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Ágrip 

  

Markmiðið með greinargerðinni og hugmyndabankanum er að auðvelda 

leikskólakennurum og öðru starfsfólki leikskólans að flytja tónlistarkennsluna út úr 

leikskólabyggingunum og út í náttúruna.  

Greinargerð verkefnisins inniheldur m.a. umfjöllun um tónlistarþroska ungra barna þar 

sem farið er í kenningar Jean Piaget og tengsl þeirra við tónlistarþroskann. Einnig er fjallað 

um söngþroska, hreyfiþroska, hlustunarþroska og mikilvægi hljóðfæra og hljóðgjafa fyrir ung 

börn. Fjallað er í grófum dráttum um rannsóknir á tónlistarþroska sem flestar styðja það að 

tónlistariðkun auki skilning, leikni og færni á fjölmörgum viðfangsefnum innan tónlistarinnar. 

Kennslustefnum Edgar Willems, Carl Orff og John Feierabend eru gerð skil og stiklað er á 

stóru um kennsluaðferðir. Að lokum er útikennsla tekin fyrir og farið yfir mikilvægi 

útikennslu fyrir barnið og áhrif umhverfisins á barnið. 

Hugmyndabankanum er skipt í fjóra hluta. Þar eru dregnir fram aðaláhersluþættir 

Aðalnámskrár leikskóla í sambandi við tónlistina. Innan þessara þátta eru gefnar hugmyndir 

fyrir hvern þátt, þ.e.a.s. hvernig er hægt að vinna með hann úti í náttúrunni.  
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1. Inngangur 

 

Tónlist hefur þann hæfileika að lýsa hverri einustu tilfinningu sem maðurinn getur 

upplifað. Tjáningarsvið hennar er nánast takmarkalaust. Hljómar, taktar og laglínur geta tjáð 

bæði dýpstu og myrkustu örvæntingu og hina mestu hamingju sem nokkur getur hugsað sér. 

Hún getur hljóðlega deilt innilegum tilfinningum og einnig hrópað upp mikilfenglegustu 

sköpunarverk náttúrunnar (Stewart 2007). 

Ekki aðeins hefur tónlist slík áhrif á tilfinningar mannsins heldur hefur hún verið 

skilgreind sem sérstakur þáttur í mannlegri greind sem hægt er að þroska með markvissri 

kennslu og þjálfun. Tónlistarkennsla er sögð hafa víðtækt gildi fyrir menntun hvers og eins 

sem felur í sér að efla alhliða þroska nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 

1999:54). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:24) kemur fram að leggja skuli áherslu á að öll börn í 

leikskóla fái tækifæri til þess að njóta tónlistar og iðka hana. Helstu þættir í tónlistariðkun 

barna eigi að vera söngur, hreyfing, hlustun og leikur með hljóðgjafa. Einnig skal leitast við 

að flétta tónlist inn í sjálfsprottinn leik barnsins, og flétta þar saman hljóð, hrynjandi og 

hreyfingu. Tónlistaruppeldi í leikskóla á því að stuðla að því að barn þroski með sér næmi 

fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjandi, frumkvæði og frjálsri, skapandi tjáningu og túlkun á 

tónlist. 

Það hefur loðað við leikskóla landsins að tónlistarkennslu sé ekki nógu vel sinnt og 

margir leikskólakennarar og leiðbeinendur eru smeykir við þetta námssvið og forðast það 

jafnvel alfarið. Það er hins vegar hægt að nálgast þennan námsþátt á margvíslegan máta. Að 

tengja saman tónlist og náttúru er spennandi blanda og möguleikarnir á kennslu tónlistar 

utandyra eru margir.  

Ætlun mín með þessu verkefni er að útbúa hugmyndabanka þar sem áhersluþættir 

Aðalnámskrár leikskóla fyrir tónlist og hugmyndir Edgar Willems, Carl Orff og John 

Feierabend eru fléttaðir saman við náttúruna og umhverfið sem við lifum í. Það gerir 

starfsfólki leikskóla kleift að nálgast tónlistina á nýjan hátt og færa hana út í náttúruna þar 

sem frelsið og rýmið er meira og engin bönd halda þeim. 
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2. Tónlistarþroski ungra barna 

 

Tónlist getur haft jákvæð áhrif á tilfinningalegt jafnvægi barna. Mörg lög, leikir og 

sérstaklega raul og spunalög hafa jákvæð áhrif á tilfinningar, því þau geta létt á innri spennu. 

Það eitt að hlusta á tónlist getur haft áhrif á skap barnsins á margan hátt, hún getur róað barnið 

eða örvað það. Raul og spunalög eru mikilvæg fyrir tjáninguna því þau losa um 

tilfinningalega spennu. Tónlistarkennsla þroskar einnig vitræna hæfileika barnsins. Þó við 

leggjum áherslu á mikilvægi þess á tilfinningalegan hátt, felur söngur líka í sér vitsmunalega 

þætti. Börnin læra orð, laglínu og hreyfingar lagsins sem þroska minni þeirra (Forrai 1990:14-

15).  

Í ljósi þess er mjög mikilvægt að börn fái góðar fyrirmyndir í tónlist frá upphafi. Ef 

börn fá t.d. slæman söngkennara getur það haft langvarandi áhrif á það hvernig börnin syngja. 

Það er miklu auðveldara að læra að syngja rétt, þ.e.a.s. að fylgja laginu þegar maður er þriggja 

ára en þegar maður hefur náð 25 ára aldri (Flohr 2005:31). 

Fyrstu kennarar barnsins eru foreldrar þess og systkini, ættingjar og fjölskylduvinir. 

Tónlist sem barnið heyrir í útvarpi og sjónvarpi er oft mikið áreiti fyrir barnið og hætt við því 

að það fari að líta á tónlistina á neikvæðan hátt. Það að syngja með barninu er mun betri leið 

til að vekja áhuga þess á tónlistinni og eru foreldrar, ömmur og afar góðar fyrirmyndir í þeim 

efnum, barnið hermir eftir þeim og raular með. Markmið tónlistarkennslu ungra barna ættu að 

vera þau að vekja áhuga barnsins á tónlistinni, að örva sjálfsprottinn söng og taktbundna 

hreyfingu og að auka tilfinningalegt jafnvægi barnsins með tónlistinni (Forrai 1990:18-19).  

Börn telja tónlistina vera mikilvægan hluta af daglegu lífi þeirra og að þau öðlist 

skilning í gegnum tónlistina sem þau upplifa. Mörgum gæti fundist stórt til orða tekið en við 

nánari umhugsun þá er tónlistarskilningur flókið fyrirbæri sem margir hafa reynt að útskýra án 

árangurs. Til að fá tilfinningu fyrir því hvaða þýðingu tónlistin hefur fyrir börnin þarf að velta 

upp þeirri spurningu hvað við þurfum að þjálfa með þeim svo þau öðlist betri skilning 

(Campbell 1998:171). 

Leikskólaaldurinn er mjög þýðingarmikill tími fyrir tónlistarþroska barnsins og er 

ekkert tímabil þar undanskilið. Hjal ungabarnsins og dansandi viðbrögð 2ja ára barnsins eru 

alveg jafn mikilvæg og sjálfsprottin lög 3ja ára barnsins og gleði 4-5 ára barnsins sem bregst 

við tónlistinni af mikilli gleði og algjörri skuldbindingu. Í augum barnanna eru tónlist og lífið 

eitt. Með því að bregðast vel við eðlilegri tjáningu barnsins á tónlist og skapa örvandi 

aðstæður geta hinir fullorðnu stuðlað að því að næra og efla tónlistarþroska leikskólabarnsins 
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(Kassner 1990:7). Leikskólabarn skynjar tónlistina oft sem hluta af umhverfinu, ekki eitthvað 

sem á við í sérstökum tilfellum og í sérstöku samhengi. Tónlistin er alltaf hluti af hljóðheimi 

barnsins og því kallar hún ekki fram sérstök viðbrögð og hætta er á því að barnið læri ekki að 

hlusta á tónlist (Faulkner 1994). 

Leikskólinn tekur aðeins á sig ábyrgð á heilbrigðum þroska barns ef samvinna við  

fjölskyldu þess er fyrir hendi. Fjölskyldan verður að skilja menntunarmarkmið leikskólans og 

þekkja dagskipulagið. Foreldrar barnsins eiga líka að vita að barnið er í ákveðnum hópi og 

hvernig því gengur innan hópsins. Þeir eru eflaust forvitnir um það hvað barnið er að læra og 

eru hvattir til að syngja með börnunum heima ef þeir kunna lögin. Samfélagið krefst alltaf 

meira og meira af leikskólanum og það er ósk foreldra að koma barninu sínu að í 

leikskólanum í allavega eitt ár fyrir upphaf skólagöngu. Vonandi leiðir framtíðin það af sér að 

tónlistarkennsla verði betri og meiri innan veggja leikskólans (Forrai 1990:102-103). 

 

2.1. Kenningar Jean Piaget 

Kenningar Svisslendingsins Jean Piaget (1896-1980), sem var sálfræðingur að mennt, 

hafa haft mikil áhrif á rannsóknir og hugmyndir um tónlistarþroska barna. Samkvæmt 

kenningum hans er hægt að skýra þroska einstaklingsins út frá meðfæddu upplagi og 

vitsmunalegu ferli. Hugtakið skema (schema) er notað til að skilgreina uppbyggingu greindar. 

Skema er vitræn formgerð á ákveðnu sviði. Einstaklingar afla sér þekkingar með því að 

aðlaga og skipuleggja. Samlögun (assimilation) kallast það ferli þegar einstaklingur skráir 

nýja reynslu í þau skemu sem fyrir eru. Byggt er á fyrri reynslu og þekkingu. Það er aukning 

sem á sér stað en ekki breyting. Aðhæfing (accomodation) verður þegar eldri skemu passa 

ekki við nýja reynslu. Þá þarf að skipuleggja og móta fyrri skemu upp á nýtt svo þau rúmi 

fjölbreyttari reynslu. Einstaklingurinn leitast við að koma á jafnvægi (equilibration) með 

þessu samspili, en það er þó tímabundið því að skemun eru stöðugt að breytast. Túlka má 

tónlistarreynslu, tónlistarþekkingu og tónlistarvirkni sem skemu. Með aukinni reynslu og 

nýjum upplýsingum breytast skemun (Shaffer 2002:218-220; Sigríður Pálmadóttir 2006:25-

26).  

Mikið hefur verið fjallað um þroskastigin sem Piaget setti fram um greindarþroska og 

hvort þau eiga einnig við um tónlistarþroska. Mest áhersla hefur verið lögð á forskeið 

rökhugsunar (2ja til 7 ára) og stig hlutbundinnar rökhugsunar (7 til 11 ára). Á forskeiði 

rökhugsunar getur barnið eingöngu einbeitt sér að einni vídd og er ekki fært um að skoða og 

samstilla fleiri þætti í einu. Ef við tökum fyrir tónskynjun á þessu stigi þá á barnið oft í 

erfiðleikum með eða getur ekki einbeitt sér að hryn og laglínu samtímis. Einnig á barnið erfitt 
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með að greina tíma og því getur verið erfitt fyrir börn á þessum aldri að halda stöðugu 

taktslagi. Við lok stigs hlutbundinnar rökhugsunar er barnið farið að hugsa óhlutstætt og 

skoða hluti rökrænt. Það hefur þann skilning að heild og hluti hennar standast á, þ.e. það hefur 

náð valdi á varðveisluhugtakinu (conservation). Það að barnið geti gert sér samræmda mynd 

af reynslu sinni er mikilvægt fyrir tónlistarþroskann og má þar nefna þá staðreynd að við 

hlustun á sér iðulega stað samtímis greining laglínu, hryns og hljóma ásamt öðrum 

tónlistarlegum breytum. Barnið getur nú gert sér samræmda mynd af reynslu sinni, flokkað 

hana, varðveitt og gagnhverft (Sigríður Pálmadóttir 2006:26; Shaffer 2002:221-223).  

 

2.2. Söngþroski 

  Þroski sönghæfileika barna í leikskóla fer eftir þörf þeirra fyrir að herma eftir. Með 

reglubundnum söng vekur kennarinn áhugann hjá barninu, sem tekur svo þátt í söngnum 

þegar næmi þess og skap leyfa. Í leikskóla eru lög kennd með því að hlusta og endurtaka. Til 

að koma laginu rétt frá sér verða börnin að hafa rétta ímynd af laginu sem og vald yfir því 

innbyggða gangverki sem sér um ómeðvitaða stjórn raddbandanna. Stöðug endurtekning og 

margra ára þjálfun er nauðsynleg fyrir söngþroskann. Ekki má þó gleyma því að börnum 

finnst gaman að syngja og raula með sjálfum sér þegar þau leika sér (Forrai 1990:42-43). 

Í frjálsri söngtjáningu nota ung börn mjög vítt tónsvið en kjörsvið þeirra er mun 

þrengra. Kjörsviðið er yfirleitt skilgreint innan einstrikaðrar áttundar frá c¹ - c². Með auknum 

þroska barnanna og þjálfun þá stækkar söngsvið þeirra bæði upp og niður á við. Það er mjög 

eðlilegt að hljómurinn í röddum barnanna sé minni en hjá fullorðnum. Það stafar af því að 

raddfæri og hljómhol barnanna eru smærri en hjá fullorðnum. Þó að þessi líffæri séu minni hjá 

börnunum þarf hljómurinn hjá þeim ekki að vera litlaus því einkenni söngradda ungra barna 

er birta og bjölluhljómur (Sigríður Pálmadóttir 2006:98). 

Við 3ja ára aldur hafa börn öðlast hæfileikann til að hitta á rétta tóna brot úr lagi og 

syngja laglínur úr kunnuglegum lögum. Þau hlusta á lögin aftur og aftur þangað til þau festast 

í minninu. Á milli 3ja og fjögurra ára aldurs verða börnin mjög fær í því að syngja lögin rétt 

og fylgja taktinum. Börnin eru þó ekki fær um að syngja lögin rétt út í gegn á þessum aldri, 

tónhæðin getur breyst oft í gegnum lagið. Í kringum fjögurra ára aldur geta börnin spunnið 

upp lög fyrirvaralaust, t.d. í leik. Þessi lög eru oft mjög persónuleg og yfirleitt er hægt að 

tengja þau við hvað barnið er að gera eða hvernig því líður. Þessi spunalög líkjast ekki 

venjulegum lögum heldur spanna vítt tónsvið og heyra má alls kyns takta í orðunum sem 

notuð eru. Það er nánast eins og börnin séu að tala við sjálfan sig með því að syngja hvað þau 

eru að hugsa. Þegar líða tekur á fjögurra ára aldurinn minnka þessi sjálfsprottnu lög verulega 
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og aukning verður í lögum sem börnin heyra dags daglega í leikskólanum og heima. Á 

þessum aldri er tónlistarþroskinn ör og miklar breytingar verða á skömmum tíma. Börn á 

aldrinum 5 til 6 ára eru farin að hafa gott vald á röddinni og þetta tímabil fer að miklu leyti í 

það að öðlast nákvæmni í takti, laglínu og tónavali. Á þessum aldri eru börnin full 

sjálfstrausts, sjálfstæð og þorin og þau eru fær um að leysa erfið verkefni eins og að para 

saman hugtök eins og veikt (piano) og sterkt (forte) (Kassner 1990:7; Forrai 1990:34-35).  

Ýmsar kannanir hafa sýnt fram á það að söngurinn örvar málþroska barna og til eru 

dæmi um það að tvítyngd börn læri frekar að syngja fyrst á nýja tungumálinu en að tala það. 

Af þessum sökum er mjög mikilvægt að leggja áherslu á söng með ungum börnum (Gerður 

Bolladóttir 2002:23). 

 

2.3. Hreyfiþroski 

 Það er oft sagt að mannabörnin séu eftir á í hreyfiþroska ef þau eru borin saman við 

önnur spendýr sem standa upp og fylgja venjum móður sinnar skömmu eftir fæðingu. Fyrsta 

hreyfingin sem barnið lærir upp á eigin spýtur er að halda höfði, yfirleitt á öðrum mánuði lífs 

síns. Börnin þroskast öll á misjöfnum hraða og sá hraði segir okkur ekkert um hvernig barnið 

kemur til með að verða (Shaffer 2002:152). 

Jean Piaget (1896-1980) og Jerome Bruner (f:1915) komust að því að það er í eðli 

barna á leikskólaaldri að uppgötva heiminn með því að hreyfa sig. Í tónlistinni endurspeglast 

þessar hreyfingar í kraftmiklum viðbrögðum sem þriggja ára barn gæti notað við að kanna 

stafspil (xýlófón) eða í dansi fjögurra ára barns þegar það hlustar á sönglög í fyrsta skipti. Þó 

að hæfileiki barnsins til að stjórna bæði fín- og grófhreyfingum þroskist hratt á 

leikskólaárunum, þá er lykilspurningin sú hvenær og hvernig þessar hreyfingar fara að vinna 

saman í reglubundnum takti við tónlistina. Hér fyrir neðan má sjá ákveðin 

hreyfiþroskamarkmið sem byggð eru á fyrri rannsóknum á hreyfingu ungra barna: 

2ja ára börn: 

• Ganga rólega á mismunandi hraða. 

• Hoppa á öðrum hvorum fæti. 

• Hoppa úr kyrrstöðu. 

• Sitja á hækjum sér og standa upp. 

• Klappa höndum við takt – ójafnt þó. 

• Ganga afturábak og til hliðar. 
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3ja ára börn: 

• Framkvæma snöggt start, stöðvun og breytingu á áttum. 

• Ganga á tánum; læra að valhoppa. 

• Herma eftir hrynjanda með því að klappa eða stappa – meiri nákvæmni. 

• Þroski á samræmi milli augna og handa; börnunum finnst gaman að tré- og 

ásláttarhljóðfærum. 

4 ára börn: 

• Hoppa, valhoppa, stjórna hreyfingum líkamans nokkuð vel. 

• Hoppa áfram og upp og niður. 

• Renna sér til hliðar, þyrlast um, gætu byrjað að læra að koma sér undan. 

• Samræmi augna og handa er betra; börnin hafa mjög gaman að tré- og 

ásláttarhljóðfærum. 

5 ára börn: 

• Samhæfing og litlar og stórar vöðvahreyfingar nokkuð vel þroskaðar. 

• Börnin læra einföld dansspor; sýna þokka og samhæfingu. 

• Fínhreyfingar fara að verða mun nákvæmari. 

• Börnin hlaupa, koma sér undan, hoppa, beygja sig; dripla bolta og grípa hann mjög 

vel. 

6 ára börn: 

• Mjög orkumikil; verða að hreyfa sig. 

• Koma sér undan, hleypur, hoppar; kasta og grípa glæsilega. 

• Skilja hreyfingu sem þau framkvæma við tónlist. 

• Hafa áhuga á tónlistarleikjum með reglum; hafa gaman að skipulögðum stundum. 

(Kassner 1990:8). 

Börnum finnst fátt skemmtilegra en að leika sér og eru hreyfileikir með tónlistinni því 

mjög sniðugir og áhrifaríkir á margan hátt. Þorfinnur Guðmundsson (1983:2-3) segir í bókinni 

Fjörkippir  að hreyfileikir með tónlist séu fyrst og fremst skemmtilegir og þroski tónlistarskyn 

barnanna, þ.e. taktskyn, heyrnarskyn, formskyn og sönginn. Þeir örvi hreyfiþroska barnanna, 

hjálpi þeim að ná valdi á líkama sínum og þjálfa samhæfingu hreyfinga og skynfæra sem er 

nauðsynleg barninu til að fást við flókin viðfangsefni eins og að kasta bolta og grípa. Einnig 

kemur hann inn á það að barn sem hefur góðan hreyfiþroska sé frjálsara í hreyfingum og af 

því leiðir að barnið verður öruggara með sjálft sig og sjálfsmyndin styrkist. 
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2.4. Hlustunarþroski 

Hlustun er veigamikill þáttur í allri tónlist. Virk hlustun byggir á hæfileikanum til að 

taka á móti hljóðáreiti og móta hugsun um það. Samfélagslegar aðstæður stýra því hvaða 

tækifæri börn hafa til að hlusta á tónlist og hvaða tónlist þau kynnast. Kennari hefur áhrif á 

hlustunarvenjur barna með því að velja af kostgæfni tónlistina sem hlustað er á og 

frumskilyrði er að hann hafi sjálfur ánægju af því sem börnunum er boðið upp á. Umhverfið 

spilar stóran þátt í hlustun barnsins, börn sem venjast á að hlusta á tónlist í ró og næði, læra að 

njóta hennar á eigin forsendum. Á sama hátt og þau fá aldrei nóg af uppáhalds sögunni sinni, 

vill barnið heyra tónlistina endurtekna og með því að kynnast tónlistinni betur opnast nýjar 

víddir. Tónlistin verður barninu fagurfræðileg reynsla (Sigríður Pálmadóttir 2006:101). 

Ef börn eru kynnt fyrir fjölbreytilegum lögum eru þeim gefin mörg litbrigði hljóða og  

formgerða sem hjálpa þeim að þroska með sér skyn á það hvað tónlist er og hvað þeim finnst 

forvitnilegt og heillandi. Ef fjölbreytnin er lítil verða möguleikarnir það sjálfkrafa líka.  Börn 

á leikskólaaldri eru opin fyrir alls konar tónlist og þekkja ekki mörk menningar, stíls eða tóna. 

Leikskólaaldurinn virðist því vera mjög mikilvægur til að kynna börnin fyrir fjölbreytileika 

tónlistarinnar án þess að verða fyrir mótstöðu (Kassner 1990:10-11). 

Markmiðið með hlustunaræfingum í leikskólum er að örva og næra virka 

hlustunarhæfileika til að vekja áhuga barnanna á tónlist. Mikilvægt er að kynna börnin fyrir 

fjölbreytilegum lögum. Börnum ætti að finnast jafn gaman að hlusta á tónlist eins og að 

syngja eða spila á hljóðfæri. Þau ættu að gleðjast yfir því að fá að syngja fyrir önnur börn, og 

aðrir ættu að hlusta með þolinmæði og áhuga á lög barnsins, tónlistarsögu eða brúðusýningu, 

þó þau þekki það sem þau sjá og heyra. Hægt er að flokka hlustunarefni eftir því hvað hæfir 

hvaða aldri fyrir sig. 

 

Þriggja ára börn: 

• Söngleikir og vísur sem fela í sér hreyfingu. 

• Barnalög um dýr og blóm. 

• Ferðasöngvar. 

Fjögurra ára börn: 

• Lög um veðrið og ýmsa atburði. 

• Lög um fyndnar sögur. 

• Þjóðlög sem sýna mismunandi blæ. 

• Auðveld einrödduð lög . 
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Fimm ára börn: 

• Lög í tveimur hlutum eða lög spiluð á hljóðfæri af kennurum. 

• Radd- og hljóðfæra flutningur á lögum. 

• Upptökur af kunnuglegum barnalögum og þjóðlögum. 

• Barnalög frá öðrum þjóðum. 

• Stutt dæmi um allar gerðir tónlistar, frá klassík til rokks.  

(Forrai 1990:80) 

 

2.5. Mikilvægi hljóðfæra og hljóðgjafa 

 Ung börn eru náttúrulegir tónlistarmenn og eitt er víst að börnum finnst mjög gaman 

að leika á hrynhljóðfæri. Þess konar hljóðfæri eru mjög hentug fyrir börn á öllum aldri til að 

þroska tónlistarhæfni þeirra. Margir leikir með hrynhljóðfæri eru mjög einfaldir. Í flestum 

þeirra er barnið einungis að herma eftir einni hreyfingu í einu, þannig að það reynir ekki 

mikið á minnið. Annað sem er mjög gott við þessi hljóðfæri er það að þau krefjast þess að 

líkaminn hjálpi til við að halda og finna taktinn, svo börnin taka fullan þátt og eru að skapa 

tónlistina sjálf. Þessar æfingar með hljóðfærin örva sköpunarhæfni barnanna. Með tímanum 

kemur að því að hver nemandi stingur upp á einhverju sem hægt er að gera og kennarinn hefur 

aldrei heyrt um eða hefur ekki gert í langan tíma (Connors 2006). 

 Þegar börn eru kynnt fyrir nokkrum hljóðfærum til að velja úr eru fyrstu viðbrögðin 

oftast þau að gera tilraunir. T.d. hvað get ég gert til að búa þetta hljóð til? Hvernig hljómar 

þetta? Hvernig get ég breytt hljóðinu? Ung börn vilja oft skipta frekar hratt um hljóð í stað 

þess að halda sig við sama hljóðið. Leikskólaaldurinn er tími uppgötvana. Það er því 

mikilvægt að börnin hafi aðgang að hljóðfærum svo þau geti uppgötvað innbyggða 

hljóðmöguleika hljóðfæranna og hugtök eins vel og þeirra eigin getu til að stjórna þessum 

hljóðum. Leikskólabörnum finnst einstaklega gaman að gæða sögur sínar og söng lífi með 

hljóðfærum. Áskorunin fyrir þau er að ákveða á hvaða tímapunkti það er rétt að koma 

hljóðfærinu að og hvernig. Fyrir þriggja ára barn er nóg að hafa pínulítið hljóð í sögunni, 

jafnvel bara að það komi fyrir einu sinni í gegnum alla söguna. Fjögurra ára barnið gæti 

mögulega slegið ákveðinn takt þegar hann kemur fyrir í lagi. Fimm ára barnið gæti haldið 

takti með hljóðfæri á meðan aðrir syngja lagið. Þessir þættir eru þó breytilegir eftir 

einstaklingum og tónlistarþroska þeirra  (Kassner 1990:10). 

 Heimatilbúin hljóðfæri eru ekki síðri en þau tilbúnu og það er krefjandi fyrir 

sköpunargáfu barnsins að eiga að búa til sitt eigið hljóðfæri. Sköpunargáfan er  nátengd listum 
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og eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar (1999:7-8) að þá hefur 

maðurinn í gegnum tíðina tjáð sig með hjálp listarinnar, tjáð tilgang og merkingu mannlegrar 

tilveru og mótað umhverfi sitt. Einstaklingurinn skilur einnig tilfinningar sínar betur og öðlast 

lífsfyllingu ef hann örvar sköpunargáfuna. Listnámið sjálft reynir á marga þætti mannlegrar 

hæfni og þurfa nemendur að beita rökhyggju sinni og ímyndunarafli til að ná árangri. Til að 

efla sköpunargáfuna er nauðsynlegt að leika, ögra og spyrja til að ná óvæntum tengingum. 

Sköpunargáfan er nauðsynleg til að mæta síbreytilegum kröfum nútímaþjóðfélagsins. Listir, 

sama af hvaða tagi þær eru, eru einn helsti áhrifavaldur samfélagsins og veita tækifæri til að 

þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta. Sjálfsmyndin og sjálfsskilningur 

einstaklingsins eflist einnig þegar hann stundar listir.  

 Í ljósi þessa er mikilvægt að bjóða barninu upp á það að búa til sitt eigið hljóðfæri, 

eftir gefnum hugmyndum eða algjörlega upp á eigin spýtur. Hvatning og aðstoð við að útvega 

efnivið er allt sem þarf. 

 

2.6. Rannsóknir á tónlistarþroska 

Rannsakendur hafa komist að því að tónlist hjálpar fyrirburum að þyngjast og styttir 

spítalavist þeirra. Innan tveggja mánaða frá fæðingu eru ungabörnin farin að gefa frá sér hljóð 

og farin að breyta hljóðum í orðaleiki, athöfn sem heldur áfram löngu eftir að barnið lærir að 

tala (Flohr 2005:1). Þeir hafa einnig komist að því að leikskólabörn eru einstaklega næm fyrir 

hljóðum, þ.á.m. tónhæð og að allir hafi hæfileika til að þroska tónlistina í sér (Kassner 

1990:7).  

Heilarannsóknir hafa sýnt fram á það að heilastöðvar vaxa, hafi maður byrjað að læra 

tónlist í æsku. Því meira sem barnið æfir því klárara verður það. Albert Einstein er gott dæmi 

um það. Hann stóð sig illa í skóla sem barn og kennarar ráðlögðu móður hans að setja hann í 

sérkennslu. Móðir hans hlustaði ekki á það og keypti handa honum fiðlu sem hann var 

duglegur að æfa sig á heima við. Eftir því sem hann varð færari á fiðluna, þeim mun betur 

gekk honum í skólanum. Á endanum varð hann einn fremsti nemandi skólans en það var 

kannski engin tilviljun því nýlegar rannsóknir sýna fram á það að þegar viðkomandi æfir sig 

eða spilar tónlist örvar hann sérstaklega stöðvar heilans og hæfileika þeirra til að hafa 

samskipti sín á milli. Flæðið í gegnum hvelatengslin, sem tengja heilahvelin saman, er minna 

hjá þeim sem ekki iðka tónlist markvisst (Palmgren 2004:45-47). 

Upp úr 1970 var mikið um það að gerðar væru rannsóknir á yfirfærsluáhrifum 

tónlistarnáms. Niðurstöður úr þeim rannsóknum voru mjög misjafnar. Sumar þeirra sýndu 

fram á betri árangur í öðru námi ef einstaklingurinn stundaði tónlistarnám, hjá öðrum varð 
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engin breyting. Sem dæmi má nefna „Mozart-áhrifin”. Þau eru mjög umdeild en niðurstöður 

úr þeirri rannsókn hafa leitt til þeirrar tilgátu að örvun þátttakenda leiði til þess að þeir standi 

sig betur í prófi í rýmdarhugsun (stærðfræði), það er því ekki beint tónlist Mozarts sem veldur 

árangrinum. Í stuttu máli eiga rannsóknir langt í land með að sanna að tónlistarnám orsaki 

aukna námsgetu á öðrum sviðum, en það er þó ljóst að tónlistarnám víkkar 

sjóndeildarhringinn og eykur ánægju viðkomandi. Í langflestum tilfellum eykur það leikni, 

skilning og færni nemandans á upplifun, túlkun og tjáningu tónlistar (Þórir Þórisson 2001). 

 

Það er ljóst að fyrirmyndir barna í tónlistinni skipta sköpum fyrir fyrstu reynslu þeirra 

af tónlistinni og hvernig þau upplifa hana. Fjölskylda barnsins er mjög góður grunnur fyrir 

það sem kemur síðar í leikskóla og skóla. Tónlistin tjáir svo margt og leiðirnar til að tjá hana 

eru fjölmargar, t.d. í gegnum leikinn og í gegnum dans. Rannsóknir hafa sýnt fram á aukningu 

á leikni, skilningi og færni nemandans í sambandi við tónlistina ef tónlistariðkun er markviss 

og ætti það eitt að vera eftirsóknarvert. 

 

 

3. Kennslustefnur og aðferðir 

 

Hér verður í stuttu máli fjallað um þær kenningar og kennismiði sem lagt verður upp 

með í vinnu við hugmyndabanka. Gerð verður í grófum dráttum, grein fyrir einkennum 

hverrar aðferðar fyrir sig og fjallað um kosti þeirra við vinnu úti í náttúrunni.  

 

3.1. Edgar Willems 

Edgar Willems (1890-1978) var belgískur tónlistarkennari og fræðimaður. Hann 

helgaði líf sitt rannsóknum á tónlist og tónlistarkennslu. Kennslufræði hans gengur út frá 

röddinni og hreyfingu sem tjáningarmiðli barnanna og eru þeir þættir tengdir mismunandi 

hljóðgjöfum, þ.á.m. hljóðfærum. Willems fannst að of mikil áhersla væri lögð á þekkingu á 

tónlist og ytri form hennar í tónlistarkennslunni og vildi heldur vinna út frá innsæi og 

meðfæddri sköpunargáfu einstaklingsins. Hann leggur áherslu á upplifun tónlistar þar sem 

kerfisbundið er unnið með ólíka eiginleika hljóðblæs, hryns, laglínu og hljómagangs. Námið 

er byggt upp með fyrirfram ákveðnum kennslueiningum en einnig er lögð áhersla á að nýta 

frumkvæði og hugmyndir barnanna. Grunnnám Willems er byggt á fjórum þrepum og mjög 

auðvelt er að aðlaga fyrsta þrepið að leikskólastarfi. Fyrsta þrepið skiptist í fjóra hluta, þ.e. 
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heyrnarþjálfun (skyn- og tilfinningar), hrynþjálfun, söng og hreyfingu (Sigríður Pálmadóttir 

2006:115)  

 

3.2. Carl Orff 

Carl Orff (1895-1982) var þýskt tónskáld. Megineinkenni hugmyndafræði hans eru 

samþætting talraddar, söngs, hljóðfæraleiks, hreyfingar og spuna. Fyrstu hugmyndir hans 

komu fram í bók sem hann gaf út árið 1931 í samvinnu við Gundhild Keetman o.fl. Var það 

vísir að miklu stærra verki sem er Orff-Schulwerk. Musik für Kinder sem gefið var út í fimm 

bindum 1950-51. Orff setti á fót skóla til að mennta tónlistarkennara í samvinnu við 

dansarann Dorotheu Günther (Gersdorf 1990:61; Sigríður Pálmadóttir 2006:61). 

Aðaleinkenni aðferðar Orff er notkun ásláttarhljóðfæra og laglínuhljóðfæra sem börnin 

geta byrjað að nota strax. Sérstök laglínuhljóðfæri, stafspil, sem hönnuð voru eftir afríska 

xýlófóninum, voru þróuð í kringum 1920 og hafa orðið einskonar vörumerki þessarar aðferðar 

og þekkt sem Orff hljóðfæri (Flohr 2005:40). 

 

3.3. John Feierabend 

 John Feierabend er bandarískur tónlistarfrömuður sem hefur verið í fararbroddi um 

árabil hvað varðar tónlistaruppeldi ungra barna. Hann leggur mikla áherslu á þátttöku foreldra 

og hefur m.a. gefið út kennsluefni þar sem með skýrum hætti er skilgreint hvernig hægt sé að 

byggja upp tónlistarstundir fyrir börn á aldrinum 0-6 ára og foreldrana líka. Hver tónlistartími 

á að byggja á endurtekningu og margbreytileika. Meðal annars er lögð áhersla á það að vera 

með hreyfingu á staðnum og úr stað. Vísur og söngvar ættu að vera endurteknir að minnsta 

kosti fjórum sinnum í hverjum tíma og sungnir í nokkrar vikur í senn. Helmingur tímans eða 

meira ætti að vera þekkt efni. Það hjálpar foreldrum að muna og börnin hafa gaman af 

endurtekningunni. Í hverjum tíma ættu að vera sönglög bæði í dúr og moll. (Sigríður 

Pálmadóttir 2006:80-81). 

 

Edgar Willems gengur út frá söngröddinni og hreyfingunni sem tjáningarmiðli 

barnanna. Þessi þættir bjóða upp á það að vinna með þá úti í náttúrunni. Sönginn er hægt að 

nota í vettvangsferðum, í samverustundum í skóginum, í frjálsum leik á opnum svæði með 

náttúruna sem umgjörð. Allir þessir þættir tengjast hreyfingunni líka þar sem börnin eru sífellt 

á hreyfingu utandyra. Willems talar einnig um tengingu þessara þátta við hljóðgjafa af ýmsu 

tagi. Sleðaflautan er eitt dæmi um einfaldan hljóðgjafa sem auðvelt er að taka með sér, til 
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dæmis út í skóg. Náttúran sjálf býður einnig upp á fjölbreytta hljóðgjafa og má þar nefna 

helsta laufblöð, steina og greinar. 

 Megineinkenni hugmyndafræði Carl Orff eru samþætting talraddar, söngs, 

hljóðfæraleiks, hreyfingar og spuna. Þessa þætti er auðvelt að flytja út og vinna með þar. Þessi 

hugmyndafræði býður upp á að setja upp söngleik þar sem allir þessir þættir tengjast saman 

og hægt er að nýta efnivið náttúrunnar til að skapa hljóðfæri/hljóðgjafa sem nýtast í 

söngleikinn. 

 John Feierabend leggur mikið upp úr þátttöku foreldra í tónlistarnámi barna sinna og 

byggir tíma sína mikið upp á endurtekningu, þ.e.a.s. að syngja sömu lögin/vísurnar oftar en 

einu sinni í hverri tónlistarstund og í nokkrar vikur í senn. Þessi hugmyndafræði hans hentar 

útikennslunni mjög vel þar sem auðvelt er að syngja í náttúrunni og fá foreldra til að taka þátt 

með því að syngja með börnunum heima. Jafnvel væri hægt að senda börnin heim með miða 

með lögunum sem verið er að taka fyrir í hvert skipti. 

 

3.4. Aðferðir 

 Það eru til margar mismunandi aðferðir við að kenna ungum börnum tónlist. Leiðirnar 

sem valdar eru stjórnast af kennsluhæfileikum, áhugasviði og því hvernig börnin læra, því öll 

eru þau mismunandi. Hver einstakur kennari verður að velja sér sína aðferð. Hann getur 

ákveðið að halda sig alfarið við eina aðferð eða blanda saman hugmyndum úr ólíkum 

aðferðum (Flohr 2005:35).  

 Leikskólakennarinn verður því að vera meðvitaður um grundvallaratriði 

tónlistarkennslu fyrir leikskólabörn svo hann geti aðlagað hugmyndafræði sína og 

kennslutækni að þeim. Skilningur á þessum grundvallaratriðum veitir kennaranum sjálfstraust 

og hvatningu til að prófa mismunandi kennsluaðferðir. Leikskólakennarinn verður að vita 

hvað einkennir þroska hvers aldurshóps svo hann geti skipulagt tónlistarstundir á réttan hátt. 

Úthald 2ja – 3ja ára barna er ekki mikið og því er ekki við hæfi að hafa tímana lengri en u.þ.b. 

15 mínútur í senn. Fjögurra ára börn hafa úthald í u.þ.b. 25 mínútna langa tíma og fimm ára 

börnin gott úthald, 30-35 mínútur (Forrai 1990:32-33,41). 

Edgar Willems, Carl Orff og John Feierabend eru kennismiðir sem leggja upp með 

ólíkar hugmyndir og aðferðir. Eins og fram kemur hér að ofan verður hver kennari að ákveða 

hvaða aðferðir hann notar við tónlistarkennsluna. Hann getur bæði haldið sig við eina aðferð 

sem samræmist kennslusýn hans eða stefnu leikskólans sem hann vinnur á eða ákveðið að 

blanda saman nokkrum aðferðum til að gera tónlistarstundirnar fjölbreyttari. 
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4. Útikennsla 

  

Útikennsla hefur verið að færast í vöxt hér á landi, bæði í leikskólum og grunnskólum. 

Þessi þróun er mjög jákvæð því eins og kemur fram á eftir þá er umhverfið og náttúran sú 

kennslustofa sem er hvað mest örvandi fyrir barnið og ætti því að vera hægt að ná mjög miklu 

út úr börnunum þegar unnið er úti í náttúrunni. Nokkrir leikskólar hafa unnið sér inn orðspor 

sem náttúruleikskólar og fer þar fremstur í flokki leikskólinn Norðurberg í Hafnarfirði. 

Leikskólinn minn, Undraland á Flúðum, reynir að nýta náttúruna og umhverfið eins og hægt 

er og eru börnin dugleg að sækja efnivið í náttúruna og nýta hana til alls kyns rannsókna, 

hreyfingar og annarra skemmtilegra hluta.  

Það er viðeigandi að byrja kafla um útikennslu á einstakri lýsingu Björns Rúrikssonar 

á náttúrunni og umhverfinu hér á Íslandi: 

Töfrar og fegurð eru afstæð hugtök. Það sem er hrífandi í augum eins er lítils virði í 

augum einhvers annars. Ef til vill er fegurðarskyn tilfinning sem að einhverjum hluta 

er meðfædd, en að öðru leyti áunnin. Svo afstæð er tilfinning til náttúrunnar, að 

sumir tengja áhrifamátt hennar fremur við ljótleika en fegurð. Í augum annarra geta 

þessi tvö andstæðu sjónarmið jafnvel farið saman. Hrjúf auðnin er allt í senn, falleg 

og ljót. Hún er falleg af því að hún minnir á frumkrafta jarðar og upphaf þess sem er. 

Hún er undirstaða alls þess sem varð, grunnurinn í landinu, festa þess jarðargróða 

sem seinna átti eftir að þrífast og dafna. Auðnin er hrífandi af því hún er ósnortin. 

En auðnin er líka ljót.Hún er ófögur af því að hún er ægileg.Auðnin magnar upp 

áhrif óveðurs sem fer hamförum eyðileggingar um landið sem stendur utan hennar.  

Í augum margra er grunntónninn í íslenskri náttúrufegurð í ætt við auðnina. Hún er 

aðlaðandi og fráhrindandi í senn. Það eru þessir sérstöku eiginleikar sem gera 

íslenska náttúrufegurð seiðmagnaða. Í eðli sínu er hún frumstæð, stórbrotin og 

yfirþyrmandi. Ef til vill þarf sérstakt hugarfar og viðhorf til þess að njóta íslenskrar 

náttúru á þann hátt sem henni er samboðin. Að skynja hana í víðu samhengi og læra 

að sjá ár og aldir í einni samfelldri heild. En það er líka til mikils að vinna.  

Sá sem ánetjast náttúrunni hefur eignast mikinn og dýrmætan fjársjóð, sem endist 

alla ævina út. (Björn Rúriksson 1992:7). 

 

Aðalnámskrá leikskóla (1999:26) segir að börn þurfi að kynnast fjölbreytileika 

náttúrunnar, komast í lifandi tengsl við hana og njóta hennar því hún er góð uppspretta nýrra 

hugmynda, leikja, viðfangsefna og athugana. 
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Útikennsla er samtíma námskrárþróun sem stundum er erfitt að skilgreina. Þetta er 

frekar óskýrt menntunarfræðilegt hugtak. Sem aðferð, eða nálgun, til áhrifaríkari náms hefur 

hugtakið útikennsla verið notað á margvíslegan hátt. Það má túlka útikennslu á margan hátt og 

fer sú túlkun að miklu leyti eftir sjónarhorni fólks. Íhaldssamir stjórnendur myndu áreiðanlega 

túlka útikennslu sem leið til að kynna efnivið náttúrunnar. Skapandi stjórnendur myndu hins 

vegar sjá útikennslu sem leið til að uppgötva gleðina við að vera úti og möguleikana til að 

skapa úr efnivið náttúrunnar. Útikennsla er nálgun við að ná markmiðum og atriðum 

skólanámskrár sem felur í sér útvíkkun kennslustofunnar, röð af beinum upplifunum, notkun 

náttúrulegs efniviðs sem eykur vitund um umhverfið og lífið (Hammerman 2001:5,11).  

Nicholas P. Gair (1997:1-2) skilgreinir útikennslu sem kennsluaðferð sem felur í sér 

að skólastarfið er með skipulögðum hætti flutt að einhverju leyti út fyrir veggi skólans og 

notast er við nánasta umhverfi og náttúru.  

Með útikennslunni færist nemandinn nær raunveruleikanum og kemst í betri tengsl við 

viðfangsefnin sem unnið er með, með því að nota öll skynfærin, sjón, snertingu, heyrn og 

lyktarskyn við námið. Aðferðin er hentug til kennslu allra námsgreina og hún er oftast notuð í 

bland við aðrar kennsluaðferðir (Jordet, Arne Nikolaisen 2003:24). 

 

4.1. Náttúran og umhverfið 

 Náttúran og umhverfið eru víð hugtök og erfitt að skilgreina þau í nokkrum orðum. 

Hér á eftir koma nokkrar skilgreiningar á umhverfinu og náttúrunni sem heilt á litið fjalla allar 

um sama hlutinn en nálgunin á hugtakið er fjölbreytileg. Sumir líta á náttúruna og umhverfið 

sem sama hlutinn en aðrir kjósa að greina þau sundur. 

Orðið umhverfi hefur mjög víða merkingu. Það nær í raun yfir allt sem er umhverfis 

okkur, hvort heldur lifandi eða dautt, svo sem trén fyrir utan gluggann, hafið, andrúmsloftið, 

sól og fjarlægar stjörnur. Í leikskólum læra börnin að taka tillit hvert til annars, fara vel með 

hlutina og hafa snyrtilegt í kringum sig. Allt eru þetta mikilvægir undirstöðuþættir 

umhverfismenntar (Þorvaldur Örn Árnason 1998:8,54).  

Sólrún Harðardóttir (1995:4) persónugerir náttúruna í bók sinni Náttúran allan ársins 

hring, og telur hana hafa fjölmörg andlit. Hún getur verið grimm eða blíð, dökk eða björt, 

hrjúf eða mjúk, köld eða hlý. Eflaust þykir okkur misvænt um þessi svipbrigði en ef við 

ætlum að læra að meta þau verðum við að kynnast þeim. 

 Páll Skúlason (1998:34) komst vel að orði þegar hann lýsti náttúrunni í Umhverfingu: 
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Náttúran er...allt í senn: eðli sem býr í öllum sköpuðum hlutum, öflin sem ráða gerð 

allra hluta, og heildin sem birtir eðli og öfl hinna sköpuðu hluta. Sköpunin er hér ekki 

verk mannsins heldur náttúrunnar sjálfrar. Náttúran er hið skapandi afl, hinir 

sköpuðu hlutir og sköpunarverkið í heild sinni. 

     

4.2. Gildi útikennslu  

 Kennarar eyða miklum tíma í að reyna að komast yfir það sem á að athuga í hvert 

skipti í stað þess að helga tíma sinn því að fletta ofan af því sem verið er að athuga. Spyrja má 

hvað barnið græðir á því að fara yfir texta eða klára verkefnin á hundavaði þegar það hefur 

sama sem engan skilning á heildarmyndinni? Þegar kennslustofan er færð út í náttúruna býður 

hún upp á aðstæður sem valda því að nemendurnir geta á spennandi hátt notið þess að 

uppgötva og læra (Hammerman 2001:20). 

Útikennsla gerir námið áhrifaríkara. Einn tilgangur útikennslu er að veita nemendum 

beina athugunarmöguleika og reynslu fyrir utan kennslustofuna. Það að færa námsferlið í 

óheft rými gefur möguleika á betri skilningi, dýpri sýn á hlutina og nákvæmari tilgang á því 

sem verið er að gera (Hammerman 2001:5,11). Einn af kostum útikennslunnar er að samband 

kennara og nemenda breytist. Í frelsinu í útikennslunni þar sem rýmið er nægt horfa nemendur 

á kennara sína öðrum augum en inni í lítilli kennslustofu, hann er allt í einu orðinn félagi. Við 

þessar aðstæður geta kennarar líka fylgst með nemendum sínum á annan hátt, þeir sjá þá í 

aðstæðum og umhverfi sem þeir sjá þá vanalega ekki í. Böndin verða sterkari. Það er einnig 

talað um það að meira sjálfstraust og færni í samvinnu sé hluti af því sem útikennslan skilar af 

sér  (Gair 1997:2,8; Hammerman 2001:18). 

Í gegnum útikennsluna eflist umhverfisgreind barnsins. Armstrong (2000:14-15) telur 

umhverfisgreind vera það að búa yfir þekkingu á náttúrunni og umhverfi manneskjunnar s.s. 

veðráttu, jarðþekkingu, landslagi, mynstrum náttúrunnar og ræktun hvers konar og einnig 

næmi fyrir umhverfishljóðum, snertingu og sjón og bragð af náttúrunni sjálfri. Aðalnámskrá 

grunnskóla skilgreinir umhverfisvitund sem umhyggju fyrir umhverfi sínu og hæfileika til að 

greina samhengi mannlegra athafna og náttúru (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:7). 

Öll börn eru fædd með forvitni og löngun til að læra og leika sér, hvöt sem er jafnsterk 

og hungur eða þorsti. Ást á náttúrunni er innbyggð öllum mönnum og þekking á náttúrunni 

byrjar í náttúrunni. Mesta námið fer fram þegar allur líkaminn er notaður; öll skilningarvit, 

heilinn og hjartað, hendur og fætur. Persónuleg reynsla er grunnurinn sem við byggjum nám, 

þekkingu og skilning á náttúrunni  á (Danielsson [án árs]). 
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Umhverfið og náttúran er sú kennslustofa sem er mest örvandi fyrir barnið. Þessi 

kennslustofa er útbúin með sveigjanlegum veggjum sem teygjast eins langt og kennarinn vill. 

Gólfið er mjög misjafnt, allt frá grjóti til vatns, túns og skógar. Loftið er prýtt 

margbreytilegum skýjum yfir daginn og stjörnum á kvöldin (Hammerman 2001:13). 

Umhverfið í skóginum getur verið uppspretta skemmtilegra og ævintýralegra leikja fyrir alla 

aldurshópa, við undirleik allra þeirra hljóða sem skógurinn býður upp á, t.d. fuglsöng og 

lækjarnið. Skógurinn hefur einnig að geyma líffræðilegan fjölbreytileika, ólík form, liti, 

mismunandi lykt og einnig eru nýtingarmöguleikar efniviðar skógarins fjölbreyttir (Ólafur 

Oddsson 2003:5). 

Eins og kemur fram hér að framan fyrirfinnst ekki sú kennslustofa sem býður upp á 

meiri örvun en umhverfið og náttúran. Möguleikarnir með vinnu utandyra eru margir og hægt 

er að nálgast viðfangsefnið á fjölbreyttari hátt heldur en innan veggja leikskólans. Samband 

kennara og nemanda breytist einnig með útikennslunni, verður nánara og ýmsar hliðar 

einstaklingsins koma í ljós sem ekki var vitað að væru til staðar. Barnið nýtur sín mun betur í 

rýminu og frelsinu sem náttúran hefur upp á að bjóða en inni í litlu herbergi. 

 

5. Samantekt  

 

Það er alveg ljóst að tónlist er gríðarlega mikilvæg fyrir ung börn í hvaða formi sem 

hún birtist. Smávægilegir hlutir eins og að hlusta eftir umhverfishljóðum eflir hlustunina hjá 

börnunum. Kennari verður að vera mjög meðvitaður um það hvaða þætti þarf að efla og hvaða 

aðferðum er hægt að beita. Eins og kom fram hér að framan er umhverfið sú kennslustofa sem 

er hvað mest örvandi fyrir barnið og því tilvalið að færa tónlistarkennsluna út í náttúruna til að 

gera hana ennþá skemmtilegri og áhrifaríkari fyrir barnið. Þegar þessir tveir þættir vinna 

saman ætti að verða til gríðarlega örvandi umhverfi fyrir barnið að vinna í og læra um tónlist. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að með markvissri tónlistariðkun þá eflist leikni, færni og  

skilningur barnsins á upplifun, túlkun og tjáningu tónlistarinnar. Þetta er eftirsóknarvert og 

verður jafnvel enn áhrifaríkara þegar tónlistin er kennd úti í náttúrunni. Barnið lærir einnig að 

skynja og þekkja umhverfi sitt á öðruvísi hátt og lítur á það með opnum huga þar sem það 

lærir svo margt bara með því að staldra við og hlusta í smástund á hljóðin sem eru allt í 

kringum okkur.  
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Piaget talar um að á forskeiði rökhugsunar (2ja til 7 ára) eigi barnið erfitt með að 

samþætta hryn og laglínu. Með því að þramma taktfast við lag sem er sungið er hægt að þjálfa 

þennan þátt upp. Til þessa má grípa í gönguferðum úti í náttúrunni. Undir lok stigs 

hlutbundinnar hugsunar (7-11 ára) á barnið að geta gert sér samræmda mynd af reynslu sinni 

og óbeisluð náttúran hjálpar til við gerð þessarar myndar hjá barninu. Það upplifir allt í senn, 

fuglasöng með ákveðinni laglínu, lækjarniðinn sem getur orðið að tónlist, hreyfingu í öllu því 

rými sem náttúran hefur upp á að bjóða og hryninn í göngulagi sjálfs síns þegar farið er í 

gönguferðir. Upplifun af þessu tagi er án efa eitthvað sem barnið varðveitir um ókomna tíð. 

 

6. Lokaorð 

 

 Í þessari greinargerð hefur meðal annars verið farið yfir tónlistarþroska ungra barna og 

þar kemur í ljós að fyrstu fyrirmyndir barnanna á tónlistarsviðinu geta skipt sköpum fyrir 

þroska þeirra tónlistarlega séð. Það er því mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um hvað ýtir 

undir og eflir þroska barnsins. Farið var nokkuð ítarlega í skilgreiningu á söng-, hreyfi- og 

hlustunarþroska ásamt mikilvægi þess að börnin fái að njóta hljóðfæra og hljóðgjafa strax á 

unga aldri. Heimatilbúin hljóðfæri eru ekkert síðri en tilbúnu hljóðfærin sem fást í næstu 

hljóðfæraverslun. Sköpunarþörf barna er mikil og nýtist hún vel í gerð heimatilbúinna 

hljóðfæra/hljóðgjafa. Jean Piaget setti fram þroskastig um greindarþroska sem eiga vel við 

tónlistarþroska barnanna og var þeim lýst í grófum dráttum. Stuttlega er fjallað um 

kennslustefnur og aðferðir og voru dregnir út þrír kennismiðir, Edgar Willems, John 

Feierabend og Carl Orff. Þeir hafa ólíka hugmyndafræði en auðvelt er að vinna úr 

hugmyndum þeirra þannig að hægt sé að samnýta þær, því grunnurinn er sá sami; að efla 

tónlistarþroska barnsins. Í þeim kafla kemur einnig í ljós hvað það er mikilvægt að kennarinn 

sé meðvitaður um hver hans sýn er svo hann geti mótað sínar eigin kennsluaðferðir út frá 

hugmyndum og stefnum annarra. Að lokum er útikennslunni gerð skil og þar skín í gegn að 

umhverfið sé sú kennslustofa sem er hvað mest örvandi fyrir barnið. Það styður það að 

tónlistin sé flutt út í náttúruna til að gera hana áhrifaríkari. Í hugmyndabankanum má finna 

úrval laga, leikja og æfinga fyrir leikskólabörn og alls kyns hugmyndir um það hvernig hægt 

er að vinna með tónlistina úti í náttúrunni. 

 Það var markmið mitt áður en ég lagði af stað í vinnu við þetta verkefni að það myndi 

að minnsta kosti nýtast mér í mínu starfi að loknu námi þar sem ég hugsaði til umhverfisins í 

kringum mig og leikskólans míns við gerð hugmyndabankans. Oft leist mér ekkert á blikuna 
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og var alveg tilbúin að hætta þessu bara eða skipta um efni en ég er fegin að hafa klárað þetta 

og hugsa með mér að kannski gæti þetta bara nýst einhverjum öðrum en mér þar sem 

umhverfið í kringum okkur hérna á Íslandi er alls staðar mjög svipað og hefur sömu 

möguleika. Það er von mín að leikskólar á Íslandi fari að nýta sér náttúruna og umhverfið í 

enn meiri mæli en gert er núna og bjóði barninu upp á besta námsumhverfi sem völ er á. 

 

 

 

Flúðum, 29.apríl 2008 

 

__________________________________ 

                                                                                                Freyja Þorkelsdóttir 220781-4299 
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