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Ágrip 

Í þessu verkefni er einblínt á hugmyndir Gordon og Montessori um tónlistaruppeldi ungra 

barna. Þar er fjallað ítarlega um aðferð Gordon, Music Learning Theory, og það ferli sem 

á sér stað þegar börn læra að skynja tónlist. Gerð er grein fyrir mismunandi gerðum 

tónsæis og því hvernig Gordon telur að börn læri að beita tónsæi. Einnig er fjallað um 

hlutverk leiðbeinenda í tónlistaruppeldi ungra barna ásamt því ferli sem börn ganga í 

gegnum þegar þau efla tónlistarþroska sinn.  

Rýnt er í hugmyndafræði Montessori þar sem Montessori aðferðin er kynnt og skoðuð út 

frá tónlistarlegu sjónarmiði. Þar er áhersla lögð á námstæki og hlutverk þeirra í 

tónlistarupplifun ungra barna auk þess sem að gerð er grein fyrir tónlistarnámskrá 

Montessori. Þegar hugmyndum Gordon og Montessori um tónlistaruppeldi ungra barna 

hefur verið gerð skil eru þær settar í samhengi og bornar saman. Að lokum er sett fram 

heildstæð stefna í tónlistaruppeldi ungra barna út frá hugmyndum fræðimannanna 

tveggja. 
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Formáli 

Ég hef alltaf verið heilluð af því hvernig ung börn upplifa tónlist og eftir að ég sótti 

tónlistartíma fyrir ung börn langaði mig að fræðast meira um tónlistarupplifun barna. 

Þessi áhugi minn kom því fljótlega upp í hugann þegar velja átti viðfangsefni í lokaritgerð 

mína við grunnskólakennarafræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. En þrátt fyrir 

það reyndist það þrautin þyngri að afmarka efnið því af nógu er að taka þegar kemur að 

tónlistarupplifun barna. En eftir að ég kynntist hugmyndum fræðimannsins Edwin E. 

Gordon og rannsóknarstarfi hans á tónlistarþroska ungra barna fór athygli mín hægt og 

rólega að beinast að tónlistaruppeldi ungra barna. Því var það í samráði við leiðbeinanda 

minn, Helgu Rut Guðmundsdóttur, að ég ákvað að fjalla á ítarlegan hátt um hugmyndir 

Gordon og bera þær saman við hugmyndir Mariu Montessori um tónlistaruppeldi ungra 

barna.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Helgu Rut Guðmundsdóttur, fyrir leiðbeiningar og 

aðstoð við vinnu mína á verkefninu. Auk þess vil ég þakka Atla Jóhannssyni fyrir 

ómetanlega hjálp við gerð verkefnisins. 

 

Verkefni þetta er 6 einingar til B. Ed.- gráðu í grunnskólakennarafræðum á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

Reykjavík, haust 2009 

Íris Elíasdóttir 
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1   Inngangur 

Tónlist gegnir ákveðnu hlutverki í lífi margra einstaklinga en hún fyrirfinnst á mörgum 

stöðum í daglegu lífi. Þannig hljómar hún til að mynda í stórmörkuðum, í verslunum og á 

almenningsstöðum án þess að fólk gerir sér grein fyrir því. Flestir hafa ánægju af tónlist 

þrátt fyrir að spila ekki á hljóðfæri og líklega hafa allir sungið einhvern tíma á lífsleiðinni. 

Til að mynda er það að syngja fyrir börnin eitt af því fyrsta sem foreldrar og aðrir 

uppalendur gera með börnum sínum og því er óhætt að segja að snemma sé byrjað að iðka 

tónlist með börnum. Þannig er tónlist mikið notuð í uppeldi barna og rannsóknir hafa sýnt 

að börn hafa gaman af henni. Einnig skipar tónlist stóran sess í leikskólastarfi og í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999:26) kemur fram að börn eigi að fá tækifæri til þess að iðka 

og njóta tónlistar. 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að skoða hugmyndir Edwin Gordon og Maria 

Montessori um tónlistaruppeldi ungra barna og bera þær saman. Þar sem nauðsynlegt er 

að kynna hugmyndir þessara fræðimanna áður en samanburður á þeim á sér stað er 

ítarlega gert grein fyrir hugmyndafræði og tónlistarkennsluaðferðum þeirra. Að 

samanburðinum loknum er það besta úr hugmyndum Gordon og Montessori notað til þess 

að mynda heildræna stefnu í tónlistaruppeldi ungra barna.  
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2   Edwin E. Gordon 

Edwin E. Gordon er fæddur árið 1928 í Bandaríkjunum og er hann þekktur sem 

rannsakandi, kennari, rithöfundur, ritstjóri og fyrirlesari. Gordon er hins vegar þekktastur 

hann þó fyrir rannsóknir sínar á tónlistarhæfni og tónsæi
1
 hjá nýburum og ungum börnum. 

Auk þess hefur hann sett fram kenningar um tónlistarnám, tón- og hrynmynstur og þróun 

tónlistar hjá ungum börnum. Gordon hefur samið sex virt tónlistarhæfnipróf ásamt því 

sem hann hefur skrifað fjölmargar bækur, blaða- og rannsóknargreinar. Undanfarin ár 

hefur Gordon rannsakað tónlistarþróun barna á aldrinum eins til átján mánaða ásamt því 

sem hann hefur fylgt þróuninni eftir frá 18 mánaða til þriggja ára aldurs. 

Rannsóknaráhugi Gordons beinist að því að skoða stig og gerðir af tónsæi, þróun og 

stöðnun á tónlistarhæfni og takti í hreyfingum og tónlist (The Gordon Institute for Music 

Learning 2009). Þessi rannsóknaratriði skoðar hann út frá aðferð sinni Music learning 

theory sem fjallar um ferlið sem á sér stað þegar börn læra að skynja tónlist. 

2.1   Music Learning Theory aðferðin 

Edwin Gordon þróaði Music learning theory aðferðina með því markmiði að flestir 

myndu ná þeirri hæfni að hugsa um tónlist, þ.e. að heyra tónlistina í höfðinu og skilja 

hana. Aðferðin einblínir á þau ferli sem eiga sér stað þegar við lærum tónlist en ekki 

afköstin sem hljótast af ferlunum. Meginmarkmiðið er því að þróa hæfni barna í tón- og 

hrynsæi. Aðferð Gordons er hönnuð með það að leiðarljósi að hjálpa börnum að þróa 

hæfileika sína í að sjá fyrir sér byggingu tónlistarinnar þ.e. hvernig hún er uppbyggð. Að 

sama skapi er mikilvægt að börn skilji rytmískt innihald, þ.e. takthraða, taktstærðir og 

hrynjanda lagsins. 

Samkvæmt Gordon þá er tónsæi grunnurinn að allri tónsköpun. Tónsköpun á sér stað 

þegar við heyrum og skiljum tónlist þrátt fyrir að tónlistarinnar njóti ekki lengur við og 

jafnvel er möguleiki á að hún hafi aldrei verið til staðar. Í gegnum tónsæi geta börn öðlast 

dýpri merkingu á tónlistinni sem þeir hlusta á, flytja og semja. Þannig er tónsæi vitrænt 

ferli þar sem heilinn greinir tónlistina. Gordon leggur áherslu á aðgreiningu tónsæis og 

tónheyrnar en að hans mati á tónheyrn (aural perception) sér stað um leið og hljóðið 

heyrist. Tónheyrn er forsenda fyrir því að einstaklingur geti beitt tónsæi. Til dæmis ef að 

                                                           
1
Orðið tónsæi er þýðing leiðbeinanda míns á enska orðinu „audiation“. 
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barn getur ekki skynjað hljóð sem það heyrir þá er ekki hægt að ætlast til þess að barnið 

geti notað tónsæi að einhverju leyti (Gordon 1997:21). 

Tónsæi í tónlist má segja að sé sambærilegt við hugsun í tungumálanotkun. Þegar við 

hlustum á einstakling tala geymum við orðin eins lengi í minninu og við getum til þess að 

geta greint og skilið það sem hann er að segja. Það sama gildir um tónlistina þegar við 

röðum þeim hljóðum sem við heyrum til þess að reyna að finna út hvað kemur næst 

miðað við það sem heyrst hefur áður. Með því að þróa tónsæi þá læra börn að skilja 

tónlistina en skilningur er að mati Gordon undirstaðan í því að meta tónlist og hið 

endanlega takmark tónlistarkennslu. Ekki er hægt að þróa með sér tónsæi á skjótan máta 

heldur öðlast maður hæfnina með tímanum og með því að þjálfa sig í að hlusta á tónlist 

og greina hana. Mikilvægt er því að gefa sér tíma í að læra að beita tónsæi því ef 

einstaklingur getur ekki beitt tónsæi er ekki hægt að ætlast til þess að hann skilji tónlistina 

sem hann heyrir. Þannig gæti áhugi einstaklingsins á tónlist orðið minni ef skilningurinn 

er ekki til staðar (Gordon 1997:19).  

Ákveðið ferli á sér stað þegar barn beitir tónsæi sem skiptist í átta gerðir í breytilegri röð 

(Tafla 1).  

Tafla 1. Átta gerðir tónsæis. 

Gerð 1 Hlusta á kunnuglega eða ókunnuglega tónlist. 

Gerð 2 Lesa nótur af kunnuglegri eða ókunnuglegri tónlist. 

Gerð 3 Skrifa kunnuglega eða ókunnuglega tónlist út frá fyrirmælum. 

Gerð 4 Rifja upp og flytja kunnuglega tónlist úr minni. 

Gerð 5 Rifja upp og skrifa kunnuglega tónlist úr minni. 

Gerð 6 Búa til og spinna ókunnuglega tónlist í hljóði eða flytja. 

Gerð 7 Búa til og spinna ókunnuglega tónlist á meðan lesið er. 

Gerð 8 Búa til og spinna ókunnuglega tónlist á meðan skrifað er. 

(The Gordon Institute for Music Learning 2009). 

Innan þessara átta gerða tónsæis eru sex stig sem koma fram í ákveðinni röð. Stigin 

mynda ákveðinn stíganda eftir því sem hærra stigi er náð, þ.e. stigið fyrir neðan er 

grunnurinn að stiginu fyrir ofan. Þannig eru sex stig innan hverrar gerðar tónsæis, t.d. eru 

sex stig í fyrstu gerð tónsæis (Tafla 2). 
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 Tafla 2. Sex stig sem fram koma í fyrstu gerð tónsæis. 

Stig 1 Hljóðið er numið og geymt (tímabundin varðveisla). 

Stig 2 Hljóðinu er raðað inn í tón- og hrynmynstur í minni og 

tónmiðja og takstærðir eru greind. 

Stig 3 Tónaröðin, þ.e. tóntegund og taktur, sem er grunnurinn að 

þessum tón- og hrynmynstrum er sett í minnið. 

Stig 4 Tón- og hrynmynstrin, sem hefur verið raðað, eru geymd í 

minninu. 

Stig 5 Tón- og hrynmynstur úr annarri tónlist, sem eru mjög svipuð 

eða ólík þeirri tónlist sem heyrist nú, eru kölluð fram og 

borin saman.   

Stig 6 Spáð er fyrir um tón- og hrynmynstur sem koma munu í 

tónlistinni út frá áðurheyrðri tónlist. 

(The Gordon Institute for Music Learning 2009). 

2.2   Sundurgreining og ályktun í tónlist 

Að mati Gordons læra börn tónlist annars vegar með því að sundurgreina og hins vegar 

með því að álykta. Að læra að sundurgreina má segja að sé grunnurinn að því að læra. 

Sundurgreiningin á sér stað þegar börn eru meðvituð um hvað sé verið að kenna þeim þó 

þau hafi ekki fullan skilning á því. Þannig eru börn meðvituð um það sem þau eru að læra 

vegna þess að það er einhver annar sem sér um að kenna þeim. Hins vegar þegar börn 

læra að álykta læra þau um leið að skynja. Ályktunin á sér stað þegar börnin er ómeðvituð 

um það sem þau eru að læra því þau sjá sjálf um að kenna sér. Til þess að útskýra betur 

Music learning theory aðferðina og það hvernig einstaklingur lærir röð athafna hefur 

Gordon skipt aðferðinni í tvo flokka, þ.e. sundurgreining og ályktun. Þegar börn læra að 

sundurgreina þá kennir „kennarinn“  þeim hvað þau eiga að læra og hvernig þau eiga að 

læra það. En við að læra að álykta þá kennir „kennarinn“ börnunum eingöngu hvernig þau 

eiga að læra en ekki hvað þau eiga að læra. Þegar börnin eru komin á stig ályktana verða 

þau að uppgötva sjálf og þar af leiðandi er ekki hægt að kenna þeim. Með því að prófa sig 

áfram með kunnugleg mynstur á mismunandi stigum sundurgreiningar ná börn að greina, 

búa til og spinna ókunnugleg mynstur þegar þau læra að álykta. 
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Til þess að börn geti skilið tónlist verða þau að byggja upp forða af tón- og 

hrynmynstrum, á sama hátt og þau byggja upp orðaforða í tungumálum. Algengast er að 

börn læri að sundurgreina með því að herma eftir tón- eða hrynmynstrum sem 

„kennarinn“ syngur og endurtekur. Þá byrja þau á því að hlusta og herma eftir litlum 

mynstrum af hljóðum og hlutlausum atkvæðum. Eftir það eru atkvæðunum gefin heiti, t.d. 

do-re-mi frá solfa-kerfinu og hrynheitunum du-du-de (Mynd 1). Þegar börnin hafa náð 

þeirri færni að geta séð fyrir sér hvernig hljóðið er, t.d. út frá solfa-kerfinu, þá læra þau að 

skrifa og lesa hljóðin eftir nótum.  

 

Mynd 1. Hrynheitin du-du-de (The Gordon Institute for Music Learning 2009). 

Börn byggja góðan grunn í heyrn og framkomu í gegnum söng, hrynhreyfingar og tón- og 

taktmynstur áður en þau kynnast skrifuðum nótum og tónlistarkenningum. Börnin læra 

því að lesa nótur en eingöngu eftir að þau hafa þróað með sér hæfileika til að skynja 

nóturnar sem skrifaðar eru. Þar af leiðandi verður lesturinn að þekkingu en ekki eingöngu 

að stökum nótum á blaði. Í heildina litið má því segja að Gordon leggi mikla áherslu á að 

hljóðin komi á undan táknunum, þ.e. að börn læri fyrst að skynja hljóðin áður en þau læra 

að lesa eða skrifa nótur og tákn.   

2.3   Hvernig læra ung börn tónlist? 

Allir einstaklingar fæðast í þennan heim með tónlistarhæfileika og talið er að hæfni barna 

í tónlist byrji að þróast í móðurkviði. Þar skiptir tónlistarumhverfið sem móðirin er í á 

meðgöngunni miklu máli (Gordon 1997:10). Til að mynda vilja ungabörn frekar hlusta á 

tónlist sem þau þekkja heldur en tónlist sem þau hafa aldrei heyrt áður. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að eftir 30 vikna meðgöngu sé hægt að kenna fóstri að þekkja ákveðna laglínu 

sem sungin er fyrir það (Hepper 1991 hér vitnað í Hepper 2006). Þegar laglínan er sungin 

á ný fyrir barnið eftir að það er komið í heiminn þá þekkir barnið laglínuna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir o.fl. 1995).  

Til þess að skilja hvernig börn læra tónlist og hvernig foreldrar og aðrir uppalendur geta 

leiðbeint börnum á sem bestan hátt er nauðsynlegt að vita að tónlistarhæfni skipar stóran 

sess í að læra og kenna tónlist. Tónlistarhæfni er ákveðinn mælikvarði á möguleikum 

barnsins til þess að læra tónlist og flokkast sem innri möguleikar. Tónlistarárangur er 
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vitnisburður um það sem barnið hefur lært út frá tónlistarhæfni sinni og stendur fyrir ytri 

staðreyndir (Gordon 1997:9). 

Tónlistarhæfni barna ræður því hversu vel börn takast á við gerðirnar og stigin í tónsæi 

þegar þau byrja að fá formlega kennslu (Gordon 1997:30). Rannsóknir sýna að 

tónlistarhæfni barna byrjar að þróast á fyrstu árum þeirra. Samkvæmt Gordon er hæfni 

barna meðfædd en um níu ára aldurinn er ekki hægt að bæta við þá grunntónlistarhæfni 

sem barnið hefur þegar lært. Því leggur hann áherslu á að barnið fái snemma óformlega 

leiðsögn og þá sérstaklega fyrir 5 ára aldurinn. Gordon telur einnig að börn eigi að fá 

hágæða kennslu, hvort sem hún er formleg eða óformleg, á fyrstu árunum til þess að auka 

möguleika þeirra á sviði tónlistar í framtíðinni.  

Talið er að hæfileiki mannsins til þess að læra sé mestur við fæðingu og fram að 18 

mánaða aldri. Á þessum aldri læra börn með því að kanna og upplifa heiminn undir 

handleiðslu foreldra sinna og annarra uppalenda án þess þó að þeir hafi sérstök áhrif á það 

hvað barnið lærir. Frá 18 mánaða til þriggja ára aldurs lærir barnið á svipaðan hátt og 

fyrstu mánuði lífs síns, þ.e. með því að prufa sig áfram og uppalendur hafa óbein áhrif á 

þau. Hins vegar fara foreldrar að beita ákveðnum aðferðum við uppeldið þegar börn eru 

tveggja til fimm ára og reyna að hafa áhrif á það hvað börnin læra. Á fimm fyrstu árum 

ævinnar er því grunnurinn lagður að öllu öðru námi sem börnin eiga eftir að læra. Með 

hliðsjón af þessu telur Gordon að því yngri sem börnin eru þegar þau fá formlega 

leiðsögn því betur eru þau í stakk búin til þess að læra nýja hluti þegar þau verða eldri 

(Gordon 1997:1).  

Börn læra að þekkja sjálfan sig, aðra og lífið sjálft í gegnum tónlistina. Hins vegar skiptir 

mestu máli að í gegnum tónlistina eigi börn auðveldara með að þróa og viðhalda 

ímyndunaraflinu og óheftri sköpun. Þar sem að tónlist er stór partur af lífi barna þá skiptir 

það miklu máli að þau skilji tónlistina sem þau heyra og flytja. Ef börn fá ekki að upplifa 

ríka og fjölbreytta tónlist fyrir 18 mánaða aldurinn verða þau aðallega upptekin af því að 

læra tungumálið. Þannig verður tónlist aðeins lítill og jafnvel enginn hluti af lífi þeirra 

síðar á ævinni.  

Gordon vill ekki að ungum börnum sé kennt eins og þau séu litlir fullorðnir einstaklingar 

og að ekki skuli meta tónlistarhæfileika þeirra út frá því hvað fullorðnir geta eða geta ekki 

gert. Að hans mati þá læra ung börn mikið og jafnvel meira af hverju öðru líkt og þau 

læra af fullorðnum. Þannig skiptir það máli að uppalendur gefi sér góðan tíma til þess að 



Samanburður á hugmyndum Gordon og Montessori um tónlistaruppeldi ungra barna. 

 

   10 
 

hlúa að tónlistarþróun barna sinna og að þeir vanmeti ekki skilning þeirra. Með því er 

verið að stuðla að jákvæðum viðhorfum barna til fjölbreyttrar tónlistar sem munu fylgja 

þeim það sem eftir er ævinnar (Gordon 1997:4). 

Mikilvægt er að foreldrar og aðrir uppalendur syngi fyrir börnin til þess að þau læri að 

nota söngröddina rétt eins og börn læra að nota talröddina þegar talað er við þau eða aðrir 

tala. Hins vegar virðist það vera svo að þegar uppalendur syngja fyrir börnin þá syngja 

þeir ekki mikið af tón- og hrynmynstrum. Ef tón- og hrynmynstur eru sungin fyrir börn þá 

ætlast uppalendur ekki til að börnin hermi eftir sér eða læri að syngja mynstrin. Sú aðferð 

er hins vegar á öndverðum meiði við þá aðferð þegar börn læra að tala, þ.e. börn heyra 

orðin og uppalendur leggja áherslu á að börnin hermi eftir þeim og læri þau. Þannig telur 

Gordon að ekki sé hægt að ætlast til þess að börn læri að syngja lög, með eða án texta, án 

þess að læra fyrst að syngja tón- og hrynmynstur (Gordon 1997:6). Þegar uppalendur 

leiðbeina börnum nota þeir óformlega leiðsögn þar sem börnin eru hvött til þess að skoða 

eigin tónlistarmenningu en ekki er ætlast til þess að þau svari tónlistinni sem þau heyra 

(The Gordon Institute for Music Learning 2009).  

2.4   Formleg leiðsögn í tónlist með ungum börnum 

Til eru tvær gerðir af óformlegri leiðsögn, þ.e. óskipulögð og skipulögð. Óskipulögð 

óformleg leiðsögn (unstructured informal guidance) hentar vel fyrir börn frá fæðingu til 

þriggja ára aldurs þar sem foreldrar eða kennarar ákveða ekki sérstaklega hvað þeir ætla 

að segja eða gera þegar þeir leiðbeina börnunum. Í skipulagðri óformlegri leiðsögn 

(structured informal guidance) sem er yfirleitt notuð til að leiðbeina börnum frá þriggja til 

fimm ára ákveða foreldrar eða kennarar sérstaklega hvað þeir ætla að segja og gera en 

ætlast ekki til þess að börnin sýni ákveðin viðbrögð við því.  

Að mati Gordon ætti formleg tónlistarkennsla barna að hefjast um fimm ára aldurinn 

þegar þau eru að ljúka leikskóla. Á þeim aldri fer kennslan að vera mun líkari því sem 

tíðkast í grunnskóla, þ.e. kennslunni er skipt niður í ákveðna tímaramma og ætlast er til 

þess að börnin sýni samvinnu og svari kennslunni á ákveðinn hátt. Ef að börn fá hvorki 

formlega eða óformlega leiðsögn í tónlist áður en þau byrja í skóla er ekki hægt að ætlast 

til þess að þau nái að njóta tónlistar og séu fær um að skynja hana eins og best verður á 

kosið.  Þau börn sem kynnast tónlist að mestu leyti þegar þau byrja að fá formlega 

kennslu geta átt í erfiðleikum með að taka þátt í búa til og skapa tónlist. Því telur Gordon 

mikilvægt að þeim börnum sem enga leiðsögn hafa fengið í tónlist áður en þau fá 
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formlega kennslu sé leiðbeint fyrst formlega eða óformlega til þess að þau fái tækifæri til 

að þróa hjá sér tónsæi (Gordon 1997:7). 

2.5  Ferli í tónlistarþroska barna 

Það ferli sem á sér stað þegar við lærum tónlist er eins og áður hefur komið fram 

sambærilegt því sem gerist þegar við lærum tungumál. Börn hlusta á aðra tala til þess að 

læra tungumálið. Frá fæðingu og jafnvel fyrr heyra börn hljóð allt í kringum sig sem þau 

nota til að aðlaga sig að eigin tungumáli. Til að mynda fara nokkra mánaða gömul börn 

að herma eftir og byrja að babla og þá eru þau hvött áfram þrátt fyrir að hljóðin séu 

óskiljanleg í eyrum fullorðna. En líkt og þegar börnum er hrósað þegar þau babla á 

tungumálinu skiptir máli að hvetja börn og hrósa þeim þegar þau tónlistarbabla (music 

babble). Tónlistarbabl á sér stað þegar börn byrja að babla og hreyfa sig með tónlistinni 

sem þau heyra en þó ekki í takt við tónlistina.  

Það eru að minnsta kosti tvö stig af tónlistarbabli, annað er tónbabl og hitt er hrynbabl. 

Líklega er möguleiki á að stigin gætu verið fleiri en þar sem ekki er búið að greina fleiri 

en þessi tvö stig verður aðeins gert grein fyrir þeim.  

Þegar börn eru á tónbabl stiginu syngja þau með talröddinni ásamt því að lítið samband er 

á milli söngs þeirra og tónlistarinnar sem þau heyra. Ástæðan fyrir því er sú að börnin 

hafa ekki lært að gera greinarmun á talrödd og söngrödd þrátt fyrir að hafa heyrt 

talröddina mun oftar en söngröddina. Börnunum vantar því hvatningu til þess að prófa 

söngröddina og finna hvernig hún virkar í stað þess að athuga einungis hvernig hún 

hljómar miðað við talröddina. En þrátt fyrir að börn séu hvött til þess að syngja gera þau 

sér ekki grein fyrir muninum á tal- og söngröddinni. Þegar börn eru á hrynbabl stiginu 

gera þau mismunandi hljóð og hreyfingar sem eru í óreglulegum takti.  

Börn sem eru á tónlistarbabl stiginu hlusta á tónlist en greina ekki hvað þau heyra á 

sérstakan hátt. Þess í stað hlusta þau einungis á einn eða tvo tóna og eiga það til að herma 

eftir þeim án þess að leggja einhvern skilning í tónlistina sem þau heyra. Þau börn sem 

ekki komast af tónlistarbabl stiginu áður en þau fá formlega kennslu fara á 

undirbúningsstig tónsæis en þau börn sem komast af því fara strax í að beita tónsæi (sbr. 

Tafla 1 og 2). Börn sem ekki hafa farið af stiginu ganga þannig í gegnum þrjár gerðir og 

sjö stig í undirbúningsstigi tónsæis en börn sem eru farin af stiginu ganga í gegnum átta 

gerðir og sex stig í tónsæi (Gordon 1997:39). 
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2.6  Undirbúningsstig tónsæis 

Börn fara alltaf í gegnum gerðir undirbúningsstigs tónsæis í ákveðinni röð og þróun 

tónlistarhæfni barna helst í hendur við það hversu mikla tónlistarörvun þau fá. Þar skiptir 

einnig máli að börnin heyri og upplifi tónlist sem auðveldar þeim að fara í gegnum þessar 

gerðir og stig. Þess ber að geta að hvert stig af undirbúningsstigi tónsæis er grunnurinn að 

því næsta sem kemur á eftir (Tafla 3)(Gordon 1997:30).  

Tafla 3. Gerðir og stig undirbúningsstigs tónsæis 

Gerðir Stig 

1. Aðlögun:  

Frá fæðingu og fram að 

tveggja til fjögurra ára aldurs 

taka börnin þátt og eru örlítið 

meðvituð um umhverfið sitt  

1. Meðtaka: Börnin heyra og safna tónum 

og hljóðum úr eigin umhverfi  . 

2. Handahófskennt svörun:  Börnin hreyfa 

sig, babla og svara þannig hljóðum 

umhverfisins á ómeðvitaðan hátt. 

3. Stefnuföst svörun: Börnin reyna að 

tengja saman eigin hreyfingu og tónbabl 

við hljóð eða tónlist umhverfisins.  

2. Eftirlíking:  

Frá 2.-4. ára til 3.-5. ára 

aldurs taka börnin meðvitað 

þátt þó svo að þau einblíni 

helst á umhverfið. 

1. Losun sjálflægni:   

2. Þetta stig er fyrra breytingarstigið í átt 

að tónsæi. Börnin gera sér grein fyrir að 

hreyfingarnar og tónbabl þeirra passa 

ekki við hljóðin úr umhverfinu.  

3. Kóðinn rofinn: Börnin herma á nokkuð 

nákvæman hátt eftir tónum og hljóðum 

úr umhverfinu og þá sérstaklega eftir 

tón- og hrynmynstrum. 
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4. Samlíking: 

Frá 3.-5 ára til 4.-6 ára aldurs 

taka börnin meðvitað þátt en 

hvert barn einblínir þó á sig 

sjálft. 

1. Sjálfsskoðun: Þetta stig er seinna 

breytingastigið í átt að tónsæi. Börnin 

skilja að skortur er á samhæfingu á milli 

söngs og öndunar annars vegar og milli 

söngls
2
 og hreyfingar hins vegar. 

Samhæfing: Börnin samhæfa söng og 

tóna við öndun og hreyfingar. 

(Gordon 1997:33) 

Börn geta farið af tónbabl eða hrynbabl stigi á mismunandi tímum en því fyrr sem þau 

fara af þessum tónlistarbabbl stigum því meiri líkur eru á að þau verði betri 

tónlistarunnendur í framtíðinni. Þau börn sem ekki komast af tónlistarbabl stiginu þurfa 

hjálp til þess að komast af því með leiðsögn frá foreldrum eða kennurum. Hins vegar 

verður mun erfiðara fyrir börnin, eftir því sem þau eru eldri, að komast af tónlistarbabl 

stiginu og fullorðnir einstaklingar sem ennþá eru á þessu stigi eiga á hættu að komast 

aldrei af því (Gordon 1997:13). Hins vegar er tilgangurinn með formlegri og óformlegri 

leiðsögn, hvort sem hún er skipulögð eður ei, alls ekki sá að neyða börn af tónlistarbabl 

stiginu áður en þau eru andlega og líkamlega tilbúin. Það myndi hafa slæm áhrif á 

tónlistarárangur barnanna í framtíðinni (Gordon 1997:13).  

Undirbúningsstigi tónsæis er skipt niður í þrjár mismunandi gerðir; aðlögun sem 

inniheldur þrjú stig, eftirlíking sem inniheldur tvö stig og samlíking sem inniheldur tvö 

stig. Af þessum þremur gerðum þá er aðlögun grundvöllurinn að undirbúningsstigi 

tónsæis því börn þurfa að hafa farið fyrst í gegnum gerðir aðlögunar áður en þau geta 

farið á stig eftirlíkingar. Að sama skapi þurfa börn að fara í gegnum gerðir eftirlíkingar til 

þess að geta þróað sig fullkomlega á stig samlíkingar. 

2.6.1  Aðlögun 

Gordon telur að því fyrr sem börn aðlaga sig að tónlistinni í menningu sinni því betra er 

það fyrir börnin. Þannig telur hann hentugast að áhrifin komi til áður en börnin eru komin 

of langt í tungumálaþróun sinni og tónlistin verður ekki lengur jafn stór hluti af lífi þeirra. 

Að mati Gordon þá verða börn að verða fyrir tónlistaráhrifum frá menningu sinni fyrir 

þriggja ára aldur því annars verður erfiðara fyrir þau að fara yfir á næstu gerð 

                                                           
2
 Söngl er þýðing á enska orðinu „chant“.. 
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undirbúningsstigs tónsæis, þ.e. gerð eftirlíkingar. Hins vegar er það ólíklegt að fimm ára 

börn sem komin eru stutt á veg í þróun sinni á tónlistarhæfni verði fyrir tónlistaráhrifum 

frá eigin menningu. Eftir því sem tónlistin sem börn heyra úr menningu sinni er 

fjölbreyttari og því meiri hvatningu sem þau fá til þess að meðtaka tónlistina því meira 

læra börnin.  

Mjög ung börn læra mest með því að heyra fullorðna syngja og raula tónlistina fyrir þau 

en ekki endilega þegar börnin sjálf syngja með. Oft virðist sem börn missi áhuga á því 

sem sungið er fyrir þau en það er hins vegar ekki raunin. Börn meðtaka flest þau hljóð 

sem þau heyra þrátt fyrir að hljóðið virðist ekki vekja hjá þeim neina athygli. Því verða 

foreldrar og aðrir uppalendur að gera einungis ráð fyrir einhvers konar svari (a response) 

en ekki hinu eina rétta svari (the response) frá barni sem verður fyrir tónlistaráhrifum frá 

menningu sinni. Uppalendurnir þurfa því að muna hver tilgangurinn með tónlistinni er í 

stað þess að einblína um of á athygli barnsins. Börn sem eru á fyrsta stigi aðlögunar 

bregðast við tónlistinni sem þau heyra í umhverfi sínu og eru þau oftast á þessu stigi frá 

fæðingu til 12 mánaða aldurs. Á öðru stiginu babla börnin og hreyfa sig jafnvel þó að það 

sé ekki í takt við það sem þau heyra. Börn á þessu stigi eru yfirleitt á bilinu eins til þriggja 

ára gömul. Á þriðja og síðasta stiginu af aðlögun babla börnin og hreyfa sig í takt við 

tónlistina sem þau heyra. Þar eru þau yfirleitt á aldrinum 18 mánaða til þriggja ára. Það 

skiptir máli að uppalendur sýni börnunum þolinmæði þegar þau fara í gegnum þessi stig 

því eins og áður hefur komið fram er aðlögun grundvöllurinn að undirbúningi tónsæis 

(Gordon 1997:34). 

2.6.2  Eftirlíking 

Sú þróun sem á sér stað þegar börn fara af stigum aðlögunar yfir á stig eftirlíkingar skiptir 

miklu máli fyrir tónlistarþróun þeirra. Því yngri sem þau eru þegar það gerist þeim mun 

betri færni öðlast þau við að herma eftir tónlistinni sem börnin heyra. Hins vegar þarf að 

gæta þess að börnin séu ekki of ung því þá er hætta á að þau hafi ekki orðið fyrir nógu 

miklum áhrifum frá tónlistinni í eigin menningu til þess að læra að líkja eftir tónlistinni 

sem þau heyra. Börn byrja snemma að herma eftir því sem þau heyra og sjá og með því 

læra þau að ákveðnu leyti á lífið. Ef að börn eru ekki fær um að herma eftir öðrum þá ná 

þau ekki að þróa sig áfram á stig samlíkingar. Hins vegar ber að geta þess að þó að börn 

séu komin á stig eftirlíkingar þá halda þau áfram að verða fyrir áhrifum frá tónlist í 

menningu sinni, alla sína ævi.  
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Fyrsta stigið í gerð eftirlíkingar er fyrra breytingarstigið af tveimur innan þeirra sjö stiga 

sem eru á undirbúningsstigi tónsæis. Þegar börn eru komin á fyrsta stig eftirlíkingar eru 

þau farin að þróa sig frá undirbúningsstigi tónsæis og tónlistarbabli í þá átt að beita 

tónsæi. Börnin fara að gera sér grein fyrir því að það sem þau syngja er líkt eða ólíkt því 

sem önnur börn eða fullorðnir syngja. Börnin færa sig frá því að sjá allt eingöngu út frá 

sjálfum sér og fara að geta borið eigin söng saman við söng annarra. Sú færni skiptir 

miklu máli í frekari þróun barna á undirbúningsstigi tónsæis. Börnin gera sér grein fyrir 

að þau þurfa að hafa samskipti við aðra sem er mikilvægt til þess að þau nái 

nauðsynlegum hæfileikum til að komast á fimmta stig í undirbúningsstigi tónsæis. Það 

stig er annað stigið í gerð eftirlíkingar og þar byrja börnin að herma á nokkuð nákvæman 

hátt eftir tón- og hrynmynstrum sem önnur börn eða fullorðnir syngja. Eftirlíkingin gefur 

börnunum tækifæri á að uppgötva tónlistina sem þau heyra í umhverfi sínu og menningu. 

Það verður til þess að á þessu stigi fara börnin að þekkja og greina á milli tón- og 

hrynmynstra þegar þau herma eftir þeim. Mikilvægt er að börnin fái að heyra fjölbreytt 

tón- og hrynmynstur til þess að þau þekki ólíkar gerðir tón- og hrynmynstra. En eins og 

það er mikilvægt að börnin heyri og flytji mismunandi lög og hrynmynstur í mismunandi 

tóntegundum þá er það ekki síður mikilvægt að þau syngi lög sem eru alltaf í sömu tón- 

og hryntegund. Hið sama gildir með hrynmynstrin, þ.e. mikilvægt er að börn heyri og 

flytji mismunandi hrynmynstur í mismunandi hraða ásamt því að börnin fari oft með 

sömu hrynmynstrin í sama hraða. Gordon ráðlagði uppalendum að taka tón- og 

hrynmynstrin upp á meðan börnin fluttu þau til þess að börnin gætu hlustað á þau aftur og 

aftur. Með þessari aðferð taldi hann að börnin myndu þekkja lögin aftur þó svo að þau 

væru ekki í sömu tóntegund eða hraða (Gordon 1997:36). 

2.6.3  Samlíking 

Fyrsta stigið í gerð samlíkingar er seinna breytingarstigið innan þeirra sjö stiga sem eru í 

undirbúningsstigi tónsæis. Á þessu stigi átta börn sig á skortinum á samhæfingu söngs og 

öndunar annars vegar og milli söngls og hreyfingar hins vegar.Ef að börnin öðlast ekki 

þennan skilning þá ná þau ekki að fara nægilega yfir á seinna stigið í gerð samlíkingar 

sem er sjöunda og seinasta stigið í undirbúningsstigi tónsæis. Ef að sú verður raunin hjá 

börnunum þá verða þau ekki nógu vel undirbúin til þess að taka þátt í athöfnum þar sem 

beita þarf tónsæi þegar þau fara af tónlistarbabl stiginu. Seinna stigið í gerð samlíkingar 

er mikilvægt vegna þess að á því þá læra börnin á meðvitaðan hátt og með nokkurs konar 

nákvæmni að samræma það sem þau syngja við vöðvahreyfingar sínar. Þannig samræmir 
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barnið öndun sína við þyngd og hrynjanda vöðvahreyfinganna á meðan það flytur bæði 

tón- og hrynmynstur. Með því að nota stóru vöðvana í bland við röddina gera börnin sér 

grein fyrir nótnagildunum um leið og þau flytja tón- og hrynmynstur í kunnuglegum tón- 

og hryntegundum (Gordon 1997:37). Ef að börnin gera sér grein fyrir þessu þá hafa þau 

náð að þróast frá undirbúningsstigi tónsæis yfir á það stig að geta beitt tónsæi. Þannig 

hafa þau þróað með sér það sem þau þurfa til þess að læra að flytja tónlist með meiri 

nákvæmni hvort sem þau nota röddina eða annað hljóðfæri. Að sama skapi geta þau lært 

að aðlaga tónhæð og hraða eigin flutnings við það sem aðrir flytja. Með tímanum fara 

börnin að njóta tónlistarinnar ásamt því að skilja hana betur með því að beita tónsæi. Að 

mati Gordon gera þeir einstaklingar sem læra að beita tónsæi á meðan þeir eru á 

barnsaldri meiri kröfur til tónlistar og tónlistarflutnings heldur en þeir einstaklingar sem 

ekki læra að beita tónsæi (Gordon 1997:37). 
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3   Maria Montessori 

Maria Montessori fæddist árið 1870 í bænum Chiaravalle á Ítalíu og er hún þekktust fyrir 

kenningar sínar um uppeldi ungra barna í skólum. Montessori var fyrst kvenna á Ítalíu til 

að útskrifast með læknispróf árið 1896 og í gegnum starf sitt sem læknir vaknaði áhugi 

hennar á því hvernig börn læra (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 2005:33). 

Það varð til þess að hún sneri sér að því að vinna með börnum og menntaði sig í sálfræði 

og heimspeki. Árið 1907 stofnaði Montessori skólann Hús barnanna (Casa dei Bambini) 

átti hún eftir að þróa kennsluaðferðir, námstæki og hina frægu Montessori aðferð. 

Maria Montessori var tilnefnd til friðarverðlauna Nóbels þrjú ár í röð; 1949, 1950 og 

1951 áður en hún lést árið 1952. En þrátt fyrir andlát Montessori hafa kenningar og 

hugmyndir hennar um uppeldi ungra barna lifað áfram og sér ekki fyrir endann á því. 

3.1  Hugmyndafræði 

Hugmyndafræði Montessori hefur í gegnum tíðina notið mikilla vinsælda þar sem stuðst 

er við kenningar og kennsluaðferðir hennar um allan heim. Í hugmyndum sínum sækir 

hún innblástur til framsækinna evrópskra uppeldisheimspekinga líkt og Rousseau, 

Pestalozzi, Seguin og Itard. Þar leggur Montessori áherslu á að börn hafi meðfædda 

greind og hæfileika til þess að læra. Börn taldi hún vera viljug til þess að læra í gegnum 

leik og starf og lýsti þeim sem virkum og fróðleiksþyrstum einstaklingum (Edwards 

2002:5).  

Í uppeldishugmyndum Montessori er eðlisþroskunarhugtakið frumlegur og miðlægur 

þáttur. Hugtakið byggist á því að hvert barn hefur einstaklingsbundið þróunarmynstur og 

er eðlisþroski barna háður því að þroskamynstrið verði að veruleika. Til þess að barnið 

nái að þroskast sem best þarf uppalandinn að gæta þess að umhverfi barnsins sé 

þroskavænlegt og námstæki séu til staðar (Myhre 2001:181). Með þessi atriði að 

leiðarljósi setti Montessori fram uppeldiskenningu sína. 

3.2  Montessori aðferðin 

Kenning Montessori eða Montessori aðferðin byggist að mestu leyti á reynslu barnsins, 

þ.e. að barnið upplifi sjálft. Þar er áhersla lögð á að koma í veg fyrir aðgerðarleysi barna 

því mikilvægt er að börn hafi eitthvað fyrir stafni. Uppeldi barnanna skal því miðast að 

því að vera vel skipulagt til þess að ýta undir vilja barnanna til þess að læra (Aðalbjörg 
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Sigurðardóttir 1919:141-149). Montessori trúði á hið góða í barnssálinni og taldi að unnt 

væri að ná fram hinu besta í fari og þroska barna með því að haga umhverfi þeirra á réttan 

hátt. Þannig ættu börn að fá námstæki og einstaklingsmiðuð verkefni til þess að 

þroskaþættir þeirra geti þróast á eðlilegan hátt án stöðugra leiðbeininga frá kennurum 

(Valborg Sigurðardóttir 1952:42). Montessori lagði einnig áherslu á að innleiða vísindi 

inn í skólastarfið þar sem börnin réðu sjálf vali sínu á viðfangsefnunum. Sú staðreynd að 

börnin fái að velja sjálf hvað þau læra hverju sinni stuðlar að þroska þess á skynjun og 

hreyfingu. Þannig ætti uppeldið að miðast út frá einstaklingnum sjálfum. Að sama skapi 

taldi Montessori að börn ættu að uppgötva sjálf aðferðina við úrlausn þess verkefnis sem 

þau glímdu við hverju sinni (Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:34-35). 

Í kenningu sinni um næmisskeið segir Montessori (1971:60):  

„Börn ganga í gegnum tiltekin skeið í þróuninni, þar sem hæfileikar og tækifæri 

koma í ljós, sem seinna hverfa aftur. Þetta er ástæða þess að þau á vissum tíma á 

ævinni sýna mikinn, já undraverðan áhuga á vissum hlutum og athafnasemi, áhuga 

sem ekki er að finna síðar, þótt leitað sé“. 

Í vinnu sinni með börnum sá Montessori að börn upplifa sérstök fyrirbæri sem hún kýs að 

nefna næmisskeið. Þar laðast börnin að ákveðnum umhverfisþáttum en þó aðeins í stuttan 

tíma þar til næsta skeið tekur við. Tilgangur hvers næmisskeiðs fyrir sig er að hjálpa 

börnunum að öðlast ákveðna hæfileika eða persónueinkenni sem nauðsynleg eru fyrir 

þroska þeirra. Þegar börnin tileinka sér nýja hæfileika tekur við nýtt skeið með næmi sem 

leiðir af sér nýjar þarfir. Seinna hverfur þetta ákveðna næmi og nýtt skeið hefst á ný. Eitt 

næmiskeið myndar því grundvöll fyrir því næsta og börn sýna með atferli sínu og vali á 

viðfangsefni á hvaða næmisskeiði þau eru stödd (Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:34). 

Samkvæmt Montessori eiga börn að vera í blönduðum aldurshópum á leikskólum. 

Ástæðan fyrir því er að þannig þroskast þau félagslega og tilfinningalega á því að 

umgangast yngri og eldri börn (Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:36). Montessori taldi því 

hentugast að skipta börnunum upp í hópa þar sem börn á svipuðu reki flokkuðust saman. 

Aldursskiptingin skyldi því miðast við 0-3 ára, 3-6 ára, 6-9 ára, 9-12 ára og 12-14 ára 

hópa.  

Það umhverfi sem börn starfa í þarf að bjóða upp á möguleika til örvunar, athugana og 

reynslu. Húsgögnin eiga að vera í stærð barnanna og umhverfið litríkt, snyrtilegt og 

notalegt. Með þessu taldi Montessori að börnin lærðu af reynslu sinni um efni og eðli 
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hlutanna. Þar af leiðandi ættu allir hlutir að vera sambærilegir venjulegu heimili, þ.e. glös 

og diskar úr postulíni en ekki úr óbrjótanlegu efni (Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:36).  

Montessori aðferðin leggur líkt og áður hefur komið fram áherslu á að börn læri með því 

að upplifa og að þau noti rétt námstæki sér til stuðnings (McDonald og Simons 1989:33). 

Skipulagning starfsins í skólum sem kenna eftir aðferð Montessori byggist á fjölþættu 

námstækjakerfi og formfestum námsaðferðum sem eiga við sérhvert námstæki. Þessi 

námstæki eru ætluð fyrir börn á aldrinum tveggja til sex ára. Börnin leika sér að 

námstækjunum eftir settum reglum þar sem þau velja námstækið og ráða hversu lengi þau 

vinna með það. Námstækin og verkefnin eru hönnuð til þess að hvetja börn til þess að 

starfa sjálfstætt ásamt því að þroska skynjanir og hreyfitækni þeirra. Þeim verkefnum sem 

börnin vinna er hægt að skipta í þrennt, þ.e. hreyfiverkefni, skynjunarverkefni og verkefni 

sem ná til undirstöðuatriða í skólanámsgreinum, sbr. lestur, skrift og reikningur (Valborg 

Sigurðardóttir 1952:43). 

Hlutverk leiðbeinandans samkvæmt Montessori aðferðinni er að haga umhverfinu á þann 

hátt að það virki örvandi á börnin. Þannig þurfa verkefni og námstæki að vera á 

sýnilegum stað þar sem börnin hafa aðgang að þeim. Leiðbeinandinn hjálpar börnunum 

að nota námstækin á réttan hátt í samræmi við verkefnin sem þau hafa valið sér. 

Mikilvægt er að börn fái næði til þess að þróa sig áfram við eigin vinnu án þess að 

leiðbeinandi hafi of mikil afskipti af vinnu þeirra. Að sama skapi þarf leiðbeinandinn að 

bera virðingu fyrir persónu barnanna og sýna þolinmæði, ástúð, traust og trú á getu þeirra 

(Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:36).  

3.3  Námstæki  

Montessori hannaði fjölda námstækja sem fyrst og fremst eru ætluð til þess að aðstoða 

börnin við að vinna sjálfstætt. Tækin eru þannig hönnuð með sérstöku þroskamarkmiði í 

huga og koma til móts við innri þörf barna til þess að þroskast ásamt því sem þau geta 

haldið athygli og einbeitingu barnanna (Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:34). Börnin 

velja því og meta auk þess sem þau framkvæma með því að athuga og bera saman hluti. 

Þannig hugsa þau sjálfstætt og einbeita sér að þeim verkefnum sem mesta athygli vekja. 

Annað áhugavert atriði sem vert er að geta er að börnin leiðrétta eigin villur og þar af 

leiðandi er aldrei vafi, að þeirra mati, hvenær þau hafa náð árangri í námi. Við þessa 

vinnu eykst sjálfstraust barnanna auk þess sem þau fá hvatningu til þess að læra meira 

(Guðrún Friðgeirsdóttir o.fl. 2005:34).   
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Námstæki Montessori eru vönduð, snyrtileg og aðlaðandi auk þess sem að þau eru í 

björtum litum. Meðal þeirra námstækja sem Montessori hannaði eru viðarkubbar til 

uppröðunar, form í mismunandi litum og stærðum, púsluspil o.fl. (Mynd 1).                                               

 

Mynd 1: Námstæki hönnuð af Montessori (Ohdeedoh home. Design. Children. 2009). 

Líkt og Montessori hélt fram að námstækin myndu aðstoða börnin við að vinna sjálfstætt 

þá taldi hún þau ekki síður mikilvæg í tónlistarnámi ungra barna. Því hannaði hún sérstök 

tónlistarnámstæki eða hljóðfæri til þess að virkja og örva skynfæri barna. Að mati 

Montessori átti tónlistarnám barna ekki einungis að ganga út á það að syngja lög heldur 

ættu börn einnig að skynja innihald tónlistarinnar. Þar af leiðandi taldi hún að það væri 

jafn mikilvægt að búa til hljóðfæri eins og að búa til tónlist (Montessori 1964:206). 

Bjölluhljóðfæri er eitt þessara hljóðfæra Montessori og gefur frá sér bæði sterk og veik 

hljóð sem notuð eru til þess að æfa börn í að greina tóna. Bjöllurnar, sem allar eru eins í 

útliti, eru búnar til úr málmi og standa á viðarborði (Mynd 2). Hægt er að færa þær til á 

borðinu en mismunandi hljóð koma frá hverri og einni bjöllu og mynda krómatískan 

tónstiga. Börnin finna þá tóna sem eru líkir, þ.e. nálægir hvor öðrum, og raða þeim aftur á 

viðarborðið til þess að búa til tónstiga og tónmynstur (McDonald o.fl. 1989:33). 

 

Mynd 2: Bjölluhljóðfæri (San Jose Montessori School). 

Montessori hannaði einnig nokkurs konar hljómborð þar sem diskar táknuðu nóturnar 

sem hjálpuðu börnum að breyta tónum í nótnatákn. Tréstafir höfðu svipuð áhrif þar sem 

lengri stafirnir táknuðu löngu tónana og styttri táknuðu stuttu eða hröðu tónana (Mynd 3). 

Börnin gátu því notað hljóðfærin sjálf án þess að þurfa mikla handleiðslu kennara sinna 

(McDonald o.fl. 1989:33).  
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Mynd 3: Tréstafir (Montessori Education). 

3.4  Tónlistarnámskrá Montessori 

Montessori hefur haft mikil áhrif á kennsluaðferðir í tónlist og þrátt fyrir að hafa ekki sett 

fram sérstaka kenningu um það hvernig börn læra tónlist þá hafði hún sterkar hugmyndir 

um tónlist og tónlistarkennslu. Þannig setti hún fram tónlistarnámskrá fyrir skólann sinn, 

Hús barnanna, sem innihélt hugmyndir um það hvernig börn ættu að læra og upplifa 

tónlist. Námskráin samanstóð því af verkefnum bæði fyrir einstaklings- og hópupplifun á 

tónlist. Montessori taldi nauðsynlegt að börn skyldu fá tækifæri til þess að þróa 

tónlistarhæfileika sína sem og aðra hæfileika sem þau búa yfir. Þannig þurfa börnin að 

kynnast því sem býr að baki tónlistinni og til þess þarf að örva skilningarvit þeirra. Að 

mati Montessori greindu börn hrynjanda tónlistarinnar betur en laglínuna og því lagði hún 

áherslu á að börnin myndu ekki eingöngu syngja eða spila tónlistina heldur einnig dansa 

og hreyfa sig við hana (Kirk 2006:21). Verkefnin í námskrá Montessori voru af ýmsum 

toga og þau þjálfuðu börnin í hlustun, hljóðfæraleik og söng og hrynhreyfingum 

(McDonald o.fl. 1989:142). Þegar börn þjálfa hlustun þá gera þau verkefni með 

hljóðfærin sem þjálfa þau í að greina sterk og veik hljóð í sundur. Þannig er verið að 

þjálfa heyrnina til þess að börnin geri greinarmun á því þegar tónninn fer upp eða niður 

og hvort tónarnir og hljóðin séu sterk eða veik (Kirk 2006:21). Þegar börn vinna með 

bjölluhljóðfærin (Mynd 2) þá þjálfa þau sig í því að greina í sundur hljóðin og setja 

mismunandi hljóð saman með því að prufa sig áfram og búa til hljóð og laglínur 

(McDonald o.fl. 1989:143). Líkt og námskráin gerir ráð fyrir hópsöng þá er einnig gert 

ráð fyrir að börnin syngi ein á meðan þau eru við vinnu sína. T.d. þegar þau raða 

bjöllunum saman, þá syngja þau oft tónstigann og bera hann saman við hljóðin frá 

bjöllunum til þess að mynda réttan tónstiga. (McDonald o.fl. 1989:143).  

Montessori flokkaði hrynæfingar saman við verkefni þar sem börn nota vöðvakraft við 

daglega iðju líkt og að ganga, anda og tala (Montessori 1964: 138). Börnin byrja á því að 

læra hreyfingu með svokallaðri línugöngu en þá ganga börnin eftir línum sem teiknaðar 
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eru á gólfið. Markmiðið með línugöngunni er að hreyfingar barnanna séu frjálsar ásamt 

því að börnin haldi góðu jafnvægi og beri sig fallega. Hreyfingarnar verða hins vegar ekki 

að hrynhreyfingum fyrr en búið er að bæta tónlist við þær. Þá hreyfa börnin sig um leið 

og þau hlusta á tónlistina. Með tímanum fara börnin að bregðast við því sem gerist í 

tónlistinni, t.d. halda þau sömu stöðu lengur ef það kemur löng nóta. Með hreyfingum 

sínum sýna þau skilning á niðurlagi, styrkleikabreytingum og stemningu í tónlistinni. 

Línugangan þjálfar því ekki einungis hrynskynjun barnanna heldur einnig sönghæfileika 

þeirra þar sem að börnin fara ósjálfrátt að syngja með tónlistinni án þess að þeim sé 

leiðbeint (McDonald o.fl. 1989:144). 

Líklega er ekki hægt að heimfæra Montessori aðferðina að fullu við tónlistarkennslu 

einkum vegna þess að leiðbeinandinn spilar stærra hlutverk í tónlistarkennslu en í öðrum 

námsgreinum. Að sama skapi geta börn ekki unnið jafn sjálfstætt í tónlist líkt og tíðkast í 

öðrum námsgreinum. Ástæðan fyrir því er sú að sundurgreining hljóða og tóna krefst 

algjörrar þagnar og þar sem að margir eru að vinna að mismunandi hlutum þá er 

ómögulegt að fá þögn til þess að æfa heyrnina. Að mati Montessori var jafn mikilvægt 

fyrir börn að læra að þekkja þögnina eins og að þekkja hljóð og tóna. Því ef að börnin 

gera sér grein fyrir þögninni þá heyra þau margt sem þau myndu annars ekki heyra, t.d. 

andardrátt, tif í klukku o.fl. ásamt því sem þau æfa einbeitingu sína (Montessori 

1964:209).  

4   Samanburður á hugmyndum Gordon og Montessori 

Nú þegar gert hefur verið grein fyrir hugmyndum Gordon og Montessori um 

tónlistaruppeldi ungra barna er næsta skref að bera þær saman. Rauði þráðurinn í 

hugmyndum Gordon og Montessori er að börn fái að upplifa tónlist með því að prófa sig 

áfram án þess að uppalendur hafi of mikil áhrif á börnin. Að vísu eru hugmyndir Gordon 

um lítil afskipti uppalenda aðeins sambærilegar hugmyndum Montessori að takmörkuðu 

leyti. Þannig eru hugmyndir Gordon um að börn fái formlega og óformlega kennslu til 

fimm ára aldurs sambærilegar við hugmyndir Montessori en eftir fimm ára aldurinn telur 

Gordon að formleg kennsla skuli byrja. Þá fara uppalendur að hafa mun meiri áhrif á 

börnin en áður sem er frábrugðið hugmyndum Montessori um lítil sem engin áhrif 

uppalenda. 

Annað sambærilegt atriði í hugmyndum fræðimannanna tveggja er hlustun barna. 

Hlustunin er mikilvægur þáttur þar sem að tónlistarupplifun barna byggist að mestu leyti 
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á því að börn hlusta og greina hljóðin sem þau heyra. En þrátt fyrir að bæði Gordon og 

Montessori hafi verið sammála um það að hlustunin sé mikilvæg í tónlistaruppeldi barna 

þá studdust fræðimennirnir við ólíkar aðferðir til að ná þessum markmiðum sínum fram. 

Montessori lagði þannig mikla áherslu á að börn notuðu hljóðfæri eða námstæki til þess 

að læra að greina tón- og hrynmynstur auk þess sem að hún taldi að börn þyrftu einnig að 

kunna að meta þögnina til þess að geta þróað hlustunina. Aðferð Gordon var hins vegar sú 

að börn ættu að læra að syngja tón- og hrynmynstrin áður en þau yfirfærðu mynstrin yfir á 

hljóðfæri og nótur.  

Hugmyndir Gordon um tónlistaruppeldi ungra barna eru mun ítarlegri en hjá Montessori 

sem fjallaði meira um almennt uppeldi ungra barna auk tónlistarkennslu að hluta til. 

Hlutverk uppalenda er þar af leiðandi meira í hugmyndum Gordon en Montessori og þá 

sérstaklega eftir fimm ára aldur þegar uppalendur ráða hvaða verkefni skulu lögð fyrir 

börnin. Gordon heldur því einnig fram að ekki sé hægt að bæta við grunntónlistarhæfni 

barna eftir níu ára aldur og allt sem þau læra fyrir þann tíma sé grunnurinn að 

tónlistarafrekum þeirra í framtíðinni. Hins vegar var Montessori á þeirri skoðun að börn 

öðlist ákveðna hæfileika eða persónueinkenni á sérstökum næmisskeiðum sem 

nauðsynleg væru fyrir þroska þeirra. 

Áhrif hugmynda Gordon og Montessori má sjá víðsvegar í tónlistaruppeldi ungra barna 

nú til dags. Margir leiðbeinendur og uppalendur starfa eftir hugmyndum þeirra auk þess 

sem fræðimenn hafa tileinkað sér boðskap þeirra í kenningum sínum. Í heildina litið má 

því segja að hugmyndir Gordon og Montessori hafi veitt mönnum nýja sýn á mikilvægi 

þess að börn læri að skynja byggingu tónlistar. Því má með sanni segja að hugmyndir 

þessara merku fræðimanna gegni lykilhlutverki í nútímalegu tónlistaruppeldi ungra barna. 
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5   Heildstæð stefna í tónlistaruppeldi ungra barna 

Eftir að hafa borið saman hugmyndir Gordon og Montessori um tónlistaruppeldi er 

tilvalið að sameina það besta frá báðum fræðimönnum til þess að mynda heildstæða 

stefnu í tónlistaruppeldi ungra barna frá fæðingu til 5 ára aldurs. 

Líkt og Gordon tel ég mikilvægt að byrja tónlistaruppeldi barna snemma og að börn 

upplifi fjölbreytta tónlist strax frá fæðingu. Með því verður tónlistarþroski barnanna 

mestur og meiri líkur eru á að þau kynnist fjölbreyttum tónlistarstílum í stað þess að 

einblína á eina tegund tónlistar. Hins vegar tel ég að meginmarkmiðið með tónlistariðkun 

barna sé að efla skilning þeirra á byggingu tónlistar með því að þjálfa tónheyrn þeirra. 

Þannig er mikilvægt að börnin læri tónlistina fyrst í gegnum eyrun áður en þau fara að 

yfirfæra hana yfir á hljóðfæri og nótur. Að mínu mati eiga börn að fá tækifæri til þess að 

iðka tónlist á eigin forsendum og því mikilvægt að þau hafi aðgang að hljóðfærum í eigin 

umhverfi. 

Söngur skipar stóran sess í lífi barna og því ættu uppalendur að nota hann sem mest við 

iðkun tónlistar með börnunum sínum. Hentugt er að flétta sönginn inn í daglega iðju 

barna til þess að þau læri að þekkja og nota söngrödd sína. Samtímis þjálfa þau 

tónheyrnina við hlustun á tón- og hrynmynstrum sem börnin heyra í tónlistinni. 

Endurtekningar á sömu lögunum eru góðar því börn hafa gaman af tónlist sem þau þekkja 

og með tímanum læra þau lögin auk þess að syngja og hreyfa sig í takt við tónlistina. 

Fyrst um sinn er aðeins gert ráð fyrir að börnin læri að greina í sundur háa og lága tóna 

og sterka og veika tóna. Þegar börnin eru orðin eldri, ca. tveggja til þriggja ára, þá eru 

gerðar meiri kröfur til þeirra um að læra að syngja lög og hrynmynstur. 

Þegar börn heyra tónlist byrja þau að hreyfa sig við hana og mikilvægt er að virkja þessa 

hreyfiþörf þeirra. Þannig þarf að hvetja börnin til þess að dansa og hreyfa sig við 

tónlistina en uppalendur gegna þar ákveðnu hlutverki. Þeir eiga að dansa við og með 

börnum sínum þannig að börnin fái tilfinningu fyrir takti tónlistarinnar, t.d. þegar 

uppalendur taka börnin í fangið og dansa með þau. Börnum finnst gaman að leika sér og 

því eru hreyfileikir með tónlistinni tilvaldir fyrir börn á þessum aldri. Segja má að 

leikirnir hafi ekki einungis skemmtanagildi því þeir þroska einnig tónlistarskyn barnanna, 

þ.e. taktskyn, heyrnarskyn, formskyn og söng. Auk þess örva þeir hreyfiþroska barnanna 

og hjálpa þeim að ná valdi á líkama sínum og þjálfa samhæfingu hreyfinga og skynfæra. 
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Mörg sönglög bjóða upp á að nota hreyfingar með til þess að gera lagið skemmtilegra. 

T.d. er lagið klappa saman lófunum hentugt þar sem börnin fá æfingu í að syngja lagið 

auk þess sem þau þróa hreyfingar sínar við að klappa í takt. Eftir því sem börnin eldast er 

hægt að fara í erfiðari og flóknari hreyfileiki sem reyna ekki bara á hreyfi- og 

tónlistarþroska barnanna heldur einnig vitsmunaþroska þeirra. Höfuð, herðar, hné og tær 

er dæmi um sönglag þar sem að börn þurfa að nota hreyfi-, tónlistar- og vitsmunaþroska 

sinn. Hægt er að láta börn nota alls konar hluti um leið og þau hreyfa sig t.d. slæður, trefla 

o.fl. sem þau geta hreyft í takt við tónlistina. Í gegnum hreyfingarnar fá börnin tilfinningu 

fyrir rytmanum í tónlistinni sem þau hlusta á. Einnig er mikilvægt að börn fái tækifæri til 

þess að umgangast hljóðfæri, spila á þau og kynnast lifandi hljóðfæraleik. Til þess þurfa 

þau að kynnast bæði hefðbundnum hljóðfærum, sbr. trommum, gítar, hristum, stöfum 

o.fl., og óhefðbundnum hljóðfærum, sbr. skeiðar, pottar, pönnur o.fl.  

Ef hugmyndir Gordon og Montessori eru skoðaðar í samhengi má greina mikilvægi þess 

að börn fái mismunandi leiðsögn eftir aldri. Yngstu börnin, þ.e. frá fæðingu og að 18 

mánaða aldri fá óformlega leiðsögn þar sem þau ráða hversu mikinn þátt þau taka í 

tónlistariðkuninni. Þrátt fyrir það er mikilvægt að uppalendur haldi áfram að syngja, spila 

og dansa fyrir börnin jafnvel þó að börnin sýni ekki mikil viðbrögð við því sem verið er 

að gera. Þátttaka barnanna verður svo meiri eftir því sem að tónlistarþroski þeirra þróast. 

Börn á aldrinum 18 mánaða til þriggja ára fá bæði formlega og óformlega leiðsögn þar 

sem uppalendurnir gegna stærra hlutverki en áður. Hið sama gildir um börn á aldrinum 

þriggja til 5 ára sem fá formlega leiðsögn þar sem að uppalendur ákveða sérstaklega hvað 

þeir ætla að gera með börnunum án þess að krefjast sérstakra viðbragða þeirra. Þannig 

ráða börnin sjálf hvort þau taki þátt eða ekki í tónlistariðkuninni. Eftir 5 ára aldurinn ættu 

uppalendur að byrja á formlegri kennslu með því að ákveða sérstaklega hvað þeir ætla að 

kenna börnunum og gera ráð fyrir því að börnin svari á ákveðinn hátt. Á þessu stigi 

skiptir miklu máli að neyða börnin ekki til þess að taka þátt í tónlistariðkuninni, þ.e. þau 

eiga að fá að ráða sjálf hvort þau taka þátt eða ekki.  

Með því að haga tónlistaruppeldi á þennan hátt fá börn að upplifa tónlist á fjölbreyttan 

máta í  gegnum söng, hreyfingu og hljóðfæraleik. Að mínu mati er það hins vegar 

mikilvægast af öllu að börn öðlist nægilegan skilning á tónlist til þess að þau geti notið 

alls þess sem tónlistin hefur upp á að bjóða. 
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6   Lokaorð 

Þegar hugmyndir Gordon og Montessori eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru báðar 

byggðar á sömu grunnhugmyndinni, þ.e. að börn fái að upplifa tónlist með því að prófa 

sig áfram. Aftur á móti þá fjalla fræðimennirnir tveir um þroska barna út frá ólíkum 

forsendum. Þannig fjallar Gordon einungis um tónlistarþroska en Montessori fjallar 

heildrænt um þroska barna.Til þess að notast við hugmyndir Montessori í tónlistaruppeldi 

þarf því að skoða hvernig grunnhugmyndir hennar eru útfærðar í kennslu tónlistar. En 

þegar þessar hugmyndir Gordon og Montessori eru skoðaðar í samhengi kemur í ljós að 

hægt er að veita börnum eitt það besta tónlistaruppeldi sem völ er á. Til þess þarf að 

tileinka sér það besta úr báðum aðferðum því ef að börn geta skilið byggingu 

tónlistarinnar ásamt því að kynnast henni út frá eigin forsendum eru meiri líkur á að þau 

séu fær um að upplifa allt það sem tónlistin hefur upp á að bjóða. 
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