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Útdráttur 
 
Tónlist er hluti af manneskjunni, meðvitað og ómeðvitað. Þar má nefna sem 
dæmi hrynjanda líkamans, taktinn í fótataki okkar, röddina og hjartsláttinn. Allt 
þetta er hluti af tónlist sem er manninum meðfædd. Það eru meðfædd tengsl á 
milli tónlistar og þess að lifa sem manneskja. Tónlist hefur áhrif á alla. Tungumál 
tónlistarinnar er skiljanlegt öllum, hvar sem er í heiminum.  

Í ritgerð þessari er fjallað um tónlist í ljósi fjölgreindarkenningu Howards 
Gardners og hvernig hægt er að vinna með þær í kennslu. Gardner heldur því 
fram með kenningu sinni að allir búi yfir mörgum tegundum greindar, það sé 
einstaklingsbundið hjá hverjum og einum hvar hæfileikar hans liggja. Nálgast 
þarf barnið á forsendum þess í tónlistarkennslu eins og í allri kennslu almennt.
Það er mikilvægt fyrir kennara að vita hvar hæfileikar nemanda hans liggja og 
leggja námsefnið þannig fyrir hvern og einn að viðfangsefnið höfði til hans. Gott 
væri að tengja fögin sem kennd eru meira saman, mynda flæði á milli bóklegra- 
greina og listgreina og kenna út frá fjölgreindakennigu Gardners. Með þetta að 
leiðarljósi í allri kennslu er hægt að ná til flestra nemenda á þeirra forsendum, 
nýta styrk einstaklingsins til að vinna með veikleika hans.  

Farið er yfir í nokkrum orðum hver staða tónlistarkennslu er í dag í 
grunnskólum landsins. Leiðirnar í tónlistarkennslu eru margar og margvíslegar, í 
ritgerðinni eru settar fram nokkrar leiðir sem hægt er að fara í tónlistarkennslu inn 
í leikskóla. 
 

Summary 
 

Music is a part of the person, consciously and unconsciously. As an example of 
this we can name the rhythm of our body, our footsteps, our heartbeat, and the 
intonation of our voice. All this is a part of our inherent music. There is an 
intrinsic connection between music and living as a person. Music influences 
everyone. The language of music is understood by everybody, wherever they are 
in the world. 
 This essay is about the importance of music for the development of 
children. The concept of multiple intelligence as proposed by Howard Gardner is 
discussed and also how you can work with it in teaching. Gardner argues with his 
theory that everybody possesses many types of intelligence. It is individual where 
one’s talent lies, but everyone has some kind of  talent. The trick is to find it and 
use it, and using it for stimulating further development as a person. It could be 
good to interlink the subjects being taught more, generate a flow through the 
academic subjects and art subjects and look at each part of the tutoring from a 
specific point of view, e.g. Gardners multiple intelligences and make the studies 
stimulate each different intelligence and neglect none 
The position of musical tutoring in elementary schools is explained and a few 
ways to implement musical tutoring in kindergarten elaborated. There are many 
ways to teach music, and they all differ in one way or another. 


