópinn úr hverjum flokki fyrir sig. Úr flokki 1 voru dregin út tvö 
börn, úr flokki 2 voru dregin út þrjú börn og úr flokki 3 sex börn sem öll 
voru með meðalfærni. Leitast var við að hafa meðalfærni milli 
tilraunahópsins og samanburðarhópsins sem líkasta. Hæsti mögulegi 
stigafjöldi í HLJÓM-2 prófi er 71 stig. Meðaltal tilraunahópsins var 36,18 
stig (af 71 mögulegu stigi), en samanburðarhópsins 37,18 stig. Munur á 
milli hópanna var því eitt stig, samanburðarhópnum í vil. 

HLJÓM-2 prófið tekur til sjö þátta. Þeir eru: rím (12 atriði), samstöfur 
(8 atriði), samsett orð (10 atriði), hljóðgreining (5 atriði), margræð orð (8 
atriði), orðhlutaeyðing (8 atriði) og hljóðtenging (8 atriði). Innan hvers 
þáttar prófsins er atriðunum raðað upp eftir þyngd þannig að auðveldustu 
atriðin eru fyrst og síðan þyngjast þau.  

Rím er þáttur sem hefur fylgni við síðari lestrarfærni barnsins. Barnið á 
að ríma orð við eina af þremur myndum sem sýndar eru. Verkefnið reynir 
bæði á sundurgreiningu hljóða og samtengingu hljóða. Í þessum þætti er 
líka verið að prófa heyrnræna úrvinnslu því barnið þarf að segja upphátt og 
nefna heiti þess sem myndin sýnir og rímar við rímorðið. Meðalskor var 9,1 
stig, staðalfrávik 3,2. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 12. 

Þátturinn samstöfur hefur minni fylgni við síðari lestrarfærni. Samstöfur 
eru hins vegar mikilvægur þáttur í þjálfun hljóðkerfisvitundar. Börnin heyra 
orð og klappa atkvæði (samstöfur) orðsins, frá tveimur til fjögurra atkvæða. 
Hér þarf barnið að skynja hljómfall orðanna. Meðalskor var 6,7 stig, 
staðalfrávik var 1,8. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 8. 

Samsett orð er þáttur sem hefur góða fylgni við lestur í 1. og 2. bekk. 
Hér reynir bæði á hljóðkerfisvitund, orðaforða, heyrnrænt minni, 
málfræðivitund, merkingarfræði og ályktunarfærni. Börnin fá tvö orð og 
eiga að búa til eitt orð úr þeim. Barnið þarf að beita málvitundinni til að 
laga orðin að reglum málsins og beygja orðin þannig að þau hljóði rétt. 
Meðalskor var 6,5 stig, staðalfrávik 3,0. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 
10. 

Hljóðgreining hefur sterkari fylgni við lestargetu í 1. bekk en í 2. bekk. 
Þátturinn gefur vísbendingu um hvernig barni gengur að tileinka sér 
hljóðfræðilega umskráningu. Spurt er um framstöðu, miðstöðu og bakstöðu 
í orðum. Í prófinu koma fyrir tvö sérhljóð, /a/ og /í/ og þrjú samhljóð /s/, 
/m/ og /l/. Meðalskor var 5,3 stig, staðalfrávik var 5,3. Lægsta gildi var 0 og 
hæsta gildi 15. 

Margræð orð er þáttur sem metur þekkingu barnsins á fjölbreytni 
málsins. Færni í þessu atriði sýnir nokkra fylgni við lestur. 
Hljóðkerfisvitund, málvitund, sjón- og heyrnræn úrvinnsla, ályktunarhæfni 
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og rökvísi eru þættir sem barnið þarf að búa yfir til að geta ráðið við þennan 
þátt. Barninu eru sýndar átta myndafernur (fjórar myndir á hverju blaði) og 
á barnið að finna hvaða tvær þeirra bera sama heitið eða sem er 
hljóðfræðilega eins eða því sem næst. Meðalskor var 6,4 stig, staðalfrávik 
1,6. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 8.  

Orðhlutaeyðing er þáttur sem sýnir góða fylgni við lestur í 2. bekk. 
Barnið þarf núna að greina merkingarbæran orðhluta og finna hvaða 
orðhluti stendur eftir þegar fyrri hluta samsetts orðs er sleppt. Fyrst þarf 
barnið að skilja að orðið er samsett úr tveimur orðum og síðan að átta sig á 
breyttri beygingu og hljóðfræðilegu formi þess. Meðalskor var 5,8 stig, 
staðalfrávik var 3,1. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 10. 

Hljóðtenging hefur nokkra fylgni við lestur í 1. og 2. bekk. Hér reynir 
bæði á hljóðkerfisvitundina og hljóðvitund barnsins. Barnið tengir saman 
tvö til þrjú málhljóð heyrnrænt og á að geta fengið út merkingarbært orð. 
Meðalskor var 4,0 stig, staðalfrávik 2,4. Lægsta gildi var 0 og hæsta gildi 8.  

3.4 Áreiðanleiki HLJÓM-2 prófsins 
Við þróun og mótun viðmiða fyrir aldursflokka var HLJÓM-2 prófið lagt 
fyrir 1540 börn sem valin voru af handahófi víðs vegar af landinu.  

Áreiðanleiki HLJÓM-2 prófsins reyndist mjög mikill, eða α = 0,91. 
Þegar skoðaður er áreiðanleiki einstakra þátta prófsins þá er þátturinn 
margræð orð með minnsta áreiðanleika α = 0,58, sem telst vera viðunandi, 
en mestur er hann við orðhlutaeyðingu α=0,86 sem telst vera mikill 
áreiðanleiki. Réttmæti prófsins felst í því hvort það mæli og spái fyrir um 
gengi í lestri í grunnskóla. Í rannsókninni fékkst góð fylgni við árangur á 
lestrarprófum í 1. og 2. bekk (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002). Síðar var 
forspárréttmæti prófsins enn frekar staðfest þegar góð fylgni reyndist vera 
við samræmd próf í íslensku í 4. bekk (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004).  

3.5 Framkvæmd 
Rannsóknin er með tilraunasniði þar sem börnin eru mæld í fyrra skiptið 
með HLJÓM-2 prófinu, síðan var þeim skipt í tvo hópa tilviljanakennt í 
lagskiptu úrtakinu í inngripahóp og samanburðarhóp og loks voru börnin 
mæld í annað sinn á HLJÓM-2 prófi. 
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Tafla 2. Rannsókn með tilraunasniði. 

a) Inngripahópur HLJÓM-2 forpróf Inngrip HLJÓM-2 endurpróf 
b) Samanburðar-

hópur HLJÓM-2 forpróf Engin inngrip HLJÓM-2 endurpróf 

Tónlistariðkunin var skilgreind sem markviss þjálfun grunnþátta 
tónlistar sem tók til virkrar hlustunar, leikja með margvísleg hljóð og 
hljóðgjafa, hrynæfinga og blæbrigða tengdra hljóðum og hryn. Þessi þjálfun 
var mun ítarlegri en almenn og hefðbundin tónlistariðkun í leikskólum. 
Inngripahópurinn var saman í tónlistartímunum því hópnum var ekki skipt í 
tvennt. Kennslan fór fram á tímabilinu frá 4. febrúar til 14. mars 2008, alls 
20 kennslustundir og stóð hver kennslustund frá 30 mínútum í fyrsta skiptið 
til 60 mínútna í síðustu tímunum. Að meðaltali var hver kennslustund um 
45 mínútur. Flest börnin í tilraunahópi mættu vel í leikskólann og mættu í 
80-95% tónlistartímanna en eitt barn náði rétt 50% mætingu í leikskólann.  

3.6 Siðferðileg atriði og leyfi 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en hvorki var verið að vinna 
með persónurekjanlegar upplýsingar af neinu tagi né var um ljósmyndun 
eða myndbandsupptökur að ræða. Sótt var um leyfi til fræðsluyfirvalda í 
Kópavogi sem veittu heimild til rannsóknarinnar að því gefnu að 
leikskólastjórinn væri henni samþykkur. Leikskólastjóri viðkomandi 
leikskóla tók málinu vel og ræddi fyrirhugaða rannsókn á starfsmannafundi. 
Kennarar og starfsmenn tóku vel í erindið og var samþykkt að rannsóknin 
færi fram í leikskólanum. Síðast en ekki síst var erindið borið undir foreldra 
á foreldrafundi, þar sem allir hlutaðeigandi foreldrar samþykktu skriflega 
þátttöku barna sinna í rannsókninni. Foreldrar voru ekki upplýstir um það í 
hvorum hópnum barnið væri þátttakandi.  
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4 Framkvæmd inngripa / tónlistarþjálfunar 

Hér verður gerð grein fyrir framkvæmd tónlistarþjálfunar/inngripa í 
rannsókninni. Við gerð kennsluáætlunarinnar var tekið mið af 
hugmyndafræði Edgar Willems (1934). Nánar er fjallað um Willems í 
Viðauka A. 

4.1 Markmið tónlistarkennslunnar  
Markmið inngripanna var fyrst og fremst að þjálfa með börnunum 
hljóðvitund (phonemic awareness) með því að iðka grunnþætti tónlistar: 
æfa með börnunum virka hlustun, skynjun og greiningu hljóða og hljóðferla 
ásamt og skynjun hryns og takts, bæði í sungnum lögum og mæltu máli. Í 
þeim tilgangi að auðvelda þeim lestrarnám þegar í grunnskóla kemur. 

Heyrnarskyn og hlustun 

 Efla hljóðvitund barnanna með því að auka næmi þeirra á ־
skynjun hljóða, lengd þeirra í tíma, mismunandi styrk og 
blæbrigði 

 Að æfa börnin í að aðgreina og endurtaka hljóð, bæði ־
umhverfishljóð og tilbúin hljóð (málhljóð og ýmsir hljóðgjafar 
notaðir) 

Hrynskyn 

 Æfa viðbrögð barnanna og slökun í klappi ־
 Þjálfa börnin í að klappa talmál í hryn (æfa samstöfur) ־
 Efla skynjun barnanna á blæbrigðum í hryn ־
 Auka hrynminni barnanna ־

Söngur 

 Auka fjölbreytni í söngvavali ־
 Auka við orðaforða barnanna ־
 Æfa börnin í að klappa hryn í lagi ־
 Æfa börnin í að ganga púls ־
 Þjálfa börnin í að syngja hreint ־

Eðlilegar líkamshreyfingar eftir tónlist 

 .Þjálfa tilfinningu barnanna fyrir ólíkum takttegundum, þ.e ־
göngutakti (tvískiptur taktur 2/2) og þrískiptur taktur (3/4, 3/8). 
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Hljóðvitund er hér skilgreind sem vitund barnsins um hljóðeiningar í 
umhverfinu, bæði í málhljóðum og öðrum hljóðgjöfum. Hljóðkerfisvitund 
er hér skilgreind sem  vitund barnsins um hljóðkerfi málsins. Þegar barnið 
hefur öðlast góða hljóðkerfisvitund hefur það einnig öðlast færni í að greina 
hljóð og endurtaka þau.  

Í inngripunum var þjálfuð virk hlustun barnanna og þau æfð í að 
sundurgreina og raða saman fjölbreyttum hljóðum, bæði umhverfishljóðum, 
málhljóðum og hljóðum frá ýmsum hljóðgjöfum í þeim tilgangi að vekja 
með þeim næmi fyrir hljóðum og fjölbreyttum blæbrigðum þeirra. Virk 
hlustun er forsenda þess að barnið greini hljóð, flokki þau og raði þeim 
saman eftir því sem þeim finnst áhugavert. Vinnu með hljóðheiminn var 
ætlað að efla hljóðvitund barnanna um leið og hún reyndi á hljóðminni 
þeirra. Hljóðheimurinn var kannaður með virkri hlustun og börnin greindu 
hljóðheiminn eins og þau skynjuðu hann. Við þessa iðju var beitt 
málhljóðum, eins og la-a-a, ba-a-a, ma-a-a, bamm-m-m, pomm-m-m og iss-
s-s-s, tiss-s-s, um leið og börnin líkja eftir hljóðgjöfum sem notaðir eru 
hverju sinni. Unnið er með blæbrigði hljóða, styrkleikabreytingar, 
hraðabreytingar, ólík hrynmynstur og takttegundir. Mál barnanna var tengt 
hryn, þau klöppuðu mælt mál um leið og þau tjáðu sig. Þá voru börnin 
eindregið örvuð til að tala í heilum setningum.  

Þegar fengist var við hljóðheiminn var jafnframt verið að vinna með 
hryn og fjölbeytt hrynmynstur því hljóðin samanstóðu af röðum ólíkra 
hljóða sem mynduðu hrynmynstur sem börnin töluðu, sungu og klöppuðu. 
Þau greindu hljóðin eftir tímalengd þeirra og endurtóku þau, bæði með 
málhljóðum (rödd) og með öðrum hljóðgjöfum. Söngur er óaðskiljanlegur 
þáttur í tónlistarkennslu ungra barna. Í söngnum var unnið með nokkra nýja 
texta en líka þekkt sönglög. Hrynur laganna var klappaður og púlsinn 
genginn þegar um tví- og fjórskiptan takt var að ræða en í þrískiptum takti 
voru notaðar hringhreyfingar, Í hringhreyfingum er handleggjunum snúið í 
hringi, eftir sveiflunni í taktinum. Ýmist eru notaðir báðir handleggir í einu, 
eða handleggirnir sitt á hvað. Vals er dansaður í þrískiptum takti. 

4.2 Innihald tónlistartímanna 
Heyrnarskyn og hlustun: Í upphafi fólst kennslan í að vekja athygli 
barnanna á ýmsum umhverfishljóðum. Um var að ræða ýmis veðurhljóð, 
einnig önnur utanaðkomandi hljóð eins og umferðanið, fuglasöng, 
flugeldahljóð og sírenuhljóð. Börnin endurtóku hljóðin og léku þau eftir. 
Þau greindu fótatak, hlustuðu á hjartslátt hvers annars og endurtóku hryn 
hjartsláttarins. Síðan tók við hlustun á ýmsa hljóðgjafa, þ.á.m. sleðaflautu, 
klukkuspil, hljómborð, gauksflautur, mismunandi bjöllur og tónbarka. 
Börnin hlustuðu á hljóðgjafana og æfðust í að skilgreina ferli hljóðs og líkja 
eftir þeim. Fyrst og fremst var verið að þjálfa skynjun hljóða og blæbrigði 
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þeirra en síðar að muna þau. Börnin æfðust í virkri hlustun og minnið jókst 
um leið og þau öðluðust leikni í að endurtaka hljóðin. Börnin notuðu 
röddina til að endurtaka hljóðin og vinna með þau. 

Í síðustu kennslustundunum sungu börnin litlar laghendingar sem urðu 
til í tímanum og börnin endurtóku þær. Þær samanstóðu af 3–5 tónum og 
innihéldu þríundir, ferundir og fimmundir. Einnig spunnu börnin sjálf upp 
lítil stef til að syngja. 

Dúrhljómur. Börnin fengu tónbarka og sneru þeim hratt í kringum sig. 
Við snúninginn kemur fram grunnhljómur þ.e. stór þríund, fimmund og sé 
snúið nógu hratt má heyra yfirtóna. Börnin snúa einum barka eða þau fá tvo 
barka og æfa sig í að snúa báðum samtímis. Börnin sungu með 
tónbarkanum dúrhljóminn upp, grunntóninn, þríundina og fimmundina. 
Þegar börnin sungu við píanóundirleik eða hljómborðsundirleik var fyrst 
sleginn hljómur tóntegundarinnar, sem þau sungu í, og síðan gefið forspil.  

Endurtekið hljóð eða ákveðinn tónn. Barnið heyrir einn tón eða eitt 
hljóð og endurtekur. Barnið þarf að geta geymt hljóðið í minni sér og 
endurtekið það þegar kallað er eftir því. Nota má melódíku, klukkuspil, 
hljómborð, píanó eða annað sem getur gefið fyrir fram ákveðið hljóð svo 
tryggt sé að hægt sé að endurtaka hljóðið rétt fyrir börnin. Unnið er með 
tóna á eðlilegu raddsviði barnanna og notaðir djúpir, miðlungsháir og 
bjartir eða háir tónar. 

Hrynskynjun: Hrynþjálfunin fól í sér æfingar í að klappa hryn og æfa 
ýmis blæbrigði í hryn. Börnin æfðu viðbragð, spennu og slökun. Þau æfðust 
í að byrja að klappa frjálst en síðan voru hugtök eins og hratt-hægt, sterkt-
veikt, vaxandi-minnkandi styrkur, vaxandi-minnkandi hraði, stutt og löng 
hljóð æfð og leikin. Hrynurinn var fyrst og fremst klappaður en einnig voru 
notaðir tónhamrar til að æfa hryn í mæltu máli og til að klappa snögg slög 
og hrynmynstur. Ýmist æfðu börnin hryn með rödd eða án raddar.  

Söngur. Söngur skipar veglegan sess í tónlistariðkun og kennslu með 
ungum börnum og má segja að börnin hafi sungið meira og minna allar 
æfingar á málhljóðum þegar ekki var verið að syngja lög við ákveðinn 
texta. Fyrst voru sungin einföld lög og barnasöngvar með 3–5 nótum. 
Börnin tóku þátt í að búa til smálög undir það síðasta og spunnu sín eigin 
litlu lög. Í söngvunum koma allir grunnþættir tónlistarinnar, sem verið er að 
þjálfa með barninu, við sögu, bæði hvað varðar hlustun, hryn og 
líkamshreyfingar þegar púlsinn er genginn. Börnin klöppuðu hryninn ýmist 
með lófunum eða með hljóðgjöfum eins og tónstöfum og þríhornum, 
púlsinn var stiginn með fótunum. 

Lög eins og Stóra klukkan og Göngum göngum, eru dæmi um lög sem 
fela í sér tækifæri til úrvinnslu. Flest börnin kunna þessi lög, þau eru 
auðlærð fyrir hin sem heyra þau í fyrsta skiptið. Þegar Stóra klukkan var 
sungin vögguðu börnin sér til hliðanna eftir laginu um leið og þau sungu. 
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Síðan klöppuðu þau fjórðapartsnótur, áttundapartsnótur og 
sextándupartsnótur um leið og sungið var. Síðast var æft að syngja lagið, 
klappa hryninn og vagga sér til hliðanna eins og pendúllinn í klukkunni, allt 
í senn. Slík athöfn gerir kröfur um a) skynjun fasts púls sem barnið sýnir 
með að stíga púlsinn með fótunum eða vagga sér í mjöðmum, b) 
deiliskiptingu púlsins sem barnið klappar með höndunum og söngnum sem 
kemur að því er virðist umhugsunarlaust og eðlilega. Sama á við um lagið 
Göngum göngum en þegar það var sungið gengu börnin púlsinn og 
klöppuðu hryninn með höndunum. 

Líkamshreyfingar eftir tónlistinni fólu í sér að efla tilfinningu barnsins 
og skynjun á eðlilegum hreyfingum líkamans eftir takti og hraða 
tónlistarinnar. Bæði var notaður efniviður af geisladiskum og snældum og 
einnig með því að slá á handtrommu.  

Hreyfingar barnsins áttu að vera í samræmi við takttegund 
tónlistarinnar. Unnið var markvisst með göngutakt og ruggu- eða 
pendúlhreyfingu (balance) til beggja hliða á víxl, mars, hopp og valhopp, 
og svo hringhreyfingar í þrískiptum takti. Æfður var göngutaktur, (mars) og 
svo sporhopp, valhopp og hopp á báðum fótum. Kennsluáætlun ásamt 
yfirlitsskemum er að finna í viðauka A, B og C. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum beggja mælinganna í 
HLJÓM-2 prófinu. Byrjað er á að setja fram almennt yfirlit yfir mælingu 1 
og 2 fyrir hvorn hóp fyrir sig. Síðan verður rýnt frekar í gagnasafnið og það 
skoðað út frá a) tölfræðilegri marktækni framfara í öllu gagnasafninu, b) 
mun á tilraunahópi og samanburðarhópi, c) frammistöðu eftir kynferði og 
aldri. 

5.1 Greining á gögnum 
Mæling 1 (fyrri mælingin) fór fram í október og nóvember 2007 en mæling 
2 (seinni mælingin) í apríl 2008. Úrtakið var 22 börn. Drengir voru fleiri 
(n=13 eða 59,1%) en stúlkur (n=9 eða 40,1%). Í mælingu 1 var meðalaldur 
barnanna 63 mánuðir en lægsta gildi var 58 og hæsta gildi 68. Meðaltal úr 
HLJÓM-2 prófinu við fyrri mælingu var 36,7 stig af 71 stigi mögulegu 
(51,7%). Lægsta gildi var 20 og hæsta gildi 63. Við mælingu 2 var 
meðaltalið fyrir allan hópinn 53,1 stig (74,8%) og greinilega góðar 
framfarir hjá öllu úrtakinu. Meðalaldur í mælingu 2 var 70 mánuðir, lægsta 
gildi 63 og hæsta gildi 73. Í töflu 3 er yfirlit yfir heildarniðurstöður 
mælinga 1 og 2 fyrir hvorn hóp fyrir sig. 

Tafla 3. Yfirlit yfir mælingu 1 og 2. 

Tilraunahópur Samanburðarhópur 
Barn Mæling 1 Mæling 2 Barn Mæling 1 Mæling 2 

10 20 38 16 20 27 
4 29 56 12 21 50 
8 29 41 18 22 53 

20 30 47 19 33 48 
22 31 44 5 33 56 
9 33 58 17 37 59 
1 36 50 6 39 53 
7 39 50 13 41 43 

14 43 57 2 46 59 
15 53 70 21 54 68 
11 55 71 3 63 70 

Meðaltal    36,2    52,9 Meðaltal    37,2    53,3 

Vert er að geta þess að þrjú börn voru ekki mæld í fyrra sinnið fyrr en í 
janúar 2008 eða þremur mánuðum síðar en þorri barnanna. Þessi börn lentu 
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í tilraunahópi. Tvö þeirra sýndu mestu framfarir milli mælinga í 
tilraunahópi og voru með talsvert meiri mismun (M=21,7) á skoruðum 
stigafjölda í mælingunum tveimur en meðaltal í tilraunahópi (M=16,6) gaf 
til kynna. Hjá öllum hinum börnunum voru sex mánuðir á milli mælinga. 

5.2 Tölfræðileg marktækni framfara 
Þegar skoðaðar voru framfarir á milli mælinganna fyrir úrtakið allt, kom í 
ljós að tölfræðilega marktækur munur var á öllum þáttum HLJÓM-2 nema 
margræð orð [t(21)=0,9, s=1,6, p=0,37]. Allir aðrir undirþættir HLJÓM-2 
prófsins sýndu tölfræðilega marktækar framfarir. 

Á mynd 2 má sjá stöplarit sem sýnir framfarir á mælingum 1 og 2 á 
öllum breytum í HLJÓM-2 prófinu. 

Mynd 2. HLJÓM-2, samanburður á mælingum fyrir úrtakið allt. 

Til að finna tölfræðilega marktækan mun á framförum hjá hvorum hópi 
fyrir sig var beitt pöruðu t-prófi sem leiddi í ljós tölfræðilega marktækar 
framfarir milli mælinga hjá báðum hópum, hjá tilraunahópi [t(10)=10,9, 
s=5,1, p<0,001] og samanburðarhópi [t(10)=5,8, s=9,2 og p<0,001]. Þegar 
skoðaðar voru framfarir í hvorum hópi fyrir sig kom í ljós að í báðum 
hópunum voru tölfræðilega marktækar framfarir á breytunum rím, 
samstöfur, samsett orð og margræð orð. Í samanburðarhópi voru einnig 
tölfræðilega marktækar framfarir á breytunum hljóðtenging. Aðrar breytur 
sýndu ekki marktækar framfarir. Í töflu 4 er sett fram yfirlit yfir 
frammistöðu hvors hóps fyrir sig í báðum mælingunum ásamt pöruðu t-
prófi til að meta tölfræðilegar framfarir á hverri breytu fyrir sig.  
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Tafla 4. HLJÓM-2. Marktektarprófi (parað t-próf) fyrir hvorn hóp fyrir sig. 

Mælingar 1 og 2 
 Mæl. 

1 
sf Mæl.

2 
sf t p 

tvíhliða 
Tilraunahópur        

n=11 Rím (0-12) 8,5 2,2 10,9 1,4 3,4 0,01 
 Samstöfur (0-8) 6,7 1,4 7,5 0,7 2,2 0,05 
 Samsett orð (0-10) 4,5 4,2 8,6 2,1 4,1 0,00 
 Hljóðgreining (0-15) 2,3 1,6 3,8 2,5 2,2 0,06 
 Margræð orð (0-8) 3,8 3,3 7,7 2,2 3,9 0,00 
 Orðhlutaeyðing (0-10) 6,4 1,2 7 1 1,5 0,15 
 Hljóðtening (0-8) 4,1 3,9 7,4 5,4 2 0,07 

 Meðaltal  36,2 10,3 52,9 10,8   
Samanburðarhópur        

n=11 Rím (0-12) 7,6 3,4 11,6 0,9 4,8 0,00 
 Samstöfur (0-8) 7 1,3 7,8 0,4 2,5 0,03 
 Samsett orð (0-10) 5,1 3 7,9 2,8 3,2 0,01 
 Hljóðgreining (0-15) 2,4 1,7 4 2,1 2,2 0,06 
 Margræð orð (0-8) 4,1 3,7 8,2 1,5 3,8 0,00 
 Orðhlutaeyðing (0-10) 6,7 1,1 6,7 2,3 0 1,00 
 Hljóðtening (0-8) 4,4 5,7 7,1 4,9 2,7 0,02 

 Meðaltal  37,2 10,8 53,3 11,9   
Ath. Í töflunni stendur Mæl.1 fyrir mælingu 1; sf stendur fyrir staðalfrávik.  

Framfarir hjá börnunum milli mælinga voru augljóslega miklar. Af 
fimm börnum í úrtakinu sem mældust með mjög slaka færni í mælingu 1 
sat eitt eftir við mælingu 2. Hin fjögur hækkuðu sig upp í meðalgóða færni. 
Þar af voru tvö í tilraunahópi. Fimm börn í úrtakinu sem mældust með 
slaka færni í fyrri mælingu voru með meðalgóða færni í seinni mælingu, 
þar af voru þrjú börn í tilraunahópi. Sex börn í tilraunahópi mældust með 
meðalfærni í mælingu 1. Þrjú þeirra mældust með góða færni í mælingu 2, 
en af fimm börnum í samanburðarhópi sem voru með meðalfærni í 
mælingu 1 var eitt barn með góða færni í mælingu 2.  

Munurinn á milli hópanna sem í upphafi var 1 stig samanburðarhópi í 
vil minnkaði í 0,4 stig milli mælinga, sjá töflu 4. Meðalframfarir voru 16,6 
stig í tilraunahópi en 16,1 stig í samanburðarhópi. Mestu framfarir milli 
mælinga hjá einu barni var 31 stig, en minnstu framfarir 2 stig. Þau börn 
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voru í samanburðarhópi. Í tilraunahópi voru mestu framfarir hjá einu barni 
27 stig en minnstu framfarir 11 stig.  

Mynd 3 sýnir stöplarit yfir framfarir á hverri þeirra sjö breyta sem 
prófaðar eru í HLJÓM-2 prófi hjá tilraunahópi og mynd 4 sýnir framfarir á 
sömu breytum hjá samanburðarhópi, til frekari glöggvunar. 

Mynd 3. HLJÓM-2, tilraunahópur, samanburður á mælingum. 

Mynd 4. HLJÓM-2, samanburðarhópur, samanburður á mælingum. 

Til að skoða áhrif tónlistarinngripanna var beitt marktektarprófinu t-próf 
tveggja óháðra úrtaka til að kanna hvort inngripshópnum hefði farið meira 
fram en samanburðarhópnum. Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun á 
milli hópa á heildarstigafjölda HLJÓM-2 [t(20)=0,08, p=0,94]. Tafla 5 
sýnir marktektarprófun (t- prófun) fyrir hvern þátt í HLJÓM-2 prófinu. 
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Tafla 5. Marktektarpróf, t-próf tveggja óháðra úrtaka. 

 t  p-gildi, tvíhliða 
Rím 1,2 0,23 
Samstöfur 1,5 0,15 
Samsett orð 0,7 0,50 
Hljóðtenging 0,1 0,90 
Margræð orð 0,6 0,58 
Orðhlutaeyðing 0,4 0,73 
Hljóðgreining 0,2 0,86 

5.3 Frammistaða eftir kynferði og aldri 
Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr mælingum 1 og 2 eftir kynjum þá kemur 
í ljós að lítill munur er á meðaltölum kynjanna í mælingu 1 en þá eru 
stúlkurnar lægri (M=36,2, s=12,7) en drengirnir (M=37, s=12). 

Í mælingu 1 er mjög lítil dreifing hjá stúlkum á breytunni samstöfur 
(M=7,4, s=0,7) en helmingi meiri dreifing hjá drengjunum (M=6,5, s=1,5) 
á sama prófatriði. Við mælingu 2 breytist þetta og verður dreifingin nær 
helmingi minni hjá drengjunum á sama atriði (s=0,7) og minnkar enn hjá 
stúlkunum (s=0,4). Í mælingu 1 á prófatriðinu hljóðgreining var meiri 
dreifing hjá drengjunum (M=4,6, s=5,7) en stúlkunum (M=3,8, s=3,3) en í 
mælingu 2 á sama prófatriði gerðust stúlkurnar hástökkvarar (M=9,3, 
s=4,1) meðan drengirnir hækkuðu sig nokkuð milli mælinganna (M=5,8, 
s=5,3).  

Í mælingu 2 stóðu stúlkurnar sig betur (M=56,4) að meðaltali en 
drengirnir (M=50,8). Bæði drengir og stúlkur sýndu góðar framfarir á 
breytunum rím, samsett orð og orðhlutagreining. Stúlkurnar sýndu mjög 
góðar framfarir á prófþáttunum hljóðgreining og hljóðtenging. Dreifingin 
minnkaði milli mælinganna hjá báðum kynjum. Að öðru leyti var lítill 
munur á milli kynjanna í mælingunum. Samanburður á mælingum hjá 
drengjum er í stöplariti á mynd 5 og samanburður á mælingum hjá stúlkum 
í stöplariti er á mynd 6. 
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Mynd 5.  HLJÓM-2, samanburður á mælingum hjá drengjum 
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Tafla 6. HLJÓM-2 eftir aldursbilum. 

Við mælingu 1 var fjöldi dvalarmánaða í leikskóla frá 4 til 42 mánuðir. 
Flest höfðu börnin dvalist í leikskólanum í 24 mánuði eða lengur (n=18, 
81,8%). Sjö börn (31,8%) höfðu dvalist í leikskólanum í 39 mánuði, tvö 
börn (9,1%) í 41 mánuð og þrjú börn (13,6%) í 42 mánuði.  

Í töflu 7 má sjá hvernig meðaltal úr HLJÓM-2 prófinu skiptist niður 
eftir fjölda mánaða í leikskólanum.  

Tafla 7. Mánuðir  í leikskóla við mælingu 1. 

 Fjöldi M sf Hundraðshluti 
4-12 mán. 1 36,0 . 4,5% 
13-24 mán. 3 30,7 10,0 13,6% 
25-36 mán. 5 37,4 12,5 22,7% 
37-42 mán. 13 37,8 13,1 59,1% 
Meðaltal 22 36,7 12,0  

Þegar skoðaður var tölfræðilega marktækur munur á meðaltölum 
barnanna eftir mánaðafjölda í leikskólanum kom í ljós að þau börn, sem 
höfðu dvalið 24 mánuði eða skemur í skólanum, voru með nokkru lægra 
meðaltal í mælingu 2 (M=47,5, s=3,3) en hin sem höfðu dvalið 25 mánuði 
eða lengur (M=54,3, s=11,8). Munurinn var þó ekki tölfræðilega 
marktækur [t(20)=1,1, p=0,27]. 

HLJÓM-2 
Mæling 1  Mæling 2 

Aldurs- 
bil* 

M sf Fjöldi Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Aldurs- 
bil 

M sf Fjöldi Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

1 42,5 14,5 4 29 63       

2 28,6 7,2 8 20 41 2 64,0 8,5 2 58 70 

3 40,1 11,5 10 20 55 3 51,9 9,2 8 41 71 

4      4 52,1 12,2 12 27 70 

Allir 36,7 12     53,1 11,1    

1.* 57 mán. og 16 daga til 61 mán. og 15 daga 
2.   61 mán. og 16 daga til 65 mán. og 15 daga  
3.   65 mán. og 16 daga til 69 mán. og 15 daga 
4.   69 mán. og 16 daga til 73 mán. og 15 daga 
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6 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna áhrif markvissrar 
tónlistarkennslu á hljóðkerfisvitund leikskólabarna. Hljóðkerfisvitund 
barnanna var metin með HLJÓM-2 skimunarprófi fyrir og eftir inngrip. 
Helstu niðurstöður voru þær að öllum börnum fór tölfræðilega marktækt 
fram á rannsóknartímabilinu en ekki fannst tölfræðilega marktækur munur 
á tilraunahópi og samanburðarhópi. Því verður ekki hægt að draga þá 
ályktun af þessari rannsókn að markviss þjálfun tónlistar í leikskóla hafi 
áhrif á hljóðkerfisvitundina. En á hinn bóginn verður ekki heldur sagt að 
tónlist skipti ekki máli í leikskólastarfi þótt árangur af tónlistarkennslunni 
hafi ekki verið mælanlegur í þessari rannsókn. Engu að síður eru 
niðurstöður mælinga á HLJÓM-2 prófi í þessari rannsókn athyglisverðar. 
HLJÓM-2 er mælitæki fyrir hljóðkerfisvitund og tilgangur þessarar 
rannsóknar að skoða hvort hljóðkerfisvitund barnanna styrktist með því að 
þjálfa með þeim grunnþætti í tónlistar. Ekki hefur verið rannsakað hvort 
niðurstöður endurmælingar á HLJÓM-2 prófi hafi forspárgildi í sjálfu sér. 
Þó rannsóknin hafi ekki sýnt tölfræðilega marktækar framfarir tilraunahóps 
umfram samanburðarhóp, þá mátti engu að síður greina jafnari og heldur 
meiri framfarir barnanna í tilraunahópnum. Af ellefu börnum í 
samanburðarhópi voru sjö börn sem fór minna fram í endurmælingu en 
meðalframför fyrir hópinn gaf til kynna (M=16,1). Í tilraunahópi voru fimm 
börn af ellefu sem fór minna fram en meðaltal fyrir hópinn gaf til kynna 
(M=16,6).  

6.1 Mælingar með HLJÓM-2 prófinu 
Fyrirlögn í mælingu 1 var í höndum rannsakandans en sérkennslustjóri 
leikskólans annaðist fyrirlögnina í mælingu 2. Rannsakandinn var 
börnunum ókunnugur við fyrri fyrirlögn prófsins. Það vekur strax athygli 
að meðaltal úr mælingu 1 (M=36,7, s=12) er rúmlega hálfu staðalfráviki frá 
meðaltali við stöðlun prófsins á sínum tíma (M=43,9, s=14) en samkvæmt 
seinni mælingunni voru börnin að meðaltali tæpu staðalfráviki yfir 
meðaltali (M=53,1, s=11,1). Þrjú börn í mælingu 1 voru prófuð í tveimur 
lotum vegna úthaldsleysis en í mælingu 2 hafði eitt barn ekki úthald til að 
ljúka prófinu. Var mælingin látin standa en barnið lauk ekki síðasta 
prófatriðinu. Sú staðreynd að endurmælingin var framkvæmd af 
sérkennslustjóranum gæti hugsanlega skýrt góða frammistöðu en 
viðkomandi er vel kunnug börnunum. 
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Þær miklu framfarir sem seinni mælingin sýndi (M=53,1, s=11,1) 
skýrast þó líklega fyrst og fremst af þroska barnanna. Þó svo sýnt hafi verið 
fram á forspárgildi HLJÓM-2 prófsins við árangur í lestri þegar í 
grunnskólann kemur þá hefur ekki verið rannsakað hvort HLJÓM-2 hafi 
gildi í sjálfu sér við endurmælingu að vori í leikskóla. Prófið tekur til 
afmarkaðs aldurs barna á síðasta ári í leikskóla og þrjú börn voru útilokuð 
frá þátttöku í rannsókninni vegna þess að þau voru fædd of snemma í árinu. 
Þau voru komin yfir aldursviðmið prófsins í apríl þegar endurprófunin fór 
fram. Hefði þjálfun verið haldið áfram lengra fram á vor hefðu fleiri börn 
þurft að hætta þátttöku vegna aldurs. 

6.2 Tími og lengd inngripa  
Sjálf inngripin í tilraunahópi stóðu yfir í 6 vikur og fengu börnin 20 
kennslustundir í tónlist. Það telst ekki langur tími í námi og benda þessar 
niðurstöður til þess að inngrip þurfi að standa mun lengur til að skila 
árangri. Endurmæling HLJÓM-2 hófst þremur vikum eftir síðasta 
tónlistartíma. Ef einhver áhrif voru af þjálfuninni í tónlistarhópnum þá voru 
þau horfin við endurmælinguna.  

Þær erlendu rannsóknir, sem kynntar hafa hér verið til sögunnar, stóðu 
allar yfir í lengri tíma. Rannsókn Hurwitz o.fl. (1975) fól í sér 
tónlistarkennslu í 40 mínútur á dag, fimm daga vikunnar og stóð yfir í tvö 
ár og  Gromko (2005) sýndi í rannsókn sinni að 30 mínútna tónlistarkennsla 
einu sinni í viku á fjögurra mánaða tímabili skilaði bættum árangri varðandi 
sundurgreiningu hljóða. Hjá Gromko var úrtakið rúm 100 börn og  beitt var 
annars konar mælitæki, DIBELS sem prófar hljóðgreiningu, 
bókstafaþekkingu, hljóðtengingu og bullorð. Þótt börnin í rannsókn 
Gromko væru í fjóra mánuði í tónlistarþjálfuninni þá fengu þau ívið færri 
kennslustundir en börnin í þessari rannsókn. Hér kann að vera vísbending 
um að þær sex vikur, sem inngripin stóðu yfir í þessari rannsókn, hafi ekki 
verið nógu langur tími til að börnin næðu að vinna úr nýfenginni reynslu og 
þekkingu og tengja hana við fyrri reynslu og þekkingu.  

Fyrir tónlistarinngripin í þessari rannsókn var tónlist ekki sérstaklega 
skilgreindur þáttur í námskrá leikskólans en vissulega var söngur með 
börnunum í heiðri hafður. Með inngripum rannsakandans hefur ef til vill 
aukist vitund starfsmanna leikskólans um mikilvægi tónlistar og ekki er 
fráleitt að ætla að sá áhugi sem rannsakandi sýndi leikskólanum með vali 
sínu á honum til þátttökunnar og áhugavert tónlistarstarf í rannsókninni hafi 
smitað út frá sér og orðið öðrum starfsmönnum hvatning til aukinnar 
tónlistariðkunar, sem hugsanlega hefði leitt til meiri framfara hjá 
samanburðarhópi. Þetta er þó langsótt skýring og var þessi möguleiki aldrei 
til skoðunar í rannsókninni. 



  

 59 

6.3 Vitræn úrvinnsla hljóðáreita frá fósturskeiði 
Frumskilyrði fyrir eðlilegum málþroska og lestrarnámi síðar meir hjá 
eðlilega heyrandi einstaklingi er að hann búi yfir færni í að sundurgreina 
hljóð. Framfarir á sviði tækni og vísinda hafa leitt til þess að nú geta 
vísindamenn jafnvel sagt með nokkurri vissu fyrir um þróun skynfæra á 
meðgöngunni (Bellieni, 2005). Hér hafa verið taldar til nokkrar rannsóknir 
sem staðfesta hljóðskynjun og hljóðaúrvinnslu þegar á fósturskeiði 
(DeCasper og Fifer, 1980; DeCasper og Sigafoos, 1983; Draganova o.fl., 
2005; Lafuente o.fl.,1997).  

Allar þessar upplýsingar segja okkur að strax við fæðingu hefur 
nýburinn mun meiri þekkingu á hljóðumhverfi sínu en áður var talið. 
Rannsókn Lafuente bendir til að mikilvægt er að fóstrið venjist aðlaðandi 
tónlist. Með þessa þekkingu í farteskinu má öllum vera ljóst hve 
mikilvægur þáttur örvun málsins er strax á síðustu vikum meðgöngunnar og 
alla daga frá fæðingu barnsins til þess að barnið verður læst.  

Eins og áður hefur verið getið að framan eru forsendur fyrir lestrarnámi 
taldar vera góður orðaforði og málskilningur ásamt þróaðri 
hljóðkerfisvitund (Lundberg o.fl., 1988; Scarborough, 1990; Stackhouse, 
1996/1999 o.fl.) og örvunin hefst strax á fósturskeiði og heldur áfram frá 
fæðingunni, í faðmi fjölskyldunnar. En á hitt ber líka að líta að leikskólar 
gegna vaxandi uppeldishlutverki í samfélaginu í krafti æ lengri dvalar 
barnanna. Börn eru bæði fleiri ár í leikskólum en áður og daglegur 
dvalartími þeirra hefur lengst mjög undanfarin ár. Móðurmálsörvun í 
leikskólum verður því vaxandi þáttur í skólastarfinu. Hvort tveggja er að 
gildi fyrirmyndarinnar, sem leikskólinn er börnum sínum, er mikilvægt og 
svo hitt að „því læra börnin málið að það er fyrir þeim haft”. 

Rannsóknarspurningin var: Hefur markviss þjálfun grunnþátta í tónlist 
áhrif á hljóðkerfisvitund leikskólabarna? Þetta er eðlileg spurning, því 
þegar hefur verið sýnt fram á að úrvinnsla hljóðáreita í heila mannsins er 
býsna svipuð, hvort sem hann er að greina tóna eða málhljóð (Anvari o.fl., 
2002; Hansen og Bernstorf, 2002; Lamb og Gregory, 1993; Wong o.fl., 
2007) og nokkrar rannsóknir á áhrifum markvissrar tónlistariðkunar í 
byrjendakennslu og lestrarnámi hafa sýnt meiri framfarir í tónlistarhópi en 
samanburðarhópi (Butzlaff, 2000; David o.fl., 2007; Douglas og Willatts, 
1994; Gromko, 2005; Hurwitz o.fl., 1975;), en færni í að aðgreina hljóð er 
ein forsenda fyrir lestrarnámi (Bradley og Bryant, 1983). 

Fólk, sem talar tónamál, er mun líklegra til að hafa algera/fullkomna 
tónheyrn  en almennt gerist meðal fólks sem talar tungumál sem ekki lúta 
lögum tónamáls og hljóðfæraleikarar eiga auðveldar með tungumálanám en 
þeir sem ekki leika á hljóðfæri, því umtáknunarfærni þeirra er mun meiri 
(Wong o.fl., 2007). Þannig virðist sem tónlist og söngur hjálpi barninu að 



  

 60 

styrkja hljóðkerfisvitund sína og stuðli að aukinni sundurgreiningarfærni og 
umtáknun hljóða. 

6.4 Mikilvægi tónlistariðkunar í leikskólanum 
Ávinningurinn af því að vinna þessa rannsókn í leikskóla var fyrst og 
fremst fólginn í því að nær öll börn á Íslandi fara í leikskóla, meira og 
minna óháð efnahag, menningu og menntun foreldra. Almenn leikskóladvöl 
og dvalartími hérlendis ræðst líklegast af mjög háu atvinnustigi á Íslandi 
undanfarin ár, tiltölulega lágu leikskólagjaldi og mikilli atvinnuþátttöku 
kvenna á undanförnum árum. Tilgangurinn með því að fara í leikskólann til 
að framkvæma rannsóknina var að finna hið almenna leikskólabarn þar sem 
metnaður foreldra til tónlistarþátttöku barnsins réði ekki vali þeirra á 
leikskóla fyrir barnið sitt.  

Talið er að við 5 ára aldur hafi barnið þróað með sér hljóðkerfisvitund, 
en hljóðkerfisvitundin gefur sterka vísbendingu um gengi í lestri þegar í 
grunnskólann kemur. Hlutverk leikskólans hlýtur því að felast í því að leita 
allra leiða til að fyrirbyggja hugsanlega lestrarerfiðleika þegar í grunnskóla 
kemur, með því að vinna markvisst að málörvun og beita þeim tækjum sem 
leikskólinn hefur aðgang að til skimunar, einfaldlega vegna þess að þegar 
brestirnir koma í ljós í grunnskólanum er sá skaði skeður að barnið er þegar 
farið að upplifa námserfiðleika (Snow o.fl.,1998). Tónlistin er veigamikill 
þáttur í leikskólauppeldi, en í henni eru fólgin tækifæri margvíslegs vitræns 
atferlis og úrvinnslu skynjunar á hljóðheiminum. Hlutverk leikskólans í 
málörvun og þróun hljóðkerfisvitundar hjá börnum hlýtur að vaxa samfara 
lengri dvöl þeirra í leikskólanum.  

Þegar litið er til þess, að um og yfir 20% unglinga á Íslandi ljúka 
grunnskólaprófi án viðundandi lestrargetu, má öllum vera ljós sá vandi sem 
hvílir á herðum leik- og grunnskólakennara. Vissulega má gera ráð fyrir að 
nokkur hópur þessara unglinga glími við sértæka leshömlun en rannsóknir 
þeirra Guðmundar B. Kristmundssonar (1992), Rannveigar G. Lund og 
Ástu Lárusdóttur (2004) og Rósu Eggertsdóttur (1998) gáfu til kynna að um 
það bil helmingur þeirra nemenda, sem mældist með ófullnægjandi 
lestrarfærni, væri með sértæka leshömlun.  

Þó að hér hafi ekki tekist að sýna fram á bein áhrif af tónlistarkennslu á 
hljóðkerfisvitund hjá börnum í leikskóla er ekki þar með sagt að þau geti 
ekki verið til staðar. Raunar benda áðurnefndar erlendar rannsóknir til þess 
að svo sé. HLJÓM-2 próf er lagt fyrir elstu börnin í fjölda leikskóla ár 
hvert. Það væri mjög áhugavert að skoða mismun á milli leikskólanna og 
tónlistarstarf í þeim. Í framtíðinni þarf að skoða frekar tengsl tónlistar og 
hljóðkerfisvitundar. Þá mætti hugsa sér langtímarannsókn þar sem stórt 
úrtak leikskólabarna fengi tónlistarkennslu frá 3 ára aldri, þar sem áhersla 
væri á hljóð, ferla hljóða og blæbrigði, hryn og takt, þulur, söng og klapp 
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og líkamshreyfingar. Að því loknu væri hljóðkerfisvitund mæld og borin 
saman við samanburðarhóp. Þetta mætti gera með því að hafa sérstakar 
tónlistarstundir þar sem áðurnefndir grunnþættir tónlistarinnar væru teknir 
fyrir í leik með hljóð og hryn. Víst er um það að til mikils væri að vinna, 
fyrst og fremst fyrir einstaklingana, sem nytu góðs af tónlistarnáminu, en 
ekki síður fyrir samfélagið í heild. 
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Viðauki A. Kennsluáætlun 

Markmið þjálfunar frumþátta tónlistar sem inngripa er fyrst og fremst að 
þjálfa með börnunum hljóðvitund með því að beita aðferðum tónlistar í 
þeim tilgangi að gera þeim lestrarnámið í grunnskólanum næsta ár 
auðveldara. Börnin æfa virka hlustun, klappa hryn, syngja og hreyfa sig 
eftir tónlist og hljóðum. 

 Hljóðvitund (phonemic awareness) er skilgreind í þessu verkefni sem 
vitund barns um hljóðeiningar í umhverfinu, bæði í málhljóðum og frá 
öðrum hljóðgjöfum. Þjálfuð er virk hlustun barnanna og þau æfð í að 
sundurgreina og raða saman fjölbreyttum hljóðum, bæði umhverfishljóðum 
og málhljóðum. Þannig vaknar með þeim næmi fyrir hljóðum og 
fjölbreyttum blæbrigðum þeirra. Börnin taka virkan þátt í öllum 
verkefnunum og leika sér með málhljóðin.  

Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er skilgreind í þessu 
verkefni sem vitund barnsins um hljóðkerfi málsins. Þegar barnið hefur náð 
góðum tökum á hljóðkerfisvitundinni hefur það einnig öðlast færni í að 
greina hljóð og endurtaka þau. 

Hrynskynjun þeirra eykst um leið og unnið er með hljóðheiminn því 
hljóðunum er raðað í raðir mislangra hljóða sem um leið eru hrynmynstur 
sem þau syngja og klappa. Þau æfast í að greina hljóðin eftir tímalengd 
þeirra og endurtaka þau, bæði með málhljóðum (rödd) og með hljóðgjöfum.  

Kennsluáætlunin tekur til tímabilsins 4. febrúar til 14. mars 2008. Kennt 
er fjóra daga vikunnar og stendur hver kennslustund í um 45 mínútur. 
Þátttakendur eru ellefu börn og verða þau öll saman í einum hóp. 

Þjálfun heyrnarskyns 
Markmið: 
 ,Auka næmi barnanna fyrir skynjun hljóða/hljóðáreita, lengd í tíma ־

styrk og blæbrigðum. 
 Greina og endurtaka hljóð, bæði umhverfishljóð og tilbúin hljóð ־

(málhljóð og hljóð frá hljóðgjafa). 

Þjálfun hrynskynjunar 
Markmið: 
 Æfa viðbragð og slökun í klappi ־
 Klappa talmál í hryn (æfa samstöfur) ־
 Efla skynjun blæbrigða í hryn ־
 Auka hrynminni barnanna ־
 Æfa að klappa hryn í lagi ־
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 Æfa að ganga púls ־

Söngur 
Markmið: 
 Auka fjölbreytni í söngvavali ־
 Auka við orðaforða ־
 Að syngja og klappa hryninn um leið ־
 Æfa að ganga púls með söng ־
 Syngja hreint ־

Hreyfingar 
Markmið: 
 Þjálfa tilfinningu fyrir ólíkum takttegundum, þ.e. göngutakti ־

(tvískiptum takti 2/2, 4/4) og þrískiptum takti (3/4, 3/8). 
 

Kennsluáætlunin tekur mið af kennsluaðferð í tónlist fyrir ung börn sem 
kennd er við Edgar Willems og gengur út frá þeirri hugmyndafræði að 
djúpstæð tengsl séu milli tónlistarinnar og innsta eðlis og kjarna mannsins. 
Hann tengdi tónlistina við móðurmálið og taldi að barnið byrjaði 
tónlistarnám sitt, eins og máltökuna, heima í faðmi fjölskyldunnar og 
gjarnan hjá móðurinni sem raulaði og syngi við barnið og ruggaði því í takti 
við sönginn. Hann áleit að eiginlegt tónlistarnám ætti að hefjast strax á 
leikskólaaldri. Hann hannaði kennsluaðferð fyrir leikskólabörn (école 
maternelle) 3-5 ára, sem gerir ekki kröfur um mikla tónlistarmenntun 
kennarans heldur þyrfti kennarinn að hafa lifandi áhuga á tónlist, ráða yfir 
fjölbreyttu lagavali, syngja í eðlilegri tónhæð, klappa hryn og ganga púls 
með börnunum (Willems, 1934). Allt eru þetta þættir í tónlistarnámi sem 
skipta verulegu máli en útheimta ekki endilega formlega tónlistarmenntun 
eða leikni í að spila á hljóðfæri þótt vissulega auðgi það tónlistariðkun og 
söng að leikið sé með á hljóðfæri. Áhugi, lagvísi, hrynskynjun og þekking á 
raddsviði barna er allt sem kennarinn þarf. Kennsluaðferð Willems er beitt í 
nokkrum leikskólum hérlendis.  

Leiðir 
- Virk hlustun. Börnin æfast í að greina a) umhverfishljóð, b) hljóð 

frá hljóðgjöfum, c) málhljóð. 
- Klappa hryn. Börnin æfa lengd hljóða með því að klappa hryn með 

mislöngum hljóðum.  
- Syngja söngva. 
- Hreyfa sig eftir takti og tónlist. 
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Hlustun og heyrnarþjálfun 
Virk hlustun er forsenda þess að barnið greini hljóð, geti flokkað hljóð og 
raðað þeim saman eftir því sem þeim finnst áhugavert. Vinna með 
hljóðheiminn þjálfar hljóðvitund barnanna og reynir á minni þeirra. Með 
því að beita virkri hlustun er verið að greina hljóðheiminn eins og hvert og 
eitt barn skynjar hann. Hljóðin eiga sér afmarkaðan tíma, sum eru stutt og 
önnur eru löng, stundum eru hljóðin rísandi eða fallandi, stundum eru 
hljóðin misjafnlega löng á sama tóni. Þegar börnin greina hljóðheiminn 
nota þau málhljóðin sín. Unnið er með styrkleikabreytingar, 
hraðabreytingar, hryn og takttegundir. Mál barnanna er tengt hryn og þau 
æfast í að klappa atkvæði í orðum og tala í heilum setningum.  

Heyrnarskynjun barnsins er efld og styrkt í að aðgreina margs konar 
hljóð og leika sér með hljóðheiminn frá sem flestum hliðum.  

Að greina hljóðheiminn. Börnin æfa mismunandi blæbrigði hljóða og 
tóna, dýpt þeirra og styrk. Ferill hljóðsins er kannaður (beint áfram, rísandi 
eða hnígandi) og börnin þjálfuð í virkri hlustun. Í hljóðakönnuninni nota 
börnin fyrst og fremst málhljóð, úúú ... og dúúú ... því röddin er fyrsta 
hljóðfæri barnsins og mikilvægt að þróa hljóðavinnuna með rödd áður en 
börnin fá að nota aðra hljóðgjafa. Börnin æfast í að greina eitt hljóð frá 
öðru og einn tón frá öðrum. Unnið er með annars vegar umhverfishljóð og 
hins vegar tilbúin hljóð. 

Umhverfishljóð eru öll þau hljóð sem barnið skynjar í umhverfi sínu. 
Dæmi: vindurinn úti, regndroparnir sem bylja á þakglugganum, dýrahljóð 
sem við þekkjum, flugeldar sem börnin muna eftir frá áramótum, 
bílaumferð – sírenur í sjúkrabílnum, fótatak – umgangur utan 
kennslurýmisins, klukkutif, andardráttur hvers barns fyrir sig og allra 
saman, hjartsláttur annarra barna og ómur af samskiptum fólks utan rýmis 
svo nokkur dæmi séu nefnd. 

Tilbúin hljóð eru þau hljóð sem búin eru til á staðnum. Þar er 
barnsröddin í fyrsta sæti þar sem barnið notar ýmis málhljóð og líkir eftir 
hljóðgjöfum; klapp með höndum og stapp með fótum eru líka tilbúin hljóð. 
Tilbúin hljóð eru könnuð og borin saman. Mismunandi sleglar eru notaðir 
til að slá á klukkuspil og málmgjöll. Harður slegill gefur hart hljóð og 
mjúkur sleginn gefur mjúkt hljóð. Börnin líkja eftir hljóðum sleglanna, tiss, 
tiss, iss, iss, bomm, bomm, allt eftir því hvaða slegill er notaður.  

Áhöld sem notuð voru í hlustunarþætti kennslunnar: Sleðaflauta, 
sírenuflauta, gauksflauta, klukkuspil, fimm pör af dósum með ólíkum 
hljóðum, bjöllusett, tónbarkar, málmgjall og sleglar, hljómborð eða píanó 
og annað það sem kemur að notum í kennslunni. 

Sleðaflautan gefur frá sér samfellt pankrómatískt hljóð sem auðvelt er 
að móta. Hljóðsúlan getur risið og hnigið og einnig haldið áfram að óma á 
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sama tóni. Þegar börnin tjá sig um feril hljóðsins sýna þau ferilinn með 
handahreyfingum, hljóðið fer upp, niður og beint áfram, og um leið syngja 
þau hljóðið á málhljóðum. Ávallt er unnið í lesátt, þ.e. frá vinstri til hægri. 

Sírenuflautan gefur tilfinningu fyrir hvellu sírenuhljóði sem rís hratt og 
fellur. 

Klukkuspilið er slegið í glissando (slegillinn rennur upp eða niður 
hljómborðið), sem gefur díatónískt hljóð/són. Borin eru saman hljóðin sem 
þessi þrjú áhöld/hljóðgjafar gefa frá sér og ólík hegðun þeirra og eðli 
skoðuð og borin saman.  

Para saman hljóð. Notaðar eru tíu litlar dósir sem innihalda ferns konar 
hljóðgjafa, eitt parið er tómt og gefur því ekkert hljóð. Í pörin má nota t.d. 
hrísgrjón, baunir, tölur og trékúlur eða litla trékubba. Börnin flokka pörin 
saman með því að hlusta á hvaða hljóð eiga saman. Nota má þann efnivið 
sem aðgreinir hvað best pörin hverju sinni. 

Að greina eitt hljóð frá öðru. Notaðar eru sjö mismunandi bjöllur sem 
gefa ólík hljóð. Þær eru ýmist opnar eða lokaðar. Sumar hafa bjartan og 
tæran hljóm, aðrar eru með dýpri og mattari tón. Börnin skoða eiginleika 
hljóðanna og læra að þekkja eina bjöllu frá annarri eftir hlustun. Þau syngja 
með bjöllunni og reyna að ná sama tóni og bjallan gefur. Gauksflautur eru 
líka góð tæki til að búa til fallandi þríundir. (Auðvitað er líka hægt að hafa 
þær stígandi.) 

Raðir 4–6 bjallna. Röð misstórra kúabjallna, geitabjallna eða annarra 
bjallna gefur tónaröð. Börnin æfast í að þekkja hljóð bjallnanna og tengja 
þau stærð þeirra. Þau raða bjöllunum í röð upp frá dýpsta tóni til hins 
bjartasta. Stærsta bjallan gefur dýpsta tóninn og minnsta bjallan gefur 
bjartasta tóninn. Ávallt er raðað í lesátt, þ.e. frá vinstri til hægri, dýpsta 
bjallan er til vinstri. 

Málmgjall (cimbal) og fjórir mismunandi sleglar eru notaðir til að kalla 
fram tilfinningu fyrir ólíkum hljóðum sem hver tegund slegla gefur þegar 
slegið er í málmgjallið. Mjúki slegillinn gefur mjúkt hljóð (pomm, pomm), 
hörðu sleglarnir gefa misjafnlega hart hljóð (tiss, tiss), burstinn gefur frá sér 
hvíslandi hljóð (iss, iss,). Unnið er með hugtökin hart – mjúkt hljóð og létt 
– þungt hljóð, svo og með styrkleikabreytingar, sterkt – veikt, og lengd 
hljóða, langt – stutt. 

Endurtekið hljóð eða ákveðinn tónn. Barnið heyrir einn tón eða eitt 
hljóð og endurtekur. Barnið þarf að geta geymt hljóðið í minni sér og 
endurtekið það þegar kallað er eftir því. Nota má melódíku, klukkuspil, 
hljómborð, píanó eða hvað sem getur gefið fyrir fram ákveðið hljóð svo 
tryggt sé að hægt sé að endurtaka hljóðið rétt fyrir börnin. Unnið er með 
tóna á eðlilegu raddsviði barnanna og notaðir djúpir, miðlungs og bjartir 
tónar. 
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Öll þessi ofantöldu atriði miða að því að þjálfa skynjun hljóða og 
blæbrigði þeirra og muna þau. Börnin æfast í virkri hlustun og minnið eykst 
um leið og þau öðlast leikni í að endurtaka hljóðin. Mannsröddin skiptir 
miklu máli og börnin nota röddina til að endurtaka hljóðin og vinna með 
þau. 

Sungnar litlar laghendingar sem verða til í tímanum og börnin 
endurtaka. Reynt að tengja þessar hendingar saman. Þær eru gerðar úr 3–5 
tónum og innihalda þríundir, ferundir og fimmundir. 

Spunasöngur og sjálfsprottinn söngur með kennaranum verður með 
tímanum mikilvægur þáttur í tónlistarþjálfuninni. Börnin læra að syngjast á 
og spinna upp litlar hendingar. Börnin eru hvött til að túlka með söng 
tilfinningar og hugarástand, gleði, sorg, reiði, frið, ró, hamingju o.s.frv. 

Rísandi og fallandi hljóð frá djúpum tóni til bjarts tóns og öfugt. 
Kallað er á barnið, nafn barnsins notað. Hér má líka nota gauksflautuna eða 
aðrar fuglaflautur sem kennarinn ræður yfir. Röddin getur líka að 
sjálfsögðu sungið fallandi og rísandi hljóð! Frá þessum þætti kennslunnar 
má svo spinna áfram hljóðaferli. 

Grunnhljómur í tóntegund. Börnin geta kallað fram þríhljóm með því 
að snúa tónbörkum hratt í kringum sig. Við snúninginn kemur fram 
grunnhljómur og yfirtónaröð þegar barkanum er snúið hratt. Börnin snúa 
einum barka eða þau fá tvo barka og æfast í að snúa þeim. Þessi þáttur 
virkjar líkamann til að framleiða snúning á hlut sem gefur frá sér hljóð. 

Dúrhljómurinn. Börnin syngja upp þríundirnar í dúrhljómi. Þau æfa 
minnið með því að finna fyrsta/dýpsta tóninn, efsta/bjartasta tóninn og svo 
tóninn í miðjunni. 

Þegar börnin syngja við píanóundirleik eða hljómborðsundirleik er fyrst 
sleginn hljómur tóntegundarinnar sem þau eru að syngja í og síðan er 
smávegis forspil, venjulega niðurlag lagsins, lagið „kemur heim“, þ.e. 
endar á grunntóni tóntegundarinnar.  

Hrynur og hrynskynjun 
Markmið með hrynæfingunum er að þroska hreyfingar eftir hljóði, efla 
eðlislæga skynjun hryns og æfa hljóðminni barnanna.  

Við þjálfun hryns er fyrst og fremst unnið með hendur og klapp, t.d. á 
borð. Þau æfast í að klappa með annarri hendi, báðum höndum, með 
höndunum á víxl og nota loks hendur á víxl og fætur líka. En það má 
gjarnan einnig nota áhöld með. 

Unnið er með blæbrigði hryns, sterkt–veikt, hratt–hægt, með vaxandi 
styrk–minnkandi styrk, með vaxandi hraða – minnkandi hraða.  

Börnin æfa hryn ýmist með rödd eða án raddar, þ.e. stundum syngja þau 
hann eða þau fá fyrirmæli um að gera það ekki.  
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Fyrst og fremst er verið að nota líkamann, hendur, fætur og rödd. 
Hrynurinn er klappaður með höndunum, púlsinn er stiginn með fótunum. 
Auk þess er klappað á borð eða bara á lærin á sér, börnin klappa í takt tvö 
og tvö saman í lófa hvers annars og syngja ýmsar romsur með. Annar 
efniviður er: tónhamar, handtromma, borðtenniskúla eða súperbolti, 
málmgjall og sleglar, þríhorn. 

Spenna og slökun. Æfðar eru armbeygjur og mýkt í hreyfingum. 
Kennarinn leiðir upphitunina. Gefið er merki um að byrja klapp, börnin 
fylgja eftir og klappa á borð. Fyrst er klappað frjálst þar til gefið er merki 
um að stöðva. Þegar börnin hafa lært að fylgja kennaranum er æfður 
fjölbreyttur hrynur.  

Frjáls hrynur án raddar. Börnin klappa á borð og vinna eingöngu með 
hryn.  

Frjáls hrynur með rödd. Börnin syngja hryn og hér er hægt að nota 
samhljóð og sérhljóð saman, ma, ma, na, na, ba, ba o.s.frv. 

Snögg slög. Kennarinn slær 4–6 snögg högg með tónhamri á borð. 
Barnið á að endurtaka að bragði og án umhugsunar. Þetta er gert fyrst án 
raddar en þegar barnið endurtekur höggin þá má það gjarnan syngja með: 
bamm, bamm , dokk dokk o.s.frv. 

Fyrst er eingöngu unnið með snögg stutt hljóð en fljótlega er spunnin 
stuttur hrynmynstur, stutt, stutt, langt, og hendingarnar smám saman 
lengdar eftir því sem minni barnanna þróast og eykst og eftir því sem 
börnin verða færari í að aðgreina hljóð og tóna. 

Vaxandi og minnkandi styrkur. Þessi atriði eru framkvæmt með 
klappi á borð. Notaðar eru hendurnar á víxl, með annarri hendi í einu, með 
báðum höndum saman og svo til skiptis með báðum höndum. Eins má nota 
handtrommu og önnur áhöld sem kennarinn ræður yfir hverju sinni. 

Sterkt–veikt. Slegið á borðið með höndum, handtrommu, hljóðhamri 
og rödd notuð. Börnin æfa blæbrigðin til skiptis. 

Að hraða og hægja á. Þetta má gera með sömu áhöldum og að ofan en 
það er líka gaman að nota borðtenniskúlu eða súperbolta og hoppa með 
þeim hraðar og hraðar. 

Hratt–hægt. Í þessu atriði þurfa börnin að átta sig á tempói eða hraða. 
Kennarinn slær á handtrommu eitthvert tempó og börnin þurfa að finna út 
hver hraðinn er og fylgja honum eftir gangandi. Barnið getur líka stýrt 
handtrommunni með gönguhraða sínum. Tempóið þarf að vera breytilegt 
svo börnin fái tilfinningu fyrir breytileikanum. Börnin sýna mismunandi 
tempó, allt frá því að ganga þunglamalega eins og fílar, flögra um eins og 
fiðrildi, hoppa eins og kengúrur og hérar eða læðast eins og kettir. Æfingin 
er gagnvirk, ýmist eru það börnin sem ráða tempóinu eða kennarinn. 
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Stutt og löng hljóð. Hljóðin eru slegin á málmgjall og sveiflutíðni þess 
má skynja ekki aðeins með eyrunum heldur líka með fingrunum þegar 
barnið snertir málmgjallið. Einnig er hægt að nota röddina, þríhorn og þess 
háttar hljóðgjafa sem gefa frá sér „snertanleg” hljóð. Æfingin fjallar um 
varanleika hljóðsins og er undanfari innlagnar nótnagilda.  

Hrynur í mæltu máli. Hér er talmálið skoðað og gjarnan notaður 
tónhamarinn með. Mikilvægt er að tala eðlilega en slá hryninn í 
setningunni. Spunnar eru litlar spurningar, s.s. hvað heitir þú? Hvar býrð 
þú? Hvað finnst þér best að borða? o.s.frv. Börnin svara með tónhamrinum, 
tala um leið og þau slá hryninn í svarinu. Hér er mjög mikilvægt að fá 
börnin til að svara í heilli setningu: Ég heiti ..., ég á heima á ..., og mér 
finnst best að borða ... en taka ekki einsatkvæðisorð gild. 

Það gildir um þessa æfingu eins og allar aðrar æfingar að ofan að 
kennarinn þarf að vera frjór og skapandi og bjóða börnunum upp á lifandi 
og skemmtilega vinnu. 

Söngur.  
Í tónlistarstarfi með ungum börnum er söngurinn í æðsta hlutverki. Með 

nokkurri þolinmæði má yfirleitt fá börnin til að syngja hreint. Ekki er 
endilega röddinni um að kenna þegar barnið syngur óhreint heldur er 
vandinn sá að barnið skynjar ekki sambandið milli tónanna. Miklu máli 
skiptir að velja lög af kostgæfni, þau séu auðlærð og útskýrð fyrir 
börnunum og ekki skemmir fyrir þegar textinn höfðar til barnanna. Byrjað 
er með einföld lög, vögguvísur og barnasöngva á 3–5 nótum. 
Hreyfisöngvar eru æskilegir með. Börnin geta tekið þátt í að búa til smálög 
en þá verður kennarinn að hafa frumkvæðið og skrá hjá sér lagið til að hægt 
sé að endurtaka það seinna.  

Lögð er rækt við að vanda textaframburð og að sungið sé af innlifun og 
tilfinningu fyrir textanum.  

Kennarinn ræðir um sönginn við börnin og gerir þeim grein fyrir 
hvernig röddin getur hvíslað, kallað, hrópað og breyst í söngrödd sem þarf 
að næra og rækta. 

Í söngvunum eru grunnþættir tónlistarinnar æfðir, hrynurinn er 
klappaður, ýmist með lófunum eða með tónstöfum, púlsinn er genginn. 
Börnin klappa fyrsta slag í takti, klappa undirskiptinguna, svokallaðan 
deilipúls.  

Lagið um stóru klukkuna er dæmi um lag sem hægt er að vinna mikið 
með. Öll börnin geta sungið lagið og mjög fljótt geta þau sveigt sig í 
mjöðmunum eftir laginu um leið og þau syngja. Svo er hægt að klappa 
fjórðapartsnótur, áttundapartsnótur og sextándupartsnótur í laginu um leið 
og það er sungið. Síðast er æft að syngja lagið, klappa hryninn og vagga sér 
til hliðanna eins og pendúllinn í klukkunni, allt þetta í einu. 
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Þegar unnið er með tónbilin æfa börnin fyrstu tvo upphafstóna í 
söngnum og skynja eðli þeirra og samband. Ekki eru lögð inn fræðileg heiti 
í tónlistinni, hvorki varðandi tónbilin né styrk, hraða eða blæbrigði. Hins 
vegar er eðlilegt að leggja inn í söngnum, þegar fram líða stundir, do-re-mi-
heiti nótnanna og nota táknmyndir handanna samtímis því. Ekki er stefnt að 
því sérstaklega í þessari áætlun.  

Lögin, sem sérstaklega er unnið með eru Stóra klukkan, Meistari Jakob, 
Göngum göngum, Signir sól, Syngdu nú fuglinn minn, Um gluggann flýgur 
fuglinn inn, og Litli fugl í búri. 

Líkamshreyfingar  
Markmiðið er að efla tilfinningu barnsins fyrir og skynjun á eðlilegum 

hreyfingum líkamans eftir tónlist, takti og tempói.  
Með tempói barnanna eftir þeim hryn, sem sleginn er á handtrommu, 

og öfugt: börnin ráða tempóinu og kennarinn slær trommuna samkvæmt 
því. 

Eðlileg hreyfing eftir tónlist. Hreyfingar barnsins þurfa að vera í 
samræmi við takttegund tónlistarinnar. Unnið er markvisst með göngutakt 
og pendúlhreyfingu (balance) til beggja hliða á víxl, mars, hopp og 
valhopp, hringhreyfingar. Nota má alla taktvissa tónlist.  

Göngutaktur, mars. Börnin ganga á eðlilegan hátt í takt við tónlistina. 
Venjulega er farið frá marsi yfir í hlaup með því að gera accelerando, flýta–
hraða, og svo aftur í mars með rallentando: hægja á. 

Sporhopp í 2/4 takti er eðlileg hreyfing hjá barni og best að hún komi af 
sjálfu sér. 

Valhopp í 3/8 takti er líkt eftir hröðum gangi hests, hopp einu sinni á 
öðrum fæti og öðru sinni með hinum og þannig til skiptis. 

Hopp á báðum fótum, sundur – saman, á öðrum fæti og til skiptis, hratt 
– hægt. 

Rugguhreyfing. Börnin vagga sér og rugga, finna hvernig 
líkamsþunginn flyst af öðrum fætinum yfir á hinn; stíga við stokkinn og 
syngja með.  

Í þessari kennsluáætlun er notuð tónlist af geisladiski eða hljóðsnældu 
sem inniheldur öll þessi atriði, og hljómflutningstæki. Yfirlitsskemar yfir 
kennsluþætti fylgja með í viðaukum B og C. 
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Viðauki B. Yfirlitsblað yfir kennsluþætti 
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Viðauki C. Gátlisti yfir kennsluþætti 
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Viðauki D. Skráning viðveru og símat 
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Viðauki E. Kynningarbréf til foreldra 
 
 
 
 
Til foreldra barna, fæddra 2002, í leikskólanum  ....... .......... ......., 

Kópavogi.  
 
Kópavogi 3.október 2007. 
 
 
Undirrituð, nemandi í rannsóknartengdu framhaldsnámi við 

Kennaraháskóla Íslands, hefur fengið leyfi leikskólanefndar 
Kópavogsbæjar til að vinna rannsókn á hljóðkerfisvitund barna, fæddra árið 
2002, skólaárið 2007–2008 í leikskólanum ............................ . 

Rannsóknin felur meðal annars í sér að hljóðkerfisvitund barnanna er 
prófuð með HLJÓM-2 prófi sem talmeinafræðingarnir Jóhanna Einarsdóttir 
og Ingibjörg Símonardóttir ásamt Amalíu Björnsdóttur sálfræðingi 
hönnuðu og stöðluðu árið 2002.  

Niðurstaða prófsins verður kynnt aðstandendum þegar hún liggur fyrir. 
 
 
 
 
Með góðri kveðju 
 
 
 
Jóhanna Thorsteinson, 
B.Ed., Dipl. Ed.  
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