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1. Ágrip 
 

Öll börn hafa gaman af því að syngja og læra nýjar vísur. Vísur hafa mikið 

skemmtanagildi þar sem þær segja oft stuttar sögur um skemmtilega atburði, persónur 

eða dýr. Þeim fylgja oft leikir og hreyfingar sem börn hafa sérstaklega gaman að. Auk 

þess eru þær mjög lærdómsríkar því þær efla orðaforða barna, stuðla að sterkari 

hljóðkerfisvitund og auka við þekkingu þeirra svo eitthvað sé nefnt. Tilgangur þessa 

verkefnis var að gera vísur aðgengilegar fyrir foreldra og aðra sem vilja syngja með 

börnum. Við ákváðum því að setja upp vef með barnavísum þar sem hægt væri að fletta 

upp textum ýmissa vísna auk þess sem hægt yrði að hlusta á þær sungnar. Í þessari 

greinargerð verður fjallað um mikilvægi þess að börn fái að kynnast vísum. Vísað verður 

í heimildir og rannsóknir sem styðja við það að kenna ungum börnum vísur, þar sem slíkt 

hefur áhrif á marga þætti í þroska þeirra og uppeldi, auk námsframvindu þeirra seinna 

meir.  
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2. Formáli 

 

Hugmyndin að vísnavefnum kviknaði þannig að önnur okkar átti í erfiðleikum með að 

aðstoða dóttur sína sem var að læra vísur í leikskólanum. Dóttirin kom heim raulandi bút 

úr einhverri vísu og fannst móður hennar eðlilegt að ýta undir þann áhuga sem hún sýndi 

vísunni með því að syngja hana með henni. Oft gat hún það ekki þar sem hún mundi 

annað hvort ekki textann eða lagið. Móðirin ákvað því að leita að vísum á netinu en 

komst að því að fáar vísur var þar að finna. Ef þær voru til staðar þá var eingöngu texti 

þeirra en enginn söngur með. Það dugði hreinlega ekki til og út frá því er vefurinn 

unninn. 

Við gerð þessa verkefnis fengum við hjálp frá góðu fólki og viljum við hér með 

koma á framfæri þakklæti til þessara aðila. Fyrst ber að nefna Hjalta Stefán Kristjánsson 

sem sá um undirspil í öllum vísunum og söng nokkrar af þeim auk þess sem hann 

hljóðritaði þær. Eyrúnu Arnarsdóttur viljum við þakka fyrir söng en hún söng flestar 

vísurnar. Salvöru Gissurardóttur þökkum við fyrir tæknilega aðstoð og síðast en ekki síst 

Rannveigu Oddsdóttur leiðsagnarkennaranum okkar fyrir skýrar og góðar ábendingar við 

gerð verkefnisins. 
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4. Inngangur 

 

Að syngja vísur með börnum er mjög góð leið til að eiga með þeim notalega og 

skemmtilega samverustund. Flest ef ekki öll börn hafa gaman af vísum og njóta þess að 

syngja og dansa. Eins finnst þeim sérstaklega skemmtilegt ef vísunum fylgja ákveðnar 

hreyfingar eða leikir. Vísur fela líka í sér ýmsan fróðleik og eru mjög lærdómsríkar.  

Mikilvægt er þó að foreldrar og aðrir geri sér grein fyrir hve gott sé fyrir börn að læra 

vísur því það eflir málþroska, eykur orðaforða, skilning og þekkingu auk þess sem það 

styrkir hljóðkerfisvitundina. Allir þessir þættir eru nauðsynlegur grunnur þegar kemur að 

lestrarnámi barna. 

Öll viljum við að börnunum okkar vegni sem best í lífinu, sama hvort það snýr að 

menntun, íþróttaiðkun, tónlistarnámi eða hverju sem börnin okkar taka sér fyrir hendur. 

Nám reynist ekki öllum jafn auðvelt og er það á ábyrgð foreldra að styðja við nám barna 

sinna. Það er þeirra hlutverk að sjá til þess að börnin séu í stakk búin til að takast á við 

það nám sem framundan er og hafi góðan grunn. Flestir foreldrar eru tilbúnir að leggja 

sig fram til að veita börnum sínum þann stuðning sem þau þurfa. Myndi það eflaust þjóna 

þörfum margra foreldra ef upplýsingar væri að finna á netinu um hvernig best væri að 

veita þennan stuðning. Með það að leiðarljósi ákváðum við að setja upp barnavísnavef, 

sem nýst getur til dæmis foreldrum sem vilja eiga góða samverustund með börnum sínum 

og styðja um leið við nám þeirra, þar sem barnavísur spila svo mikilvægt hlutverk í 

uppeldinu. Vefurinn inniheldur um 50 barnavísur  úr ýmsum áttum, slóðin á hann er 

https://barnavisur.wikispaces.com/. Hugmyndin að baki verkefninu er sú að hægt sé með 

auðveldu móti að nálgast vísur, annað hvort til að rifja upp gamlar vísur eða finna nýjar 

til að syngja með börnum. Hér verður fjallað á fræðilegan hátt um efnið þar sem stuðst 

verður við rannsóknir og aðrar heimildir sem styrkja grundvöll þess að kenna börnum 

vísur.  
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5. Fræðilegur bakgrunnur 

 

5.1. Vísur 

Flest börn hafa gaman af allskyns vísum. Þær hafa mikið skemmtanagildi og eru ekki 

síður lærdómsríkar. Mörgum vísum fylgja ákveðnar hreyfingar og leikir sem börn hafa 

mjög gaman af. Hreyfingar eru meðal annars notaðar til að festa vísurnar í minni og gera 

þær áhugaverðari. Auk þess þjálfa hreyfingarnar bæði gróf- og fínhreyfingar. Söngur 

fylgir flestum vísum og ýtir hann undir tónlistaráhuga og þekkingu barna á tónlist. 

Gamlar vísur geyma menningararf þjóðarinnar og lýsingar á liðnum tíma. Í þeim er 

einnig að finna gömul orð og orðatiltæki sem ekki heyrast mikið nú til dags. Þegar verið 

er að kenna börnum nýja vísu er gott að ræða um innihald hennar og útskýra ókunn orð. 

Þannig styrkist málþroski þeirra um leið og þau tileinka sér nýja þekkingu og öðlast 

aukinn skilning. 

 

5.2. Málþroski 

Hugtakið málþroski er mjög vítt og nær það yfir þá þætti sem mikilvægir eru þegar börn 

læra móðurmál sitt. Það felur í sér margskonar þekkingu og færni. Börn sem eru á 

máltökuskeiði læra orð, merkingu þeirra, framburð og beygingar. Þau læra að raða saman 

orðum á mismunandi hátt til að fá fram ólíkar merkingar, setja saman orð í setningar og 

haga máli sínu eftir aðstæðum. Málþroskinn er enn í mótun á grunnskólaárunum og þættir 

eins og orðaforði og frásagnarhæfni halda áfram að þróast alla ævi. Á máltökuskeiði 

lærist málfræði hvort sem börn fá mikla eða litla örvun en það sama er ekki hægt að segja 

um orðaforða (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:9-10).  

Orðaforði barns samanstendur af öllum þeim orðum sem það kann. Því betri 

orðaforða sem börn hafa því auðveldara eiga þau með að læra ný orð. Hægt er að auka 

orðaforða barna á ýmsan hátt. Talið er mikilvægt fyrir orðaforðann að börn fari með vísur 

og þeim séu sagðar sögur og ævintýri (Aðalnámskrá leikskóla 1999:9). Orðaforði eykst 

einnig í samskiptum barna við fullorðna og önnur börn auk þess sem þau njóta góðs af 

því að lesið sé fyrir þau (Neuman 2005:8).  

Það er mjög mikilvægt fyrir börn á leikskólaaldri að þróa með sér góðan 

orðaforða en það hefur mikið að segja þegar komið er á grunnskólastig. Náin tengsl eru á 
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milli þess að orðaforði sé numinn snemma og síðari lesskilnings. Því fyrr sem börn 

tileinka sér góðan orðaforða, þeim mun betri lesskilning hafa þau á efri skólastigum 

(Biemiller 1999:4). Mikilvægt er að börn læri ekki eingöngu orðaforða utan að heldur 

skilji merkingu orðanna sem þau hafa lært og geti notað orðin á viðeigandi hátt. Slakur 

orðaforði barns getur leitt til þess að það dragist aftur úr (Biemiller 1999:7,13). Þegar 

lesið er fyrir börn á leikskólaaldri er nauðsynlegt að ræða efni sögunnar og útskýra orð, 

helst áður eða eftir lesturinn en ekki meðan á honum stendur. Þannig er best að auka við 

orðaforða barna (Biemiller 1999:31). Því er rökrétt að álykta að það sama eigi við þegar 

verið er að kenna börnum vísur.  

Rannsóknir hafa sýnt að með því að einfalda mál okkar þegar við tölum við ung 

börn, notum einfaldar og stuttar setningar, tölum aðeins hærra, hægt og skýrt, getum við 

stuðlað að betri orðaforða barna. Þetta virðist vera ómeðvitað hjá mörgum foreldrum og 

þeir endurtaka jafnvel svar barnsins eða endurorða það (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Þó verður að gæta þess að halda fjölbreyttum orðaforða að börnum og einfalda hann ekki 

um of svo að orðaforði þeirra verði ekki einhæfur. Til þess að börn öðlist sem ríkastan 

orðaforða er mikilvægt að þau fái fjölbreytilegt máluppeldi, heyri orð í mismunandi 

samhengi og að spjallað sé við þau um ný orð sem upp koma hverju sinni. Vísur 

innihalda fjölbreyttan orðaforða og málfar og eru því góð leið til að efla orðaforða barna.  

Þau börn sem ekki þróa með sér góðan orðaforða frá byrjun munu þegar fram líða 

stundir dragast ennþá meira aftur úr, en hin sem hafa góðan orðaforða bæta hins vegar 

stöðugt við sig. Það leiðir til þess að bilið á milli þessara tveggja hópa breikkar eftir því 

sem á líður. Talið er að um það bil 25% allra barna falli undir þann hóp að hafa slakari 

málskilning og orðaforða (Biemiller 1999:1). 

 

5.3.  Söngur, hlustun, hreyfing 

Börn hafa gaman af takti og rími, því er tilvalið að notast við barnavísur til að þjálfa þá 

grunnþætti sem eru undirstaða lestrarnáms eins og að hlusta, kljást við orðarím, skynja 

hrynjandann í málinu, fá tilfinningu fyrir málinu og að greina á milli hljóða á 

skemmtilegan hátt. Allt þetta á sér stað án þess að börn geri sér grein fyrir því, þau soga í 

sig alla þessa þekkingu með því að fara með vísur aftur og aftur. Þetta er ekki það eina 
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sem börn nema af vísum því einnig læra þau hvernig nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 

koma fyrir í málinu auk annarra mikilvægra þátta (Lombardo 2005:38).  

Flest börn hafa mikinn áhuga á tónlist. Mikilvægt er að ýta undir þennan áhuga 

með því að halda fjölbreyttri tónlist að börnum í þeirra daglega lífi. Þannig eru mestar 

líkur á því að einhver tónlist veki áhuga þeirra. Um leið og áhugi kviknar eru þau líklegri 

til að taka virkan þátt í tónlistartengdum viðfangsefnum. Það er börnum eðlislægt að 

syngja og söngla í leik sínum. Mikilvægt er að hafa umhverfið skapandi og frjálslegt 

þannig að börn geti hreyft sig óþvingað eftir tónlist, snúið sér í hringi, ruggað sér og 

hoppað. Barn nemur grunnatriði tónlistar í samspili tóna og hreyfinga. Það er hlutverk 

fullorðinna að skapa tækifæri fyrir börn til að njóta tónlistar. Þar inn í ætti að flétta söng, 

hreyfingu, hlustun og leik með hljóðgjafa. Þegar barni eru gefin næg tækifæri til að hlýða 

á tónlist fer það að átta sig á mismunandi eiginleikum tónlistarinnar, greina í sundur 

hljóðfæri og þekkja hljómblæ þeirra (Aðalnámskrá leikskóla 1999:24-26).  

 

5.4. Hljóðkerfisvitund, rannsóknir og niðurstöður 

Eftir því sem börn tileinka sér fleiri vísur því sterkari hljóðkerfisvitund öðlast þau og hafa 

ýmsar rannsóknir stutt það (Neuman 2005:8). Hægt er að segja að hljóðkerfisvitund sé sá 

hæfileiki að skilja uppbyggingu málhljóða í orðum og getan til að vinna með þau hljóð 

(Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2005:56). Því hefur verið haldið fram í rannsóknum að börn 

með góða hljóðkerfisvitund eigi auðveldara með að læra að lesa og stafsetja. Til dæmis 

sýnir langtímarannsókn sem gerð var af Bryant, Bradley, Maclean og Crossland (1989) á 

64 börnum á aldrinum 3;4 - 6;3 ára sterk tengsl á milli  þekkingar 3;4 ára barna á vísum 

og árangri í lestri og stafsetningu næstu þrjú árin. Þessi sterku tengsl koma fram jafnvel 

þó utanaðkomandi þættir hafi verið skildir frá. En hvernig geta vísur haft svona mikil 

áhrif og undirbúið börn fyrir lestrarnám? Þeirra svar er að þekking á vísum örvi næmi 

barna fyrir rími og stuðlun og efli þannig hljóðkerfisvitund þeirra sem svo aftur hjálpar 

þeim við lestrarnámið (Bryant o.fl 1989: 407, 419). Þetta er mjög afgerandi niðurstaða, 

sérstaklega þegar haft er í huga að það líður talsverður tími á milli athugana á þekkingu á 

vísum annars vegar og athugunum á lestri og stafsetningu hins vegar. Það bendir til þess 

að snemmtæk, algjörlega óformleg reynsla og þekking barna af orðarullum eins og 
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barnaþulum og vísum skipar veigamikið hlutverk til að búa börn undir að læra að lesa og 

skrifa (Bryant o.fl 1989:417-419).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru sérstaklega spennandi af því að þær sýna 

sterk tengsl milli algjörlega óformlegrar reynslu snemma á ævi barns og formlegrar 

námsfærni sem barn verður að öðlast nokkrum árum seinna. Þegar foreldrar kynna vísur 

fyrir barni sínu er harla ólíklegt að þeir séu að velta fyrir sér endanlegum árangri barnsins 

í lestri. Samt er greinilegt í rannsóknum þeirra að þessi snemmbúna þekking barna á 

vísum spili stórt hlutverk í að undirbúa þau fyrir að lesa og stafsetja. Staðreyndin er sú að 

það eru sterk tengsl þarna á milli þó svo að búið sé að fjarlægja þætti sem geta skekkt 

niðurstöðurnar eins og greindarvísitölu barnanna, félagslegan bakgrunn og þekkingu 

þeirra á vísum áður er rannsóknin hófst (Bryant o.fl 1989:425-426). 

Rannsóknin bendir til þess að leiðin liggi gegnum næmi barnsins fyrir 

sundurgreiningu orða í hljóð. Niðurstaðan er að þeir hafa sannanir fyrir eftirfarandi 

tengslum: barnaþulur og vísur efla hljóðkerfisvitund barna almennt, í gegnum rím og 

fónem, sem svo leiðir til betri lestrargetu. Því er nú nokkuð ljóst að þekking barna á 

vísum vegur þungt í málþroska þeirra. Þannig ætti  mikil þekking og þjálfun barna í 

vísum að skila sér í betri árangri þeirra í verkefnum sem snúa að hljóðkerfisvitund og 

hjálpa þeim við að læra að lesa og stafsetja (Bryant o.fl 1989:425-426). 

 

5.5. Skólafærni 

Síðustu ár hefur komið fram aukin þekking á því hvernig reynsla barna fyrstu árin hefur 

áhrif á lestrar- og skriftarnám þeirra. Flestir sérfræðingar eru sammála um að börn sem 

eru að byrja í leikskóla og hafa ákveðna eiginleika eins og áhuga á bókum, finnist gaman 

að samræðum og að taka þátt í þeim og eru forvitin um heiminn, séu líklegri til að ganga 

betur í skóla og lifa betra lífi. Orðið skólafærni er notað yfir þessa eiginleika barna. Þar á 

meðal er þekking, kunnátta, málfar, orðaforði, hljóðkerfisvitund, þekking á stafrófinu og 

þekking á undirstöðuatriðum í lestri. Með undirstöðuatriðum í lestri er átt við þætti eins 

og að letur er lesið frá vinstri til hægri og að það eigi að byrja efst og lesa niður (Neuman 

2005:8). Það er því augljóst að það skiptir miklu máli hvernig börn eru stödd við byrjun 

skólagöngu og hvaða tækifæri þau hafa fengið til að dafna.  
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6. Barnavísnavefurinn 

 

6.1. Af hverju barnavísnavefur? 

Oft er það svo að foreldrar kunna texta við vísu en muna ekki lagið við hana og oftar en 

ekki eru börn að syngja vísur sem þau læra á leikskólum og í skólum sem foreldrar 

þekkja ekki. Við ákváðum að búa til barnavísnavef þar sem foreldrar og aðrir sem vilja 

syngja með börnum geta nálgast vísur á auðveldan hátt. Helsti kosturinn við þetta 

fyrirkomulag er sá að þetta geta foreldrar gert heima með börnum sínum á þeim tíma sem 

þeim hentar auk þess sem þetta kostar ekki neitt. Tímarnir breytast og í nútímasamfélagi 

hefur fólk ekki tíma eða gefur sér ekki tíma til að fara á bókasöfn til að nálgast efni sem 

þetta, þó svo að viljinn sé fyrir hendi. Því ætti það að gefast vel að hafa vísur á netinu til 

að koma til móts við samfélagið eins og það er í dag.  

Með síaukinni viðveru barna í leikskólum og grunnskólum færist uppeldið einnig 

yfir á kennara og annað starfsfólk en foreldrar bera alltaf frumábyrgðina (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 1999:8). Það er í þeirra verkahring að sjá til þess að þeirra 

barn fái það sem það þarf á að halda, sama að hverju það snýr. Foreldrar þurfa að setja sig 

inn í hvað barnið er að læra hverju sinni og taka virkan þátt í því (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 1999:20).  

Vefurinn er mjög einfaldur í notkun og því skemmtilegur fyrir börn sem eru 

byrjuð að nota tölvur upp á eigin spýtur. Þar geta þau flett upp vísum, sungið með og 

farið í leikina sem fylgja vísunum. Á barnavísnavefnum okkar geta börn lesið texta 

vísnanna um leið og þau hlusta á þær. Með því móti heyra börn hvernig orð sem þau hafa 

ekki heyrt áður eru borin fram og sjá hvernig þau eru skrifuð. Vefurinn stuðlar einnig að 

tölvunotkun barna, sem er svo mikilvæg í nútímasamfélagi, og það á jákvæðan hátt. 

Mörgum börnum finnst spennandi að vera í tölvunni og það er nauðsynlegt að þar sé að 

finna efni við þeirra hæfi. Í aðalnámskrá grunnskóla í hluta upplýsinga- og tæknimenntar 

frá 2007 er augljóst að nemendur eiga að vera færir um að vinna á tölvur og notfæra sér 

netið í ýmsum tilgangi. 
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6.2. Undirbúningur og efnisöflun   

Ákveðið var að athuga hvort grundvöllur væri fyrir því að opna vef með barnavísum þar 

sem hægt væri að lesa texta vísnanna og hlusta á þær sungnar. Í fyrstu skoðuðum við 

ýmsar heimildir og rannsóknir sem rökstutt gætu þá ákvörðun okkar að taka fyrir 

barnavísur. Þegar ljóst var að margt mælti með því réðumst við í vísnasöfnun. Vísurnar 

fundum við bæði í nýjum og gömlum bókum. Fyrst var gengið út frá því að allar vísurnar 

væru eftir ókunna höfunda þar sem við héldum að annars þyrftum við að borga fyrir afnot 

af þeim. Við töluðum við Stef, Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar, og 

komumst að því að við þurftum ekki að fá sérstakt leyfi þar sem vefurinn er settur upp í 

fræðsluskyni en ekki notaður í auglýsinga- eða hagnaðarskyni. Við val á vísunum var 

reynt að hafa þær sem fjölbreyttastar. Við völdum bæði nýjar og gamlar vísur sem okkur 

þóttu skemmtilegar. Einnig reyndum við að hafa margar hreyfivísur þar sem börn hafa 

sérstaklega gaman af þeim. Í framhaldinu fundum við gott pláss fyrir vefinn og settum 

texta vísnanna inn. Þá var tekið upp undirspil og söngur við allar vísurnar og það sett inn. 

Að lokum settum við inn ýmsar áhugaverðar upplýsingar og tengla þar sem okkur finnst 

fólk ekki nógu meðvitað um mikilvægi vísna fyrir þroska og nám barna. 

 

6.3. Uppsetning og skipulag 

Vísurnar eru eins og áður sagði úr öllum áttum og þar af leiðandi mjög fjölbreyttar og 

ættu því að henta áhugasviði sem flestra barna. Vefurinn er fallega myndskreyttur og í 

skemmtilegum litum sem höfða vel til ungra barna. Hann er mjög þægilegur í 

uppsetningu og einfaldur í notkun þannig að börn sem eitthvað hafa kynnst tölvum ættu 

að geta nýtt sér hann, sem og þeir sem ekki hafa mikla tölvukunnáttu. Ein vísa er á hverri 

síðu og leiðbeiningar um hreyfingar og leiki ef við á. Einnig er hægt að hlusta á allar 

vísurnar en sér hljóðhnappur er við hverja vísu. Vísurnar voru teknar upp í tveimur lotum. 

Einungis var notast við gítarundirspil og leitast var eftir því að hafa það sem einfaldast 

sem og sönginn. Það var gert til að texti vísnanna kæmist sem best til skila. 

Á forsíðunni er smá kynning á vefnum ásamt upplýsingum um hvernig hann er 

uppsettur. Sér síða er fyrir áhugaverðar upplýsingar og fræðslu fyrir foreldra. Þar kemur 

fram hvers vegna mikilvægt er fyrir málþroska barna að þeim séu kenndar vísur. Þar er 

líka að finna tengla inn á aðrar áhugaverðar síður ef foreldrar vilja kynna sér málið betur.  
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7. Notagildi vefsins 

 

7.1. Menningararfur 

Við Íslendingar erum mikil bókaþjóð. Alla tíð höfum við verið dugleg við að semja 

allskyns verk, eins og sögur, ljóð og vísur svo eitthvað sé nefnt. Sérstakt þykir hve mikið 

Íslendingar eiga af gömlum sögum eins og Íslendingasögunum en mikið hefur verið lagt 

upp úr að varðveita þann arf. Það sama gildir um vísur, og þá sérstaklega þjóðvísur, en 

margar hafa þær borist mann fram af manni í gegnum árin og varðveist í munnmælum. 

Mikilvægt er að varðveita þennan arf. Á árum áður bjuggu heilu fjölskyldurnar saman, 

þar með talin amman og afinn og jafnvel fleiri. Fjölskyldan átti fleiri samverutíma í þá 

daga og börn voru þar af leiðandi meira í kringum fullorðna sem kenndu þeim vísur og 

fræddu þau á ýmsan hátt. Nú eru breyttir tímar þar sem báðir foreldrar eru oftast 

útivinnandi langt fram eftir degi og börnin á leikskóla eða í skóla mestan hluta dagsins. 

En hvernig eigum við Íslendingar þá að halda við kunnáttu okkar á vísum þannig að þær 

verði áfram órjúfanlegur hluti af uppeldi allra íslenskra barna en ekki bara einhverjar 

vísur í bókum sem enginn kann lengur? Ein góð leið til að varðveita vísurnar er að hafa 

þær aðgengilegar fyrir almenning. Þar sem meirihluti íbúa á Íslandi hefur afnot af tölvu 

og netinu er tilvalið að hafa aðgang að þeim þar, til að viðhalda okkar dýrmæta 

menningararfi. 

 

7.2. Kennsla og þjálfun 

Vísur eru margbreytilegar og sumar eru samdar í þeim tilgangi að þjálfa mismunandi 

þætti. Til eru vísur sem þjálfa bókstafina, tölustafina, litina og mánuðina svo eitthvað sé 

nefnt. Einnig eru til svokallaðar heilræðavísur en þær innihalda boðskap eins og til dæmis 

Lagið um það sem er bannað og Grænmetisvísur. Sumar vísur fjalla um gamlan tíma og 

gefa tilefni til að ræða hann sérstaklega eins og Afi minn fór á honum Rauð. Mörgum 

vísum fylgja hreyfingar og leikir og eru flest börn afskaplega hrifin af þeim. Sem dæmi 

um þess konar vísur eru Bátasmiðurinn, Kalli litli könguló og Dúkkan hennar Dóru. 

Hreyfivísur þjálfa til dæmis fínhreyfingar, samhæfingu útlima, takt og minni. Sumum 

börnum nýtist þetta vel þar sem þeim gengur betur að læra með því að taka sjálf þátt 

heldur en að hlusta eða horfa. Þau eiga þannig auðveldara með að læra þessar vísur þar 



 

 12 

sem hreyfingar fylgja með (Armstrong 2001:26). Auk þess eru þær flestar afskaplega 

skemmtilegar og vinsælar meðal barna. 

Heilmikil fræðsla fylgir því að læra vísur, sumar vísur segja heilu sögurnar eins 

og til dæmis vísan Tumi fer á fætur. Myndrænar vísur sem þessi gefa börnum tækifæri til 

að lifa sig inn í aðstæður og setja sig í spor persónanna. Það eykur skilning þeirra á lífinu 

og heiminum. Hægt er að byggja við þann skilning með því að ræða við börn um innihald 

vísunnar (Lombardo 2005:38). 

Hér á eftir verða tekin nokkur dæmi um hvernig er hægt að vinna með vísur. 

Auðvitað fer það eftir aldri barnanna hvernig sú vinna er útfærð. Með eldri börnum er 

hægt að nota vísur til að þjálfa ýmis hugtök en hjá þeim yngri felst vinnan aðallega í að 

læra vísuna og vinna með ný orð.  

 

Bí, bí og blaka 

 

Bí, bí og blaka, 

álftirnar kvaka, 

ég læt sem ég sofi, 

en samt mun ég vaka. 

 

Sveinbjörn Egilsson 

 

Í jafnt stuttri vísu og Bí, bí og blaka er hægt að vinna með margt. Hægt er að skoða hvaða 

orð ríma (blaka, kvaka og vaka) og eiga sameiginlegt, það er að þau enda öll á sama hátt. 

Einnig er hægt að skoða andstæðurnar að sofa og vaka og skoða erfið orð og útskýra 

merkingu þeirra. 
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Átta fílar 

 

Átta fílar lögðu’ af stað í leiðangur, 

lipur var þeirra fótgangur. 

Takturinn fannst þeim heldur tómlegur 

svo þeir tóku sér einn til viðbótar. 

 

Níu fílar lögðu af stað í leiðangur... 

 

Höfundur ókunnur 

 

Fimm litlir apar sátu uppi’ í tré 

 

Fimm litlir apar sátu uppi’ í tré, 

þeir voru’ að stríða krókódíl: 

,,Þú nærð ekki mér!” 

Þá kom hann herra Krókódíll 

hægt og rólega og ... amm! 

 

Fjórir litlir apar ... 

Þrír litlir apar ... 

Tveir litlir apar ... 

Einn lítill api ... 

 

Höfundur ókunnur 

 

Hreyfisöngvarnir Átta fílar og Fimm litlir apar sátu uppi’ í tré eru dæmi um vísur þar 

sem unnið er með tölur og reikning. Í laginu Átta fílar bætist alltaf einn fíll við í hópinn 

með hverju sungnu erindi en í laginu um apana heltist alltaf einn úr lestinni. Í fyrri 

vísunni er verið að þjálfa samlagningu og þeirri seinni frádrátt auk þess sem þær þjálfa 

báðar rökhugsun og hreyfingar. 
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Dansi dúkkan mín 

 

Dansi, dansi dúkkan mín. 

Dæmalaust er stúlkan fín. 

Voða fallegt hrokkið hár, 

hettan rauð og kjóllinn blár. 

Svo er hún með silkiskó, 

sokka hvíta eins og snjó. 

Heldurðu’ ekki’ að hún sé fín? 

Dansi, dansi dúkkan mín. 

 

H.C. Andersen. Þýð: Gunnar Egilsson 

 

Í þessari vísu er dregin upp ákveðin mynd af dúkku og notuð eru lýsingarorð til að lýsa 

því hvernig hún lítur út. Yngri börn er sniðugt að spyrja út í textann, til dæmis hvernig er 

kjóllinn á litinn, hvernig skóm er hún í og svo framvegis. Þannig geta þau gert sér mynd 

af henni í huganum en það ásamt ríminu er vel til þess fallið að börn geti munað vísuna 

betur. Rímið er einfalt og auðvelt er að nota það til að kynna eða þjálfa rím með yngri 

börnum.  

Hvert barn lærir á sinn hátt. Sum börn læra best með því að lesa sjálf, önnur með 

því að hlusta og enn önnur læra best með því að framkvæma eða nota hreyfingar til að 

festa í minni. Með því að nota vísur sem námsefni erum við að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda. Þeir sem læra best með því að lesa, geta lesið vísurnar sjálfir, þeim sem 

finnst best að hlusta, geta hlustað á þær og þeir síðast nefndu með því að nota hreyfingar 

við vísurnar (Lombardo 2005:38).  
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8. Lokaorð 

 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og nauðsynlegt er að fólk 

aðlagist þeim. Tæknin er orðin mikil og samfélagið hefur á heildina litið aðlagast mjög 

vel en það má alltaf gera betur. Það eru ef til vill þessir „litlu“ hlutir eða það sem við 

tökum ekki eftir sem situr á hakanum. Það er ef til vill ekki aðal áhyggjuefni fólks að 

vísum sé ekki ýtt eins mikið að börnum í dag eins og áður og fæstir gera sér ef til vill 

grein fyrir hversu gefandi vísur eru fyrir börn. Þessar miklu breytingar á samfélaginu 

felast meðal annars í breyttu fjölskyldumynstri, fækkandi samverustundum fjölskyldna og 

síðast en ekki síst allri tækninni sem litið hefur dagsins ljós á síðustu árum. Með þetta í 

huga er augljóst að mikilvægt er að finna góða og árangursríka leið til að glopra ekki 

niður þjóðvísunum okkar, við verðum að varðveita þann dýrmæta menningararf sem þær 

eru. Við teljum nauðsynlegt að komið sé á fót stórum og flottum vísnavef þar sem nálgast 

má allar helstu barnavísurnar með texta, söng og hreyfingum. Þannig komum við til móts 

við börnin okkar og breytingar samfélagsins.  
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