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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á mikilvægi hreyfisöngva fyrir málþroska barna á 

aldrinum eins til þriggja ára. Tekið er saman hvernig söngur hefur áhrif á málþroska og 

málörvun. Litið er til fræðilegrar þekkingar á mál- og hreyfiþroska ungbarna og hvernig 

hreyfisöngvar geta nýst við málörvun hjá börnum á þessu aldurskeiði. 

Í ritgerðinni er að finna samantekt á þeim söngvabókum sem útgefnar eru á íslensku fyrir börn 

á leikskólaaldri sem leikskólakennarar geta nýtt sér í málörvun. Sérstaklega er skoðað hverjar 

af þessum söngbókum henta fyrir yngstu börn leikskóla. Til að afla upplýsinga um 

söngvabækur var leitað á bókasöfnum, bókabúðum, vefsíðum útgefenda og alnetið auk þess 

var rætt við starfsmenn fjögurra leikskóla um þær söngvabækur sem leikskólar nota. 

Niðurstöður gáfu til kynna að fáar söngvabækur sé að finna á íslensku sem innihalda 

hreyfisöngva sem henta sérstaklega fyrir eins til þriggja ára börn.  

Í tengslum við verkefnið var unnið að söngvabók sem inniheldur myndskreytingar og texta við 

hreyfisöngva sem henta sérstaklega fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára. Söngvarnir sem 

valdir voru í bókina einkennast af einföldum hreyfingum og þeim fylgja lýsandi myndir sem er 

ætlað að hjálpað til við að ýta undir áhuga og þátttöku yngstu barnanna.  

Samantekt á fræðilegri þekkingu á viðfangsefninu sýnir að hreyfisöngvar hafa jákvæð áhrif á 

máltöku og málþroska ungra barna. Með bókinni er vonast til þess að vekja athygli á mikilvægi 

hreyfisöngva á máltökuskeiði ásamt því að veita leikskólakennurum og starfsfólki leikskóla 

hagnýtt verkfæri í samverustundum sem hentar í málörvun fyrir yngstu börnin. 
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Abstract 

The value of movement based songs in the language development of children between the 

ages of one and three. This thesis aims to shed light on the value of movement based songs 

for the language development of children between the ages of one and three. How singing 

affects language development and language stimulation is summarized. Previous research and 

theories on language and movement development are considered and how they may impact 

children’s language stimulation at the aforementioned ages. 

This thesis collects all songbooks published in Icelandic for children at kindergarten ages. It is 

especially considered which of these books are appropriate for the youngest ages of 

kindergarten. In order to collect information on these song books the author searched 

libraries, book stores, publisher ‘s websites and the internet as well as questioning the staff of 

four different kindergartens about the types of song books these kindergartens used. The 

results implied that few song books are published in Icelandic that included movement based 

songs that suited for one to three-year-old children.  

Based on the aforementioned research, the author worked on a song book which included 

movement based songs that were specifically made for children of the ages one to three years 

old. The songs chosen for the book included simple hand and body gestures supported with 

descriptive pictures intended to capture and elicit the interest and participation of the 

youngest children. 

Summary of academic research demonstrates that movement based songs have a positive 

impact on early language acquisition and development of young children. With the book the 

author hopes to draw attention to the role of movement based songs in language acquisition 

to and provide early childhood educators with a practical tool to be used in order to aid in the 

language stimulation of the youngest children. 
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 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða þær söngvabækur sem til eru á íslensku sem henta 

í málörvun fyrir börn á leikskólaaldri og þá helst einblínt á þær söngvabækur sem henta 

börnum á yngstu deild leikskóla. Í framhaldi af því er skoðað hversu margar söngvabækur 

leggja áherslu á hreyfisöngva og gerð grein fyrir mikilvægi hreyfisöngva þegar kemur að 

málörvun og málþroska ungra barna.  

Leikskólastigið er mikilvægur tími hvað varðar máltöku en máltökuskeið barna er það 

tímabil þegar barnið er hvað næmast fyrir upptöku móðurmáls og stendur yfir frá fæðingu 

fram að kynþroskaaldri. Það má jafnvel segja að máltaka hefjist strax í móðurkviði þar sem 

barnið byrjar að heyra utanaðkomandi hljóð og við fæðingu fer það undireins að nýta sér 

röddina (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, DeCasper, o.fl. 1994, Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2013). Stór hluti af máltökuskeiði barna er því sá tími sem barnið dvelur á leikskóla og leikur 

því fyrsta skólastigið stórt hlutverk í lífi barns frá eins til sex ára aldri og því er mikilvægt að 

starfsfólk leikskóla sé meðvitað um að nýta þær stundir sem barnið dvelur í leikskólanum til 

að örva alla þroskaþætti barnsins (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Ýmsar leiðir eru færar fyrir leikskólakennara til að örva málþroska barna og oftar en ekki 

eru það einföld atriði sem við gerum okkur ekki grein fyrir að eru öflug verkfæri í málörvun. 

Athafnir sem eru okkur jafnvel hversdagslegar eins og spjall, að skoða bækur og myndir, sem 

og að syngja ásamt almennri samveru við börnin getur haft umtalsverð áhrif á málþroskann.  

1.1  Markmið og uppbygging 

Aðalmarkmið verkefnisins er að sýna fram á mikilvægi hreyfisöngva í málörvun og að bæta við 

námsefni fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára. Hluti verkefnisins felst í að taka saman hvað 

er í boði af söngvabókum fyrir börn og í framhaldi að búa til efni til að auðvelda 

leikskólakennurum að stuðla að málörvun í formi hreyfisöngva ásamt myndum sem henta 

yngstu börnum leikskóla.  

Uppsetning ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrst er inngangskafli sem kynnir efni 

ritgerðarinnar ásamt markmiðum og tilgangi. Í öðrum kafla er tekin saman fræðileg umfjöllun 

um málþroska og málörvun, söng, hreyfiþroska og hreyfisöngva ásamt því að skoða 

Aðalnámskrá leikskóla í tengslum við áherslur á söng. Einnig er skoðað hvernig myndir geta 
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stutt við skilning og mótun orðaforða. Því næst er fjallað um þær söngvabækur sem fyrir liggja 

á íslensku sem innihalda söngva sem henta börnum á leikskólaaldri. Í framhaldi af því er greint 

frá ákvörðunum er varða val á hreyfisöngvum, myndskreytingu og uppsetningu söngvabókar 

sem varð til í framhaldi af rannsóknarvinnu um söngvabækur fyrir ung börn. Í umræðukafla er 

samantekt á því efni sem farið var yfir og skoðað hvernig söngvabókin tekur tillit til þeirra þátta 

sem teljast gagnlegir í málörvun út frá fyrri þekkingu um málþroska, hreyfisöngva, barnabækur 

og myndir. Að lokum er rætt um hvernig efnið gæti nýst fyrir leikskóla.  
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 Fræðilegur bakgrunnur 

	  

Í þessum kafla er fjallað um málþroska og málörvun ungra barna og hvernig söngur getur haft 

áhrif á hina ýmsu þætti sem snúa að almennum þroska. Skoðað er hvernig fjallað er um 

málörvun og söng í Aðalnámskrá leikskóla og hvernig söngur er nýttur í samverustundum í 

leikskólum og þá helst yngstu deild. Einnig er tekin saman þekking á hreyfiþroska ungra barna 

og skoðað hvernig hreyfisöngvar geta gagnast við málörvun ungra barna. Jafnframt er fjallað 

um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á Íslandi er varða orðaforða íslenskra barna, 

erlendar rannsóknir á því hvernig söngur hefur áhrif á hina ýmsu þætti þroska og hvers vegna 

hreyfingar samhliða söng geta haft jákvæð áhrif á málþroska. 

 

2.1 Málþroski ungra barna  

Samkvæmt Íslenskri nútímaorðabók er málþroski skilgreint sem „stig í máltöku barns“ til 

dæmis „það vald sem það hefur á málhljóðum og orðaforða (Íslensk nútímaorðabók, e.d.). 

Tungumál er kerfi af málfræðireglum sem notaðar eru til að lýsa hugsunum okkar og 

hugmyndum og er eitt mikilvægasta tæki sem við höfum til tjáningar og jafnvel lykillinn að því 

hvernig hugarheimur fólks skilar sér í samskiptum (Fromkin, Rodman og Hymas, 2019). Til að 

geta tjáð okkur í samskiptum við aðra og til að geta gert okkur skiljanleg verðum við að hafa 

eitthvað gagnlegt verkfæri sem við getum stuðst við og því er mikilvægt að góður málþroski 

náist á leikskólaaldri (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

Góður málþroski er einkar mikilvægur þegar kemur að félags- og vitsmunaþroska 

ásamt því að vera ein helsta undirstaða lestrarnáms seinna meir sem er grunnurinn að 

farsælum námsárangri í öllu námi sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur yfir ævina 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).   

Frá fjögurra til sjö mánaða byrja börn að prófa raddir sínar líkast því sem þau séu að 

hjala eða humma og jafnvel syngja þótt orðin séu ekki til staðar. Um eins árs aldurinn þegar 

börn fara að byggja upp orðaforða sinn er ekki óalgengt að barnið hendi inn söngbútum í leik 

sínum sem innihalda hluta eða brot úr lögum sem það er vant að heyra og nefnist það 

sjálfsprottinn söngur þar sem stef eða stefbrot eru gjarnan síendurtekinn (Helga Rut 
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Guðmundsdóttir, 2013). Það er mikilvægt að hugsa til þess þegar ung börn eru að læra að tala 

þá líklega heyra þau málhljóð aðallega sem hljóð eða tónfall en ekki sem aðgreind orðræn 

atriði (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2020, bls. 42). 

Þrátt fyrir að rannsóknir á sviði málþroska barna hafi margar hverjar mismunandi 

áherslur þá sýna allar niðurstöður að leikskólaárin eru gríðarlega mikilvæg þegar kemur að 

málþroska og má jafnvel segja að vaxtarhraði orðaforða sé á þessum tíma með ólíkindum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Þetta má til að mynda sjá á niðurstöðum Orðaskila sem 

leikskólar nota við mat á málþroska barna. Elín Þöll Þórðardóttir (1998) staðfærði og staðlaði 

málþroskaprófið Orðaskil sem er íslensk útgáfa af The MacArtur Communicative Development. 

Prófið er ætlað börnum frá aldrinum 18 mánaða til þriggja ára og eru það foreldrar sem fylla 

prófið út með börn sín í huga. Prófinu er ætlað að mæla orðaforða barna og skoða vald þeirra 

á byggingakerfi og setningagerð. Í rannsókn Elínar Þallar (1998) kom fram að orðaforði 

íslenskra barna þrefaldaðist á aldrinum 18 til 24 mánaða og tvöfaldaðist þegar þau nálguðust 

þriðja árið. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á orðaforða hjá þessum 

aldurshópum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

Þessi tími frá eins til þriggja ára virðist því skipta sköpum þegar kemur að aukningu 

orðaforða og almennum málþroska og því þarf umhverfi barnsins að sinna því með viðeigandi 

hætti. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og það á einnig við um máltöku og er það í höndum 

foreldra, kennara og þeirra sem koma að uppeldi barns að sjá til þess að málumhverfið sé 

ríkulegt og uppbyggjandi.  

 

2.2 Málörvun ungra barna 

Til að barn þroskist eðlilega þegar kemur að máltöku er mikilvægt að örvun af einhverju tagi 

eigi sér stað markvisst í umhverfi barnsins. Oft er talað um snemmtæka íhlutun en það eru 

aðgerðir eða inngrip sem eiga sér stað snemma á lífsleiðinni (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Það 

er á höndum þeirra sem umgangast barnið að veita barninu slíka örvun hvort sem það er í 

skólaumhverfinu eða á heimili barnsins.  

Á heimasíðu Heyrnar-og talmeinastöðvar Íslands eru nokkrar leiðir taldar upp sem 

almenn málörvun fyrir ung börn. Fyrst er nefnt mikilvægi þess að gefa sér tíma til að tala við 

barnið, hvort sem það varðar leikinn eða daglegar athafnir. Kynna barnið fyrir nýjum orðum 
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og hugtökum, endurtaka orð og vera skýrar málfyrirmyndir (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 

e.d.). 

Einnig er nefnt að lestur bóka sé mjög mikilvægur þáttur í málörvun. Með lestri er verið 

að örva orðaforða barna og hægt er að byrja að lesa bækur með stórum og einföldum myndum 

allt niður í þriggja mánaða. Með lestri er hægt að nýta myndirnar og ræða um ákveðna hluti í 

sögunni sem sjást á myndunum, hvað er að gerast, hvað mun gerast og svo framvegis. Hægt 

er að láta börnin segja frá hvað er að gerast á myndum og ýta þannig undir að barnið þjálfist í 

frásögn (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Söngur er einnig nefndur sem mikilvægur 

þáttur í málörvun þar sem hægt er að leika sér mikið með texta og takt og notast við rím og 

hreyfingar til að leggja áherslu á orð til að auðvelda yngstu börnunum sem ráða ekki vel við 

orðin (Heyrnar og talmeinastöð Íslands, e.d.).  

Þótt leikskólar séu ekki hluti af skólaskyldu barna á Íslandi þá er stór hluti barna sem 

sækir leikskóla. Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að árið 2020 voru 21.373 börn sem bjuggu á 

Íslandi á aldrinum eins til fimm ára og voru 18.876 börn skráð í leikskóla eða 88% barna og af 

þeim voru 4.319 börn skráð með yfir níu klukkutíma vistun eða næstum 23% allra barna sem 

skráð eru í leikskóla. Þessar tölur ná ekki yfir þau börn sem hafa náð sex ára aldri. (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Taka skal fram að þó margir leikskólar taki við börnum frá eins árs aldri þá er 

algengara að börnin komist inn á leikskólann um tveggja ára aldur vegna langra biðlista. Það 

má því gera ráð fyrir því að langflest börn á Íslandi á aldrinum eins til fimm ára eyðir stórum 

hluta af vökutíma sínum á leikskólum og eru leikskólar því einkum mikilvægur vettvangur fyrir 

málörvun. Þess vegna er mikilvægt að kennarar nýti allar stundir til að ýta undir aukningu í 

orðaforða á sem fjölbreyttastan hátt. 

 

2.3 Söngur og tónlist í Aðalnámskrá leikskóla 

Söngur hefur verið hluti af menntun barna allt frá fyrstu dögum formlegrar skólagöngu og á 

tímum Sókratesar, Platós og Aristótelesar sem eru taldir fyrstu formlegu kennimenn 

vestrænnar menningar var söng gert hátt undir höfði sem verkfæri til að móta karakter og 

öðlast þekkingu á fjölmörgum sviðum (Helga Rut Guðmundsdóttir, Beynon og Ludke, 2020, 

bls. 2). 



14 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2. grein (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22) er eitt 

af meginmarkmiðum uppeldis og kennslu að veita markvissa málörvun og stuðla þannig að 

eðlilegri færni í íslensku.  

Það eru ýmsar leiðir sem hægt er að fara til að ýta undir málþroska sem hver og einn 

leikskóli þróar með sér og notar í sínu starfi. Leikskólinn skal hafa að leiðarljósi að hvetja börn 

til að tjá sig á fjölbreyttan hátt, meðal annars í gegnum leik, hreyfingu, myndmál, tónlist, 

tungumál, tölur og tákn. Leikskólinn á því að nýta vel þau tækifæri sem gefast til að efla 

málvitund svo börn þrói með sér tungumálið með því að læra ný orð og hugtök (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25).   

Þegar núgildandi Aðalnámskrá frá 2011 er skoðuð sést að flestallt efni um söng hefur 

verið fjarlægt úr námskránni og er aðeins einu sinni minnst á söng í allri námskránni en orðið 

tónlist má þó finna fjórum sinnum í henni. Efni um söng og tónlist er þó oftar að finna í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 þar sem sérkafli ber heitir Tónlist og eru undirflokkar þar meðal 

annars Söngur, Hreyfing og hrynjandi, Hljóðgjafar og hljóðfæri og Hlustun. Þar er farið yfir 

hverja þætti fyrir sig og segir meðal annars:  

Leggja ber áherslu á að öll börn í leikskóla fái ríkuleg tækifæri til að njóta tónlistar og 

iðka hana. Helstu þættir í tónlistariðkun barna í leikskóla eiga að vera söngur, 

hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Leitast skal við að flétta tónlist inn í 

sjálfsprottinn leik barns, flétta þar saman hljóð, hrynjandi og hreyfingu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 24). 

Það er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna söng sé ekki gert hærra undir höfði í núgildandi 

Aðalnámskrá leikskóla þar sem söngur og áhrif hans hafa þónokkuð verið rannsökuð seinustu 

áratugi og fjöldi rannsókna sýnt fram á mikilvægi söngs fyrir þroska barna.  

 

2.4 Áhrif söngs 

Söngur er okkur eðlislægur og er talinn hafa ýmsa jákvæða kosti sem gagnast fólki á öllum 

aldri. Talið er að barn í móðurkviði heyri jafnvel tónlist og söng en barnið nemur og skynjar 

hljóð í gegnum legvatnið sem berst frá beinum og líffærum móður. Jafnvel er talið að barn geti 

munað hljóð sem það heyrir í móðurkviði á seinni hluta meðgöngu og að ófædd börn bregðist 
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við tónhæð, hrynjanda og tónblæ í rödd móður en rannsóknir sýna einnig að nýburar þekkja 

tónlist sem þeir höfðu heyrt á meðan þeir voru í móðurkviði (DeCasper, o.fl. 1994, Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013).   

Tónlistarhæfni virðist vera meðfæddur eiginleiki þar sem dæmi eru um að börn fæðist 

með ákveðna færni til að skynja, greina og læra tónlist. Tónlist telst einkar öflugur miðill 

frumtilfinninga sem hefur áhrif á hvernig okkur líður og hvernig við upplifum tilfinningar en 

ungabörn sýna ólík líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð þegar kemur að ákveðnum 

hljóðáreitum og tónlist í umhverfinu (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Börn uppgötva 

snemma að hægt er að æfa tungumálið og málhljóðin með raddæfingum sem hljóma eins og 

söngur og má oft heyra ung börn kanna bæði söng og tal gegnum raddbeitingu sína (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2020).    

Welch nefnir fimm þætti sem söngur hefur góð áhrif á. Þar ber fyrst að nefna líkamlega 

þáttinn en það að syngja er ákveðin líkamsrækt sem hefur jákvæð áhrif á skilvirkni hjarta- og 

æðakerfis. Það eykur súrefnismagn í blóðinu og hefur góð áhrif á streitu. Söngur hefur áhrif á 

taugakerfið þar sem hann felur í sér þróun og samspil ákveðinna hluta heilans sem lúta að 

tónlist, tungumálum, fínhreyfingum og tilfinningum (Welch, 2012). Annar þáttur sem Welch 

nefnir að söngur hafi í för með sér, er sálfræðilegur ávinningur. Söngur hefur áhrif á sjálfsmynd 

einstaklinga og skapar traust. Söngur veitir útrás fyrir tilfinningar okkar og lætur okkur líða 

betur með okkur sjálf og það sem er að gerast í kringum okkur. Þriðji þátturinn snýr að 

félagslegum ávinningi. Elstu heyrnarupplifanir okkar eru raddir sem jafnvel barn upplifir í 

móðurkviði. Söngurinn æfir röddina og bætir getu okkar til að nýta hana í samskiptum við 

annað fólk og í atvinnu seinna í lífinu. Það að syngja með öðrum getur aukið samkennd við þá 

sem í kringum okkur eru og getur samsöngur skapað jákvæða sjálfsmynd hópsins (Welch, 

2012). Dæmi um þetta er að börn af erlendum uppruna sem kunna ekki það tungumál sem 

talað er í leikskólanum mynda frekar félagstengsl í gegnum söng og tónlist og eru líklegri til að 

taka þátt í hópnum ef tónlist og söngur er til staðar (Kulset, 2020).   

Fjórði þátturinn sem Welch talar um snýr að tónlistarávinningi þar sem söngur eflir 

vitsmunalega þátttöku í tónlist, eykur skilning á orðasamböndum, tónlistarminni og öðrum 

tónlistarlegum þáttum eins og tónhæð, takt og raddstyrk. Fimmti þátturinn sem Welch tiltekur 

snýr að menntun, en söngur eykur þekkingu og skilning á umheiminum, söngurinn hefur góð 
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áhrif á móðurmálið og er talinn bæta lestrarfærni þar sem unnið er með sömu taugasvæði og 

notuð eru til að afkóða tákn (Welch, 2012).  

  Rannsóknir sýna að söngur og tónlist hefur góð áhrif á þroska barna og til að mynda 

sýna niðurstöður rannsókna að fái barn snemma þjálfun í söng, er það að meðaltali um tveimur 

árum á undan í söngþroska og ef barnið er yngra við upphaf söngþjálfunar getur munað allt 

að þremur árum í söngþroska. Þetta eru niðurstöður úr rannsókn sem unnin var af 

Lundúnarháskóla þar sem rétt undir þúsund börn tóku þátt. Í henni voru borin saman börn 

sem tóku þátt í skipulögðu kórprógrammi að nafni „Sing up“ við börn sem ekki stunduðu slíkt 

nám (Welch, 2012).  

 

2.5 Hreyfiþroski ungra barna 

Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók er hreyfiþroski „þroskaferli hreyfinga, allt frá 

frumhreyfingum til samsettra og flókinna hreyfinga“ (Íslensk nútímamálsorðabók, e.d.). Það 

að hreyfa sig er nauðsynlegt fyrir líf þar sem allt sem við gerum í leik og starfi krefst einhvers 

konar hreyfingu í líkama okkar, hvort sem það er að láta hjartað slá, blikka augum, syngja, 

opna bók eða standa upp og hlaupa. Hvort sem hreyfingin er lítil eða stór þá hefur hreyfing 

alltaf einhvern tilgang jafnvel þótt hún sé ómeðvituð. Hér verður stuttlega tekin saman 

fræðileg umfjöllun um hreyfiþroska.   

Hreyfiþroska má skipta í tvo meginflokka, annars vegar grófhreyfingar og hins vegar 

fínhreyfingar (Goodway, Ozmun og Gallahue, 2019). Grófhreyfingar: Þar sem notast er við 

samspil stærri vöðva líkamans til að framkvæma hreyfingu eða athöfn. Þetta eru athafnir sem 

krefjast oftar en ekki styrks, jafnvægis, liðleika og þols og sem dæmi má nefna að hlaupa, 

hoppa, skríða og kasta (Goodway, Ozmun og Gallahue, 2019). Fínhreyfingar: Þar sem notast 

er við ýmsa smærri vöðva líkamans til að framkvæma hreyfingu eða athöfn sem krefst 

nákvæmni. Þetta geta verið athafnir sem nýta vöðva í fingrum og höndum eins og að halda á 

penna, benda og mata sig (Goodway, Ozmun og Gallahue, 2019). 

Við notum hreyfingar í nánast öllu sem við gerum og því kemur ekki á óvart að 

hreyfingar gegna mikilvægu hlutverki í því hvernig börn uppgötva og upplifa heiminn með því 

að prófa sig áfram, gera tilraunir og tengja hreyfingar við ákveðnar athafnir eða orð. Hreyfingar 

geta stutt við nám og menntun á flestöllum sviðum, þar með talið í söng. Þegar ung börn byrja 
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að æfa söngva sem þau heyra og vekja áhuga þeirra virðast þau leggja þónokkra áherslu á 

bendingar og einfaldar handahreyfingar sem virðast vera áhrifarík leið til að þess að læra og 

leggja söngva á minnið. Bendingar eru taldar áhrifarík hjálpartæki fyrir minni og nám og hafa 

rannsóknir sýnt að bendingar hjálpa til við að auka tónhæðarnákvæmni í söng ungra barna. 

Mæður nota einnig handa- og höfuðbendingar ósjálfrátt þegar þær syngja fyrir ungabörn sín 

og með tímanum fara börnin að gera slíkt hið sama og verða tónlistarsamskiptin milli móður 

og barns oftar en ekki samblanda af söng og hreyfingum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2020).  

Hreyfingar virðast því skipa veigamikinn sess í málþroska samhliða því að vera notaðar 

með söng í umhverfi barns alveg frá fæðingu. Tengslamyndun sem verður milli móður og 

ungabarns við þessi samskipti skipta gríðarlega miklu máli fyrir heilbrigðan alhliða þroska og 

er afar mikilvægur þáttur í máltöku barns. Bendingar og hreyfingar sem óneitanlega styðja við 

máltjáningu hjálpa börnum að ná betra valdi á tungumáli sínu og hjálpa til við að leggja 

grunninn að heilbrigðum málþroska. 

 

2.6 Hreyfisöngvar 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 segir: 

Með samleik tóna og hreyfinga nemur barn grunnatriði tónlistar. Barn getur lýst með 

hreyfingum mismunandi tónlengd, tónhæð, blæ, styrk og formi þeirrar tónlistar sem 

það heyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið , 1999, bls. 24). 

 

Tónlist, dans og hreyfing samtvinnast oft í sömu athöfn. Ósjálfrátt dillum við okkur í takt við 

tónlist eða fylgjum takti hennar með fótum, höfði eða höndum. Sumir söngvar eru samdir með 

viðeigandi hreyfingar í huga og margir barnasöngvar innihalda einhverjar ákveðnar hreyfingar 

sem tengjast söngtextanum. Þessir söngvar kallast hreyfisöngvar en það eru þeir söngvar sem 

styðjast við ákveðnar hreyfingar af einhverju tagi til að túlka orð eða athafnir í texta 

söngvanna. 

Hreyfisöngvar hafa löngum verið við lýði í gegnum aldir og þekkjast allt frá tímum Forn-

Grikkja og í Evrópu á miðöldum en voru þá frekar þekktir sem söngvaleikir sem innihéldu söng, 

hreyfingu og takt. Fjöldi dæma er um að sömu hreyfisöngva má finna í menningu margra ólíkra 
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landa og eru vinsælust þau lög sem innihalda handahreyfingar með tilteknum klappleikjum 

(Perdue og Cambell, 2020, bls. 61–62). 

Börnum er eðlislægt að tengja saman orð og hreyfingu þar sem hreyfingar og látbragð 

virðast fylgja raddbeitingu og sönghegðun þar sem börn venjulega syngja eða humma við 

taktfastar hreyfingar sínar (Helga Rut Guðmundsdóttir, Beynon og Ludke, 2020). Þegar sungin 

eru lög með börnum og hreyfingar gerðar með geta börn jafnvel náð betur að einbeita sér, en 

oft eiga ung börn erfitt með að fylgja eftir þegar orðaskilning vantar eða orðin ekki komin í 

orðaforða þeirra og geta hreyfingar því hjálpað börnum að leggja áherslu á ákveðin orð og 

tengja þannig saman orð og ákveðna hreyfingu (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands e.d.). Hjá 

yngstu börnunum þarf að leggja upp með að hreyfingar séu einfaldar og við hæfi þroska þeirra 

til að hjálpa þeim að meðtaka og muna sönginn og textann.  

Hreyfing getur verið ákveðin tjáskiptaaðferð og er mikið notuð með nemendum með 

mál- og þroskaröskun líkt og tákn með tali (TMT) sem er aðferð sem byggist á einföldum 

hreyfitáknum sem nota skal með töluðu máli, en þá er ákveðið tákn tengt við ákveðið orð því 

til stuðnings og hefur nýst vel í leik- og grunnskólum (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2018). 

Handahreyfingar og leikrænir tilburðir í söngkennslu hafa reynst einkar vel en rannsókn á 

hreyfiþjálfun samhliða söng í kór hjá börnum á leikskólaaldri gaf til kynna jákvæð áhrif á 

tónvitund barna bæði hjá börnum í Taívan og Bandaríkjunum og þrátt fyrir að menning væri 

ólík milli landanna var formið á því hvernig kennarar kenndu með svipuðum hætti þar sem 

stuðst var við lög sem tengd voru við ákveðnar hreyfingar (Liao og Davidson, 2016). 

Hreyfisöngvar henta sérstaklega vel fyrir börn af erlendum uppruna sem kunna ekki 

tungumálið sem talað er í leikskólanum. Þau heyra tónlistina og sönginn en þekkja ekki 

endilega orðin eða hvað þau þýða og því geta hreyfingar hjálpað þessum börnum mikið til að 

taka þátt og komast inn í hópinn þar sem þau geta tjáð sig eins og hin börnin með hreyfingum 

í stað orða en samt tekið virkan þátt (Kulset, 2020). 

Það hefur verið reynsla höfundar í vinnu með börnum að hreyfisöngvar henti 

sérstaklega vel fyrir börn á leikskólaaldri og þá sér í lagi á yngstu deild sökum þess hversu 

einfaldar hreyfingarnar geta verið og þykir börnum einstaklega gaman af söngvum sem brotin 

eru upp með alls konar skemmtilegum tilburðum. Það má því sérstaklega hafa í huga að 

hreyfisöngvar eru einkar þægilegt verkfæri fyrir kennara á leikskólum að nota í skipulögðum 
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samverustundum vegna þess hversu einföld og skemmtileg málörvun hreyfisöngvar eru fyrir 

börn en um leið afar öflug leið til þroska.  

 

2.7 Samverustundir í leikskólum 

Í núgildandi Aðalnámskrá leikskóla (2011) er hvergi talað um samverustundir eða söngstundir, 

né heldur samveru af neinu tagi en flestallir leikskólar leggja þó mikið upp úr því að hafa 

skipulagðar samverustundir með börnunum minnst einu sinni á dag þar sem oftast eru lesnar 

bækur og/eða sungin lög. Samverustundir eru oftast byggðar þannig upp að kennari leiðir 

stundina þar sem hann hefur valið fyrirfram bók eða bækur sem á að lesa og nokkur lög sungin. 

Samverustundir eru ólíkar eftir aldri barnanna og fyrir yngstu börnin mega stundirnar hvorki 

vera of langar né of flóknar, þær þurfa að miðast við úthald barnanna og getu þeirra til að taka 

þátt. Í mörgum leikskólum er jafnvel hefð að hafa sameiginlega söngstund með öllum deildum 

þar sem allir syngja saman en í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er minnst á ágæti 

hópsöngs fyrir börn til að efla samkennd þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999; 

Welch, 2012). 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og nám byrjar strax á yngstu deild sem að stærstum hluta 

á sér stað í gegnum leikinn og upplifun barnsins á umhverfinu. Bækur, tónlist og söngur eru 

okkar helstu verkfæri í örvun á málþroska hjá þessum aldurshópi. Sem starfsmaður og 

deildarstjóri á yngstu deild leikskóla í tíu ár tók höfundur eftir því hversu sárlega vantaði 

áþreifanlegt námsefni fyrir börn á aldrinum eins til þriggja ára og hafa margir kennarar sem 

unnið hafa á yngstu deild talað um það. Mér fannst vanta eitthvað handhægt eins og bækur, 

eitthvað sjónrænt sem grípur og mætti nota sem stuðningsefni í samverustundum. Þá eru mér 

helst í huga bækur sem innihalda áberandi litríkar myndir sem auðveldlega fanga augu barna 

og styðja við þessi einföldu lög sem yngstu börnin ná fyrst tökum á. Algengt er að notast sé við 

söngspjöld í samverustundum sem kennarar útbúa sjálfir með texta öðrum megin, ýmist 

útprentaðar myndir eða teiknaðar myndir hinum megin sem börnin sjá og tengja við hvern 

söng. Ár eftir ár eru það oftast sömu söngvarnir sem reynast vinsælir hjá börnum sem hafa 

tilhneigingu til að velja sömu söngspjöldin. Það sem einkennir söngva sem eru vinsælir hjá 

yngsta aldurshópnum í leikskóla er að þeir eru einfaldir í uppbyggingu og að þeim fylgja 

einhverjar einfalda hreyfingar. Ekki er óalgengt að hreyfingar lærist á undan textanum þótt 

börnin þekki laglínuna vel. Í frjálsum leik er ekki óalgengt að heyra barn á þessum aldri raula 
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eða endurtaka orð úr lögum og eru þetta jafnvel börn sem taka ekki endilega þátt í 

samverustundum en hafa augljóslega meðtekið það sem þar fer fram. Í samverustundum eru 

myndabækur mikilvægur miðill fyrir börn þar sem þau byrja að meðtaka myndir miklu fyrr en 

skilning á texta (Moerk, 1985). Þar sem börn byrja ekki að lesa sjálf fyrr en á seinasta ári 

leikskóla eða byrjun grunnskólagöngu sinnar þá eru það gjarnar myndirnar í bókunum sem 

aðstoða við skilning á efni. 

2.8 Myndir og sjónræn framsetning  

Bækur sem ætlaðar eru ungum börnum prýða langoftast myndir í formi teikninga eða 

ljósmynda sem notaðar eru til að styðja við texta á þeirri opnu eða blaðsíðu sem myndin er. 

Myndabækur geta verið mikilvæg uppspretta af nýjum orðum og hugtökum fyrir ung börn. 

Myndirnar segja sögu, útskýra, beina athygli að mikilvægum atriðum í bókinni ásamt því að 

ýta undir orðaforða. Myndir sem börn geta tengt við raunveruleikann og hægt er að yfirfæra 

á umheiminn virðast hafa betri áhrif á skilning barna heldur en myndir sem sýna óraunhæf 

atriði líkt og hestur með vængi eða hafmeyjur og skrímsli. Myndir sem lýsa því sem 

raunverulega getur átt sér stað valda minni ruglingi þegar börnin fara að yfirfæra þau á 

umheiminn (Strouse, Nyhout og Ganea, 2018). Fyrri reynsla barna getur einnig tengt þau við 

myndirnar og auðgað skilning en það að tengja saman reynslu að heiman, úr nánasta umhverfi 

og sögum sem þau þekkja hjálpar til við að yfirfæra myndir og sögur yfir á raunveruleikann 

(Jalongo, 2004). 

Sjónræn og myndræn framsetning höfðar einkar vel til barna og hefur til að mynda 

mikið verið notuð í kennslu barna með sérþarfir. Sem dæmi má nefna aðferðir TEACCH sem 

stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and related Communications Handicapped 

Children en sú nálgun er notuð á börn með einhverfu og ýmsar sérþarfir tengdum 

boðskiptahömlunum (Mesibow og Shea, 2009). Markmiðið með aðferðinni er að hjálpa þeim 

börnum sem þess þurfa að gera umhverfið skiljanlegra og minna ruglingslegt. Hluti af 

aðferðinni felur í sér sjónræna framsetningu á skipulagi sem byggist á sjónrænni úrvinnslu. 

Leiðbeiningar eru settar fram á myndmáli sem einfaldar fyrir börnum til dæmis nám og 

skipulag og beinir athyglinni að því sem er mikilvægt (Fjóla Þorvaldsdóttir, e.d.). Þó að aðferðin 

sé að mestu nýtt fyrir börn með sérþarfir þá hafa einstök atriði eins og sjónrænt skipulag verið 

notað á leikskólum fyrir börn á öllum aldri til að útskýra betur daglegar venjur. Myndir eru 
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hafðar uppi á veggjum eða borðum til að börn geti tengt myndir við orð og athafnir sem hjálpar 

þeim við að bæta í orðaforða sinn og tjá sig með því að benda á myndirnar sér til stuðnings. 

Bækur sem ætlaðar eru fyrir börn geta fjallað um ólíka hluti og birtast í bókum eins og 

myndabókum, sögubókum, orðabókum og söngvabókum svo eitthvað sé nefnt. Flestar af þeim 

bókum sem gerðar eru með börn í huga hafa að geyma sjónrænt áreiti og texta sem ætlaður 

er fyrir barnið að skoða eða fyrir hinn fullorðna til að leiðbeina og sýna barni. Myndirnar í 

slíkum bókum þurfa því að fanga vel athygli og eru vísbendingar um að með því að hafa 

áberandi og líflegar myndskreytingar sem örva heilann geti það hjálpað til við að ná til barna 

og viðhalda athygli þeirra (Jalongo, 2004). 

Textar geta verið mismiklir í barnabókum en bækur sem ætlaðar eru fyrir 

tónlistarkennslu hafa oftast að geyma texta við söngva og nótur til stuðnings við hinn fullorðna 

í kennslu. Hér á eftir tek ég saman útgefnar bækur á íslensku með tónlistarefni sem styður við 

söngiðkun og nýta má í samverustundum á leikskóla. Rýnt er í bækurnar og skoðað hverjar af 

þessum bókum hafa að geyma efni, lagaval og myndir sem henta börnum á yngstu deild 

leikskóla. 

 

2.9 Söngbækur fyrir börn á leikskólaaldri 

Nokkrar söngbækur hafa verið gefnar út á Íslandi fyrir börn og er stór hluti þeirra eftir íslenska 

höfunda en þó eru nokkrar þýddar barnabækur sem hafa að geyma söngtexta. 

Upplýsingaöflun var gerð sumarið 2021 og því eru þær bækur sem komu út jólin 2021 ekki 

taldar með. Við leit að söngvabókum var notast við skrár á bókasöfnum, heimasíður 

útgefenda, bókasölur og Netið. Á leitarsvæðum útgefanda og bókasafna var notast við 

leitarorðin söngbók, barnabók, söngur, tónlist, leikskólar og 0–5 ára. Einnig hafði ég samband 

við starfsmenn á fjórum leikskólum sem bentu á þær bækur sem þeir eiga og nýta í 

samverustundum fyrir börn á leikskólum.  

Bækurnar eru taldar upp hér að neðan í stafrófsröð. 

Allir klappa saman höndum í þýðingu Hugins Þórs Grétarssonar frá árinu 2017. Bók sem 

inniheldur litríkar myndir og hljóðtakka til að syngja með laginu og dilla sér í takt. Einblínt á að 

æfa sig að klappa saman höndum og stappa niður fótum (Iglo Books Ltd., 2017). 
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Ef væri ég söngvari eftir Ragnheiði Gestsdóttur frá árinu 2009. Inniheldur myndskreytt kvæði, 

vísur og texta. Geisladiskur fylgir, með söng Skólakórs Kársness undir stjórn Þórunnar 

Björnsdóttur (Ragnheiður Gestsdóttir, 2009). 

Fljúga hvítu fiðrildin: söngbók barnanna eftir Helgu Gunnarsdóttur og Ragnheiði Gestsdóttur 

og kom upphaflega út árið 1986. Bókin inniheldur íslensk ljóð með nótum (Helga 

Gunnarsdóttir og Ragnheiður Gestsdóttir, 1986). 

Gamli Jón á bóndabæ í útgáfu frá 2017 í þýðingu Hugins Þórs Grétarssonar. Í bókinni er kíkt í 

heimsókn til Jóns gamla og húsdýrin hans skoðuð. Bókin hefur hljóðtakka sem hægt er að nýta 

í samverustund þar sem fullorðnir og börn geta sungið saman og dansað við lagið Old 

Macdonald had a farm sem búið er að setja íslenskan texta við (Iglo Books Ltd., 2017). 

Höfuð, herðar, hné og tær í þýðingu Hugins Þórs Grétarssonar sem kom út árið 2017. Bókin 

hefur hljóðtakka til að hægt sé að syngja og dansa með laginu Höfuð, herðar, hné og tær. Bókin 

hentar vel fyrir yngstu börnin með skýrum og litríkum myndum (Iglo Books Ltd., 2017). 

Hring eftir hring frá árinu 2009. Kennsluefni þar sem unnið er með tónlist og hreyfingu eftir 

Elfu Lilju Gísladóttur. Bókin er ætluð starfsfólki leikskóla til að fræðast um tónlistar- og 

hreyfiuppeldi. Bókinni fylgja geisladiskar (Elfa Lilja Gísladóttir, 2009). 

Í grænni lautu söngvaleikir eftir Ragnheiði Gestsdóttur frá árinu 2003. Bókin hefur að geyma 

söngvaleiki sem börn á öllum aldri geta nýtt, bæði úti sem inni (Ragnheiður Gestsdóttir, 

2010). 

Lubbi finnur málbein eftir Þórarinn Eldjárn, Þóru Másdóttur, Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og 

Freydísi Kristjánsdóttur. Bókin er hugsuð sem verkfæri í málörvun og hljóðnámi fyrir börn á 

aldrinum tveggja til sjö ára. Lögð er áherslu á íslensku málhljóðin. Geisladiskur fylgir þar sem 

lögin eru sungin af Skólakór Kársness.  

Maxímús Músíkús heimsækir hljómsveitina frá árinu 2008. Bók eftir Hallfríði Ólafsdóttur og 

Þórarin Má Baldursson. Lítil mús villist inn í tónlistarhús þar sem sinfóníuhljómsveit er að hefja 

æfingu. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur tónverk sem koma við sögu og fylgir geisladiskur 

með. Bókin er ætluð börnum á aldrinum 3–10 ára (Hallfríður Ólafsdóttir og Þórarinn Már 

Baldursson, 2008). 

Með á nótunum 1 og 2 eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur og Sigríði Ásdísi Jónsdóttur. Myndskreytt 

lög með útskýringum á hreyfingum, tákn með tali, gítargrip og nótur. Geisladiskur fylgir bókinni 

þar sem öll lögin eru flutt. Bókin er ætluð ungum börnum, foreldrum og leikskólahópum 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ásdís Jónsdóttir, 2006 og 2010). 
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Pétur og Úlfurinn frá árinu 2008 þar sem sagan af Pétri og úlfinum er sögð með orðum, 

myndum og tónum. Bókin er eftir Kristínu Maríu Ingimarsdóttur, Bernd Ogrodnik, Prokofiev, 

Eggert Þór Jónsson og Birnu G. Bjarnleifsdóttur (Kristín María Ingimarsdóttir o.fl. 2008). 

Stafavísur - lestrarnám í ljóði og söng í ritstjórn Ragnars Aðalsteinssonar og Steinunnar 

Torfadóttur frá 2021. Bókin er ætluð leikskólabörnum og yngstu nemendum á grunnskólastigi 

og er ætlað að örva lestraráhuga. Notast er við vísur og söng ásamt myndum eftir Dagmar 

Agnarsdóttur (Ragnar Aðalsteinsson og Steinunn Torfadóttir, 2021). 

Syngdu með Láru og Ljónsa eftir Birgittu Haukdal frá 2020. Bókin hefur að geyma texta við 

fjölbreytt lög sem bæði er hægt að hlusta á með söng Birgittu Haukdal eða einungis undirspili. 

Bókin er einnig myndskreytt með persónum úr fyrri bókum Birgittu um Láru og Ljónsa. Á 

bakhlið bókar er tekið fram að bókin henti ekki börnum yngri en þriggja ára (Brigitta Haukdal, 

2020). 

Sönglögin okkar eru sjö bækur eftir Jón Ólafsson og Úlf Logason. Bækurnar innihalda 

myndskreytta texta við hin ýmsu lög og er hægt að hlusta á lögin með undirspili Jóns 

Ólafssonar: 

 Vögguvísurnar okkar (2016). 

 Sönglögin okkar (2017). 

Fallegu lögin okkar (2018). 

 Jólalögin okkar (2018). 

 Leikskólalögin okkar (2018). 

 Krakkalögin okkar (2020). 

 Leikskólalögin okkar 2 (2021). 

Tónlist í leikskóla er rit sem snýr að tónmenntanámi barna eftir Sigríði Pálsdóttur frá árinu 

2010. Bókin er ætluð sem kennslubók. Bókinni fylgja þrír geisladiskar, tveir þeirra með 

sönglögum og þriðji með tónefni í flutningi Sinfóníusveitar Íslands (Sigríður Pálsdóttir, 2010). 

Tónmál eftir Helgu Rut Guðmundsdóttur og Hildi Halldórsdóttur. Bókin er námsefni í tónlist 

með áherslu á forlestrarfærni þriggja til fjögurra ára. Kennsluefni með áherslu á málörvun og 
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forlestrarfærni í gegnum leik og tónlist (Helga Rut Guðmundsdóttir og Hildur Halldórsdóttir, 

e.d). 

Trommur og töfrateppið er bók frá árinu 2013. Tónlistarnámsefni fyrir börn eftir Soffíu 

Vagnsdóttur. Inniheldur sönglög, þulur, hljóðsögur og tónlist sem ætlað er að æfa virka 

hlustun hjá börnum. Bókinni fylgja tveir geisladiskar (Soffía Vagnsdóttir, 2013). 

Töfrakassinn tónlistarleikir eftir Bryndísi Bragadóttur og myndskreytt af Írisi Auði Jónsdóttur 

frá árinu 2008. Í henni eru 103 leikir sem tengjast tónlist. Bókin er ætluð fyrir leikskóla og 

yngsta stig grunnskóla. Bókin er sett upp líkt og handbók fyrir kennara (Bryndís Bragadóttir, 

2008). 

Vísnabókin 1946 er myndskreytt bók með kvæðum eftir Símon Jóh. Ágústsson (1946) og 

skreytt af Halldóri Péturssyni. Frá því að bókin var fyrst gefin út 1946 hefur verið aukið við 

hana, bæði vísum og teikningum sem prýða nýjustu útgáfu bókarinnar. 

Vísnagull: vísur og þulur fyrir börn í fangi. Vinsælar vísur og þulur sem henta ungum börnum 

og fylgir geisladiskur. Bókin er eftir dr. Helgu Rut Guðmundsdóttur en Pétur Ben hafði umsjón 

með tónlist og upptökum á geisladisk. María Sif Daníelsdóttir myndskreytti (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2016). 

2.10 Rýnt í bækurnar 

Við leit að söngvabókum var rætt óformlega við nokkra leikskólakennara sem vinna á fjórum 

leikskólum í þremur sveitarfélögum. Allir töluðu um að söngvabækur væru lítið notaðar á 

yngstu deild þar sem þeim fannst bækurnar of flóknar, myndirnar ekki heillandi eða ekki henta 

fyrir þennan aldur. Bækurnar væru því að mestu nýttar fyrir elstu tvo árganga leikskólanna. 

Kennararnir töluðu allir um að hentugar söngbækur fyrir yngstu börnin væri eitthvað sem 

leikskólar þyrftu að eignast og þá sérstaklega með tilliti til ungbarnadeildanna sem væru að 

myndast á mörgum leikskólum landsins en söngspjöldin væru það sem þeir nota hvað mest í 

söng- og samverustundum.  

Við skoðun á þeim bókum sem taldar eru upp í kafla 2.9 blasir við að þrátt fyrir að þær 

séu ólíkar hafa þær allar sama markmið; að kynna fyrir börnum söng, texta og tónlist. Margar 

gætu hentað vel fyrir kennara til að fá hugmyndir að lögum og gömlum vísum sem gengið hafa 

milli kynslóða svo áratugum skiptir líkt og vísurnar í bókunum Vísnabókin eftir Símon Jóh. 
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Ágústsson (1946) og Fljúga hvítu fiðrildin eftir Helgu Gunnarsdóttur og Ragnheiði Gestsdóttur 

(1986). Mikilvægt er að slíkar vísur gleymist ekki og að yngri kynslóðir alist upp við að heyra 

söngva og vísur sem eru fyrir löngu orðin hluti af okkar menningu og sögu þar sem margt í 

þessum vísum og þulum vísar til gamalla tíma og ólíkra lifnaðarhátta Íslendinga forðum daga.   

Sumar bókanna hafa að geyma leiðarvísi og kynningartexta ætlaða kennurum, meðal 

annars til að hjálpa við tónlistarkennslu, leiðbeina hvernig best er að haga kennslustund, hvað 

þarf að leggja áherslur á og til að kynna söngva og tónlist fyrir börnum. Margar þessar bækur 

nýta sér það að hafa geisladiska með lögunum sem er einstaklega gott fyrir bæði börn og 

kennara til að heyra hvernig lögin eiga að hljóma. Dæmi um slíkar bækur eru Vísnagull: vísur 

og þulur fyrir börn í fangi eftir dr. Helgu Rut Guðmundsdóttur (2016) og Tónlist í leikskóla eftir 

Sigríði Pálmadóttur (2010). Bækur sem innihalda nótur eru gagnlegar og góðar fyrir kennara 

til að heyra lagið með því að spila það á hljóðfæri, svo sem gítar eða píanó, og er dæmi um það 

bókin Stafavísur í ritstjórn Ragnars Aðalsteinssonar og Steinunnar Torfadóttur (2021). Sumar 

af þessum bókum sem nefndar eru hér að ofan eru meira í áttina að vera handbækur fyrir 

kennara með útskýringum og leiðarvísum ásamt fræðsluefni og tel ég þær henta betur fyrir 

eldri börn sem komin eru á grunnskólastigið eða elstu árganga leikskóla þar sem margar 

hverjar innihalda texta við flókin lög og vísur, en dæmi um slíkar bækur eru Töfrakassinn eftir 

Bryndísi Bragadóttur (2008), bókin Hring eftir hring eftir Elfu Lilju Gísladóttur (2009) og Tónlist 

í leikskóla eftir Sigríði Pálmadóttur (2010). Söngvabækurnar eftir Jón Ólafsson (2017, 2018, 

2019, 2020, 2021) og bókin Syngdu með Láru og Ljónsa eftir Birgittu Haukdal (2020) hafa að 

geyma hljóðtakka sem hjálpar mikið til við að læra laglínuna og hafa undirspil til að styðjast 

við í söngstundum, sérstaklega fyrir þá fjölmörgu sem ekki kunna að lesa nótur. 

Fáar þeirra söngvabóka sem taldar eru upp hér að ofan höfða sérstaklega til barna á 

aldrinum eins til þriggja ára eða virðast gagngert hannaðar fyrir þann aldurshóp. Þónokkuð er 

um flókna texta eins og til dæmis í bókinni Hring eftir hring eftir Elfu Lilju Gísladóttur (2009) 

sem er að mestum hluta ætluð fullorðnum til kennslu frekar en fyrir börn að skoða, Maxímús 

Músíkús heimsækir hljómsveitina eftir Hallfríði Ólafsdóttur og Þórarin Má Baldursson (2008) 

og Pétur og úlfurinn frá 2009 sem eru að stórum hluta tónverk til hlustunar og saga sem spilar 

þar inni í sem hefur að geyma flókin orð og lýsingar. Þetta eru bækur sem gætu átt erfitt með 

að halda athygli ungra barna. Aðrar bækur hafa að geyma stutta texta og vísur en myndir í 

bókunum gætu verið þess eðlis að þær ná ekki athygli unga barna eins og í Fljúga hvítu fiðrildin 
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eftir Helgu Gunnarsdóttur og Ragnheiði Gestsdóttur (1986) og Vísnabókinni (1946) sem eru að 

mesta svarthvítar pennateikningar. Í Söngvabókunum eftir Jón Ólafsson (2017, 2018, 2019, 

2020, 2021) eru vatnslitamyndir sem stundum getur reynst erfitt að átta sig á hvað myndirnar 

eiga sýna. Börn eiga auðveldara með að halda athygli ef myndirnar sem bækurnar hafa að 

geyma eru áberandi og líflegar, myndirnar þurfa að örva heilann með áberandi mynstri og 

andstæðum til að halda athygli ungra barna (Jalongo, 2004). Gott dæmi um myndskreytingar 

sem eru áberandi með miklum andstæðum er að finna í söngvabókinni Vísnagull: vísur og 

þulur fyrir börn í fangi eftir dr. Helgu Rut Guðmundsdóttur (2016) sem myndskreytt er af 

listakonunni Maríu Sif Daníelsdóttur. Í samverustundum á leikskólum þar sem eru mjög ung 

börn getur reynst erfitt að halda athygli allra í hópnum í langan tíma og því eru samverustundir 

gjarnan styttri en fyrir eldri börn og betra að velja fáa söngva eða bók sem hefur myndir sem 

grípa strax athygli barnanna.  

Smábarnabækurnar Höfuð, herðar, hné og tær og Allir klappa saman höndum í þýðingu 

Hugins Þórs Grétarssonar (2017) eru að mínu mati þær einu sem eru gerðar sérstaklega fyrir 

yngstu börnin eins til tveggja ára. Þær eiga það sameiginlegt að hafa einkar litríkar og glaðlegar 

myndskreytingar ásamt því að ýta undir að hreyfingar séu gerðar samhliða laginu. Báðar 

þessar bækur Höfuð, herðar, hné og tær og Allir klappa saman höndum geyma að vísu aðeins 

eitt lag hvor en ég sé fyrir mér að hægt sé að nota þær í samverustundum með þessum 

aldurshópi ásamt því að börnin geta sjálf handleikið bækurnar þar sem þær eru úr 

harðspjaldaefni. Hljóðtakkinn er einnig skemmtileg viðbót við bókina sem gefur undirspil fyrir 

þann sem vill syngja eða dansa með. 

Í flestum þeim söngbókum sem til eru á íslensku og taldar eru upp hér að framan, eru 

myndirnar nýttar til útskýringa eða fyrir skemmtun lesenda og eru myndirnar eins ólíkar og 

bækurnar eru margar. Myndirnar eru flestar í formi teikninga eða málverka sem oftast haldast 

í hendur við söngvana sem athygli er beint að hverju sinni. Í samverustundum á leikskólum er 

það oftast kennarinn sem heldur á bók til lestrar eða í söngstund og sýnir börnunum 

myndirnar. Það er því hentugt ef myndirnar sjást vel fyrir börn sem sitja hjá kennaranum og 

að myndirnar geti fangað athygli í hópnum og haldið þeim við efnið. Það er mín reynsla í 

samverustundum að texti og myndir sem spila vel saman stuðla að góðri athygli og einbeitingu 

fyrir meirihluta hópsins. Því þarf að velja bækur vel með tilliti til hópsins sem situr í 

samverustund. Af þeim söngvabókum sem ég skoðaði fyrir þetta verkefni voru þrjár bækur 
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sem að mestu innihéldu hreyfisöngva fyrir börn. Hér í framhaldi mun ég ræða sérstaklega um 

þær bækur sem leggja áherslu á hreyfisöngva. 

 

2.11 Hvernig hreyfilög birtast í söngvabókunum 

Nokkrar af þeim bókum sem taldar voru upp hér að framan taka fyrir hreyfisöngva í bland við 

aðra söngva en af þeim bókum eru aðeins þrjár bækur sem hafa einungis að geyma hreyfilög. 

Það eru bækurnar Með á nótunum 1 og 2 eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur (2006, 2010). 

Bækurnar hafa að geyma fjölda af stuttum hreyfisöngvum sem eru myndskreyttir með hvert 

lag í huga. Hver blaðsíða hefur að geyma texta við eitt lag en einnig eru nótur og gítargrip 

aftast í bókinni fyrir hvert lag sem hjálpar þeim fullorðnu að spila lagið ef þeir kunna að leika 

á hljóðfæri. Á hverri blaðsíðu er stuttur texti sem útskýrir vel hvaða hreyfingar fylgja hverju 

lagi. Þetta auðveldar kennurum að samræma hvaða hreyfingar eiga að vera við hvert lag. 

Auðveldlega er hægt að nýta bókina í samverustundum fyrir allar deildir leikskóla.  

Lubbi finnur málbein er önnur bók sem hentar fyrir yngstu börnin og leggur einnig 

áherslu á handahreyfingar og tákn til að leggja áherslu á íslensku málhljóðin sem unnið er með 

hverju sinni og er ætluð börnum allt niður í tveggja ára. Lögin í bókinni eru mörg hver einföld 

þekkt leikskólalög með breyttum texta sem henta sum hver mjög vel fyrir yngstu börnin og eru 

mörg af lögunum nýtt oftar en einu sinni í bókinni með nýjum texta. Bókinni fylgir ákveðin 

persóna, hundurinn Lubbi, sem er aðlaðandi fyrir ung börn og hægt að nota með bókinni til að 

auka áhuga og hafa áþreifanlegan. Margir leikskólar hafa í því skyni keypt hundabangsa sem 

líkist mjög Lubba í bókinni og nota hann í samverustundum í málörvun. Þótt mikið 

viðbótarkennsluefni fylgi námsefninu um Lubba sem hægt er að nálgast á heimasíðu 

bókarinnar (www.lubbi.is) þá hefur mér virst að yngstu deildir leikskólana séu að mestu að 

nýta sér lögin og hreyfingarnar og Lubba sjálfan í málörvun og Lubbastundum. 

Miðað við hversu góð áhrif hreyfisöngvar hafa fyrir mál- og hreyfiþroska barna fyrstu 

árin samkvæmt ýmsum rannsóknum sem nefndar eru í kafla 2.4 og 2.6 þá eru tiltölulegar fáar 

bækur hér á landi sem leggja upp með slíka söngva fyrir aldurshópinn eins til þriggja ára. Á 

yngstu deildum leikskóla er þó lagt sérstaklega mikið upp úr málörvun, hreyfingu og söng. 

Starfsfólk leikskóla með mikla reynslu þekkir vel hvaða lögum börnin laðast að ár eftir ár og 

því er mikilvægt að hafa til hliðsjónar skoðanir reynds starfsfólks leikskóla varðandi val á lögum 

http://www.lubbi.is)/
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sem notuð eru í slíkum bókum. Því það eru leikskólakennararnir sem nota bækurnar með 

ákveðin markmið í huga. Í óformlegum samræðum mínum við leikskólakennara sem starfa á 

yngstu deild á fjórum ótengdum leikskólum var samhljómur um að þeir sækjast í að nota 

einföld og grípandi lög sem helst innihalda leikræna tilburði eða hreyfingar. Þeir tala um að 

það séu þeir söngvar sem yngstu börnin sýna hvað helst athygli jafnvel þótt þau séu ekki farin 

að segja mörg orð, en þau reyni flest samt að taka þátt með hreyfingum. Þegar kemur að 

notkun á söngvabókum á yngstu deild var enginn af þessum leikskólakennurum sem notaði 

slíkar bækur í samverustundum vegna þess að þeim fannst þær ekki grípandi fyrir þann 

aldurshóp sem þeir voru að vinna með. Það kom mér að vísu á óvart hversu fáar söngvabækur 

þeir sögðu að væru til á leikskólunum sjálfum. Það væri áhugavert að gera könnun á því hvort 

yngstu deildir leikskóla notfæri sér markvisst söngvabækur sem til eru og ef ekki hvers vegna. 

Við val mitt á lögum fyrir söngvabók byggi ég á óformlegum samtölum við 

leikskólakennara en nota einnig mína eigin reynslu sem deildarstjóri á yngstu deild í áratug 

ásamt því að hafa til hliðsjónar niðurstöður á hvaða söngvar eru vinsælir að mati 

leikskólakennara í níu leikskólum úr könnun meistararitgerðar Valdísar Ýrar Vigfúsdóttur 

(2020). Þegar ég skoðaði þær söngvabækur sem fyrir liggja þá punktaði ég hjá mér hvaða 

hreyfisöngvar henta fyrir ung börn, hvaða hreyfingar gætu hentað fyrir þennan aldurshóp og 

af hverju slíkar hreyfingar gætu gagnast ungum börnum í málörvun og almennum hreyfiþroska 

miðað við færni þeirra. Valið á söngvunum byggist ekki á því að þessa söngva sé ekki að finna 

í öðrum söngvabókum sem eru til á íslensku heldur frekar að auka fjölbreytileikann og 

útfærslur á söngvabókum sem hægt er að finna á íslensku og setja saman myndræna 

söngvabók sem lýsir hreyfingum söngvana með myndum sem eru litríkar, líflegar og bjartar til 

að hjálpa til við að vekja athygli barna (Jalongo, 2004). 
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 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig gögnum var safnað og þeirri rannsóknarvinnu lýst sem 

fólst í að finna hvaða lög gætu hentað fyrir gerð kennsluefnis fyrir yngsta stig leikskóla í formi 

söngvabókar með áherslu á hreyfisöngva. Einnig er myndskreytingunum lýst sem unnar voru 

sérstaklega fyrir þetta verkefni í þeim tilgangi að styðja við hreyfisöngva fyrir yngstu börnin. 

 

3.1 Bókin og hreyfisöngvarnir 

Eftir að hafa unnið á yngstu deild leikskóla og unnið með ýmiss konar útgefið efni sem 

kennurum gefst kostur á að notfæra sér í samverustundum fyrir yngstu börnin og í kjölfar 

þeirrar rannsóknarvinnu á því efni sem er til staðar á íslensku fyrir þennan aldurshóp eins til 

þriggja ára þá mótaðist betur hugmyndin um gerð nýrrar söngvabókar sem byggist á einföldum 

og þægilegum hreyfisöngvum ásamt lýsandi myndskreytingum sem myndu fylgja hverjum 

söng.  

Við val á söngvum fyrir bókina var meðal annars horft til niðurstaðna úr könnun sem 

gerð var fyrir meistararitgerð Valdísar Ýrar Vigfúsdóttur árið 2020 þar sem hún kannaði hvaða 

söngvar eru sungnir á íslenskum leikskólum. Könnunin var gerð með slembiúrtaki í níu 

leikskólum og voru lögin flokkuð í flokka. Einn flokkanna var hreyfisöngvar og því er hægt að 

lesa úr könnuninni hvaða hreyfilög eru vinsælust að mati leikskólakennara. Sautján lög í 

þessum flokki voru nefnd tvisvar eða oftar af þeim sem tóku þátt fyrir hönd leikskólanna en í 

heildina var nefndur 51 hreyfisöngur sem sungnir eru á leikskólum á Íslandi. Hér fyrir neðan er 

listi yfir þá tíu söngva sem röðuðust efst í vinsældum (Valdís Ýr Vigfúsdóttir, 2020). 

 

Vinsælir hreyfisöngvar 

1. Höfuð, herðar, hné og tær 

2. Hreyfa litla fingur 

3. Hjólin á strætó 

4. Við erum söngvasveinar 

5. Við klöppum öll í einu 

6. Bátasmiðurinn 
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7. Fimm litlir apar 

8. Hókí pókí 

9. Í grænni lautu 

10. Kalli litli kónguló 

Tafla 1. Tíu vinsælustu hreyfilög að mati leikskólakennara. 

 

Einnig var stuðst við Söngvabankann leitarvél á alnetinu með algengum söngvum í íslenskum 

leikskólum en grunnurinn að þeim söngvabanka var byggður á þeim söngvum sem eru í notkun 

í leikskólunum samkvæmt rannsókn Valdísar Ýrar. Söngvabankinn var settur upp af Bjarka 

Guðmundssyni sem hluta af nýsköpunarsjóðsverkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

2020 undir leiðsögn Helgu Rutar Guðmundsdóttur. Með leitarvélinni er hægt að leita eftir 

ákveðnum flokkum af söngvum og er meðal annars hægt að leita eftir hreyfisöngvum. Lögin 

sem koma upp í leit að hreyfisöngvum eru 24 talsins og er hægt að sjá textann við hvert lag 

ásamt höfundi, flokki og frá hvaða landi hvert og eitt lag er upprunalega. Einnig er hægt að 

hlusta á hvert lag og sjá nótur á pdf-formi. 

 

Hreyfisöngvar í Söngvabankanum 

1. Bangsi lúrir 2. Bátasmiðurinn 

3. Ding dong 4. Draugalagið 

5. Ein stutt, ein löng 6. Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur 

7. Fimm litlir apar 8. Fiskalagið 

9. Hjólin á strætó 10. Höfuð, herðar, hné og tær 

11. Hókí Pókí 12. Hresstu þig við 

13. Hreyfa litla fingur 14. Í grænni lautu 

15. Í rigningu ég syng 16. Keli káti karl 

17. Tilfinningablús 18. Tombai, tombai 

19. Tvö skref til hægri 20. Við erum söngvasveinar 

21. Það búa litlir dvergar í björtum sal 22. Það var einu sinni api 

23. Þumalfingur, hvar ert þú 24. Ég ætla að syngja 

Tafla 2. Allir hreyfisöngvar sem finnast í söngvabankanum. 
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3.2 Hreyfisöngvar sem urðu fyrir valinu fyrir söngvabókina 

Söngvabókin sem fylgir þessu verkefni byggir fyrst og fremst á einföldum hreyfisöngvum, 

söngvum þar sem skýrt kemur fram í textanum hvaða hreyfingar eiga að fylgja hverju sinni og 

hreyfingarnar hjálpa jafnvel við að segja ákveðna sögu sem gott er að styðjast við á 

myndrænan hátt fyrir ung börn.  

Öll lög sem komu fram við leit að hreyfilögum voru skoðuð með tilliti til aldurs 

barnanna en lögin skyldu henta börnum á aldrinum eins til þriggja ára. Þar sem bókin er gerð 

fyrir samverustundir yngstu barna voru lögin valin með það fyrir augum að börnin gætu gert 

hreyfingar jafnvel sitjandi í hóp og því þurfa hreyfingar að vera einfaldar og miðast er við að 

nota gróf- og fínhreyfingar en hreyfingarnar reyna hvað mest á hendur og fingur. Flest öll lögin 

hafa einhvers konar endurtekningu í texta eða hreyfingum sem hentar vel í málörvun. Nokkur 

þessara laga eru til á mörgum tungumálum og gætu því börn af erlendum uppruna þekkt til 

þeirra frá sínu móðurmáli og hægt að nýta það í samvinnu með foreldrum heima fyrir.  

Einnig var stuðst við niðurstöður úr könnun leikskóla á vinsælustu hreyfilögunum að 

mati leikskólakennara (Valdís Ýr Vigfúsdóttir, 2021). Af þeim tíu lögum sem voru þar efst á 

blaði voru sex lög valin af þeim lista, hin fjögur lögin voru valin með tilliti til aldurs barnanna 

og einfaldleika og eru lögin í heildina tíu talsins. 

Lögin sem valin voru fyrir hreyfisöngvabókina eru talin upp hér að neðan í þeirri röð 

sem þau birtast í bókinni og eru textar fyrir hvern söng sóttir í Söngvabankann leitarvél á 

alnetinu. 

 

Höfuð, herðar, hné og tær 

Lagið er bandarískt þjóðlag sem þýtt hefur verið á íslensku af Hermanni Ragnari Stefánssyni 

(Tónlistarskólinn á Akureyri, e.d.). Í laginu eru ákveðnir líkamspartar taldir upp og hreyfingar 

gerðar með höndum þar sem bent er á hvað sungið er um hverju sinni. Þegar sungið er um 

höfuð eru báðar hendur settar ofan á höfuðið og svo framvegis. Hægt er að gera hreyfingar 

standandi eða sitjandi eftir því hvað hentar hverju sinni. Með því að benda á líkamshluta er 

stuðlað að betri skilningi á þeim orðum sem notuð á áþreifanlegan og sjónrænan hátt. Gjarnan 
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er lagið sungið nokkrum sinnum yfir og hreyfingar gerðar á mismunandi hraða, bæði hægt og 

hratt. Í seinni tíð hefur bæst við annað erindi sem leikskólar nota gjarnan í framhaldi af fyrsta 

erindi en höfundur þess er óþekktur. 

 

Texti 

Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

Augu, eyru, munnur og nef, 

höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær. 

 

Hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls. 

Hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls. 

Bringa, magi, bak og rass, 

hnakki, kinnar, haka, háls, haka, háls. 

 

Kalli litli kónguló 

Lagið er upprunalega talið vera frá Bandaríkjunum og kom út í þeirri útgáfu sem við þekkjum 

það í dag árið 1947 undir nafninu Itsy Bitsy Spider en upprunalegur höfundur lagsins er 

óþekktur (All nursery rhymes, 2021). Í laginu er fylgst með ferðalagi lítillar kóngulóar sem þarf 

að glíma við umhverfið og náttúruna. Hreyfingar við lagið eru góð þjálfun á fínhreyfingum þar 

sem fingur eru notaðir til að líkja eftir því hvernig kóngulóin klifrar upp vegginn. Einnig er líkt 

eftir dropum að falla með fingrunum. Með því að nota fingurna á þennan hátt er verið að æfa 

samhæfingu fingra og liðleika ásamt því að þjálfa hreyfingar í takt við tónlist. Lagið er tilvalin 

kveikja í málörvun til að ræða um hvað kóngulóin gerir og hvað kom fyrir hana. 

 

Texti 

Kalli litli kónguló klifraði upp á vegg 

þá kom rigning og Kalli litli féll. 

Svo kom sólin og þerraði hans kropp, 

og Kalli litli kónguló klifraði upp á topp. 
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Upp á fjall 

Þetta er keðjusöngur sem upprunalega kemur frá Bretlandi en höfundur er óþekktur. 

Söngurinn heitir í upprunalegu útgáfu Row, row, row your boat en hefur verið útfært á íslensku 

og heitir hér á landi Upp á fjall. Sönginn er hægt að nota sem hreyfilag þar sem höndum er lyft 

taktfast upp á við og niður aftur eftir því hvort sungið er upp eða niður og lófar enda flatir á 

gólfinu. Í þessum söng er hægt að nota mjög stórar og grófar hreyfingar með því að standa og 

beygja sig niður með hendur á gólf og teygja sig hátt upp og er því mjög góð teygja og æfingar 

fyrir allan líkamann. Auðvelt er nota sönginn líka sitjandi með mjög ungum börnum. Með því 

að færa hendur upp á við eða niður á við eru hugtökin „upp“ og „niður“ útskýrð á sjónrænan 

hátt sem eykur skilning á textanum ásamt því að þjálfa börn í takt við tónlist. Þá er ekki síst 

verið að þjálfa það að vera samtaka í hóp sem gefur félagslegan ávinning. Söngurinn er 

einfaldur og stuttur með miklum endurtekningum á orðum og hentar því ungum börnum afar 

vel.  

 

Texti: 

Upp, upp, upp á fjall, 

upp á fjallsins brún. 

Niður, niður, niður, niður 

alveg nið´r á tún. 

 

Klöppum öll í einu 

Ekki er mikið vitað um lagið þar sem hvorki höfund né upprunaland er hægt að finna á alnetinu. 

Lagið er einstaklega einfalt og hentar mjög vel ungum börnum þar sem hægt er að útfæra 

hreyfingar eftir getu barnanna hverju sinni. Mikið er um endurtekningar í textanum og 

hreyfingar geta verið ýmiss konar eins og að klappa, hoppa og vinka. Hægt er að bæta við 

erindum eftir því hvað hugmyndaflugið leyfir. 

 

Texti: 

Við klöppum öll í einu, 

við klöppum öll í einu, 
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við klöppum öll í einu, 

það líkar okkur best. 

 

(Vinkum, sofum, hlæjum, grátum, hoppum o.fl.) 

Hreyfingar á borð við klappa og vinka krefjast samhæfingar handa og æfa börn í að hreyfa sig 

í takt við lagið. Aðrar athafnir geta hjálpað börnum með að æfa leikræna tjáningu sem getur 

hjálpað þeim félagslega og styrkir um leið málþroska. Til þess að leika það að sofa, hlæja og 

gráta eru gjarnan höfð með hljóð eins og að hrjóta sem æfir varir og kok. Mismunandi málhljóð 

geta myndast í hlátri líkt og ha, ha … og hí, hí ... sem krefst ólíkrar beitingar á munninum ásamt 

því að æfa vöðvana í andlitinu með grettum og geiflum þegar ólíkar tilfinningar eru túlkaðar, 

til að mynda grátur. Allar slíkar æfingar sem þjálfa munn- og andlitsvöðva geta hjálpað til við 

að ýta undir góðan málþroska. Hreyfingar eins og að hoppa þjálfa grófhreyfingar líkt og að 

standa upp, hoppa jafnfætis og lenda aftur. Lagið hefur því ýmsa möguleika að þjálfa alhliða 

mál- og hreyfiþroska barna. 

 

Fiskalagið 

Erlent lag eftir óþekktan höfund sem hefur verið þýtt á íslensku. Lagið styðst við einfaldar 

handahreyfingar sem sérstaklega er beitt í viðlaginu. Með hreyfingunum er ýtt undir 

samhæfingu fingra og handa þar sem hreyfingar krefjast þess að notaðar séu báðar hendur á 

sama tíma en meðal annars er vísifingur á hvorri hönd færður í takt við lagið frá vinstri til hægri. 

Þessar hreyfingar hjálpa til við að æfa að halda takt við tónlistina. Lagið hefur tvö erindi og er 

viðlagið sungið tvisvar, lagið fjallar um tvo litla fiska í sjónum og þeirra örlög. Lagið er hentug 

kveikja í málörvun til að ræða við börnin um söguþráðinn og fá þau til að segja frá því sem 

gerðist. Viðlagið er einkar hentugt fyrir ung börn þar sem textinn þar byggist upp á ákveðnum 

málhljóðum baba og búbú sem eru endurtekin oft í viðlaginu. 

 

Texti: 

Hafið þið heyrt söguna um fiskana tvo 

sem ævi sína enduðu í netinu svo? 

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt 

en mamma þeirra sagði, vatnið er kalt. 
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Baba búbú, baba bú. 

Baba búbú, baba bú. 

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt 

en mamma þeirra sagði, vatnið er kalt. 

 

Annar hét Gunnar og hinn hét Geir, 

þeir voru pínulitlir báðir tveir. 

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt 

en mamma þeirra sagði, vatnið er kalt. 

 

Baba búbú, baba bú. 

Baba búbú, baba bú. 

Þeir syntu og syntu og syntu út um allt 

en mamma þeirra sagði, vatnið er kalt. 

 

Fimm litlir apar   

Erlent lag með óþekktum höfundi sem þýtt hefur verið á íslensku. Hreyfingar eru eingöngu 

gerðar með fingrum og höndum. Lagið er endurtekið fimm sinnum og breytast hreyfingar eftir 

því hversu marga apa er sungið um en þeim fer fækkandi þegar líður á lagið. Fyrir utan fjölda 

apa sem sýnt er með fingrum eru hinar hreyfingar alltaf eins milli erinda. Þessi söngur segir 

ákveðna sögu sem hreyfingarnar hjálpa til við að lýsa. Textinn segir frá fimm öpum sem eru að 

stríða krókódíl en þeir verða of kokhraustir og lenda einn af öðrum í gini krókódílsins. Lagið er 

tilvalið til að æfa sig að telja og nota fingur á táknrænan hátt þar sem fimm fingur tákna fimm 

apa og með því er sýndur áþreifanlegur fjöldi sem getur aukið talnaskilning barna. Þar sem 

söngurinn segir ákveðna sögu er tilvalið að ræða við börn um hvað aparnir voru að gera til að 

fá þau til að tjá sig og endursegja jafnvel hluta úr texta eða orð, því þá er hægt að sjá skilning 

þeirra á textanum líkt og þegar hlustunarskilningur er metinn. 

 

Texti: 

Fimm litlir apar sátu uppi‘ í tré, 

þeir voru‘ að stríða krókódíl 

Þú nærð ekki mér! 

Þá kom hann herra Krókódíll 

svo hægt og rólega og ... amm! 
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Fjórir litlir apar … 

Þrír litlir apar … 

Tveir litlir apar … 

Einn lítill api … 

 

Hjólin á strætó  

Lagið á uppruna sinn í Bandaríkjunum og er eftir Verna Hills. Það hét upphaflega The wheels 

on the bus og kom út árið 1939 á ensku, en hefur verið þýtt á íslensku Hjólin á strætó (All 

nursery rhymes, 2021). Hreyfingar við lagið eru gerðar aðallega með höndum og fingrum og 

mikið er um endurtekningar á orðum sem er góð málörvun fyrir börn. Lagið er sungið í 

nokkrum erindum þar sem ný hreyfing fylgir hverju sinni. Textinn vísar til hvað er að gerast í 

strætó með öllu því fjölbreytta fólki sem nýtir sér slíkan ferðamáta og einnig hvernig ákveðnir 

hlutir í strætó hreyfast og er því öllu lýst með ákveðnum einföldum hreyfingum eða látbragði. 

Með hreyfingunum er bæði verið að æfa fínhreyfingar með höndum líkt og að gera hring í 

loftinu með einum útréttum fingri eða að setja hendur sundur og saman sem þjálfar 

samhæfingu ásamt því að notast við málhljóð á borð við bí, bú, ba ..., bla, bla, bla ..., hí, hí, hí 

... og ssss ... sem er góð þjálfun fyrir talfærin.  

 

Texti: 

Hjólin á strætó snúast hring hring hring, 

hring hring hring, hring hring hring. 

Hjólin á strætó snúast hring hring hring. 

Út um allan bæinn. 

 

Hurðirnar á strætó opnast út og inn, 

út og inn, út og inn. 

Hurðirnar á strætó opnast út og inn. 

Út um allan bæinn. 

 

Flautan í strætó segir bí bú ba, 

bí bú ba, bí bú ba. 

Flautan í strætó segir bí bú ba. 

Út um allan bæinn. 

 

Fólkið í strætó segja bla bla bla, 

bla bla bla, bla bla bla. 
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Fólkið í strætó segja bla bla bla. 

Út um allan bæinn. 

 

Börnin í strætó segja hí hí hí, 

hí hí hí, hí hí hí. 

Börnin í strætó segja hí hí hí. 

Út um allan bæinn. 

 

Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss. 

Sss sss sss, sss sss sss. 

Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss. 

Út um allan bæinn. 

 

Hreyfa litla fingur 

Lagið og texti eru eftir Soffíu Vagnsdóttur sem er menntuð  tónmenntakennari. Laginu er ætlað 

að kenna börnum heiti á ákveðnum líkamshlutum sem þarf að hreyfa hverju sinni þegar þeir 

eru nefndir. Auk þess að textinn fjallar um líkamshluta er einnig verið að tryggja taktfastar 

hreyfingar með tónlist sem hefur félagslega styrkjandi tilgang. Einnig er góð æfing í athygli og 

einbeitingu sem fylgir laginu að æfa sig að vera alveg kyrr með því að frjósa þegar lagið 

stöðvast í nokkrar sekúndur. Hægt er að velja einfaldar fínhreyfingar eins og hreyfa fingur og 

tær upp í að hreyfa maga, rass og höfuð. Einnig er hægt að bæta við erindum og setja inn í 

texta eins marga líkamshluta og hugmyndaflugið leyfir. Söngurinn hefur þann eiginleika að 

börnum finnst hann gjarnan fyndinn og dansinn og leikrænu tilburðirnir við að hreyfa ákveðna 

líkamshluta eins og nef og rass er alltaf jafn vinsælt. 

 

Texti 

Hreyfa litla fingur, hreyfa litla fingur, 

hreyfa litla fingur og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa litla nebba, hreyfa litla nebba, 

hreyfa litla nebba og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa litla rassa, hreyfa litla rassa, 

hreyfa litla rassa og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa litlar fætur, hreyfa litlar fætur, 
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hreyfa litlar fætur og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa litlar hendur, hreyfa litlar hendur, 

hreyfa litlar hendur og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa litla maga, hreyfa litla maga, 

hreyfa litla maga og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa lítil eyru, hreyfa lítil eyru, 

hreyfa lítil eyru og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa lítil augu, hreyfa lítil augu, 

hreyfa lítil augu og frjósa eins og skot. 

 

Hreyfa lítil höfuð, hreyfa lítil höfuð. 

hreyfa lítil höfuð og frjósa eins og skot 

 

Lag um fingurna  

Lagið er talið eiga uppruna sinn í Bretlandi en höfundur er óþekktur. Lagið hefur verið þýtt á 

íslensku með örlítið breyttu sniði en upprunalega útgáfan ber heitir The Finger family. Í 

íslensku útgáfunni af laginu eru heitin á fingrunum talin upp, þumalfingur, vísifingur, 

langatöng, baugfingur og litlifingur. Hreyfingar með laginu er einfaldar fínhreyfingar þar sem 

aðeins er haldið uppi þeim fingri sem sungið er um hverju sinni og hann hreyfður upp og niður 

þegar hann býður góðan daginn. Þetta hjálpar börnum að þjálfa sig í að einbeita sér að einum 

fingri í einu og hvernig fingurnir geta unnið saman því á meðan einn fingur er sýnilegur eru 

hinir krepptir saman eða haldið niðri. Þetta krefst samhæfingar og samspils fingra. 

Endurtekningar á orðum í textanum er góð málörvun ásamt því að kynna fyrir börnunum 

nöfnin á fingrunum. 

 

Texti: 

Þumalfingur, þumalfingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Vísifingur, vísifingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Langatöng, langatöng, hvar ert þú? 
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Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Baugfingur, baugfingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Litli fingur, litli fingur, hvar ert þú? 

Hér er ég, hér er ég, góðan daginn, daginn, daginn. 

 

Ding dong  

Ekki er mikið vitað um lagið þar sem hvorki upprunalands né höfundar er getið, en lagið má 

finna á norsku undir nafninu Liten grön frosk og á sænsku undir nafninu Lilla söta groden 

(Martin Granum, e.d.). Laginu er skipt í nokkur erindi þar sem sungið er um ákveðna hreyfingu 

sem ákveðið dýr gerir. Froskurinn blikkar augum til skiptis þegar sungið er ding dong. Apinn 

slær hnefum á bringu sína þegar sungið er king kong og eðlan rekur út úr sér tunguna með 

tilheyrandi hljóðum Mm, ðð. Lagið hefur nokkuð skemmtanagildi ásamt því að æfa börn í að 

þjálfa andlitshreyfingar og tungu sem er mikilvægt fyrir þjálfun talfæra og góðan málþroska. 

Einnig er ákveðinn taktur gegnumgangandi í laginu með hreyfingunum sem þjálfar börn í 

taktvísi og hljóðfalli. 

 

Texti: 

Ding, dong, sagði lítill grænn froskur einn dag, 

ding, dong, sagði lítill grænn froskur. 

Ding, dong, sagði lítill grænn froskur einn dag, 

og svo líka ding, dong - dojojojojong! 

(Blikka augunum til skiptis.) 

 

King, kong, sagði stór svartur api einn dag, 

king, kong, sagði stór svartur api. 

King, kong, sagði stór svartur api einn dag, 

og svo líka king, kong - gojojojojo! 

(Slá með hnefum í bringuna.) 

 

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag, 

mm, ðð, sagði lítil græn eðla. 

Mm, ðð, sagði lítil græn eðla einn dag, 

og svo líka mm, ðð - bllrrllrrllrr! 

(Reka út úr sér tunguna.) 
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3.3 Myndskreytingar 

Lagt var upp með að hafa eina mynd fyrir hvern söng og leggja áherslu á að hafa áberandi 

skæra liti með skörpum svörtum ýktum útlínum sem sjást vel fyrir hóp barna sem sitja í hring 

ásamt fullorðnum sem sýnir myndirnar. Hver mynd á að sýna sjónrænt hvað á sér stað í 

söngnum og varpa ljósi á það sem sungið er um í textanum líkt og þegar börn hafa sjónrænt 

skipulag sem segir þeim hvað er að fara að gerast sem hentar mjög vel börnum á yngstu deild 

leikskóla. Myndirnar eru handteiknaðar með blýanti og penna og skannaðar inn í tölvu þar 

sem þær eru litaðar í Photoshop en með því fást einkar hreinir litafletir og skörp skil. Rammi 

er hafður utan um hverja mynd til að myndin standi út úr hvítum bakgrunni blaðsíðunnar. Þeir 

litir sem eru hvað mest áberandi í myndunum eru blár og grænn en það eru þeir litir sem eru 

taldir róandi og ýta undir innri einbeitingu en einnig er gulur þó nokkuð notaður til örvunar 

(Elliot og Maier, 2014). 

Í bókinni er að finna lykilpersónu sem kemur fyrir á öllum myndum en það er ljósbrúnn 

api með fjólubláan maga sem getur hvort sem er verið strákur eða stelpa eftir því hvað börnin 

kjósa sjálf. Ákvörðunin um að nota apa var sú að apar hafa svipað líkamlegt atgervi og 

manneskja, þ.e. api hefur fingur og hendur sem hann getur hreyft á sama hátt og manneskja. 

Apar geta lært að gera ákveðnar hreyfingar líkt og fólk og lýsa myndirnar því raunverulega 

hvað api gæti gert í raunheimi og börn geta því yfirfært hreyfingarnar yfir á sig sjálf. Apinn 

birtist á hverri mynd og er hugsaður sem aðstoðarmaður kennara eða þess fullorðna sem 

skoðar bókina með börnunum. Tilgangur apans er að minna á hvaða hreyfingar fylgja hverjum 

söng. Apinn sýnir eina til tvær hreyfingar og er hreyfingin sjálf táknuð með svörtum og hvítum 

strikum í kringum þann líkamshluta sem hreyfður er og sýnir þannig hvernig hreyfingin er gerð 

en einnig til að vekja athygli á þeim líkamshluta sem hreyfa á. Hugmyndin að hafa eina 

aðalpersónu sem aðstoðarmann kemur úr bókinni Lubbi finnur málbein þar sem hundurinn 

Lubbi aðstoðar börnin í leit að málhljóðum (Eyrún Ísfold Gísladóttir, Þóra Másdóttir, Þórarinn 

Eldjárn og Freydís Kristjánsdóttir , 2019). 

Hvert lag hefur ákveðna sögu að segja sem er myndskreytt í samræmi við textann með 

athöfnum eða persónum sem hafðar eru með hlutfallslega stór augu og kringlótt andlit sem 

er álitið sætt eða krúttlegt og eykur umhyggjuhegðun hjá fólki, en þessir þættir einkenna 

gjarnan ungviðið hjá flest öllum spendýrum (Glocker o.fl., 2009). Tilgangurinn með því er að 
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fanga athygli áhorfandans. Sumir textarnir lýsa mannlegum athöfnum og þar eru börn höfð á 

myndunum til að útskýra betur margar ólíkar hreyfingar sem lagið fjallar um og er það gert til 

að auðvelda áhorfendum að yfirfæra hreyfingar yfir á sjálfa sig. Útskýringar á hreyfingum eru 

einnig hafðar með í formi texta á þeirra blaðsíðu sem texti lagsins birtist en hver opna hefur 

að geyma blaðsíðu með texta lags og texta með útskýringum á hreyfingum en myndskreyting 

við hvert lag er höfð á gagnstæðri síðu hverrar opnu. 

 

3.3 Samantekt 

Hreyfisöngvabókin sem fylgir þessu verkefni hefur að geyma tíu hreyfisöngva sem allir eiga 

erindi við börn á yngstu deild leikskóla. Bókinni er ætlað að auka úrval kennsluefnis fyrir börn 

á aldrinum eins til þriggja ára en það er sá aldurshópur sem lítið hefur verið framleitt af 

söngvabókum á íslensku eins og fram hefur komið. Með því að velja algenga og vinsæla 

hreyfisöngva er vonast til þess að styðja við starfsfólk leikskóla í þeirra vinnu við að efla 

málþroska barna og ýta undir mikilvægi söngs í málörvun. Hreyfisöngvabókin ætti að nýtast í 

samverustundum sem skemmtilegt kennsluefni fyrir yngstu börnin.  

Myndirnar í bókinni eiga fyrst og fremst að ýta undir skemmtun og þátttöku barna í 

samverustund, þær eiga að hjálpa til við að örva þau í að læra þau orð og hljóð sem barnið 

heyrir í gegnum söngvana. Hægt er að nota myndirnar til að spyrja börnin út í söngvana og 

hvetja þau til að segja frá hvað er að gerast í hverju lagi líkt og þegar börn æfa sig í 

hlustunarskilningi sem felur í sér að skilja það sem hlustað er á, sem í þessu tilfelli eru 

söngvarnir. Bókin ætti því að nýtast við hina ýmsu þætti málörvunar sem kennarar geta nýtt í 

samverustundum. Samverustundir eiga að vera skemmtilegar, þær þurfa að kveikja áhuga 

barna og það gerum við með því að hafa gaman og þar leikur kennarinn stórt hlutverk. Bókin 

er einungis verkfæri í höndum kennarans og er túlkun og framsetningin undir honum komin. 

Með útskýringum á hverri síðu með hreyfingum söngvanna ætti að vera tryggt samræmi milli 

kennara hvað hreyfingar varðar og ætti hver sem er að geta notað bókina. Fyrir þá sem vilja 

ganga lengra væri hægt að hafa apabangsa með í samverustundinni til að vekja meiri áhuga 

líkt og margir leikskólar hafa gert í Lubbastundum með bókinni Lubbi finnur málbein þar sem 

hundabangsi er notaður til að hafa áþreifanlegan hlut sem börnin geta handleikið og tengst 

betur persónu bókarinnar. 
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 Niðurstöður 

Myndirnar sem birtast í söngvabókinni eru hér settar upp í þeirri röð sem þær birtast ásamt 

útskýringatexta um hreyfingar sem hver og einn söngtexti leggur upp með. Bókin heitir 

Samverustund með hreyfisöngvum og er með heitinu ætlað að lýsa innihaldi bókarinnar.  

 

 

 

Mynd 1. Forsíðumynd fyrir söngvabókina Samverustund með hreyfisöngvum. 

 

Mynd 1 lýsir því sem söngvabókin Samverustund með hreyfisöngvum leggur áherslu á, 

samverustundir í leikskólum fyrir börn þar sem bókin er nýtt til að virkja börn í þátttöku í 

hreyfisöngvum. Apinn er þar til að leiðbeina og lýsa hreyfingu. Blái og græni liturinn eru 

afgerandi í myndinni þar sem þeir eiga að túlka þægilega og rólega stund sem samverustund 

getur verið. 
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Mynd 2. Apinn kynntur fyrir lesendum söngvabókarinnar. 

 

 
Á fyrstu opnu söngvabókarinnar er kynning á apanum sem kemur fyrir á öllum blaðsíðum. Á 

mynd 2 situr apinn í rólegheitum eins og börn eiga að gera í samverustundum og er tilbúinn 

að taka þátt. Hann sýnir að hann er með hendur og fingur eins og börnin og þau ættu því að 

geta hermt eftir honum. Kennarar gætu nýtt mynd 2 til að sýna börnunum hvernig við sitjum 

í samverustund með hendur og fætur hjá sér. Börnin eru þar með hvött til að gera eins og 

apinn sem er ákveðin fyrirmynd í samverustundinni. Textinn hér að neðan er kynningartexti 

sem kemur fyrir í söngvabókinni. 

 
Hæ krakkar!  

Þessu apakríli finnst skemmtilegast að hjálpa krökkum að syngja.  

Apinn ætlar að hjálpa okkur með því að nota hendurnar sínar til að búa til hreyfingar 

við uppáhaldssöngvana sína. Nú skulum við gera eins og apinn. 
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Mynd 3. Myndskreyting við sönginn Höfuð herðar hné og tær. 

 

Hreyfing: Benda á þá líkamshluta sem koma fram í laginu.  

Mynd 3 sýnir apann í fyrstu hreyfingu við lagið Höfuð, herðar, hné og tær þar sem hendur 

eru lagðar á höfuð og hvert barn á myndinni sýnir svo eina hreyfingu sem lýsir næstu 

hreyfingum. Hendur eru ýmist lagðar á ákveðna líkamshluta eða fingur bendir á það sem 

sungið er um hverju sinni; herðar, hné, tær, augu, eyru, munnur og nef. Myndin sýnir einnig 

fjölbreyttan barnahóp. 
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Mynd 4. Myndskreyting við sönginn Kalli litli kónguló. 

 

Hreyfing:  

1. Nota þumalfingur og vísifingur til að klifra upp á við eins og kónguló. 

2. Líkja eftir regndropum með fingrunum og hreyfa þá hratt.  

3. Slá á lærin á sér þegar kóngulóin fellur. 

4. Þerra kroppinn með lófunum þegar sólin kemur. 

 
Myndin vísar í sögu textans þar sem Kalli kónguló er að klifra upp á vegg en lendir í rigningu og 

dettur, með hjálp frá hita sólarinnar getur hann þornað aftur og haldið för sinni áfram. Apinn 

situr á ramma myndarinnar og sýnir fyrstu hreyfingu lagsins hvernig kóngulóin klifrar. 

Hreyfingarnar eru settar upp í fjögur skref þar sem hendur og fingur eru notuð til að lýsa 

framvindu sögunnar í textanum. 
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Mynd 5. Myndskreyting við sönginn Upp á fjall. 

 

Hreyfing: Byrja með báða lófa á gólfi, þeim er lyft upp í takt við lagið og aftur niður í 

samræmi við textann.   

Myndin sýnir apann lyfta lófunum og er örvum beint bæði upp og niður sem merkir að 

lófar eiga að lyftast upp og niður eftir því hvað sungið er í textanum. Í bakgrunni 

myndarinnar sjást tveir göngugarpar og er annar þeirra að ganga upp fjallið á meðan hinn 

gengur niður fjallið og vísar umhverfið til náttúrunnar þegar gengið er á fjöll. 
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Mynd 6. Myndskreyting við sönginn Klöppum öll í einu. 

 

Hreyfing: Ákveðin hreyfing eða látbragð er gerð í samræmi við textann sem sunginn er.  

Á mynd 6 eru gefin dæmi um hvaða hreyfingu eða látbragð er hægt að syngja um. Apinn 

klappar saman lófum á meðan krakkarnir sýna hreyfingar og látbragð á borð við að hoppa, 

veifa hendi, gráta, hlæja og sofa. Hægt er að nota myndina til að spyrja börnin um hvað 

hvert barn á myndinni er að gera til að örva frásögn og máltjáningu. 
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Mynd 7. Myndskreyting við sönginn Fiskalagið. 

 
Hreyfing: Þegar fiskarnir synda eru lófar settir saman og látnir hlykkjast áfram eins og sporð. 

Í viðlaginu, baba búbú baba bú eru vísifingur hreyfðir til beggja hliða.  

Mynd 7 lýsir sögunni um fiskana tvo Gunnar og Geir sem enduðu í netinu. Þeir búa í sjónum 

og eru mikið á iði og eru þeir því gerðir í gulum, appelsínugulum og rauðum litum. Apinn sýnir 

þá hreyfingu sem kemur fyrir í viðlaginu sem ungum börnum finnst einstaklega skemmtilegt 

en þar eru notuð einföld málhljóð, Baba búbú sem fiskarnir á myndinni eru að líkja eftir með 

munninum.  
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Mynd 8. Myndskreyting við sönginn um Fimm litla apa. 

 

Hreyfing:  

1. Sýna fjölda apa með fingrum. 

2. Stríða krókódíl, setja þumalfingur á gagnauga og hreyfa hina fingurna. 

3. Krókódíllinn kemur, lófar settir saman og hreyfðir í hlykkjum áfram. 

4. Lófar látnir líkja eftir munni sem opnast og lokast þegar krókódíllinn gleypir …ammm! 

Hreyfingar sem lýst er í mynd 8 lýsa atburðarás sem gerist í laginu um apana fimm og 

krókódílinn. Aparnir á myndinni sýna hreyfingarnar frá vinstri til hægri þar sem hjálparapinn 

byrjar með því að sýna fjölda apa sem sungið er um í hverju erindi. Öpunum fækkar alltaf eftir 

því sem líður á. Myndin er fyrri mynd af tveimur þar sem apinn sjálfur er innan ramma 

myndarinnar og er þátttakandi í sögunni. 

 

 

 



50 

 

Mynd 9. Myndskreyting fyrir sönginn Hjólin á strætó. 

 

Hreyfing:  

Þegar hjólin hreyfast fylgir vísifingur hreyfingunni í hring eins og hjól. 

Þegar hurðir opnast eru lófa hafðir saman og opnast og lokast.  

Þegar fólkið segir bla bla bla eru hendur látnar líkja eftir munninum opnast og lokast. 

Þegar krakkarnir hlæja þá hlæja allir. 

Þegar bílstjórinn sussar er vísifingur settur upp að munninum og sagt ssss. 

Í lok hvers erindis segir: „út um allan bæinn“ þá eru lófar settir saman og látnir hlykkjast um 

eins og strætó sem hlykkjast um göturnar. 

Myndskreytingin á mynd 9 lýsir hinum ýmsu atriðum sem koma fyrir í laginu um Hjólin á 

strætó. Hreyfingar sem gefnar eru upp varða hluti og persónur sem eru á myndinni sem eru 

hjólin, hurðir, fólk, krakka og bílstjórann og eiga hreyfingar að líkja eftir því sem sagt er í 

textanum. Apinn á myndinni sýnir þá hreyfingu sem gerð er í lok hvers erindis. 
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Mynd 10. Myndskreyting fyrir sönginn Hreyfa litla fingur. 

 

Hreyfing: Þeir líkamspartar sem sungið er um hverju sinni eru hreyfðir, í lok hvers erindis eiga 

allir að stoppa (frjósa) og vera alveg kyrr í nokkrar sekúndur. 

Börnin sem sýnd eru á mynd 10 líkja eftir þeim hreyfingum á þeim líkamspörtum sem hægt er 

að syngja um í laginu Hreyfa litla fingur. Börnin sýna hreyfingarnar hreyfa litla fætur, hreyfa 

litla fingur, hreyfa lítil nef, hreyfa lítil eyru og hreyfa litla rassa. Apinn sýnir hvað á að gera 

þegar hvert erindi klárast þar sem hann situr hreyfingarlaus alveg frosinn í þeirri stellingu sem 

hann var þegar lagið kláraðist. 
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Mynd 11. Myndskreyting fyrir sönginn um fingurna. 

 

Hreyfing: Sýna aðeins þann fingur sem sungið er um hverju sinni og sá fingur er hreyfður 

upp og niður. 

Í laginu um fingurna eru sungið um heitin á þeim fimm fingrum sem við höfum á hvorri 

hönd og er hver og einn fingur hreyfður þegar sungið er um hann. Apinn geymir aðra 

höndina bak við bak og hina fyrir framan sig þar sem hann hreyfir þumalfingur fram og til 

baka eins og sungið er um í textanum. Í bakgrunni eru allir fingurnir sýndir og til 

skemmtunar eru settar brúður á hvern putta en í annarri útgáfu af vísunni sem bæði er til 

í íslenskri og enskri útgáfu er sungið um fingrafjölskylduna: pabbann, mömmuna, 

bróðurinn, systurina og litla barnið og sýnir myndskreytingin þessar persónur. 
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Mynd 12. Myndskreyting fyrir sönginn Ding dong. 

 

Hreyfing:  

1. Þegar froskurinn segir ding dong þá blikkar hann augum til skiptis. 

2. Þegar apinn segir king kong þá kreppir hann hnefana og bankar á bringuna. 

3. Þegar eðlan segir ðð, rekur hún út úr sér tunguna. 

Söngurinn skiptist í nokkur erindi og sýnir mynd 12 þrjú dýr sem sungið er um í þeim erindum 

sem eru í söngbókinni, þ.e. frosk, apa og eðlu. Þar sem api er hluti af texta söngsins er 

hjálparapinn hafður með í aðalmyndinni og er þetta önnur myndin af tveimur þar sem hann 

kemur fyrir innan rammans. Með honum á myndinni er froskur sem blikkar augum og eðla 

sem rekur út úr sér tunguna. Sjálfur er apinn með kreppta hnefa og bankar á bringu sér þegar 

sungið er um hann. 
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 Umræður 

Aðalmarkmið þessa verkefnis var að sýna fram á hversu mikilvægt verkfæri hreyfisöngvar eru 

í málörvun ungra barna og í framhaldi búa til námsefni í formi söngvabókar sem gæti hentað 

fyrir börn á yngstu deild leikskóla. Það efni sem hér varð til kom í framhaldi af þeirri 

rannsóknarvinnu sem fór af stað til að skoða hvað væri til af söngvabókum á íslensku fyrir 

leikskólabörn. Hvað af þessum söngvabókum gæti hentað fyrir notkun í samverustundum fyrir 

þennan aldurshóp, hvernig söngvar voru settir fram, hvernig myndir væru nýttar og hverjar af 

þessum bókum höfðu einungis að geyma hreyfilög.   

Rannsóknarvinnan gaf til kynna að fáar söngvabækur hafa verið gagngert framleiddar 

fyrir þennan aldurshóp eins til þriggja ára hér á landi og þá sér í lagi hreyfisöngvabækur. Við 

sem höfum starfað á yngstu deild leikskóla sjáum að þessi aldurshópur er ekki forgangshópur 

þegar kemur að útgefnu kennsluefni en þetta aldursskeið er engu að síður einkar mikilvægt 

þegar kemur að námi og vel hægt að útfæra efni fyrir þennan aldurshóp. Börn á þessum aldri 

eru eins og svampar sem soga í sig þekkingu og reynslu og framfarir geta orðið gríðarlega 

miklar á stuttum tíma og því þarf að leggja góðan grunn með vönduðu efni.   

Börn á aldrinum eins til þriggja ára ganga í gegnum miklar breytingar á öllum 

þroskasviðum þar sem hreyfifærni þeirra og málþroski eykst með hverjum deginum og 

hugtakið „Börn læra það sem fyrir þeim er haft“ á svo vel við þegar kemur að örvun í hreyfi- 

og málþroska. Þau horfa, þau hlusta, þau meðtaka og þau framkvæma á sínum hraða. Ekki er 

víst að árangur sé öllum augljós undireins, en með endurtekningum og örvun næst góður 

árangur. Íslenskar rannsóknir á orðaforða barna sýna að á fyrstu árunum ævinnar þrefaldast 

orðaforði og tvöfaldast svo þegar þau nálgast þriggja ára. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

söngur og hreyfisöngvar eru einstaklega góð málörvun fyrir börn og hafa góð áhrif á allan 

þroska. Söngvar og ekki síst hreyfisöngvar hafa jákvæð áhrif á tilfinningaþroska, félagsþroska, 

líkamlegan þroska ásamt hreyfi- og málþroska. Börn byrja að meðtaka hljóð á seinni hluta 

meðgöngu og byrja strax við fæðingu að æfa röddina og hljóðin og er það okkur eðlislægt að 

nota röddina til að búa til hljóð og tóna sem söngurinn byggir á og því eru söngvar einstaklega 

gott verkfæri fyrir frekari örvun sem stuðlar að góðum málþroska.  

Hvað frekari örvun varðar þá eru bækur og þá sér í lagi myndabækur taldar einkar 

hentugar fyrir ung börn þar sem þau eiga auðveldara með að meðtaka það sem þau sjá. Myndir 
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geta útskýrt orð og hugtök sem börn eru að læra og geta aukið skilning þeirra á viðfangsefninu. 

Það að hafa litríkar og líflegar myndir heldur börnum við efnið og eykur áhuga þeirra á því sem 

um er að ræða.  

Í heildina hentuðu margar af þeim bókum sem skoðaðar voru í rannsóknarvinnunni 

mjög vel í tónlistarkennslu en niðurstaðan var sú að þær væru frekar fyrir eldri börn í leikskóla 

en þau allra yngstu. Það er mikilvægt að börn fái tónlist og söngstundir við hæfi þar sem 

rannsóknir sýna mikið ágæti þess sem söngurinn hefur upp á að bjóða, ekki aðeins fyrir börn 

heldur einnig fólk á öllum aldri.   
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 Lokaorð 

Með verkefninu er vonast til að hægt sé að nýta efnið í málörvun og að það geti ýtt undir 

málþroska með aðstoð einfaldra söngva, einföldum hreyfingum og skýringarmyndum sem 

gætu höfðað til ungra barna og vakið athygli þeirra. Í framhaldi væri gaman að sjá hvort 

söngvabókin nýtist í samverustundum og hvort starfsfólk leikskóla geti hugsað sér að nýta 

hana í málörvun og til skemmtunar fyrir þennan aldurshóp og jafnvel fyrir börn á eldri deildum. 

Einnig væri gaman að sjá í komandi framtíð meira af söngvabókum á íslensku og skoða hvort 

eitthvað sé til af rafrænum söngvabókum með upptökum og myndefni sem gætu nýst í 

leikskólum. Margir leikskólar eru að vísu með sönghefti á heimasíðum sínum sem innihalda 

texta við söngva sem foreldrar geta prentað út og nýtt heima fyrir og eru jafnvel notuð í 

söngvastundum þar sem allar deildir skólans hittast. Með söngvabókum erum við að geyma 

menningu og sögu okkar sem vert er að halda í og væri synd ef myndi gleymast með tímanum. 

Það er mín von að með þessu meistaraverkefni sé hægt beina athyglinni að þessu einfalda 

og þægilega verkfæri sem röddinni okkar er. Röddin er hljóðfæri sem krefst þess aðeins að við 

gefum okkur tíma til að nýta hana í söng með börnunum ásamt því magnaða verkfæri sem við 

höfum að geyma í hreyfingum okkar sem hafa mikla þýðingu þegar kemur að því leggja áherslu 

á orðin og athafnir sem við gerum daglega. Söngurinn veitir gleði og vellíðan og þar sem er 

sungið er oftast mikið fjör og hvað er betra en að læra í gegnum gleði og skemmtun með söng 

og látbragði. Það þarf ekki að vera flókið. Eftir að hafa lesið mér til og kynnt mér kosti þess 

sem söngvar hafa upp á að bjóða verður mér hugsað til þess sem amma mín heitin sagði svo 

oft við mig eftir að ég eignaðist mitt fyrsta barn: „Ertu ekki alltaf að syngja fyrir hann, það gerir 

honum svo gott.“ Ég skil það svo miklu betur núna. Við þurfum að hlúa að komandi kynslóðum 

og hlúa að tungumálinu með því að auka fjölbreytni í málörvun og þá skiptir máli að byrja 

snemma. Með snemmtækri íhlutun í málörvun erum við að búa börn framtíðarinnar undir að 

geta nýtt sér góðan málþroska til að mennta sig og samfélagið fyrir bjartari framtíð. 
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