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Útdráttur 

Hvernig er veðrið í dag? er námsefni sem leggur áherslu á tónlist og skapandi hreyfistund í 

veðurþema fyrir kennara í leikskóla, ásamt fræðilegri greinargerð tengd efninu. 

Megimarkmið námsefnisins er að þróa hugmyndir að skapandi tónlistar- og hreyfiverkefnum 

og deila þeim með öðrum sem vinna með ungum börnum. Veður er þema þessa námsefnis 

því að það hefur mikil áhrif á líf, hegðun og umhverfi okkar. Verkefnið veitir börnum 

upplifun og skilning á mismunandi veðri með fjölbreyttum aðferðum.  

Greinargerðin er fræðilegur grunnur námsefnisins og þar er komið inn á þætti sem ýta undir 

tjáningargetu og sköpunargáfu barna. Meðal annars er fjallað um tjáningu barna sem er 

leikur og list, þroskastig barna, mikilvægi reynslunnar sem er námsferli byggt á kenningum 

John Dewey, sköpun, skapandi kennslu og skapandi hugsun barna. Skoðuð er 

hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgunar (þ. Orff Schulwerk) í tónlistarkennslu sem 

leggja áherslu á barnamiðað og skapandi nám. Í lok greinargerðarinnar eru þessar tvær 

nálganir bornar saman og skoðaðir möguleikar á að þræða þær saman til að byggja upp 

skapandi starf í tónlist og skapandi hreyfingu. 

Með þessar tvær nálgarnir í huga bjó höfundur til námsefni um veður og gerði 

tilraunakennslu á efninu. Niðurstaða tilraunakennslunnar leiddi í ljós að skapandi kennsla 

opnar marga möguleika fyrir nám barna og eykur tjáningargetu og sköpunargáfu þeirra. Með 

því að gefa börnum tíma til að uppgötva og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra, finna börnin 

að þau tilheyri skólaumhverfinu frekar og njóta sín betur. Uppeldisfræðileg skráning er góð 

leið til að skoða námsferil barna og þróa starf skóla. 

Skapandi kennsla snemma í bernsku byggir góðan grunn og skapar börnum meiri möguleika 

og bjartari framtíð. Höfundur vonar að þetta námsefni veiti kennurum innblástur til að veita 

börnum tækifæri til að þróa tjáningarhæfni sína og sköpunargáfu í gegnum tónlist og 

skapandi hreyfingu. 

 

 

 



 

 

Abstract 

How is the weather today? is a study material that emphasizes music and creative movement 

in a weather theme for preschool teachers as well as theoretical analysis related to it. The 

main goal of the study material is to develop ideas for creative music and movement projects 

and share them with others who work with young children. Weather is the theme of this 

project because it has a profound effect on our lives, behavior and environment. The project 

gives children an experience and understanding of different weather in different ways.  

Theoretical analysis describes factors that promote children's expressiveness and creativity. 

Among other things, it discusses with children's expression, which is play and art, the stage 

of children's development, the need for experience which is a learning process based on John 

Dewey's theories, creativity, creative teaching and creative thinking of children. Reggio 

Emilia approach and the Orff Schulwerk music education are described, which emphasis on 

child-centered and creative learning. At the end of the analysis, these two approaches are 

compared and the possibilities of combining them together to build a creative work in music 

and creative movement are described. 

With these two approaches in mind, the author created a study material about weather and 

did experimental teaching on the project. The result was found that to use creative teaching 

opens up many possibilities for children's learning and increases their expressive ability and 

creativity. Giving children time to discover and respect their opinions, the children feel that 

they belong to the school more and enjoy themselves better. Pedagogical documentation is 

a good way to look at children's learning process and develop schoolwork. 

Creative teaching in early childhood builds a good foundation and creates children more 

opportunities and a brighter future. The author hopes that this material will inspire teachers 

and give children the opportunity to develop their expressiveness and creativity through 

music and creative movement. 

  



 

 

Formáli 

 

Þetta er 20 eininga lokaverkefni til M.Art Ed. - prófs í Listkennsludeild Listaháskóla Íslands 

vorið 2021.  

Þetta lokaverkefni er hugsað til að auðga tjáningu og sköpunargáfu barna. Ég hef vanist því 

að tjá mig með dansi og tónlist frá því ég var lítil, því var ekki auðvelt fyrir mig að tjá mig 

með orðum á íslensku sem er ekki móðurmál mitt. En ég er mjög þakklát fyrir að ég gat gert 

þetta lokaverkefni vegna þess að ég hef verið í frábæru umhverfi, „Ísland“ þar sem ég hef 

kynnst yndislegu fólki í gegnum árin sem hefur gefið mér endalausa umhyggju, hvatningu 

og stuðning. 

Það hefur verið dýrmæt reynsla fyrir mig að kynnast og læra af frábærum kennurum og 

samnemendum í Listkennsludeild Listaháskóla Íslands, sem hafa gefið mér innsæi og 

hvatningu í þessu námi.  

Ég vil þakka leikskólastjóranum Eddu Valsdóttur, samstarfsfólki og börnum leikskólans 

Fögrubrekku. Ef ég hefði ekki haft aðstoð þeirra þá hefði þetta námsefni ekki orðið að 

veruleika.  

Miklar þakkir til eiginmanns míns Jóns Halldórs fyrir að vera þolinmóður, styðja mig  og 

trúa á mig allan tímann í gegnum þetta námsferli. Einnig vil ég þakka börnunum mínum 

Marínu Herdísi og Aroni Daða fyrir þeirra skilning, hlýju og hvatningu, og síðast en ekki 

síst barnabarninu mínu Óliver Mána. Hann veitti mér innblástur og bros hans bræddi hjarta 

mitt og létti mér lundina í gegnum námið.   

Að lokum sérstakar þakkir fyrir frábæra leiðbeinendur Kristínu Dýrfjörð og Kristínu 

Valsdóttur fyrir að vera faglegir leiðtogar mínir og hvetja mig í gegnum allt þetta ferli.  
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1 Inngangur 

Hvernig er veðrið í dag? er námsefni sem leggur áherslu á tónlist og skapandi hreyfistund í 

veðurþema fyrir kennara í leikskóla ásamt fræðilegri greinargerð tengd efninu.  

Meginmarkmið námsefnisins er að þróa hugmyndir að skapandi tónlistar- og hreyfiverkefni 

og deila þeim með öðrum sem vinna með ungum börnum. Verkefnum sem geta eflt 

tjáningargetu barna og stuðlað að því að þau nái betri tökum á grunnþáttum tónlistar og 

hreyfingar. 

1.1 Bakgrunnur og kveikja 
Ég er fædd og uppalin í Japan og byrjaði ung að læra á píanó samhliða því að að læra 

klassískan ballett. Seinna lærði ég listdans við háskóla í Bandaríkjunum. Eftir að ég flutti til 

Íslands hef ég kennt á píanó og listdans á Akureyri. Nú kenni ég við listdansskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og starfa einnig í leikskóla. Þegar ég byrjaði að kenna þá var markmið 

mitt að miðla þeirri þekkingu sem ég hef lært á mínum námsferli. Kennsluaðferðir mínar 

sem listdans- og píanókennari byggðust á kennaramiðaðri nálgun frekar en nemendamiðuðu 

námi. Kennaramiðuð kennsla felur í sér kennslu þar sem kennari setur sér markmið og áætlun 

án aðkomu nemenda. Í nemendamiðaðri kennslu hins vegar eru nemendur hafðir með í 

ráðum í skipulagningu verkefna. Áherslan er á ábyrgð nemenda á eigin námi og áhuga þeirra 

á því sem þeir taka þátt í (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). 

Hvaða hlutverki/markmiði gegnir tónlist og hreyfing í starfi í leikskóla? Hvernig get ég 

unnið skilvirkt með þessi markmið að leiðarljósi? Þessar spurningar koma oft upp í huga 

minn um áherslu og markmið í kennslu í tónlist og hreyfingu í leikskólastarfi mínu. Þegar 

ég byrjaði að kenna í leikskóla þá var markmið mitt hvernig ég gæti miðlað þekkingu minni 

eins og áður. En eftir að ég kynntist hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgunarinnar 

(þ. Orff Schulwerk) breyttist sjónarhorn mitt smátt og smátt og enn meira eftir að ég byrjaði 

nám í listkennsludeild í Listaháskóla Íslands. Markmið mitt í kennslu minni núna er að kenna 

á skapandi hátt svo að börn geti tjáð sig á eigin forsendum gegnum tónlist og skapandi 

hreyfingu. Ekki tónlist fyrir börn, heldur tónlist barnanna. 

Leikskólinn sem ég starfa á vinnur í anda hugmyndafræði leikskólastarfsins í Reggio Emilia 

á Ítalíu, þar sem áhersla er meðal annars á lýðræði og sköpun barna. Loris Malaguzzi, ítalskur 

kennari og sálfræðingur, þróaði Reggio Emilia hugmyndafræðina upphaflega í samstarfi við 

leikskólafólkið í Reggio Emilia. Hann sagði „börn hafa hundrað mál“ (Coşkun og 
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Durakoğlu, 2015). Börn hafa mismunandi rödd og mismunandi tjáskipti. Hann lagði líka 

áherslu á að börn eigi rétt á að læra og að þau læri með jafningjum, fullorðnum og 

umhverfinu. Kennari er leiðbeinandi og hlutverk hans er að búa til námsumhverfi svo að 

börn geti þróað sínar eigin hugmyndir (Hanna, 2016; Tarr, 2001).  

Orff Schulwerk eða Orff nálgun er hugmyndafræði fyrir tónlistarkennslu sem þróað var af 

Carl Orff sem var þýskt tónskáld og kennari. Hans nálgun er virkt nám sem styður bæði 

vitsmunalegan og tillfinningalegan þroska barna. Nemendur læra tónlist og dans með því að 

nota tal, söng, hreyfingu og hljóðfæraleik út frá eigin forsendum það sem hann kallar 

„elemental“ tónlist (Landis og Carder, 1972). Orff nálgun passar mjög vel í mínu starfi og 

við minn bakgrunn í tónlist og dansi og ég sé mikil líkindi með hugmyndafræði Reggio 

Emilia og Orff nálguninni. 

Bæði hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgun leggja áherslu á skapandi starf. Sköpun 

er líka einn af sex grunnþáttum menntunar hérlendis samkvæmt opinberum námskrám. Í 

menntunarfræðum samtímans er lögð áhersla á fjölbreytt og skapandi nám til að þess lifa í 

flóknu og fjölbreytilegu samfélagi. Sem dæmi þá stendur í Aðalnámskrá leikskóla „Sköpun 

er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis í listmenntun. Allir grunnþættirnir 

eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu 

gildismati“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22).  

Námsumhverfi er mikilvægur hluti náms þar sem hvetjandi aðstæður og starfsfólk hefur áhrif 

á líðan og árangur barna. Um það stendur, „Umhverfi leikskóla á að örva skynjun og styðja 

við sköpunarkraft barna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Í því 

námsefni sem hér er fjallað um er lagt til að skapa námsumhverfi þar sem börn uppgötva 

tengingu við náttúruna og upplifi veður á fjölbreyttan hátt. Hlutverk kennarans er að vera 

leiðbeinandi til að gefa barninu tækifæri og tíma til að skynja og uppgötva og til að það fái 

að njóta þess að uppgötva veröldina á eigin forsendum í gegnum sköpun, myndlist, leikræna 

tjáningu, tónlist og skapandi hreyfingu. 

1.2 Uppbygging verkefnis 
Í þessari greinargerð verður fyrst fjallað um tjáningarleiðir barna sem eru gegnum leiki og 

list. Í kafla þrjú og fjögur er farið yfir mikilvægan þátt í menntun, reynslu og sköpun. Meðal 

annars kenningu John Dewey um reynslu og fagurfræðilega reynslu, skilgreiningu á sköpun, 

skapandi ferli, skapandi menntun og skapandi hugsun barna. Í kafla fimm er fjallað um 

hugmyndafræði Reggio Emilia sem leggur mikila áhersla á lýðræði, tjáningu og sköpun 
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barna. Í kafla sex og sjö er tekið fyrir sérsvið mitt sem er tónlist og hreyfing. Fjallað er um 

af hverju tónlist og hreyfistarf er mikilvægt í leikskóla og um Orff nálgunina sem er hugsuð 

sem áhersla á tónlistarnám á skapandi hátt. Í kafla átta er samantekt þar sem skoðað er, hvað 

er sameigninlegt með hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgun og hvernig þræða má 

þessar aðferðir saman til þess að byggja upp skapandi starf í tónlist og skapandi hreyfingu í 

leikskóla. Í kafla níu eru lýsingar á námsefninu Hvernig er veðrið í dag?. Farið yfir 

tilraunkennslu og skráningu á námsefninu í leikskólanum sem ég starfa á. Lokaorð er í tíunda 

kafla og heimildaskrá, myndaskrá og viðaukar birtast í lok ritgerðarinnar. 

Námsefnið Hvernig veðrið er í dag? er í sér skjali. 
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2 Tjáning barna 

Markmið mitt sem kennari í leikskóla er að stuðla að því að börn verði tjáningarrík. Ég hef 

alltaf viljað að þau börn sem ég kenni, séu skapandi í gegnum tónlist og hreyfingu. Tónlist 

og hreyfing er ein af mörgum tjáningarleiðum barna. Ég áttaði mig á því að til að rækta 

sköpunargáfu barna, þá er upphafið að auðga tjáningu þeirra. 

Með því að þekkja ýmsar tjáningaraðferðir og auðga tjáningu, getur fólk komið hugsunum 

sínum til annarra. Það að tjá hugsanir sínar og miðla til annarra, þýðir að hafa samskipti við 

aðra. Með því að eiga í samskipti við aðra þá er oft hægt að sjá sjálfan sig í öðru ljósi, 

skilningur eykst og þegar fólk lendir í vandræðum þá reynir það oft á að finna lausn saman. 

Í ljósi þess mætti ætla að sköpunarkraftur sér drif hugsunar.  

2.1 Tjáning 
Samkvæmt japanskri orðabók felst skilgreining á orðinu tjáning (表現-hyougen), að túlka 

innri hluti, sálræna, tilfinningalega og andlega, í formi ytri og tilfinningalegra hluta. Að auki, 

túlka svipbrigði, látbragð, tungumál, tákn o.fl. sem hlutlæga hluti (Weblio Jisho, e.d.). Í 

hnotskurn þýðir það að geta komið skoðunum sínum, hugsunum og líðan á framfæri á 

mismunandi hátt. Það eru ýmsar aðferðir til þess, svo sem með líkamanum, hljóðum, orðum 

og táknum. 

Því fleiri tækifæri sem börn hafa til að tjá sig, því þjálfaðri verða þau í ólíkum leiðum til að 

tjá hugsanir sínar og tilfinningar og þeim mun tjáningarríkari verða þau. Leikskólinn er 

kjörinn vettvangur til að skapa aðstæður og tækifæri til að þroska þann eiginleika. Hér á eftir 

verður fjallað um tvær leiðir sem nýta má í leikskólastarfi með það að markmiði að ýta undir 

tjáningu barna. Annars vegar er um að ræða leik barna en leikur er megin hluti af starfi 

leikskólans. Börn læra ýmsa þætti gegnum leik með jafningjum, séstaklega munnleg 

samskipti (Jones og Reynolds, 2011).  Hins vegar er það listnám. Tjáningaraðferðir, 

líkamstjáning, hljóð, orð og tákn líkt og nefnt var hér að ofan, eru tjáning á list. Þess vegna 

er listnám í leikskóla mikilvægt.  

2.2 Leikur barna 
Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að „leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar 

börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Það eru til margar tegundir af leikjum, en hér 
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verður fjallað um sjálfsprottinn leik, þar sem börn leika sér á sínum eigin forsendum. Meðan 

þau finna eitthvað að gera, byrja að leika og halda því áfram þá læra þau margt án þess að 

taka eftir því. Leikur er fyrsta tungumál barna til að leggja merkingu í eigin heim (Jones og 

Reynolds, 2011). Þegar börn leika sér, þá líkja þau almennt eftir hegðun annarra og nota 

síðan sínar eigin hugmyndir til að þróa leik sinn frekar. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því 

að leikur er talinn vera mikilvægur í námi barna (Niland, 2009). Í gegnum leiki upplifa og 

uppgötva þau ný sjónarmiði með skynfærum sínum. Þau læra samskipti við aðra og nota 

hugmyndaflug og ímyndunarafl til þess að skapa aðstæður til að halda áfram að leika sér. 

Þannig öðlast þau færni til að eiga samskipti við leikfélaga sína og að leysa vandamál þegar 

eitthvað kemur upp. 

2.2.1 Jean Piaget - Þrepaskipting vitsmunaþroska barna 

Jean Piaget (1896–1980) var svissneskur sálfræðingur. Hugmyndafræði hans einkenndist af 

kenningu um fjórar þrepaskiptingar í vitsmunaþroska barna, sem eru skynhreyfistig, 

foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegra aðgerða. Kenning Piagets um 

vitsmunaþroska leggur áherslu á að börn leiki sér sjálfstætt og velji sínar eigin leiðir til að  

byggja upp skilning á sínum heimi. Börn hafa vald til að byggja upp eigin þekkingu úr því 

umhverfi sem þau alast upp í. Talið er að núverandi þekking sem kallast skema sé notuð til 

að taka inn nýja reynslu. Ferlið þar sem barn bætir þekkingu sína er umfjöllun um upplifun, 

leikgleði með efnivið og speglun á hegðun þeirra (Jones og Reynolds, 2011). 

Í bókinni The play the things eftir Jones og Reynolds (2011) er meðal annars fjallað um 

leikstig barna og þróun þeirra með því að nota kenningu Piaget um þrepaskiptingu 

vitsmunaþroska barna. Stigin eru eftirfarandi: 

0-2 ára er skynhreyfistig. Þroskaþemað er könnun á heiminum með líkamlegri virkni, 

skynfærni og frá upphafi munnlegs máls. Börn nota skynfæri sín til að skilja og bæta 

munnlegum samskiptum við aðra  til þess að endurspegla eigin reynslu (Jones og Reynolds, 

2011, bls.8). 

3-5 ára er foraðgerðastig. Börn byrja að vita meira með skynjun en rökfræði. Þeirra 

rökhugsun er frekar takmörkuð og er bundin þeirra sjálfhverfu sem veldur því að þau eiga 

erfitt með að skilja sjónarhorn annarra. Aukinn málþroski bætir samskipti við aðra. Stór hluti 

af því að þróa starf í leikskóla er leikur, sérstaklega uppbyggilegur, dramatískur og 

samfélagsleg leikni í leik. Í framsetningu barna nota þau sjálfkrafa munnlegt mál. Þau bæta 

tungumálinu við líkamstjáningu og nota allt sitt til að setja upp hlutverkaleik sem 
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samanstendur af heimi þeirra. Börn á þessum aldri túlka hugsun sína, hugmyndir og reynslu 

með þykjustuleik og í gegnum viðbótar reynslu af ýmiss konar byggingar- og listverkfærum. 

Framsetning er verkfæri fyrir þeirra hugsun. Bygging sameiginlegs myndmáls barna gerir 

reynslusamfélag þeirra sýnilegt (Jones og Reynolds, 2011, bls. 9-10). Á þessu stigi fara börn 

að nota rökhugsun og öðlast meiri færni í tjáskiptum og samskiptum með munnlegri 

tjáningu. 

6-8 ára er stig hlutbundina aðgerða. Munnleg tjáning og teiknifærni barna á þessum aldri 

eykst og þau ná oftast færni í söguritun. Þau nota rökhugsun til að velta fyrir sér hlutum og 

eru færari um að rökstyðja tilfinningar og hugsanir sínar. Þau eru einnig leiknari í að alhæfa 

um sína rökréttu hugsun með reynslu sinni og skynfærum. Börn eru meira tilbúin til að vinna 

í hóp og taka þátt í leik og virða skoðanir annarra (Jones og Reynolds, 2011, bls.11-12). Á 

þessu stigi fara börn að mynda sínar eigin skoðanir og rökhugsun og skilja betur skoðanir 

annarra. 

Leikur er sjálfsprottin þjálfun barna til þess að skilja heiminn á merkingarbæran hátt. Með 

því að leika, uppgötva börnin hver þau eru, hvað þau vita og hvað þau vilja læra næst. Börn 

æfa samskipti við jafningja og fullorðna og þroska viðeigandi hegðun á hverjum tíma, meðal 

annars frumkvæði. Í gegnum leiki aukast samskipti og tjáning barna, sérstaklega 

tungmálaþroski þeirra. Það má segja að í gegnum leik sem ýtir undir sjálfsálit og 

sjálfshugtak, þá þroskast börnin sem sjálfstæðari einstaklingar og sem mannverur.  

2.2.2 Lev Vygotsky - Svæði mögulegs þroska 

Lev Vygotsky (1896–1934) var rússneskur sálfræðingur og kennari. Vygotsky taldi að 

tungumál og hugsunarþróun væri nátengd. Tungumál miðlaði hugsun og hugsun gæti ekki 

þróast án hennar. Hann lagði einnig mikla áherslu á félagsleg samskipti til að þróa tungumál 

og hugsun. Samkvæmt hugmyndum Vygotsky þroskast börn með því að eiga samtöl við 

fullorðna og eldra fólk í formlegum og óformlegum aðstæðum (Hanna, 2016; Nilson og 

Ferholt, 2014). 

Hluti af kenningu hans er það sem kallast á íslensku „svæði mögulegs þroska“ (e. Zone of 

Proximal Development, ZPD). Kenning hans um svæði mögulegs þroska snýst um að hægt 

sé að víkka út takmörk þess sem barn getur gert á eigin spýtur til að fá nýja þekkingu og 

innblástur í gegnum samskipti við aðra, fullorðna og jafnaldra. Samkvæmt því þarf 

vitsmunaþroski að eiga sér stað innan félagslegs samhengis. Félagsleg þátttaka og samvinna 

við aðra er nauðsynleg til að umbreyta hugsun barna. Hugmyndaleikur er sérstaklega 
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mikilvægur í þessu tilliti þar sem hann gerir börnum kleift að sinna mannlegum hlutverkum 

og skilja betur hvernig hlutirnir virka í heiminum (Hanna, 2014, 2016; Nilson og Ferholt, 

2014).  

Af ofangreindu er ljóst að börn hafa getu til að læra á eigin spýtur en samskipti og áhrif frá 

öðrum eykur getu þeirra til að læra meira. Leikur barna hefur mikil áhrif á umhverfið í 

kringum þau og þau túlka umhverfið í leik. Leikur endurspeglar hugarástand þeirra. Jafnvel 

þó smábörn skilji ekki tungumálið mjög vel og geti ekki tjáð sig með orðum geta þau leikið 

með öðrum. Þau geta hermt eftir orðum sem aðrir nota og aukið þannig orðaforða sinn og 

numið svipbrigði annarra og lesið merkingu þeirra. Þau reyna að þróa leik sinn smátt og 

smátt á meðan þau skilja og eiga samskipti sín á milli.  

2.3 Listnám 
Listir eru mikilvæg tjáningarleið. Eins og áður hefur verið nefnt eru tjáningarleiðir ungra 

barna svo sem líkamshreyfing, hljóð, tákn og orð nákvæmlega sömu tjáningarleiðir og 

notaðar eru í listum. Í tónlist með hljóðum, í dansi með líkamanum, í leiklist með leikrænni 

tjáningu, í sjónlist á sjónrænan hátt og í bókmenntum með tungumálum. Þess vegna er að 

mati höfundar bæði aðgengilegt og skynsamlegt að nota listsköpun til að börn geti tjáð 

hugsanir og tilfinningar sínar og læri ýmislegt gegnum list í leikskólastarfi.  

Það að nota listsköpun á ekki einungis við fyrir leikskólastig heldur fyrir öll skólastig. Sjá 

má í alþjóðlegri menntastefnu að áhersla er lögð á mikilvægi sköpunar í menntun og 

listgreinum. Á heimsráðstefnu UNESCO 2006 var samþykktur vegvísir fyrir listfræðslu. 

Þessi vegvísir var hannaður til að kanna þau tækifæri sem listmenntun hefur upp á að bjóða 

„til að mæta hugmyndum og kröfum um mikilvægi sköpunar og menningar á 21. öldinni“ 

(UNESCO, 2007, bls. 3). Áhersla er lögð á aðferðir til að auka gildi listmenntunar í hvaða 

námsumhverfi sem er. Þar segir meðal annars: 

Menning og listir eru grundvallarþættir í alhliða menntun sem leitast við að 
efla og þroska einstaklinginn eins og frekast er mögulegt. Listfræðsla telst því 
til algildra mannréttinda sem allir eiga að njóta, [...] Þessar staðhæfingar 
speglast í eftirfarandi yfirlýsingum um mannréttindi og réttindi barnsins. 
(UNESCO. 2007, bls. 3) 

Í skýrslu sinni List- og menningarfræðsla á Íslandi (2011) fjallar Anne Bamford um tvær 

mismunandi leiðir til að nálgast listmenntun. Það er annars vegar menntun í listum og hins 

vegar menntun í gegnum listir. Hún tekur skýrt fram að gera þarf greinarmun á því sem kalla 

má menntun í listum (þ.e. kennslu hefðbundinna listgreina – tónlistar, leiklistar, handverks, 

svo dæmi séu tekin) og menntun í gegnum listir (notkun lista eða listrænna aðferða í kennslu 
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annarra greina, svo sem stærðfræði, læsi og í tæknigreinum. Bamford bendir á að auka þurfi 

áherslu á að samþætta skapandi kennsluhætti þvert á námsgreinar og svið (Bamford 2011).   

Samþættar námsaðferðir eru ekki aðeins skapandi og skemmtilegri heldur eiga börn oft 

auðveldara með að skilja efnið sem fjallað er um, ef fjallað er um það út frá ólíkum aðferðum 

og frá mismunandi sjónarhornum. Aðferðir lista veita tækifæri til að nota næmni viðkomandi 

og til að læra betur eigin tilfinningaskala með öllum skynfærum og líkamanum. Þess vegna 

er listnám mikilvægt. Með öðrum orðum leikur og listsköpun er tjáningarleið sem hjálpar til 

að opna og auðvelda frekar samskipti með öðrum. 
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3 Reynsla sem námsferli 

Það er mikilvægt fyrir kennara að skapa námsumhverfi þar sem börn geta upplifað og 

uppgötvað ýmislegt. Þessi kafli mun fjalla um reynslu. Í ljósi þess að börn sem hafa fengið 

tækifæri til að upplifa og öðlast reynslu fá jafnframt meiri tækifæri að læra og tileinka sér 

eitthvað nýtt. Fyrst er fjallað um reynslu út frá hugmyndum heimspekingsins John Dewey, 

síðan fjallað um hugmyndir hans um fagurfræðilega reynslu og sterka upplifun barna.  

3.1 Reynsla – Kenning John Dewey 
Bandaríski heimspekingurinn John Dewey (1859–1952) er m.a. þekktur fyrir kenningu um 

athafnatengt nám sem oft er nefnd „learning by doing“. Í bók hans Reynsla í menntun (2000) 

er lögð áherslu á þá leið til menntunar að „nám sprettur af reynslu“. Samkvæmt hugmyndun 

hans er menntun byggð á grundvelli persónulegrar reynslu. Hann telur að 

„megintilgangurinn er að búa börnin undir ábyrgðarstörf síðar á ævinni og stuðla að 

velgengni þeirra í lífinu með því láta þau tileinka sér hinn viðtekna sjóð þekkingar og færni 

sem námsefnið samanstendur af“ (Dewey, 2000, bls. 28). Andstætt hefðbundinni menntun 

skilgreindi Dewey nýja menntun, einstaklingsmiðaða menntun sem byggir á persónulegri 

reynslu. Hann lætur í ljós þá skoðun að hefðbundin menntun sé menntun þar sem kennsla 

kemur að ofan. Með nýrri nálgun byggða á reynslu segir hann að „á móti þvingun sem kemur 

ofan frá er stillt tjáningu og ræktun einstaklingseðlis; á móti ytri aga er stillt frjálsri athöfn; 

á móti því að læra af bókum og kennurum því að læra af reynslunni [...] “(Dewey, 2000, bls. 

29). Þess vegna lagði Dewey áherslu á nýja menntun sem er í gegnum tjáningu og þróun 

einstaklingseðlis, frjálsar athafnir til hvatningar og reynslu til að læra.  

Dewey (2000) sagði að nám ætti sér stað í samspili barnsins og efnisins, frekar en að 

kennarinn notaði efnið til að miðla upplýsingum til barnsins. Hann hélt því fram að ástæðan 

væri sú, að nám sem væri aðskilið frá reynslu barnsins sjálfs yrði ekki nýtt, þar sem barnið 

næði ekki tökum á því og þekkingin yrði því sundurlaus. Það eru tvö grundvallaratriði í gerð 

reynslunnar: „samfella“ og „samspil“. Samfella reynslunnar er tímabundin tenging eða 

reynsla sem tengist fyrri, núverandi og framtíðar reynslu. Þess vegna hefur reynsla fyrri tíma 

óhjákvæmilega áhrif á reynslu framtíðarinnar. Hvernig reynsla hefur áhrif á seinni tíma 

reynslu, fer eftir aðferð kennara til að hvetja til gæða reynslunnar í þeim tilgangi að það sem 

barnið upplifir geti skilað eftirsóknarverðari upplifunum í framtíðinni. Mikilvægast er að 

það fari eftir „gildi“ upplifunarinnar sem barnið styðst við. Megin áskorun reynslumiðaðrar 

menntunar er því háð því að velja hvers konar ný reynsla muni leiða til frjós og skapandi lífs 
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byggða á þeirri reynslu sem er í gangi. Dewey mælti einnig fyrir samspili. Reynslan byggist 

ekki eingöngu á innri aðstæðum sem þróast innra með einstaklingum, heldur einnig á 

grundvelli samspils þeirra við ytri aðstæður. Einstaklingurinn lifir í samspili við hluti, aðra 

einstaklinga eða með öðrum orðum, hann lifir í aðstæðum. „Hugtökin aðstæður og samspil 

eru óaðskiljanleg“ (Dewey, 2000, bls. 53). Það er einnig nauðsynlegt að vera meðvitaður um 

hvers konar umhverfi er gagnlegt til að upplifa vaxtarleiðandi reynslu. Kennarar þurfa að 

kunna að nota umhverfið sem stuðlar að myndun dýrmætrar reynslu.  

Reynsla byggir ávallt á aðstæðum. „Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum. Um leið og 

einstaklingurinn fer úr einum aðstæðum í aðrar víkkar heimur hans, umhverfi hans eða dregst 

saman“ (Dewey, 2000, bls. 54). Þess vegna má segja að menntunarmarkmiðið sé að gera 

börnum kleift að bregðast við aðstæðum og halda áfram að vaxa.  

Tökum sem dæmi reynsluferli barns. Barnið sem er í þykkri peysu er að leika sér í stofu þar 

sem sólin skín gegnum gluggann á vetrardegi. Það fer úr peysunni sinni til að vera í 

stuttermabol vegna þess að inni í stofunni er orðið of heitt vegna sólarinnar. Eftir smástund 

biður kennarinn börnin um að skipta um föt til að leika sér úti. Kennarinn hvetur börnin til 

að klæðast snjógalla, en þar sem barnið sem er í stuttermabolnum sér sólina skína úti vill það 

ekki fara í gallann sinn, vegna þess að það heldur að það sé heitt úti eins og inni. Barnið gerir 

uppreisn og vill ekki fara í gallann. Barnið fer ekki í snjógallann sinn, kennarinn leyfir 

barninu það og hvetur það til að fara út að leika sér. Barnið fer út en eftir smá stund er því 

orðið kalt og kemur aftur inn vegna þess að það skilur hvers vegna það þarf að vera í 

snjógalla úti. Ef kennarinn neyddi barnið til að fara út í snjógalla myndu svipuð samskipti 

halda áfram næstu skipti, en af því að kennarinn vissi að barnið þyrfti að upplifa þessa 

reynslu sjálft gerði það að verkum að það var ekki vandamál að fara í gallann sinn næst þegar 

kalt er úti. Barnið hefur lært af reynslu sinni. Í því ferli að upplifa og læra er reynslan ekki 

alltaf jákvæð. Þó að mistök verði, verða þessi mistök dýrmæt fyrir næstu reynslu í 

framtíðinni. 

3.2 Fagurfræðileg reynsla  
Dewey (1934) fjallaði um mikilvægi reynslu í gegnum list í bókinni Art as experience en þar 

heldur hann því fram að fagurfræðileg reynsla mannlífsins sé mikilvæg fyrir menntun. Í grein 

Lim (2004) er fjallað um fagurfræðimenntun snemma á barnsaldri og tengt skrifum Dewey 

um fagurfræðilega reynslu. Samkvæmt Lim (2004) beitti Dewey sér fyrir barnamiðuðum 

skólum sem lögðu áherslu á eigin þarfir barna og hagsmuni. Hann tók eftir mikilvægu 
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hlutverki listgreina og fagurfræðinnar í skólanámskránni sem myndi skapa rými fyrir það 

sem hann taldi vera sannleika menntunar sem byggði á frelsi til hreyfingar, tjáningar og 

sköpunar (Dewey, 1934; Lim, 2004). Dewey gerði sér grein fyrir mikilvægu hlutverki 

fagurfræðinnar í mannlífi og reyndi að leggja áherslu á hugmyndir sínar um menntun með 

því að velta fyrir sér grundvallarsambandi listar og reynslu manna.  

Skilgreining Dewey á list er að hún sé sameining mannlegrar reynslu af þeim 
leiðum sem leiða til fullnægjandi markmiða: þar sem reynsla er sameinuð og 
fullkomnuð, slíka reynslu finnum við í listum. Þess vegna lítur Dewey á listina 
sem fyrirmynd bestu mannlegrar reynslu1. (Lim, 2004, bls. 476. Þýð. Asako 
Ichihashi) 

Dewey (1934) bendir einnig á að sérhvert daglegt atferli eða virkni sem leiðir barnið að eigin 

niðurstöðu, er mögulega hægt að líta á sem markvissa reynslu sem getur jafnframt leitt til 

fagurfræðilegrar reynslu. Hann skrifaði „Mismunurinn á milli fagurfræðilegs og 

vitsmunalegs er þessi staður þar sem áhersla fellur í stöðugan takt sem markar samspil lifandi 

lífvera við umhverfi sitt“2 (bls. 14. Þýð. Asako Ichihashi). Í því ljósi má velta fyrir sér hvort 

fagurfræðileg reynsla sé tilkomumikil tilfinning en vitsmunaleg reynsla að taka inn 

þekkingu. 

Dewey (1934) tengdi fullyrðingar sínar um að fagurfræðileg reynsla sem hver manneskja 

gengur í gegnum í daglegu lífi sínu og að hugarheimur barna sé í grunninn runninn úr heimi 

fagurfræðinnar. Samkvæmt kenningum Dewey eru fjórar grunnhvatir sem búa í huga barna. 

Það eru: „samskipti“ (e. communicative), „uppbyggileiki“ (e. constructive), „tjáning“ (e. 

expressive) og „forvitni“ (e. inquiry impulses). Þessar fjórar hvatir sýna getu barna til að 

skapa og njóta lista á náttúrulegan hátt (Lim, 2004, bls. 476). Oft er hægt að sjá augnablik 

þegar börn uppgötva óvænt eitthvað nýtt, svipbrigði þeirra sem virðist vera sú stund 

fagurfræðilegrar reynslu sem Dewey fjallar um.  

Saito (2014) segir að við getum lært fagurfræðilegar upplifanir af daglegum upplifunum í 

umhverfi okkar. Fagurfræðileg upplifun felst ekki bara í að skoða frægt listaverk heldur 

margir litlir hlutir í daglegu lífi, svo sem að breyta hvernig skreytt er eða raðað er í herbergi. 

Saito fjallar um tvö hugtök í fagurfræðinni. Það fyrsta er að aðskilja fagurfræðina frá öðrum 

íhugunum. Sem dæmi má nefna að hlusta á tónlist eftir Mozart eða fara á safn til að skoða 

 
1 Art in Dewey’s terms is the unification in human experience of the means that leads to consummate ends: 
where experience is most thoroughly unified and complete, there we find art. Therefore, Dewey takes art to 
be the model for the highest forms of human experiences.  

2 The difference between the esthetic and the intellectual is thus one of the place where emphasis falls in the 
constant rhythm that marks the interaction of live creature with his surroundings. 
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málverk. Annað er að nýta kraft hversdagslegrar fagurfræði til að þróa upplýsta eða 

menntaða fagurfræðilega næmni. Dæmi um það gæti verið þegar einhver fer í göngutúr og 

finnur lítinn og fallegan stein, þá getur viðkomandi öðlast ítarlega jarðfræðilega þekkingu 

um steininn sem breytir sjónarhorni hans á steininn. Lim (2004) komst að þeirri niðurstöðu 

að;  

hvatning barna um táknræna tjáningu eftir að hafa öðlast „reynslu“ þarf ekki 
að vera takmörkuð við „listverk“ eins og teikningu eða skapa, heldur gæti þetta 
verið dramatískur leikur, sögugerð, hreyfing, vísindalist, reiknilist sem á sér 
stað í daglegu lífi barns.3 (bls. 484. Þýð, Asako Ichihashsi) 

Listræn og fagurfræðileg greind ungra barna fer oft langt umfram það sem við höfum haldið. 

Áður en börn byggja upp hugmyndalega hugsun hafa þau gaman af listum í hvaða formi sem 

er. Það hvetur þá sem umgangast börn til að vera meðvitaða um einstakan hugarheim þeirra 

og átta sig á því að þau hafi ríkari fagurfræðilega möguleika en fullorðnir. Þessi þekking um 

vitund þeirra hjálpar til við að auka svið og umfang fagurfræðilegrar menntunar fyrir ung 

börn með því að fara út fyrir hið þrönga hugtak listanna.  

Í ljósi þess sem hér hefur verið fjallað um má telja að börn upplifi meiri fagurfræðilega og 

tilkomumikla reynslu en oft hefur verið álitið og geta þeirra til að hugsa á skapandi hátt sé 

meiri en margir fullorðnir halda. Ef sá sem starfar með börnum skilur og lítur á hluti frá 

þeirra sjónarhorni er hann líka þess umkominn að upplifa og skilja fagurfræðilega og djúpa 

reynslu þeirra. Því er það hvetjandi og gefandi fyrir fullorðna að veita börnum tækifæri á 

fjölbreyttari reynslu til að uppgötva eitthvað nýtt sem veitir þeim gleði.  

Mikilvægt er að börn fái fjölbreytta reynslu frá unga aldri svo þau geti safnað í sinn 

reynslubanka, sem styður þeirra sköpunargáfu sem mun nýtast þeim í mismunandi aðstæðum 

í framtíðinni.  

 

 
3 children’s impulse of symbolic expression after having ‘an experience’ does not have to be limited to 
‘artwork’ such as drawing or making, but could be dramatic play, story making, art of movement, art of 
science, art of arithmetic that naturally occur through children’s daily life. 
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4 Sköpun 

Eins og áður hefur komið fram þá er lögð áhersla á mikilvægi sköpunar í menntun og 

listgreinum í alþjóðlegri menntastefnu. Á Íslandi hefur Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið sett fram tillögu að þingsályktun um menntastefnu til ársins 2030. 

Hæfni fyrir framtíðina er eitt af markmiðum og framtíðarsýn menntunnar, í þessari tillögu 

verður lögð áhersla á sköpun og gagnrýna hugsun. Þar stendur meðal annars um sköpun og 

gagnrýna hugsun: 

Allir geti beitt rökvísi, ígrundun og hafi hugrekki til að skapa. Lögð skal 
áhersla á sköpun í öllu skólastarfi til að stuðla að persónulegum þroska, 
frumkvæði og nýsköpun. Unnið skal með samspil gagnrýninnar hugsunar og 
sköpunar til þess að þroska sjálfstætt gildismat nemenda, styrkja hæfni til að 
setja ólíkar niðurstöður í samhengi og efla þroska til samfélagslegar umræðu. 
Forsenda þess að virkja og viðhalda sköpunarkrafti og -kjarki nemenda er að 
þeim sé búið námsumhverfi þar sem hvatt er til frumkvæðis, sjálfstæðis og 
skapandi hugsunar á öllum sviðum. (Þingskjal nr. 310/2020–2021)  

Til þess að skapa umhverfi þar sem börn geta hvatt til frumkvæðis, sjálfstæðis og nýsköpunar 

á öllum sviðum, verður skólinn að hafa skilning á merkingunni „ sköpun“. 

Hér að neðan verður fjallað nánar um skilgreiningar á sköpun, sköpunarferli, skapandi 

menntun og skapandi hugsun barna. 

4.1 Skilgreiningar á sköpun 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna leggur áherslu á að öll börn eigi og ættu að njóta góðs 

af fjölbreyttri og skapandi menningarfræðslu (Burnard, 2013; UNESCO, 2007). Sir Ken 

Robinson er á meðal vel þekktra menntunarfræðinga sem hefur lagt áherslu á að sköpun 

skiptir miklu máli í námi. Hann var formaður NACCCE (National Advisory Committee on 

Creative and Cultural Education) í Bretlandi. Í skýrslu NACCCE All Our Futures Creativity, 

Culture and Education (1999) eru tillögur um menntastefnu fyrir ungt fólk allt að 16 ára 

aldri eða til loka grunnskólanáms. Í henni er menntun og endurskoðun menntakerfis í 

Bretlandi lýst og veittar margvíslegar ráðleggingar um skapandi og menningarlega menntun.	

Að mati skýrsluhöfunda var árangursríkur undirbúningur fyrir menntun 21. aldar víðtækur 

og sveigjanlegur, ekki aðeins bætt við læsi og stærðfræði, heldur þyrfti einnig 

hvatningarfræðslu, viðurkenningu á mismunandi hæfileikum allra barna og aukið tækifæri 

til að þróa sig.	Allir hafa sköpunarhæfileika. Þegar einstaklingur finnur sköpunarstyrk sinn 

getur hann haft veruleg áhrif á sjálfsstyrk og heildarárangur (NACCCE, 1999). Með tilliti til 

þessara punkta ákvað NACCCE að leggja áherslu á skapandi og menningarlega menntun.	
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Hvað skilgreinir þá sköpun og hvers vegna er hún mikilvæg? Sköpun hefur verið skilgreind 

á ýmsan hátt en algengt er að álíta að sköpun felist í því að búa til eitthvað frumlegt. Athafnir 

sem við gerum í raun sem byggjast á ímyndunarafli og ígrundum sem skila frumleika og 

gildum í verki (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012; NACCCE, 1999). Sköpun er að uppgötva, vera forvitinn, hafa áhugamál, hafa gaman, 

virkja ímyndunaraflið, leika sér með möguleika og nota þekkingu sína til að móta og miðla 

nýjum hlutum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í almennum hluta íslensku aðalnámskrárinnar stendur að;  

Sköpunarþrá eigi sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðli að 
frumkvæði einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og 
ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22) 

Sköpun er ekki aðeins einstök fyrir listir heldur einnig grundvallaratriði fyrir þróun á öllum 

sviðum daglegs lífs, þ.m.t. vísindi, tækni, stjórnmál, viðskipti o.s.frv. (NACCCE, 1999). 

Þess vegna er hægt að nota skapandi menntun í hvaða námsgrein sem er og er hún góð leið 

til að hvetja börn til náms. 

4.2 Skapandi ferli 
Í skýslu NACCCE (1999) eru skilgreind fjögur einkenni um skapandi ferli. Í fyrsta lagi felst 

það í því að nota „ímyndunaraflið“.  Í öðru lagi að þessi hugmyndaríka virkni sé „markviss“, 

hún beinist að því að ná markmiði. Í þriðja lagi verður til eitthvað „frumlegt“ og í fjórða lagi 

verður niðurstaðan að hafa „gildi“ miðað við markmiðið. Sköpun er þannig ferli sem byggist 

á ímyndunaraflinu og niðurstaðan er í senn frumleg og hefur gildi (NACCCE, 1999). 

Sköpunarferlið er samsett úr tveimur þáttum sem er frumleiki (e. generative) og gildi (e. 

evaluative). Annar þátturinn felur í sér að nota ímyndaraflið til að sjá nýja möguleika og 

frumlegar leiðir til að tengja saman óvænta hluti. Hinn þátturinn felur í sér að taka skref til 

baka til að horfa gagnrýnum augum á hlutina, til að meta hvað er nýtanlegt og hverju má 

hafna til að þróa betur hugmyndina eða verkið. Í flestum skapandi ferlum eru margar 

tilfærslur milli þessara tveggja þátta og því þarf að vera gott jafnvægi á milli þeirra (Ingibjörg 

Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012; NACCCE, 1999). 

Sköpun byggist á ímyndunarafli, frumleika, gildum, forvitni, áhuga, athygli, leikni, 

þekkingu, samhengi, tilfinningum og innsæi. Oftast þarf að fara mörgum sinnum yfir í 

gegnum hvorn þátt fyrir sig til að fínpússa verkið þar til það er fullgert. Í sköpun sveiflast 

hugurinn milli hugsana; stundum eru þær ómeðvitaðar og byggjast á innsæi, flæði, óreiðu 
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og ímyndunarafli. Einnig eru aðrar hugsanir sem reyna meira á rökhyggju og aðferð, 

þekkingu og tækni, gagnrýna og skipulega hugsun (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Skapandi innsýn og framfarir hafa knúið áfram 

menningu manna í vísindum, tækni, heimspeki, listum og hugvísindum. Nauðsynlegt er fyrir 

menntun að veita nemendum tækifæri til að tjá hugmyndir sínar, gildi og tilfinningar 

(NACCCE, 1999). 

4.3 Skapandi kennsla 
Í grein þeirra Jeffrey og Craft (2004), skilgreina þau skapandi kennslu í tvö mismunandi 

hugtök sem eru byggð á skýrslu NACCCE (1999). Greinarmunur er gerður milli skapandi 

kennslu sem er kennsla á skapandi hátt (e. teaching creatively) og kennslu í sköpun (e. 

teaching for creativity). Sú fyrrnefnda er skilgreind sem notkun fjölbreyttra og 

hugmyndaríkra aðferða til að gera námið áhugaverðara og árangursríkara. Sú seinni er 

skilgreind sem kennsluform sem er ætlað að þroska nemendur með skapandi hugsun eða 

hegðun. Hér að neðan verður gerð frekari grein fyrir báðum aðferðum.  

4.3.1 Kennsla á skapandi hátt 

Að mati Jeffrey og Craft (2004), felst kennsla á skapandi hátt í því að skólinn og kennarinn 

nota fjölbreytilegar og hugmyndaríkar aðferðir til að gera nám áhugavert og árangursríkt. 

Aðferðir kennarans eru forgangsverkefni til að fá nemendur til að læra og að kennarinn 

bregðist við, á skapandi hátt við að aðlaga aðferðir að viðeigandi aldri, samhengi og 

einstaklingum. Hann einbeitir sér að kennslufræðilegu mikilvægi þess sem nemandinn á að 

læra og/eða upplifa og þess að nemendur geti nýtt fyrri reynslu til að nýta sér í komandi 

framtíð samanber það sem hefur komið fram hjá Dewey (2000) um reynslumiðað nám. 

Leiðin til að nálgast nemendur er fjölbreytileg og á að bjóða upp á þverfaglegt nám 

mismunandi námsgreina í anda fjölgreindakenningar Howards Gardners. Hugmyndir hans 

eru að nýta styrkleika nemandans til að styðja veikleika hans í námi. Tilgáta Gardners er að 

greind snúist fremur um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins 

vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið. „Í 

fjölgreindakenningunni er lögð áhersla á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt 

innan sömu greindar og einnig í mismunandi greindum“ (Armstong, 2001, bls. 21). 

Pamela Bunard (2013) fjallar um skapandi kennara í bókinni Teaching music creatively. 

Samkvæmt henni er skapandi kennari: 



 

 18 

• ekki leiðbeinandi (e.instructor) heldur meðhöfundur (e.co-creator) sem styður 
nemendur þegar þeir þróa sitt eigið nám, 

• sá sem leitar stöðugt að leiðum til að grípa ímyndunarafl og uppfinningar barna, 
• sá sem styður börn við að taka áhættu til að spyrja sig „hvað ef“ og prófa nýjar 

nálganir,  
• sá sem hvetur börn til að leggja mat á verk sín og hjá öðrum (bls. 10). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er skapandi kennari opinn fyrir margvíslegum lausnum á 

viðfangsefnum. Hann er leitandi og hvetjandi í sinni nálgun en beitir jafnframt markvissri 

hlustun og greiningu í vinnu sinni til að hvetja forvitna nemendur til betri árangurs. Þessi 

atriði um skapandi kennara fléttast saman við kennslu í sköpun sem fjallað verður um næst. 

4.3.2 Kennsla í sköpun  

NACCCE (1999) leggur til að kennarar innleiði kennslu í sköpun með því að:  

• hvetja nemendur til að trúa á skapandi sjálfsmynd sína,  
• þekkja sköpunargetu nemenda, 
• stuðla að sköpunargáfu, með því að sameina getu og næmni sköpunarinnar, eins og 

forvitni, viðurkenningu og verða fróðari um skapandi ferli sem hjálpar til við að 
efla sköpunargáfu og veita tækifæri til að vera skapandi (Jeffrey og Craft, 2004). 

Samkvæmt skýrslu NACCCE (1999) getur skapandi kennsla stuðlað beint að getu til að leysa 

vandamál í öllum greinum og starfssviðum. Í ljósi framtíðar nemenda, á alþjóðamarkaði og 

samkeppni, er því mjög mikilvægt fyrir nemendur að fá þjálfun í skapandi og lausnamiðaðri 

hugsun og öðlast færni til að takast á við áskoranir í ferlinu. Þeir þurfa einnig að geta aðlagast 

breytingum og nýjum tækifærum (NACCCE, 1999). Í gegnum skapandi vinnuaðferðir í 

námi uppgötvar nemandinn leiðir til að tjá sig, til þess að finna og nálgast sitt innra innsæi, 

sjálfþekkingu sína og byggja upp sterka sjálfsmynd, gagrýna hugsun og færni til að leysa 

vandamál. Einnig „felst í sköpun kraftur sem dýpkar andann og veitir manninum 

lífshamingju“ (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 61).   

Jeffrey og Craft (2004) fjalla um að ung börn hafa gaman af að gera tilraunir og leysa 

vandamál með því að fá að taka stjórnina. Samkvæmt þeirra umfjöllun leiðir reynsla og 

samsetning mikilvægis, eignarhalds og stjórnunar til nýsköpunar. Þessar tvær leiðir í 

skapandi kennslu, kennslu á skapandi hátt og kennslu í sköpun eru mjög tengdar þar sem 

kennari notar skapandi leiðir við kennslu og gefur börnum svigrúm til að hugsa og reyna sig 
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við lausn vandamála samfara tækifæri til að vera skapandi. Næst er skoðuð skapandi hugsun 

barna til að vinna með börnum á skapandi hátt. 

4.4 Skapandi hugsun barna  
Í Aðalnámskrá leikskóla stendur, „Umhverfi leikskóla á að örva skynjun og styðja við 

sköpunarkraft barna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). Legget (2017) 

fjallar í grein sinni um mikilvægi þess að skapandi starf hefjist á unga aldri. Með 

samþættingu hugmyndaríkra og skapandi hugsunar í fræðslu barna er lagður grunnur að 

hæfni þeirra til framtíðar. Hún fjallar um að taugafræðilega hefur verið viðurkennt að fyrstu 

árin er mikilvægur tími til að búa til brautir í heilanum sem leggja grunninn að 

framtíðarfrumkvöðlum og skapandi hugsuðum. Þess vegna þarf að íhuga mjög vel að nota 

þennan mikilvæga tíma þeirra til að þroska skapandi hugsun. Hún bendir einnig á að forvitni 

(e. cruiosity) er hugarfar sem leiðir til skapandi hugsana og athafna. Þess vegna verða 

skapandi hugsanir að hugmyndum og athöfnum sem fara út fyrir ramma hugsunarinnar. 

Rannsókn Legget (2017) dregur fram fjögur lykilhugtök sem lúta að sköpunargáfu. Þau eru: 

„ímyndarafl“ (e. imagination), „innri hvatar“ (e. intrinsic motivators), „leikur“ (e. play) og 

„uppljómun“ (e. enligtenment). Notkun ímyndunaraflsins veitir börnum aðgang að 

huganum, gefur þeim tækifæri til að viðurkenna innri hvata til að framleiða eitthvað frumlegt 

eða nýtt. Leikur er mikilvægur hugsunarháttur í lausnum og hugræn virkni á sér stað þegar 

börn upplifa uppljómun meðan á leik stendur. Þessi hugtök eru einnig sameiginleg með 

kenningu um vitrænan þroska og hugsmíðahyggju Piaget. 

Legget (2017) bendir einnig á að sköpunarkraftur komi meira fram þegar börnum líður vel.  

Það að þróa og styðja viðhorf eins og forvitni, hamingju, þrautseigju og sjálfstraust er 

nauðsynlegt til að styðja við jákvæða tilfinningalega líðan barns sem þar með leiðir til betra 

náms. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að höfða til vitsmuna, skynfæra 

og fagurfræði í starfi sínu og samskiptum við börn. Það snýst ekki einungis um að þekkja og 

virkja þessa þrjá þætti tengda námi heldur einnig fegurðina og þá sjálfsprottnu uppgötvanir 

sem verða til í ferlinu. Sköpun er sem hluti af vexti og þroska barna. Kennarar gegna þannig 

mikilvægu hlutverki við að styðja við þróun og þroska skapandi hugsunar hjá börnum með 

því að veita örvandi námsumhverfi, auk þess að beita markvisst aðferðum sem hvetja til 

sköpunar. 

Tillitsemi er einnig mikilvægur þáttur í hlutverki kennara til að börn verði skapandi í hugsun.  

Skapandi umhverfi ýtir undir forvitni barna sem gefur þeim tækifæri til að uppgötva og 
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skapa, og stuðlar að betri líðan barna. Þessi hugtök má finna í hugmyndafræði Reggio Emilia 

sem leggur mikla áherslu á sköpun barna sem verður fjallað um í næsta kafla.   
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5 Hugmyndafræði í anda Reggio Emilia 

Barn hefur hundrað mál 
en frá því eru tekin níutíu og níu. 

Skóli og menning 
skilja höfuðið frá líkamanum. 

Við neyðumst til að hugsa án líkama 
og starfa án höfuðs. 
Leikurinn og vinnan 

veruleikinn og ímyndunaraflið 
vísindi og hugarheimar 
eru gerð að andstæðum. 

(Loris Malaguzzi, þýð. Aðalsteinn Davíðsson) 4 

5.1 Loris Malaguzzi 
Reggio Emilia hugmyndafræðin er kennd við borgina Reggio Emilia á Norður-Ítalíu, þar 

sem hún varð til. Hugmyndafræðin var fyrst hugsuð fyrir ungbörn en forsprakki hennar var 

Loris Malaguzzi (1920–1994) kennari og sálfræðingur. Hugmyndafræði hans var undir 

áhrifum frá ýmsum fræðingum í uppeldisfræði. 

„Malaguzzi leitaði víða fanga og byggist leikskólastarfið í Reggio Emilia meðal annars á 

hugmyndum Dewey, Piaget, Popper, Peirce  og Vygotsky. Malaguzzi leit á menntun sem 

samfélagslegt ferli, hlutdeild í menningu og vildi sameina vísindi, listir, hugmyndaflug, 

líkama og sál“ (Kristín Dýrfjörð, 2013).   

Ljóð Loris Malaguzzi, sem heitir „Hundrað er þar“ (e. The hundred is there), er kjarninn í 

nálgun hans og gefur innsýn í grunnheimspeki hugmynda hans um leikskólastarf. Í ljóðinu 

er lýst að það séu hundruð mismunandi leiða til að tjá hæfileika barna en níutíu og níu séu 

gjarnan tekin af þeim. Hann takmarkar ekki tjáningu barnsins við tungumálið. Í ljóðinu 

leggur hann áherslu á aðrar leiðir en munnlega tjáningu og setur fram hugmynd að 

menntakerfi þar sem börn geta þroskað með sér fleiri tjáningarmöguleika. Hlutverk kennara 

er að aðstoða við nám nemenda og gera þeim kleift að vera aðalsöguhetjan í þeirra námssögu 

(Bond, 2013; Coşkun og Durakoğlu, 2015). Ein af undirstöðum Reggio Emilia nálgunarinnar 

er viðurkenning á menntun og lýðræðislegum rétti hvers barns. „Kennslufræði Malaguzzi er 

byggð á virkri þátttöku (e. active participation) barna. Hann taldi mikilvægt að gera sér grein 

 
4 Kristín Dýrfjörð, 2013 
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fyrir því að börn þyrftu að finna tilgang í því sem þau taka sér fyrir hendur“ (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2016).   

Malaguzzi taldi að skólinn ætti að vera byggður upp  sem svæði eða rými þar sem börn gætu 

upplifað ánægjulega og samtímis menntandi reynslu. Þar sem þau gætu tekið virkan þátt í að 

finna tilgang í leik og starfi. Í því ljósi er vert að benda á að börn hafa getu til að vera stöðugt 

að kanna og reyna að skilja heim sinn. Þeim finnst þau tilheyra skólanum og geti haft áhrif  

innan hans sem og hið almenna umhverfi sem þau búa í (Guðrún Alda Harðardóttir, 2016; 

Hanna, 2016; Kristín Dýrfjörð 2013). Það er ljóst að í hugmyndafræði Malaguzzi er ekki 

litið á menntunina sem forréttindi sem aðeins sum börn njóta.  Hvert barn ætti að fá tækifæri 

til blómstra á sinn hátt. Almennt má segja að kennarar sem starfa í anda hugmyndfræði 

Reggio Emilia telja að skólinn sé ekki fyrst og fremst staður fyrir miðlun þekkingar, heldur 

sé lögð áhersla á umhverfi sem gerir barninu kleift að skapa bæði eigin menningu og 

þekkingu (Dudd-Nufrio, 2011; Hanna, 2016).  

5.2 Umhverfi 
Eins og fram hefur komið (kafla 4.4) er umhverfi mjög mikilvægur þáttur í starfi í anda 

Reggio Emilia hugmyndafræðinnar. Þar er litið á umhverfið sem þriðja kennarann og barnið 

lærir af fullorðnum, öðrum börnum og umhverfinu (Bond, 2013; Dudd-Nufrio, 2011; Hanna, 

2014, 2016; Tarr, 2001). Eins og fyrr segir í kenningum Vygotsky og Dewey, endurspeglar 

umhverfið grundvöll skólans og er nátengt þroska og námi barnsins. Hugtakið umhverfi 

hefur víða merkingu, en hér er verið að fjallað um námsumhverfi. Námsumhverfi skiptir 

máli vegna þess að það hefur bein áhrif á líðan barna og árangur þeirra í námi. Nauðsynlegt 

er að skapa gott námsumhverfi fyrir börn svo þeim líði vel og njóti þess að vera í því. Líði 

barni ekki vel þá hefur það ekki hvatann til að læra, skortir hugmyndaflug, á erfitt með að 

skapa hluti og hefur minni löngun til að tjá sig (Legget, 2017). 

Í Aðalnámskrá leikskóla stendur, „Rými og efniviður þarf að vekja forvitni barna og ýta 

undir ímyndunarafl þeirra, sköpunarkraft og tjáningu þannig að hugmyndir þeirra njóti sín“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40). Atelier (listasmiðja) í anda Reggio 

Emilia er útbúin með það í huga að það sé staður þar sem börnum líður vel og þeim finnist 

hann spennandi. Reggio Emilia hugmyndafræðin leggur áherslu á lýðræði barna, virðir rétt 

þeirra og hugsar að auki út í það að börn hafa rétt til að mennta sig í vel hugsuðum rýmum 

(Tarr, 2001). Tarr (2001) segir að börn í Reggio skólanum læri að meta hið sjónræna og 
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verði meðvitaðari um skynfærin sín með stuðningi umhverfisins sem hannað er fyrir 

fjölskynjunarþroska barna. 

Wendell Hanna (2016) fjallar um í bók sinni The children music studio, „Reggio listasmiðjan 

(aterier) er fyrst og fremst námsumhverfi“5 (bls. 3). Það er staður þar sem börn byggja upp 

listrænan orðaforða á náttúrulegan hátt. Þar er jafnframt unnið með opinn efnivið og 

námsumhverfi, námskrá er fljótandi og markmið eru ekki gefin fyrir fram. Kennarinn þarf 

að finna leið til að skapa umhverfi sem styður fagurfræðilegan og listrænan þroska barna. 

Hann skapar og býður upp á ögrandi námsreynslu og hönnunarumhverfi til að efla skynjun 

barna og útbýr námsumhverfi sem ýtir undir undrun, forvitini og tjáningu hugmynda (Hanna 

2016; Tarr, 2001).   

Þegar börn hafa áhuga á umhverfinu í kringum sig og deila gleðinni yfir spennunni við að 

gera nýjar uppgötvanir með vinum sínum, þá ómar gleði þeirra og vitsmunaleg forvitni vex 

(Kakuta, 2011). Gott námsumhverfi er staður þar sem börn geta tjáð hvað þau uppgötva, 

hugsa og finna. Það er ekki bara rými og efniviður sem börn er í, heldur líka umhverfi þar 

sem börn fá nægan tíma til að rannsaka og uppgötva. Ýmsir eins og Hanna (2016) benda á 

að í raun og veru séu börn meira skapandi og gáfaðri en við gerum okkur oft grein fyrir. Við 

verðum að gefa þeim tíma, rými og efni til að vinna án afskipta okkar. Eins og kom fram í 

kafla 4.4, þá segir Leggett (2017) að námsumhverfi skipti máli til að ýta undir skapandi 

hugsun hjá börnum. Námsumhverfi og efniviður sem við veitum börnum daglega er 

mikilvægur hluti af námsreynslunni, þegar þessir þættir eru notaðir á  markvissan hátt bæta 

þeir enn frekar getu barna (Schwall, 2005). Að bjóða gott námsumhverfi gerir barn að 

skapara sem rannsakar og getur haft  samskipti við sitt námsumhverfi . 

5.3 Uppeldisfræðileg skráning 
Uppeldifræðileg skránig er einn mikilvægasti þátturinn og grundvöllur Reggio Emilia 

hugmyndafræðinnar. Kennarar sem starfa í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar nota 

skráningu til að gera nám barna sýnilegt foreldrum, samfélaginu og börnunum sjálfum 

(Coşkun og Durakoğlu, 2015; Bond. 2013; Rinaldi, 2006). Fyrir kennara er skráning ein 

besta leiðin til að kynnast börnum. 

Skráning er ekki niðurstaða þess sem börn lærðu heldur það sem börn upplifa og er helsta 

verkfærið til að þróa starf þeirra. Skráning er sýnileg hlustun og byggir á ummerkjum (með 

skrifum, glærum, hreyfimyndum o.s.frv.) sem bera vitni um námsleiðir og ferli barna til að 

 
5 The Reggio studio is first and foremost a learning environment. 
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greina, túlka, ígrunda og meta til að auðvelda endurskoðun og námsþróun. Með því að skoða 

skráningu kennara með öðrum kennurum og börnum og ræða saman til að taka ákvörðun um 

næstu skref, ákveða hvernig á að nýta það sem kemur fram til að bæta, breyta, skilja og ekki 

síst undrast. Þegar börn skoða skráningu og ræða saman getur það leitt til læsis, umhugsunar, 

mats, sjálfsmats og hvatt til framfara í námi. Skráning er mikilvægur liður þekkingar á 

þróunarferli barnsins og uppruni mats barnsins (Giudici, Rinaldi og Krechevsky, 2001; 

Rinaldi, 2006).   

Þegar kennari er að skrá eru nokkrar lykilspurningar sem þarf að hafa í huga: Hvað vil ég 

vita? Hvað vil ég skrá? Hvers vegna? Skráning leiðbeinir okkur kennurum og börnum til að 

þróa það sem við erum að vinna með og bæta við þekkingu okkar. Kennarinn getur þá velt 

því fyrir sér hvernig námið gengur og hjálpað honum að byggja kennslu sína út frá því sem 

barnið vill og er tilbúið til að læra frekar en það sem hann vill kenna. Á þennan hátt lærir 

kennarinn að vera leiðbeinandi sem verður til þess að hann og börnin leita saman að bestu 

leiðinni (Rinaldi, 2006).   

5.4 Verkefnavinna 
Markmið verkefnavinnu er að hjálpa börnum að öðlast sjálfskilning og að læra á samræmdan 

hátt með öðrum börnum, kennurum og umhverfinu í kring. Samkvæmt hugmyndafræði 

Reggio Emilia er mikilvægt að hafa þema í verkefnavinnu til að hvetja börnin til að læra og 

kafa dýpra. Verkefni geta verið misstór að umfangi og tímalengd. Verkefni við hæfi stuðlar 

að þróun persónuleika hvers barns. Samspil er tryggt meðal barna sem vilja ná 

sameiginlegum markmiðum. Með þessum hætti reyna börn að ná ákveðnum markmiðum 

með því að ræða um persónulegar hvatir, hlutverk og markmið og taka ákvarðanir. 

Þemaverkefni eru unnin með samvinnu barna (Coşkun og Durakoğlu, 2015). 

Uppeldisfræðileg skráning nýtist við að finna leiðina. Þegar kennarar og börn skoða fyrri 

skráningar er rætt saman og skipst á skoðunum sín á milli og til að ákveða næsta skref til að 

halda áfram. 

Að taka þátt í hópavinnu veitir börnum ekki aðeins fjölbreytt og vitsmunalegt nám heldur   

einnig tilfinningalegt og fagurfræðilegt nám (Giudici, Rinaldi og Krechevsky, 2001). 

Markviss hópavinna hefur það að markmiði að byggja upp sameiginlega þekkingu sem eflir 

gæði námsins. Áhersla á sameiginlegan skilning, að bera saman ólíkar skoðanir, umræður 

og skiptast á hugmyndum gerir hópavinnu frekar mögulega en hjá einstaklingi. Þegar unnið 

er með hóp barna þá reyna þau að gera hlutina vel, þetta þróar næmni fyrir fagurfræðilegri 
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þekkingu og tilfinningu á gæðum á eigin verkum. Í hópavinnu læra börn félagslega færni, 

þau læra ekki aðeins að vera félagsleg heldur læra þau að lifa í samfélagslegu samfélagi sem 

mismunandi einstaklingar með eigin skoðanir (Giudici, Rinaldi og Krechevsky, 2001). 

5.5 Listþróun 
Listsköpun er eitt af mikilvægu starfi í hugmyndafræði Reggio Emilia. Reggio Emilia 

skólinn er með listasmiðju sem kallast atelier eins og fram hefur komið. Hanna (2016) fjallar 

um að „Malaguzzi trúir því að hefðbundin menntun sé oft flöt í samanburði við listræna 

námskrá sem getur tekið á huglægni, forvitni og sköpun“6 (Hanna, 2016, bls. 10. Þýð. Asako 

Ichihashi). Hann lagði áherslu á listmenntun eins og Dewey, sem fjallað var um í kafla 3.2. 

Þeir eiga það líka sameiginlegt að telja að börn geti auðveldlega kannað og breytt 

sjónarhornum sínum, og að skapandi leikur og starf þeirra komi frá daglegu lífi þeirra 

(Schwall, 2005). Malaguzzi taldi að með því að kynna listasmiðju sem er fræðileg 

tilraunastofa fyrir börn, þá geti þau kynnst mörgum tegundum efniviðs, túlkun tungumáls og 

sjónarmiðum. Þar er einnig hægt að rannsaka, greina og vinna úr og meta niðurstöður 

varðandi nám þeirra, tilfinningar og hugmyndaríkrar tjáningar (Hanna, 2014, 2016).   

Hanna (2014) segir að list sé ekki bara munnleg tjáning heldur ein marga samskiptaleiða og 

ein af hundrað málum barna. Tilgangur listasmiðju er að leyfa börnum að þróa tjáningarmál 

sitt með margs konar miðlun, sem er sjónlist, tónlist og sviðslistir. Hlutverk kennara er að 

vera rannsakandi. Það felur í sér að fylgjast náið með uppgötvun barna þegar þau kanna efni, 

taka eftir athugasemdum sem börn gera, „fylgjast með því hvernig þau nota efnið og eiga 

samskipti við aðra og síðast en ekki síst að skrá „aha“ augnablik í listasmiðju“7 (Hanna, 

2016, bls. 5. Þýð. Asako Ichihashi). Skólar í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar starfa 

með listsköpun til að börnin öðlist fagurfræðilega reynslu, bjóða upp á gæði og fínasta 

efnivið sem völ er á og sem er sambærilegur fagmannlegri aðstöðu til listsköpunar fyrir 

fullorðna (Hanna, 2016; Schwall, 2005). Listgreinar eru samþættar leik og starfi sem gefur 

meiri möguleika í stað þess að kenna þær sem afmarkaða faggrein. Eins og kom fram í kafla 

3.3, er daglegt líf hluti af fagurfræði og jafnvel smáir hlutir gætu opnast fyrir víðtækari 

fagurfræðilegri reynslu. Hvatinn til að tjá það sem barnið hefur upplifað þarf ekki að vera 

 
6 Malaguzzi’s belief that traditional education is often flat in comparison to an artistic curriculum that can 
embrace subjectivity, curiosity, and creativity. 
 
7 observing ways in which they use the materials and interact with others, and most importantly, documenting 
“aha” moments in the studio. 
 



 

 26 

listaverkið (Lim, 2014). Markmið þessarar hugmyndafræði er ekki að skapa listamann 

framtíðarinnar heldur opna augu barnsins fyrir fegurð listarinnar svo barnið megi njóta 

hennar sem best og verða skapandi virkur lífslistamaður (Hanna, 2016).  

Hugmyndafræði Reggio Emilia er skoðuð vandlega út frá sjónarhóli og þroska barna, hún er 

hugsuð þannig að börn geti alist upp og notað ýmsar tjáningaraðferðir í heimi sínum. Það er 

ljóst að hugmyndafræði Reggio Emilia er undir áhrifum frá kenningum Piaget og Vygotsky 

um virkt nám barna, og mikilvægi reynslu Dewey. 
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6 Tónlist og skapandi hreyfing í leikskóla 

Hér er fjallað um tónlist og skapandi hreyfingu fyrir börn á leikskólaaldri. Tónlist er einn af 

mikilvægum þáttum í starfi í leikskólanum. Börn læra í gegnum tónlist og hreyfingu sem 

hefur áhrif á þroska þeirra bæði á líkama og sál. 

6.1 Tónlist 
Tónlist er ómissandi þáttur í menningu hverrar þjóðar. Hún er alltaf til staðar á 

hátíðarhöldum og á samkomum sem gerir tónlist að óaðskiljanlegum hluta sem tengir saman 

líf fólks.  

Helga Rut Guðmundsdóttir (2013), segir í grein sinni „að dæmigert ungbarn fæðist með 

ákveðna færni til þess að skynja, greina og læra tónlist. Með öðrum orðum, ungbörn læra 

afar snemma að þekkja og búast við ákveðnum mynstrum sem einkenna tónlistina í 

menningarumhverfi þeirra“ (bls. 3). Hún fjallar einnig um það að áður en ungbörn geta tjáð 

sig með orðum eru þau fær um að tjá sig með hljóðum og líkamshreyfingum. Börn byrja að 

læra tónlist jafnvel á meðgöngu, hlusta á hjartslátt móður sem er uppruni takts í tónlist. Þegar 

barn fæðist hefur það þegar öðlast færni til að hlusta á ýmis hljóð og heyra muninn á ýmsum 

hljóðum, svo sem mun á röddum foreldra sinna og annars fólks. Jafnvel áður en börn geta 

talað tungumálið, þá nota þau hljóð og líkama sinn til að tjá líðan sína.  

Rannsóknir hafa sýnt að tónlist hefur mikil áhrif á þroska heilans hjá barni. Sýnt hefur verið 

fram á að fyrstu þrjú árin í lífi barnsins séu tímar þar sem hægt sé að nota tónlist til að örva 

þróun taugatenginga milli heilafrumna sem nauðsynlegar eru til að ná fram bestri vitrænni 

þróun. Taugasérfræðingar fullyrða að tónlist hafi áhrif á heilastarfsemi hjá mjög ungum 

börnum á þann veg að stuðla að aukinni námsgetu (Hanna, 2016; Mueller, 2003). 

Bæði tónlist og tungumál eru táknræn kerfi sem notuð eru í gegnum hljóð. Málþroski barna 

og tónlist haldast í hendur og hefur mikil áhrif á báða vegu. Þess vegna er skiljanlegt að 

kenna tónlist fyrir ungbörn samhlið tungumáli (Hanna, 2016).  

 Í Aðalnámskrá leikskóla, í kafla um leiðarljós í leikskóla stendur, „í leikskóla á að hvetja 

börn til að túlka og tjá sig á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, hreyfingu, myndmál, tónlist, 

tungumál, tölur og tákn“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34).  Fjórar 

þrepaskiptingar í vitsmunaþroska barna Piaget tengjast tónlistarleik barna (Hanna 2016). 

Sem dæmi um skynhreyfistig má nefna að börn læra söng með því að hlusta og horfa á. 

Jafnvel þegar þau hafa ekki enn orðaforða til að bera fram eða skilja texta, geta þau sungið 



 

 28 

með laglínu og gert hreyfingar. Þegar ungbörn syngja án orða með laglínu og gera 

hreyfingar, þá virkja þau aðrar tjáningarleiðir og gleði.  

Í leikskólastarfi er almennt mikið unnið með tónlist sem börn geta notið góðs af. Tónlist í 

leikskólastarfi er oft í formi söngs í samverustund. Að syngja með öðrum börnum er fyrsta 

félagslega athöfnin fyrir börn. Þau upplifa að vera saman að syngja, hlusta á hvort annað og 

finna félagsleg tengsl þeirra á milli. Tónlistin er í eðli sínu samskiptaform þar sem hennar er 

notið í samskiptum við aðra, oft til skemmtunar og sameiginlegrar gleði. Tónlist miðlar 

tilfinningum og tónlist styrkir félagstengsl á milli fólks, óháð aldri (Hanna, 2016; Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013). Eins og áður var nefnt þá geta börn verið virk í söng- og 

tónlistariðkun þó þau hafi ekki náð tökum á tungumálinu eða geti sungið nákvæmlega laglínu 

lagsins. Þau njóta tónlistarinnar með því að hreyfa líkama sinn, nota rödd sína, tjá sig, brosa 

og vera hamingjusöm.  

Börn reyna að skilja heim sinn í gegnum leik sinn og er tónlist oft reglulegur hluti af leik 

þeirra. Sjálfsprottinn söngur, hljóðkönnun og dans koma oft fram. Þegar börn leika nota þau 

margar leiðir til að koma hugmyndum sínum á framfæri þegar þau fara áreynslulaust frá 

einum stað til annars (Niland, 2009). Tónlist er mikilvæg vegna þess að börn finna gífurlega 

ánægju af þátttöku í tónlist, m.a. í tónlistarleik eða á formlegum atburðum (Burnard, 2013; 

Goodkin, 2013). Tónlistarmenntun í leikskóla snýst ekki í aðalatriðum um að kenna færni 

eða hugtök, heldur að vekja börn til meðvitundar um tónlist í kringum sig og njóta. Þegar 

tónlistarkennarar tileinka sér nálgun með glaðlegum leik í tónlist eru þeir að meta 

tónlistarsköpun barna í víðara samhengi (Niland, 2009).   

6.2 Skapandi hreyfing 
Dans og hreyfing er mönnum eðlileg. Þetta eru fyrstu tjáningarformin í samskiptum manna.  

Hreyfing er fyrsta og mikilvægasta leið ungra barna til að kanna og læra um heiminn. Börn 

læra að stjórna líkama sínum með skapandi hreyfingu (Dow, 2010; Gilbert, 2015). 

Það eru margir góðir kostir við hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að 

vellíðan. Eins og bent er á í Aðalnámskrá leikskóla þá getur hreyfing „haft í för með sér gleði 

og ánægju og í gegnum hana læra börn“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

43). Í gegnum hreyfingu læra börn að stjórna líkama sínum og auka um leið meðvitund sína 

um rými og læra að hlusta á og virða fyrirmæli annarra þegar þau hreyfa sig saman í 

sameiginlegu rými með öðrum. Þegar kemur að hreyfistund í leikskólanum þá er hún oft 

notuð fyrst og fremst til að örva hreyfiþroskann, en mikilvægt er einnig að kenna börnum 
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listrænar og skapandi hreyfingar til að örva tjáningu og sköpunargetu þeirra. Hér er notað 

orðið „hreyfing“ fremur en „dans“ þegar börn tjá sig og skapa með líkama sínum. Að nota 

orðið dans tengist meira listformlegri túlkun en hreyfingu. 

Skapandi hreyfing er dansform sem sameinar hreyfingu og listræna tjáningu. Það eru fjórir 

grunnþættir sem þarf að hafa í huga sem eru: „líkami“ (e. body), „rými“ (e. space), „hraði“ 

(e. time) og „kraftur“ (e. force) (Dow, 2010; Gilbert, 2015). Anne Green Gilbert (2015) 

fjallar um í bók sinni, Creative dance for all ages, „að skapandi dans sameini hreyfifærni í 

gegnum sköpun, ígrundun og tjáningu, sem gerir hann að öflugu námstæki“8 (bls. 8). Börn 

læra dans í gegnum „eftirhermu“ (e. imitation), „stýringu“ (e. manipulation), „horfa á“ (e. 

observation) og „könnun“ (e. exploration). Það eru fjórar leiðir sem börn geta þroskast í 

gegnum skapandi dans. Þær eru: 

• Vitsmunalegar (e. cognitively). Börn læra að það geta verið fleiri en ein lausn á 
spurningu, vandamáli eða verkefni, skapandi færni og sjálfstjáningu.   

• Tilfinningaríkar (e. affectively). Börn fá tækifæri til að tjá tilfinningar sínar, taka 
áhættu og verða meðvituð um sjálfa sig og aðra.   

• Líkamlegar (e. physically). Börn læra meðvitund og stjórn á líkama sínum og verða 
minna stressuð.   

• Félagslegar (e. socially). Í gegnum hreyfingu læra þau að fara eftir leiðbeiningum, 
hlusta á og bera virðingu fyrir öðrum þegar þau hreyfa sig saman í sameiginlegu 
rými (Gilbert, 2015; Mueller, 2003).   

Í samblandi við tónlist getur hreyfing, að hreyfa sig og dansa við tónlist, radda og syngja, 

spila á hljóðfæri og gera tilraunir þjónað sem dýrmæt leið þar sem börn geta þroskast 

líkamlega, vitsmunalega og tilfinningalega. Skapandi dans er mikilvægur þáttur í menntun 

sem er hin fullkomna leið til að auðga hug og líkamleg tengsl barna (Dow, 2010; Gilbert, 

2015; Mueller, 2003) . 

 
8 Creative dance combines movement skills with creativity, reflection, and expression, which makes it a 
powerful educational tool.   
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7 Orff Schulwerk 

Elemental tónlist er aldrei tónlist ein og sér heldur myndar hún einingu með hreyfingu, 
dansi og tali [...] Elemental tónlist er jarðbundin, náttúruleg, líkamleg, innan sviðs hvers og 

eins til að læra hana og upplifa hana og hentar börnum.9 
(Carl Orff. Þýð. Asako Ichihashi) 

Hugmyndafræði Orff nálgunarinnar leggur áherslu á sameiningu og samruna tónlistar og 

dans, jafnframt því að leggja áherslu á virkt og skapandi ferli í tónlistariðkun sem hentar vel 

tónlistar- og hreyfistarfi í leikskóla. 

7.1 Elemental tónlist 
Tónskáldið Carl Orff, (1895–1982) fæddist í München. Hann stofnaði skóla og þróaði 

hugmyndafræði sína Orff Schulwerk, sem kallast Orff nálgun á íslensku, með dansaranum 

og tónskáldinu Gunild Keetman (1904–1990). Nálgun hans á tónlistarmenntun er í grunninn 

sú að hljóðfæraspil, söngur, hreyfing og tal eru óaðskiljanleg heild sem mynda einingu sem 

Orff kallar „elemental“ tónlist. Orðið elemental í þessu samhengi vísar til persónulegrar 

tjáningar og þekkingar hvers og eins í tónsköpun og hreyfingu (Landis og Carder, 1972). 

Hugmyndafræðina má rekja til Forn-Grikkja og hugtaksins musiké sem stóð fyrir sameiningu 

tónlistar, hreyfingar og talmáls (Goodkin, 2001, 2013; Murayama, 1985; Sarrazin 2016). 

Þessi hugmynd um elemental tónlist hafði áhrif á Orff og tónverk hans. Áhugi hans á 

leiklistartónlist var mikill, en helstu verk hans voru samin fyrir óperu- og leiksýningar, 

samanber hið vel þekkta verk Carmina Burana. Verk hans voru blönduð af þremur 

grunnþáttum; tónlist, tungumáls og dans (Murayama, 1985).   

Það sem einkennir nálgun Orffs í tónlistarnámi er „sjálfsprottinn leikur ungra barna þar sem 

eftirlíking, tilraunir og persónuleg tjáning eiga sér stað náttúrulega og ómeðvitað“ 10 

(American Orff Schulwerk Association, e.d. Þýð. Asako Ichihashi). Nálgun Orffs ætti að 

byrja snemma í barnæsku til að nota eigin tónlistarupplifun barnsins sem efni í kennsluferli. 

Börn kanna hljóð orða og hrynmynstur, laglínur með því að nota tal, söng, hreyfingu, 

hljóðfæri og spuna sem byggir upp sköpunargáfu og tjáningu barna. Hlutverk kennarans er 

 
9 Elemental music is never music alone but forms a unity with movement, dance, and speech... Elemental 
music is near the earth, natural, physical, within the range of everyone to learn it and experience it and 
suitabel for the child. (Wiens, 2009, bls. 21) 
 
10 Orff Schulwerk is the spontaneous play of young children in which imitation, experimentation, and 
personal expression occur naturally and unconsciously.  
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að aðstoða börnin til að skapa, grípa tónhugmyndir þeirra og aðstoða þau við að þróa þær 

áfram og tengja við tónlistarform og stíla (Landis og Carder, 1972, bls. 73). Þetta 

leiðbeinandi hlutverk kennarans tengist vel hugmyndafræði Reggio Emilia. Segja má að 

sköpunin sé miðjan þegar unnið er út frá hugmyndafræðinni þar sem spuni er meginþáttur 

þess að virkja sköpunargleðina (Goodkin, 2001). Barnamiðaður leikur og tilraunir, söngur, 

tal, hreyfing og hljóðfæraleikur eru sameinuð undir regnhlíf könnunar og spuna. Í grunninn 

læra börn tónlist með því að skapa eigin tónlist (Wiens, 2009).  

7.2 Kennsluferli 
Sarrazin (2016) útskýrir fjögur kennsluferli Orff nálgunar. Orff kaus að tala um nálgun en 

ekki „aðferð“ (e. method) þar sem vinnan er ekki kerfisbundin aðferð í sjálfu sér þó að hún 

feli í sér að hlúa að skapandi hugsun í gegnum spunareynslu. Frekar en ákveðið kerfi þá 

sameinar Orff nálgunina með hljóðfæraleik, söng, hreyfingu og tali með það að markmiði 

að þróa meðfædda tónlistargetu barna. Kennslustigin eru fjögur:  

• Eftirherma (e. imitation: Echoing, responding). Nemendur læra í gegnum 
eftirhermu á tónum, takti, takttegund, hraða og styrkleikabreytingum. Þannig 
meðtaka þeir undirstöður tónlistarefnisins og safna í eigin „verkfærakistu“ til að 
nota í flóknari verkefni í framtíðinni. 

• Könnun (e. exploration). Grundvallaratriði er að gefa tíma til könnunar og tilrauna. 
Í gegnum slíka vinnu öðlast nemendur skilning og jafnvel fara að beita þekkingu 
sinni með eftirhermu. Þeir skynja hreyfingu tóna, uppbyggingu rytma, samsetningu 
takttegunda og kanna hljóm hvers hljóðfæris eða radda sem þeir hafa aðgang að.  
Orff nálgunin veitir nánast ótakmarkaða möguleika til könnunar. 

• Spuni (e. improvisation). Í gegnum könnun og eftirhermu öðlast nemendur ekki 
aðeins skilning, heldur geta farið að beita mögulegum samsetningum hrynjanda, 
tóna, formi og styrkleikabreytingum innan tónlistarrammans.  

• Sköpun (e. composition). Að semja er hápunktur tónsmíða að því leyti að 
tónskáldið verður einnig að greina efni tónlistarinnar sem hann/hún er að vinna með 
til að búa til nýtt verk (Sarrazin, 2016, bls. 144-145).  

Í þessu felst að skapa úr þeim efniviði sem unnið hefur verið með, velja úr og hugsanlega að 

þróa listræn atriði út frá tónum, hreyfingu, sögum, ljóðum eða þulum (Goodkin, 2001).   

Orff nálgunin stuðlar að þróun einstaklingsins langt umfram sérstaka færni og skilning í 

listum. Þessi færni og verklag hafa víðtæka skírskotun og gildi á nokkrum sviðum sem eru; 

vitsmunalegar, félagslegar, tilfinningaríkar og fagurfræðilegar, sem eru sameiginlegar 

útkomur með skapandi dansi eins og hefur komið fram áður.  



 

 32 

• Vitsmunalegar. Skapandi hugsun og lausn verkefna sem tengjast Orff nálgun kallar 
bæði á línulega hugsun og vitsmunalegt innsæi.   

• Félagslegar. Orff nálgun er hópavinna sem krefst samvinnu allra þátttakenda. 
Samvinna og samspil krefst næmni fyrir heildarvitund hópsins um hlutverk hvers 
og eins innan hans.  

• Tilfinningaríkar. Listræn svæði í tónlist og hreyfingu veita einstaklingnum leiðir til 
að tjá tilfinningar sem ekki eru munnlegar. Könnun og spuni losar um spennu og 
leiðir til aukins sjálfstraust.   

• Fagurfræðilegar. Eftir því sem þekking og færni í tónlist og hreyfingu eykst hjá 
nemendum, fá þeir tækifæri til að auka gæði umfram það sem talið er „gott“ í þeim 
stíl sem þeir hafa kannað og lært (American Orff Schulwerk Association, e.d.).   

Markmið Orff var að mennta börn til að þróa spuna og tjáningu með tónlist og öðlast þannig 

náttúrulega færni til að nota á ýmsum sviðum. Orff nálgun á rætur í listum og samþættingu.  
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8 Samantekt  

Hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgunar leggja báðar áherslu á skapandi kennslu. Í 

þessum kafla er skoðað hvað er sameigninlegt með þessum hugmyndafræðum og hvernig 

má þræða þessar aðferðir saman til þess að byggja upp skapandi starf í tónlist og skapandi 

hreyfingu í leikskóla. 

8.1 Sameiginlegir snertifletir hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff 
nálgunar 

Sameiginlegir snertifletir hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgunar eru fyrst og fremst 

áhersla beggja á skapandi kennslu. Bæði Malaguzzi og Orff lögðu áherslu á í sínum 

aðferðum að börn læri og uppgötvi í gegnum reynslu og eigin rannsóknir og efli þannig 

þekkingu sína með öðrum og af umhverfinu. Þessir punktar eiga svo samhljóm með 

kenningum Dewey (2000) sem fjallaði um í skrifum sínum og kenningum að „nám kemur 

af reynslu“, með hugmyndum Vygotsky um „svæði mögulegs þroska“ (Hanna, 2014) og 

kenningum Piaget um vitsmunaþroska barna (Jones og Reynolds, 2011). Til að ná því 

markmiði að efla þroska og sköpunargetu barna þarf að þróa barnamiðaða námsferla, búa til 

námsumhverfi sem börn geta upplifað fjölbreytta hluti, vinna í hópum og að samþættingu á 

mismunandi sviðum. Það er námsumhverfi og aðferðir þar sem börn hafa tækifæri til að 

upplifa og uppgötva eigin listræna og fagurfræðilegan skilning án fyrirfram ákveðinna 

lausna (Hanna, 2016). Wiens (2009) notar aðferðir Orff nálgunar í tónlistarkennslu í anda 

Reggio Emilia þar sem hún álítur tónlist vera eitt af hundrað málum barna í anda heimspeki 

Malaguzzi (sjá kafla 5.1).  

Eftirfarandi eru sameiginlegir punktar Orff nálgunar og hugmyndafræði Malaguzzi sem 

Wiens hefur tekið saman í grein sinni:  

• Börn búa yfir reynslu, forvitni og þekkingu. 
• Umhverfið er búið barnvænum efnivið, sem er heillandi, sjónrænt aðlaðandi og 

jafnframt aðgengilegt og fullnægjandi. 
• Hlutverk kennarans er að vera leiðbeinandi sem finnur leiðir til að gefa börnum 

tækifæri og hvetur þau til að nýta færni sína til að dýpka og auka skilning sinn til 
sköpunar. 

• Félagsleg uppbygging þekkingar felst í nálgun beggja. Börn byggja saman á 
hugmyndum hvers annars og hvert og eitt leggur sitt af mörkum til heildarinnar 
(bls. 22-23). 
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Það er ljóst að hægt er að nota þessar tvær nálganir saman vegna þess hversu líkar þær eru í 

grunnhugsun og áherslum. Ef þær eru notaðar saman má telja að meiri líkur séu á að auka 

enn frekar sköpunargáfu barna.  

Hér hefur verið reynt að sína fram á að hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgun byggja 

á mjög svipuðum skapandi ferlum. Báðar aðferðir gera ráð fyrir að vinnuaðferðirnar séu í 

stöðugri þróun og breytist með nýjum hugmyndum og rannsóknum sem tengjast þeim í þeim 

menningarheimi sem unnið er í. Uppeldisfræðileg skráning er ekki í Orff nálguninni, en það 

er möguleiki að bæta henni við og gæti mögulega dýpkað hana. Skráning er verkfæri til að 

skoða hvernig börn lýsa tónlistarskilningi sínum, hvort sem það er með hreyfingu, söng, 

spuna eða tónsmíðum (Hanna, 2016; Wiens, 2009).   

8.2 Skapandi tónlist og hreyfing 
Eins og áður hefur komið fram þá er skapandi tónlist og hreyfing í anda hugmyndafræði 

Reggio Emilia og Orff nálgunarinnar með sameiginlegar áherslur sem gefa innblástur til að 

auðga næmni og ýta undir sköpunakraft barna. 

Burnard (2013) benti á að skapandi kennari sé styðjandi, leiti sífellt leiða til að virkja 

ímyndunarafl nemenda og hjálpar honum að leggja mat á verk og verkferla (sjá nánar í kafla 

4.3.1). Þessir þættir passa við þær tvær leiðir í skapandi kennslu sem nefndar hafa verið, þ.e. 

kennsla á skapandi hátt og kennsla í sköpun sem Jeffrey og Craft (2004) skilgreindu (sjá 

nánar í kafla 4.3).  Þessir eiginleikar kennara eiga einnig við í hugmyndafræði Reggio Emilia 

og Orff nálguninni.  Kennari verður alltaf að hafa í huga að tónlistarkönnun barna er „verk“ 

þeirra (Hanna, 2016).  Að hlusta á rödd barna og fylgjast með leik og hegðun þeirra við að 

kanna hugmyndir, áhugamál og félagsleg samskipti barna er verkfæri til að þróa 

barnamiðaða tónlistarnámskrá (Niland, 2009). Megimarkmið kennara á að vera að gera 

börnum kleift að kanna og þróa eigin hugmyndir með því að nota tónlist sem tjáningarmál.   

Cath Reding (2009) kennari í leikskóla sem starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia í 

Bretlandi vann verkefni sem hún nefndi The Sounds of Leaping en markmið þess var að 

kanna ítarlega hvernig hægt er að nota tónlist og hreyfingu sem túlkandi tungumál.  Kennarar 

vildu vinna með hugmyndir barnanna sjálfra og þeir fylgdust með frjálsum leik 

þeirra. Kennararnir í verkefninu sáu að börnin voru oft að hoppa af stórum trékubbum og 

því ákváðu þeir að vinna með að tengja tónlist og stökkhreyfingu þeirra saman. Kennararnir 

tóku myndir af börnum sem hoppuðu, börnin teiknuðu síðan sjálfan sig eftir ljósmyndum 

sem voru teknar af þeim og bjuggu til hljóð til að túlka hreyfingar þeirra. Það að sýna 
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börnunum myndir af eigin stökkum og virkja þau þannig til sköpunar hafði þau áhrif að börn 

sem höfðu ekki áður sýnt tónlist sérstakan áhuga efldust í þátttöku og hæfni í tónlistarlegri 

tjáningu. Niðurstaða þessa verkefnis sýndi að það að nota áhuga barna er frábær leið til að 

vekja athygli þeirra og til vinna með.   

Að vera kennari er ánægjulegt. Það eru forréttindi að fá upplifa að kanna og skapa tónlist og 

dansa með börnum. Og um leið fara enn dýpra með hugmyndir barna sem eykur enn frekar 

ánægju kennara. Þegar notaðar eru hugmyndir barna til að þróa verkefni, læra þau ekki bara 

tónlist og hreyfingu heldur líka aðra fjölbreytta þætti. Þetta er samþætting náms sem 

Bamford (2011) benti á sem mikilvæga þætti í listnámi og menntun í gegnum listir (sjá kafla 

2.3). Í umhverfi í starfi leikskóla er auðvelt að vinna með samþættingu, barnamiðað nám og 

skapandi starf.  

Skapandi starf í leikskóla er hægt að draga saman á eftirfarandi hátt. Í leik og starfi barna í 

leikskóla þarf að leggja áherslu á ferli og að hugsa í núinu. Mikilvægt er að búa til skapandi 

námsumhverfi til að gefa börnum tækifæri til að upplifa og uppgötva skynfæri sín og til að 

efla næmni, sköpun og tjáningu. Í því ljósi er mikilvægt að hvert barn fái þessa örvun frá 

barnæsku til að efla færni á vitsmunalegum, félagslegum, tilfinningaríkum, líkamlegum og 

faglegum sviðum til að byggja upp góðan grunn fyrir framtíð sína.  

 

 



 

 36 

9 Hvernig er veðrið í dag? – Tónlist og skapandi hreyfing fyrir leikskóla 

Námsefnið sem hér er í þróun, er hugmyndaefni fyrir kennara ungra barna með áherslu á 

tónlist og skapandi hreyfingu undir þemanu veður.    

Meginmarkmið námsefnins er að skapa námsumhverfi sem gefur börnum tækifæri til að 

upplifa, uppgötva og til að auðga tjáningargetu þeirra og sköpunargáfu, í gegnum tónlist og 

skapandi hreyfingu í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og Orff nálgunarinnar. Námsefnið 

skiptist í fjögur mismunandi veðurþema; sól, rigningu, vind og snjó. Hvert þeirra skiptist í 

tvennt, annars vegar söngvasafn og hins vegar verkefni.  

Þema var ákveðið vegna þess að samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia er hægt að vinna 

með ákveðið þema, en nálgunin er þó samt á forsendum barnanna. Veður er kjörið 

viðfangsefni vegna þess að það hefur ætíð áhrif á líf okkar, hegðun og umhverfi. Þegar vinna 

á með þessar hugmyndir er mikilvægt að kennari gefi hverju barni tíma til þess að hugsa og 

skynja sínar tilfinningar innra með sér og jafnframt að hlusta á rödd þess til að þróa verkefnið 

enn frekar. Því er upplagt að vinna með verkefnin um mismunandi veður og blanda því 

saman eins og veðurfar er oft á Íslandi. Það verður í höndum hvers kennara og barna að finna 

sína eigin leið til sköpunar. Þessi verkefni er einnig hægt að framkvæma úti ef veður leyfir. 

Þegar leikir fara fram utandyra þá eru þeir bæði raunverulegri og börn upplifa og uppgötva 

þá sterkar með skynfærum sínum. 

9.1 Um uppbyggingu efnisins 
Öll verkefnin eru svipuð að uppbyggingu og hér eru sett fram heildarmarkmið þeirra og 

uppbygging söng- og hreyfistundanna<z<><zz<6 ásamt leiðum til að meta verkefnin og 

ferlið, sem nýtist kennurum bæði til að greina verkferlana en einnig upplifun og þátttöku 

nemenda.  

Markmið 

Helstu markmið námsefnisins er: 

• Að börnin geti upplifað gleði með söng, spili og dansi.  
• Að börnin læri og njóti þess að skapa og tjá upplifun sína á fjölbreyttan hátt, í 

tónlist, dansi og listrænni tjáningu.  
• Að börnin fái notið þess að taka þátt í skapandi ferli. 
• Að börnin læri að samhæfa tónlist og hreyfingu með góðri líkamsvitund og 

líkamsbeitingu sér til ánægju. 
• Að börnin læri texta og taki þátt í söng. 
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• Að börnin öðlist öryggi og færni til að syngja og hreyfa sig í hóp. 
• Að börnin geti unnið einföld verkefni í hóp. 
• Að börnin sýni hvert öðru virðingu. 
• Að börnin skapi jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. 

Námsmat 

1. Uppeldisfræðileg skráning. Hún getur verið; skrifleg, ljósmyndir og/eða hreyfimyndir. 
Uppeldisfræðileg skráning sýnir kennara hvernig ferlið, áhuginn, þátttakan, 
frumkvæðið, tjáningin, sköpunarkrafturinn og félagsfærnin er hjá börnum. 
Uppeldisfræðileg skráning er góð leið fyrir kennara til að fylgjast með hverju barni 
með því að hlusta á rödd þess. Samtöl við kennara byggða á skráningu er líka leið til 
að gefa börnum aðferðir til að þróa verkefni og hugmyndir enn frekar. 

2. Umræður til að kanna líðan barna, áhuga og hugmyndir fyrir framhald. 

Uppbygging stunda 

Kveikja 

1. Kennari og börnin sitja í hring. 
2. Kennari spyr börnin um hvernig þeim líður og hvernig veðrið er í dag. 
3. Umræður um stund dagsins.  
4. Kennari kynnir þema dagsins og spyr börnin opinna spurninga t.d. um hljóð, liti o.s.frv.  

Söngur 

Börnin velja lög og syngja saman. 

Verkefni 

Velja eitt eða tvö atriði af listanum. 

Í lokin 

1. Kennari og börnin sitja í hring.  
2. Slökun. 
3. Umræður um stundina, kennari spyr hvernig þeim leið í stundinni, hvað er hægt að gera 

meira. 
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9.2 Tilraunir með námsefni í leikskólanum Fögrubrekku 
Tilraunir á námsefninu var gerð á þremur mismunandi aldurshópum 3ja til 6 ára barna í 

leikskólanum Fögrubrekku í Kópavogi þar sem ég starfa, skólaárið 2020–2021.  Hver hópur 

fær tónlistar- og hreyfistund einu sinni í viku í u.þ.b. 40 mínútur. 

Eftirfarandi eru lýsingar á framkvæmd verkefnanna í tilraunakennslunni ásamt ljósmyndum 

úr ferlinu. Þá fylgir einnig ígrundun kennara (mín) og hugleiðingar um ferlið í hverjum tíma 

þar sem ég leitast við að tengja við viðeigandi fræði. 

Sól 3ja ára börn 
1. Búa til sól með líkamanum  

Markmið: Greina hugtakið hringur og línur. Búa til mynstur með öðrum. Læra að vinna 

með opnar spurningar. 

Hvað var gert í tímanum 

Til að kveikja áhuga og hugmyndir að vinnu að verkefni um sólina spurði ég börnin til að 

byrja með nokkurra spurninga. Hvernig lítur sólin út, hvernig haldið þið að hún sé á litin?  

Ég sýndi spjöld af línu, ferningi, þríhyrningi, hring og spurðu hvort börnin þekktu nöfnin á 

þessum formum og hvert þessara forma líktist sólinni. Þau tengdu ekki „rétt“ form við sól. 

Ég spurði börnin hvort þau gætu teiknað sól með höndunum. Þau hreyfðu hendurnar og 

teiknuðu hring og línur út í loftið, í framhaldinu teiknaði ég sól eins og börnin útskýrðu fyrir 

mér á blað. Næst sýndi ég mynd af sólinni sem ég teiknaði og bað börnin um að búa til hring 

og leggjast á gólfið til að mynda sól saman. Kennari hópsins sem var með í tímanum setti 

hendur út til að leiðast og búa til hring, en ég stoppað hann við að hjálpa börnunum því ég 

vildi athuga hvort börnin gætu gert þetta sjálf. Það tók smá tíma að mynda hring en þau gátu 

með smá aðstoð kennara búið til hring, lögðust á gólfið og bjuggu til sól með líkama sínum.  

Ígrundun eftir tímann 

Þegar ég bað börnin um að búa til hring, þá tók ég strax eftir að kennari hópsins reyndi að 

hjálpa þeim án þess að hugsa sig um, í stað þess að gefa börnunum tækifæri til að gera sjálf. 

Hann var virkur í tímanum og hvatti börnin til að taka þátt. Áður fyrr gerði ég það sama og 

kennari hópsins, en eftir að ég skoðaði nokkrar skráningar, tók ég eftir því að ég var oft að 

stjórna börnunum í stað þess að gefa þeim tíma til að finna lausnina sjálf. Nú hins vegar, 

passa ég mig að gera það ekki. Við erum svo vön að stjórna börnunum, en þau hafa meiri 
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getu en við höldum og þurfum því að gefa þeim tíma til að láta þau hugsa og nota hæfileika 

sína til að byggja upp sjálfstraust þeirra (Hanna, 2016; Legget, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teikna sól 

Markmið: Greina hugtakið hringur og línur. Hlusta á tónlist og tengja með teikningu. 

Tími 1. 

Hvað var gert í tímanum 

Ég setti nokkur blöð og liti á gólfið og bað börnin um að teikna sól þegar lagið „Sól sól 

skín á mig“ var spilað. Börnin teiknuðu á eitt blað allan tímann.  

 

 

 

 

 

 

 

Ígrundun eftir tímann  

Börnin voru mjög virk, sýndu áhuga og hlustuðu á fyrimæli. Ég hélt að börnin myndu ferðast 

á milli stöðva, en öll börnin völdu sitt eigið blað til að teikna á sínum stað allan tímann. Ef 

Mynd 1 Börn búa til sól saman 

Mynd 2 Börn að teikna sól á eigin blöð Mynd 3 Stelpan að teikna sól á eigið blað 
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litið er á ljósmyndaskráningu má sjá að börnin voru mjög einbeitt og upptekin við að teikna. 

Það sést líka að hvert þeirra virðist vera í eigin heimi með sitt blað, nema ein stelpa sem 

ferðaðist á milli stöðva og reyndi að hafa samskipti við aðra. Hún byrjaði í leikskólanum 

fyrir stuttu síðan og var ekki vön að vera í tónlistar- og hreyfistund. Ég held að hún hafi verið 

forvitin hvað aðrir voru að gera og hafði þess vegna ferðast á milli stöðva, en önnur börn 

voru einbeitt og upptekin við að teikna og þau veittu henni ekki athygli. 

Ég taldi ekki blöðin áður en ég setti þau á gólfið, en fjöldi þeirra passaði akkúrat svo hvert 

barn fékk eitt blað. Þau nutu sín og einbeittu sér að teikna sól á eigin stór blöð í stóra rýminu 

án þess að trufla hvert annað. Það gerðist hugsanlega vegna umhverfisins sem ég setti upp. 

Umhverfi skiptir máli fyrir sköpun og huga barnsins sem fjallað hefur verið um í kafla 4.4 

og í kafla 5.2 um umhverfi í leikskólum sem starfa í anda Reggio Emilia. Ég sá líka að börnin 

gátu stjórnað sér sjálf. Þau höfðu sín eigin blöð og sitt eigið rými. Eins og fjallað var um í 

kafla 4.3.2, þá finnst börnum gaman að fá að taka stjórnina (Jeffrey og Craft 2004). 

Það má leiða að því líkum að ef blaðafjöldinn hefði ekki passað þá hefði þetta verið 

mögulega önnur útkoma, börnin hefðu kannski ef til vill hreyft sig meira og samvinna 

skapast á milli þeirra. Þau hefðu mögulega þurft að semja um hvernig þau vildu nota blöðin, 

hver ætti að deila og hvernig þau ættu að deila saman blaði. Í því ljósi mun ég prófa í næsta 

tíma með stærri blöð, og setja þau upp á vegg og á gólfið til að gefa börnunum tækifæri til 

að upplifa mismunandi hæð og láta þau hreyfa sig meira á milli stöðva til að skapa annars 

konar virkni á milli þeirra og umhverfisins. 

Tími 2. 

Hvað var gert í tímanum 

Ég spurði börnin hvaða litir séu notaðir til að teikna sól. Þeirra svar var gulur og 

appelsínugulur. Ég setti þá liti sem börnin báðu um á gólfið og stór blöð á gólfið og upp á 

vegg til þess að nokkur börn gætu teiknað saman. Ég bað börnin um að teikna sól þegar lagið 

Sól sól skín á mig var spilað og börnin náðu í liti og teiknuðu. Sum voru að syngja meðan 

þau teiknuðu sólina. Hreyfingar barnanna voru meiri en í síðasta tíma, en þær fólust meðal 

annars í því að ná sér í liti og velja sér stað til að teikna á. 

Þegar börnin voru búin að teikna, skoðuðu kennararnir og börnin saman listaverkin þeirra 

og ræddu um hver teiknaði hvaða sól og hvernig hvert og eitt barn teiknaði hana. Sum börnin 

teiknuðu eina stóra sól en önnur teiknuðu margar mismunandi stærðir af sólum á blöðin á 

gólfinu og á veggnum. 
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 Ígrundun eftir tímann 

Börnin voru mjög virk, sýndu áhuga og hlustuðu á fyrimæli. Ég sá meiri hreyfingu hjá 

börnunum. Það var gaman að sjá að þau vissu hvað þau voru að gera og byrjuðu að teikna 

strax án þess að hika. Á ljósmyndaskráningu má sjá að þegar við skoðuðum verk þeirra 

saman þá bentu þau á það sem þau teiknuðu og sýndu okkur hvernig þau teiknuðu. Börnin 

höfðu áhuga á að sýna öðrum eigin verk, en sumir sýndu ekki áhuga á að skoða það sem 

aðrir teiknuðu.  

Börnin upplifðu að teikna í mismunandi hæð (á gólfi og á vegg). Í næsta skrefi stefni ég á að 

börnin geti ímyndað sér að teikna sól í mismunandi hæð, lágt eins og á gólfi, miðhæð eins 

og á vegg og hátt eins og upp í loft með því að nota mismunandi líkamshluti. Það gæti þó 

hugsanlega verið erfitt fyrir þennan aldur. Kannski væri hægt að hafa teikningu af hring á 

blaði, svo börnin geti hermt eftir til að teikna hring með mismunandi líkamshlutum til að fá 

tilfinningu fyrir því að nota ýmsa hluti líkamans. 

 

Mynd 4 Börn teikna sól 

Mynd 6 Skoða saman verk barna. Börn útskýra og 
sýna hvernig þau teiknuðu 

Mynd 5 Strákur bendir á hvað hann teiknaði 
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Framhald til að þróa verkefnið áfram  

Kennari hópsins og ég ræddum saman um hvernig við ætluðum að halda áfram til að þróa 

verkefnið enn frekar. Við ákváðum að vinna með tilfinningu, heitt og kalt vegna þess að það 

eru börn sem hafa íslensku sem annað mál og þurfa að auka orðaforða sinn. Því var tilvalið 

að tengja þetta verkefni til að auka tjáningargetu þeirra á mismunandi hátt.  

Hugmynd að framhaldi. Opin spurning „Sólin er heit en hvað er þá kalt?“ Undirbúningurinn 

er fólginn í því að vera með heitt og kalt vatn í sitt hvorri fötunni svo að börnin geti komið 

við og fundið muninn á heitu og köldu vatni. Finna einnig myndir til að flokka heitt og kalt 

og leyfa börnunum að hlusta á tónlist til að finna út hvað þeim finnst hún túlka, heitt eða 

kalt. Láta börnin spila og hlusta og bera saman mismunandi hljóðfæri og hljóð þeirra út frá 

því hvort það er heitt eða kalt og finna hreyfingar og dansa til að túlka heitt og kalt.   

Námsmat 

Markmiðið í þessu verkefni var að greina hugtakið hringur og línur, búa til mynstur með 

öðrum, læra að vinna með opnar spurningar og að hlusta á tónlist og tengja með teikningum.  

Börnin gátu myndað hring eins og sól saman með líkömum sínum. Þegar ég bað þau um að 

teikna sól, teiknuðu allir hring. Að nota opnar spurningar gaf börnunum tækifæri til tjáskipta. 

Börnin byrjuðu að syngja þegar þau heyrðu tónlist á meðan þau voru að teikna. Einnig nutu 

börnin þess að vera á sínu eigin svæði að teikna sína teikningu, en jafnframt teiknað á 

sameiginleg blöð. Markmiðunum var náð. Heildarmarkmiðum námsefnisins, að börnin fái 

að njóta þess að taka þátt í skapandi ferli og að börnin geti unnið einföld verkefni í hóp var 

náð. 

Rigining 5-6 ára börn 
Vatnsdropamálverk 
Markmið: Tilraun með málningu. Halda einbeitingu. Samvinna. 

Hvað var gert í tímanum 

Mig langaði að tengja regndropa og listaverk saman og kom með hugmynd að nota 

hreyfingar af vatnsdropa til að búa til málverk. Nokkur börn héldu á stórum og þykkum 

pappír. Ég setti dropa af þekjumálningu á pappír og setti síðan vatnsdropa á málninguna með 

dropateljara til að sjá hvað börnin myndu gera. Börnin byrjuðu að hreyfa pappírinn á 

mismunandi hátt og bjuggu til sameiginlegt málverk. Tónlist var spiluð á mismunandi hraða. 
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Fyrst spilaði ég rólegan vals og síðan fjöruga tónlist. Í lokin skoðuðu allir málverkin saman 

og til að finna út nöfn sem passaði við hvert málverk. 

 

 

Ígrundun eftir tímann 

Þetta var mjög skemmtileg tilraun. Málningin var svolítið þykk og því tók tíma þangað til 

hún byrjaði að renna á pappírnum. Börnin fylgdust með hvernig málningin rann, og fundu 

út með því að lyfta pappírnum upp og hreyfa hann hvernig hraðinn jókst á málningunni sem 

fór í ýmsar áttir. Þau vönduðu sig mjög mikið til að droparnir færu ekki út af pappírnum. 

Þetta var góð leið til að æfa samvinnu. Hér sá ég að þau læra félagslega og fagurfræðilega í 

gegnum hópavinnu (Giudici, Rinaldi og Krechevsky, 2001) sem  fjallað hefur verið um í 

kafla 5.4. Það var skemmtilegt að sjá hvernig börnin beittu líkama sínum til að láta 

málninguna renna. Tónlistin hjálpaði líka til við það hvernig þau hreyfðu sig. Fyrst spilaði 

ég vals, hreyfingar þeirra voru fljótandi, síðan spilaði ég fjöruga tónlist þá breyttust 

hreyfingar þeirra og voru stærri og ákveðnari. Þetta voru abstrakt málverk, en börnin notuðu 

ímyndunaraflið til að finna út nöfnin á málverkin, Köngulóavefur, Vegakort og Spædermann. 

Það er mikilvægt fyrir kennara að nota opnar spurningar og finna tækifæri til að efla 

ímyndunarafl og uppfinningar barnanna (Bunard 2013). Þegar ég spurði börnin hvað við 

gætum gert meira, þá komu þau sjálf með hugmynd um að bæta við öðrum lit til að halda 

áfram með málverkin. 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Börn búa til dropamálverk 
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Námsmat 

Markmiðið í þessu verkefni var að gera tilraun með málningu, halda einbeitingu og vinna 

með öðrum. Börnin fylgdust með hvernig málningin rann og unnu saman til að 

málningardropanir færu ekki út af pappírnum. Þau ákváðu að finna saman nöfn á málverkin. 

Markmiðunum var náð. Heildarmarkmiðum námsefnisins, að börnin fái að njóta þess að taka 

þátt í skapandi ferli, að börnin sýni hvert öðru virðingu og að börnin skapi jákvæð samskipti 

og félagsleg tengsl var náð. 

 

Vindur 4-5 ára börn  
Nú er úti norðanvindur 

Markmið: Efla orðaskilning. Skapa hljóð sem hljómar eins og vindurinn. 

Hvað var gert í tímanum. 

Það höfðu verið kaldir og vindasamir dagar þannig að ég ákvað að vinna með lagið, Nú er 

úti norðanvindur til að túlka vindinn. Ég bað börnin um að loka augunum til að hlusta á 

umhverfishljóð og vindhljóð og segja frá hvernig vindhljóð hljóma.  

Farið var yfir textann í laginu og börnin sungu lagið. Síðan sýndi ég þeim blöð og spurði þau 

hvort það væri hægt að búa til vindhljóð með blöðunum. Eitt barn sagði „Já!“, tók blað og 

hreyfði það upp og niður. Þau bjuggu til vindhljóð með blöðum og sungu lagið. 

Mynd 8 Börn skoða saman málverk sem þau gerðu 
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Ígrundun eftir tímann 

Börnin voru fljót að læra textann og átta sig á hvaða orð ríma saman. Það var gaman að fara 

í smá orðaleik til að finna hvaða orð rímuðu. Að læra texta lags er góð leið til að efla  

málörvun barna. Það að fara hægt og dýpra yfir texta laga og leika með orð á mismunandi 

hátt eykur skilning barna á lagatextum. Notkun tungumálanáms með tónlist má skilgreina 

sem menntun í gegnum listir. Það er í anda Bamford (2011) sem bendir á að auka þurfi 

áherslu á að samþætta skapandi kennsluhætti þvert á námsgreinar og einnig kennslu á 

skapandi hátt sem Jeffrey og Craft (2004) skilgreindu í skapandi kennslu (sjá nánar kafla 2.3 

og 4.3.1). Börnunum fannst gaman að búa til hljóð með blöðunum. Í framhaldinu hef ég í 

huga að nota kroppaklapp (e. body percussion) og hljóðfæri til að búa til vindhljóð. Vinna 

með hugtök eins og sterkt, veikt, hratt og hægt sem grunnþætti í tónlist.  

Námsmat 

Markmiðið í þessu verkefni var að efla orðaskilning og að skapa hljóð sem hljómar eins og 

vindurinn.  Börnin fóru yfir textann í laginu og fóru í orðaleiki til að finna hvaða orð rímuðu. 

Þau komu með hugmynd um hvernig búa má til vindhljóð með blöðum. Markmiðunum var 

náð. Heildarmarkmiðum námsefnisins, að börnin geti upplifað gleði með söng, spili og 

dansi, að börnin læri og njóti þess að skapa og tjá upplifun sína á fjörbreyttan hátt í tónlist, 

dansi og listrænni tjáningu, að börnin fái notið þess að taka þátt í skapandi ferli og að börnin 

læri texta og taki þátt í söng var náð. 

 

 

 

Mynd 9 Börn hafa gaman að búa til vindhljóð með blöðum 
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Snjór 4-5 ára börn 
Frost er úti fuglinn minn 

Markmið: Efla orðaskilning. Upplifa hreyfingu fugla.Vinna með ímyndunaraflið. Teikna 

og segja frá. Skapa hljóð. 

Hvað var gert í tímunum. 

Tími 1. 

Fuglahljóð voru spiluð þegar börnin komu í tónlistartíma. Börnin hlustuðu á fuglahljóðin og 

ímynduðu sér hvernig fuglar líta út, svo sem; stærð, liti, hvar þeir eiga heima o.s. frv.  

Farið var yfir texta lagsins Frost er úti fuglinn minn. Börnin völdu sér eina fjöður, héldu á 

henni og ímynduðu sér að hún væri lítill fugl og sungu lagið. Í lok lagsins köstuðu börnin 

fjöðrunum upp í loft til að ímynda sér að þau væru að sleppa litlum fuglum til að hjálpa þeim 

að fljúga. Síðan héldu börnin áfram að leika sér að fjöðrunum, blésu á þær, köstuðu þeim 

o.s.frv. Börnin voru beðin um að hreyfa sig eins og fuglar að fljúga með tónverkinu Fuglar 

úr Karnival dýranna eftir Saint-Saens. Ein stelpan vildi ekki að vera fugl en lék könguló í 

staðinn og faldi sig bak við kennara. Þegar börnin hættu leik sínum og fóru hvert í sitt sæti 

labbaði hún eins og könguló í sitt sæti.  Að lokum voru börnin beðin um að teikna leiðina 

hvert fuglarnir flugu og í framhaldinu útskýrðu þau síðan teikningar sínar. Stelpan sem lék 

köngulóna teiknaði hvert köngulóin labbaði.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Stelpa leikur sér með fjöður Mynd 11 Börn syngja með fjöður í lófa 
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Daginn eftir tónlistartímann kallaði ég eitt barn í einu, sýndi myndina sem það teiknaði og 

bað barnið um að segja frá hvað væri að gerast á myndinni og hvað það vildi gera í 

framhaldinu. Ein stelpan sagði mér að hana langaði að spila fuglahljóð með tréspili. 

Tími 2.  

Byrjun tímans var endurtekning frá síðasta tíma. Börnin völdu sér eina fjöður, héldu á henni 

og sungu síðan lag og léku sér svo að fjöðrunum. Þá skoðuðu þau myndirnar sem þau 

teiknuðu í síðasta tíma, spiluðu síðan á hljóðfæri og túlkuðu hvernig fuglarnir flugu og 

hvernig köngulóin labbaði. Einn hópur valdi trommu og hinn hópurinn valdi tréspil og 

klukkuspil. 

 

 

 

 

Mynd 13 Börn teikna hvað leið fuglarnir fljúga 

Mynd 14 Börn spila hvernig fuglar fljúga á trommu  

Mynd 12 Stelpa útskýrir teikninguna sína 

Mynd 15 Börn spila á hljóðfæri hvernig fuglar fljúga 
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Ígrundun eftir tímana 

Börnin sungu fallega og fannst gaman að leika sér með fjaðrirnar. Mjúkar fjaðrirnar hjálpuðu 

þeim til að skilja og ímynda sér texta lagsins.  Börnin struku fjaðrirnar og gáfu fuglunum 

mylsnu í þykjustunni og uppgötvuðu ýmsar leiðir til að láta fjaðrinar svífa. Þegar ég bað 

börnin um að teikna þá leið sem fuglarnir flugu voru þau ekki alveg viss í upphafi hvað þau 

ættu að gera. Þegar ég ræddi það við þau og hjálpaði þeim að ímynda sér að þau væru fuglar 

sem gætu flogið hvert sem er byrjuðu þau strax að teikna. Það voru mjög skemmtilegar sögur 

og frásagnir sem komu frá hverju barni. Hér notaði ég mismunandi aðferðir við að hugsa um 

skapandi kennslu, til að fá börnin til að skilja og fá meiri innsýn í lagið. Ég vonaði að 

fjaðrirnar gæfu börnunum hugmyndaflug um fugla og að leika sér og fylgjast með fjöðrunum 

svífa myndi vekja forvitni og áhuga þeirra til að þróa verkefnið enn frekar. Að leika eins og 

fugl var ímyndunarleikur sem ég vonaði að myndi hjálpa börnunum við að skilja aðra með 

því að setja sig í spor annarra, sem er ein af kenningum Piaget og Vygotsky (sjá nánar í kafla 

2.2). Það að teikna hvert fuglarnir flugu var leið til að skilja hugsun barnanna, að sjá tjáningu 

þeirra á annan hátt, að þessu sinni í gegnum teikningar.  

Næsta dag kallaði ég börnin eitt í einu og sýndi myndirnar sem þau teiknuðu og spurði hvert 

barn hvað það teiknaði. Þá komu fleiri sögur en daginn áður. Sennilega voru þau að spinna 

þær á staðnum, en það var áhugavert að fá upplýsingar um hversu mikið var á bak við 

teikningar þeirra og hvernig þau tjáðu sig. Öllum fannst gaman að segja frá teikningunni 

sinni en sérstaklega stelpunni sem langaði ekki að vera fugl, heldur könguló. Hennar teikning 

og frásögn var mjög áhugaverð. Hún sagði „Köngló var að labba og sá fuglana fljúga. Hún 

var svo hrædd og labbaði hér hér hér ... (stelpan bendir á teikninguna) og svo fór hún heim 

til sín að fela sig.“ Ég bað kennara hópsins um að láta börnin búa til sögur út frá myndum 

sem þau teiknuðu. Það kom í ljós að mikilvægt er að gefa börnum tækifæri til tjá sig á 

mismunandi hátt og hlusta á rödd þeirra. Malaguzzi sagði að börn hafa hundrað mál sem eru 

hundrað leiðir til að tjá sig (Coşkun og Durakoğlu, 2015) sem fjallað hefur verið um í kafla 

5.1. Kennari þarf að vera vakandi til að missa ekki af þeirra röddum. 

Hljóðfæraspil var notað til að túlka fuglahljóðin og var það mjög áhugavert. Þar var unnið 

með hraða og styrkleikabreytingar. Ég spurði hvert barn um stærð hvers fugls, hversu hratt 

hann flaug og barnið túlkaði það með því að spila á hljóðfæri. Þar sem börnin bjuggu til 

skemmtilegar sögur um fugla og könguló er möguleiki að halda áfram með þetta verkefni 

lengra, hugsanlega að búa til brúðuleikhús, skuggaleikhús eða hikmynd (e. stop motion) með 

hljóðum sem þau skapa sjálf. 
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Hér er sagan sem tvö börn sömdu saman eftir mynd sem stelpan teiknaði um köngulóna.  

Kennari hópsins skrifaði niður nákvæma frásögn með orðaforða þeirra. 

Saga Fuglarnir og köngulóin eftir 4 ára börn  

Einu sinni var könguló og labbaði út um allt og hún var að leita að fuglum til að stinga 

því hún ætlaði að borða þá því hún vildi vera vond. Svo fuglinn var hér og hér, hann 

var að leita að köngulónni alls staðar og þegar hann fann köngulóna var hann að telja 

hvað voru margar hættur og það voru 12 hættur. Köngulóin var undir steininum og svo 

kom fugl, appelsínugulur og blár og bleikur og silfurlitaður og gulllitaður, svartur og 

laxableikur og fjólublár, appelsínugulur og rauður og hvítur. Þá kom allir litirnir af 

fuglum og líka svartur á steininn hjá köngulónni. Þeir ætluðu að eiga heima hjá 

köngulónni, út af því þau elska að hafa kósí hérna því það var alls konar, fuglamatur 

og alls konar, eldhús, það var allt hérna inní steininum. Svo voru þeir fastir hérna, svo 

komst einn grænn fugl, svo svartur, svo rauður, svo komust þeir inn í steininn og svo 

feltu þeir sig bara út um allt og köngulóin vildi fá þá inn í steininn út af hún var núna 

góð og allir fuglarnir áttu núna heima saman með köngulónni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat 

Markmiðið í þessi verkefni var að efla orðaskilning, að upplifa hreyfingu fugla, vinna með 

ímyndunaraflið, teikna, segja frá og að skapa hljóð. Börnin notuðu mjúkar fjaðrir til að hjálpa 

þeim að skilja og ímynda sér og til að skilja texta lagsins betur. Börnin höfðu gaman af að 

leika sér með fjaðrinar, þau teiknuðu hvaða leið fuglarnir flugu og sögðu frá teikningum 

Mynd 16 Fuglarnir og köngulóin 



 

 50 

sínum. Barn kom með hugmynd að spila á hljóðfæri til að túlka hvernig fuglar fljúga. Öllum 

markmiðunum var náð. Með því að virkja ímyndunarafl barnanna sköpuðust áhugaverðari 

niðurstöður en búist var við, samanber saga fuglanna. Að nota fjölbreyttar aðferðir til að 

vinna með eins og í þessu verkefni opnar fyrir enn frekari möguleika í starfi. Það má segja 

að í gegnum þetta verkefni hafi tekist að ná næstum öllum markmiðum námsefnisins, því er 

útkoman mjög ánægjuleg. 

9.3 Samantekt eftir tilraunir 
Tilraunakennslan kom mjög vel út. Það kom í ljós að það að nota bæði hugmyndafræði 

Reggio Emilia og Orff nálgun í tónlist og skapandi hreyfingu virkar mjög vel saman. Börnin 

voru jákvæð og tóku virkan þátt. Öllum markmiðum sem sett voru var náð og hugmyndirnar 

að efnistökum námsefnisins gáfu börnunum tækifæri til að upplifa og uppgötva og um leið 

efla og auðga eigin tjáningargetu og sköpunargáfu. Það sem betur hefði mátt fara var að hafa 

meiri tíma til umræðna við börnin til að fá ítarlegra samtal um líðan þeirra og mat á 

verkefnunum.   

Börnunum fannst gaman að upplifa nýjar hugmyndir, uppgötva eitthvað nýtt og vinna með 

jafningjum. Þau skemmtu sér við að tjá sig á fjölbreyttan hátt.  

Það eru fjögur veigamikil atriði sem hægt er að draga fram eftir þessa tilraunakennslu. 

1. Gott er að nota skapandi kennslu, þá taka börnin virkan þátt og njóta. Kennari þarf 

að búa til námsumhverfi til að hvetja börnin og vekja forvitni þeirra í námi. Hann 

þarf að nota fjölbreytilegar aðferðir til að þau njóti sín og skilji betur námið. Kennari 

lætur börnin finna að þau tilheyri skólanum til að þeim líði vel. Hann finnur stöðugt 

tækifæri til að virkja ímyndunarafl og nýsköpun barna. Þetta kom fram í kafla 4.3.1 

um kennslu á skapandi hátt. 

2. Kennari þarf að hafa í huga að gefa börnum nægan tíma til að átta sig á hlutum til að 

finna lausnir á sinn eigin hátt. Að gefa börnum svigrúm til að hugsa og reyna að finna 

lausn á vandamálum gefur þeim tækifæri til að vera skapandi í hugsun, er kennsla í 

sköpun (sjá nánar í kafla 4.3.2). Oft eru kennarar of fljótir að hjálpa börnum með 

úrlausnir en það er þess virði að vera þolinmóður og fylgjast með þeirra ferli við 

úrvinnslu lausna sem veitir á endanum mikla ánægju, bæði kennurum og börnum.  

3. Kennarar þurfa að muna, að ætíð er mikilvægt að bera virðingu og hlusta á rödd 

barna. Það er stundum dýrmætt fyrir kennara að hugsa ekki aðeins um tíma og 

markmið sitt, heldur einnig að vera sveigjanlegur og tilbúinn að hlusta á skoðanir 
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barnanna. Eins og kom fram í kafla 4.3.2, er samsetning reynslu, mikilvægi og 

valdeflingu barna leiðir til nýsköpunar (Jeffrey og Craft, 2004). Ein af undirstöðum 

Reggio Emilia nálgunarinnar er einnig viðurkenning á menntun og lýðræðislegum 

rétti hvers barns. (sjá nánar í kafla 5.1). Þegar ég bað börnin um að leika eins og fugl 

þá var ein stelpan sem vildi ekki vera fugl, vildi frekar vera könguló. Vegna þess að 

ég ákvað að hlusta á hana og leyfa henni að vera það sem hún vildi þá varð úr 

skemmtileg og áhugaverð myndasaga um fugla og könguló.  

4. Uppeldisfræðileg skráning er góð leið til að skoða feril. Þetta er meðal annars sem 

hugmyndfræði Reggio Emilia leggur áherslu á og fjallað var um í kafla 5.3. Þegar 

farið er yfir skráningar þá kemur næstum því alltaf eitthvað nýtt í ljós, hlutir sem var 

ekki tekið eftir áður. Í þessum tilraunum voru teknar ljósmyndir, 

hreyfimyndaupptökur og hljóðupptökur af tali. Það er nauðsynlegt að skrá með 

hreyfimynda- og hljóðupptökum í tónlist og hreyfingu. Myndlist er sýnileg hvenær 

sem er, en í tónlist og hreyfingu er það staður og stund sem skiptir máli. Því er 

nauðsynlegt að skrá sköpunarferli og verk barna með því að nota margþætta 

skráningu. Með skráningu er hægt að sjá ýmislegt um börn og námsferla. Með því 

að nota skráningu og ræða við börn og kennara, er auðveldara að átta sig á og finna 

næstu skref til að styðja barnið betur og finna bestu leiðina til að þróa það sem barnið 

er að læra. Með áframhaldandi notkun skráningar fá kennarar meiri þjálfun og 

reynslu sem nýtist þeim og hvetur þá enn frekar til að starfa á skapandi og fjölbreyttan 

hátt. 

Að vinna með börnum í tónlist og skapandi hreyfingu með því að nota fjölbreyttar 

aðferðir sé ég börn læra og njóta upplifunar á mismunandi vegu, hefur gefið mér tækifæri 

til að skilja betur fullyrðingar Dewey um að það að öðlast mismunandi reynslu í leiðum 

til náms, sé hluti af fagurfræðilegri upplifun sem skapa margvíslega möguleika barna. 
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10 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um þætti sem auðga tjáningu og sköpunargáfu barna. 

Niðurstaðan staðfestir að viðhorf mín til menntunar eru á réttri leið og hvetur mig til að þróa 

mig enn frekar áfram. Það að efla meira þverfaglega menntun í gegnum listir styð ég heils 

hugar. Ástæðan fyrir því er sú að ég held að tjáning sé mikilvæg og tengist eigin reynslu. 

Menntun mín á mínum námsferli í kröfuhörðu japönsku samkeppnissamfélagi hefur gengið 

út á það að fara alfarið eftir því hvað kennarinn segir nemendum að gera. Allir eiga að gera 

eins og passa að fara ekki út fyrir rammann. Ég hef lært mikinn sjálfsaga í dansnáminu í 

Japan en fremur lítið að skapa sjálf. Ég man ennþá mjög skýrt eftir mínum fyrsta spunatíma 

þegar ég var við nám í listdansi í háskóla í Bandaríkjunum. Kennarinn sagði okkur að hreyfa 

okkur frjálslega eins og fylgja eigin líðan. Allir í kringum mig dönsuðu frjálslega, en ég stóð 

bara þarna og gerði ekkert vegna þess að ég vissi ekki hvað ég átti að gera. Mér var alltaf 

sagt hvernig ég átti að gera en allt í einu var mér sagt að hreyfa mig að eigin vild sem ég var 

ekki vön að gera. Ég var ekki viss þegar ég var beðin um að vera ég sjálf, hvað það þýddi. 

Eftir að hafa búið sem Japani í mismunandi menningarheimum í Bandaríkjunum og á Íslandi, 

fann ég mjög fyrir mikilvægi þess að finna minn eigin persónuleika, minn eigin stíl. Það er 

kostur að á Íslandi er stuðlað að menntun til að þjálfa fólk í samvinnu en samt hafa sínar 

eigin skoðanir og lifa á sinn hátt. Ég tel að til þess að þekkja sjálfan sig verður maður að hafa 

gott vald til að tjá sig. Í því skyni þurfum við að auðga næmni okkar og fá tækifæri til að 

upplifa ýmislegt frá unga aldri.  

Í aðalatriðum má segja að börn fái ýmis tækifæri til að rækta tjáningu og sköpunargáfu sína. 

Í gegnum mismunandi reynslu og uppgötvun nýrra hluta fá börn meiri áhuga og vilja vita 

meira um það sem þau höfðu ekki tekið eftir áður, þar af leiðandi eflir það tjáningargetu og 

sköpunargáfu barna. Hér er samantekt á þeim þáttum sem vert er að hafa í huga sem geta 

hjálpað kennurum til þess að virkja tjáningu og sköpun barna. Kennari þarf að: 

• Kunna og vilja skapa barnvænt námsumhverfi.  
• Hafa vilja til að vekja áhuga barna og hvetja þau til að tjá hugsanir og tilfinningar 

sínar á ýmsan hátt. 
• Geta örvað næmni barna og gefið þeim möguleika á að kanna og framkvæma eigin 

tjáningu. 
• Geta hjálpað börnum að þekkja tilgang námsins þannig að þau taki virkan þátt í því 

til að dýpka þekkingu sína. 
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• Stuðla að því að börn geti fundið fyrir spenningi og hvatningu í gegnum ólíkar 
námsleiðir.  

• Búa yfir aðferðum svo að börnum líði vel að vera þau sjálf og geti sagt skoðanir 
sínar. 

• Vera tilbúinn að veita börnum þá aðstoð sem þau þurfa til að uppgötva nýja 
möguleika og leiðir til að halda áfram til að vinna sem hópur.  
 

Samkvæmt Lucas (2019) eru 20 ár liðin frá því að lögð var áhersla á skapandi menntun 

NACCCE í Bretlandi. Rannsóknir um skapandi menntun eru að þróast í Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) og orðið „sköpun“ er notað í 

fræðsluskjölum ríkisstjórna um menntun í 50 löndum um allan heim. En því miður er þar 

tekið fram að skapandi menntun sé ekki mjög langt komin. Stórt skref er framundan því árið 

2021 verður The Programme for International Student Assesment (PISA) könnunin 

framkvæmd til að meta „skapandi hugsun“. 

Lucas (2019) heldur því fram að til að efla skapandi menntun sé nauðsynlegt að koma á 

skýrari skilgreiningu á fyrirbærinu til að aðlaga hana inn í skólamenninguna. Í því skyni er 

nauðsynlegt að: 

• Nota tungumál til að örva og meta ímyndunarafl nemenda og hvetja þá til að vera 
skapandi. 

• Leyfa nemendum að finna persónulegt mikilvægi náms og uppgötva merkingu 
náms. 

• Hafa ekki aðeins skýra námskrá, heldur láta nemendur einnig taka þátt í þróun 
hennar. 

• Hvetja til þess að nemendur fari fram úr eigin væntingum. 
• Gefa nemendum nægan tíma til að þróa hugmyndir sínar. 
• Nota mismunandi aðferðir svo nemendur nýti þekkingu sína á margan hátt. 
• Hvetja nemendur til að virða og aðlagast mismunandi sjónarhornum (Lucas, 2019). 

Þættir sem Lucas nefnir eru  á margan hátt sambærilegir þeim sem ég hef nefnt hér að ofan 

í samantekt, að hafa í huga þætti sem geta hjálpað til þess að virkja tjáningu og sköpun barna 

(sjá í kafla 10). Telja verður að skapandi menntun sé þegar mjög virk aðferð á 

leikskólastiginu og ég legg mitt af mörkum til að leggja grunninn að henni. Eins og áður 

hefur komið fram í kafla 4, hefur Mennta-og menningarmálaráðuneytið sett fram tillögu að 

þingsályktun um menntastefnu til ársins 2030. Í þessari tillögu verður lögð áhersla á sköpun 

og gagnrýna hugsun (Þingskjal nr. 310/2020–2021). Ég myndi vilja sjá meiri skapandi 
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menntun á hærri skólastigum þar sem börn fái tækifæri til að þróa þann grunn sem þau hafa 

byggt upp í leikskólanum. Að aðferðir eins og hugmyndafræði í anda Reggio Emilia og Orff 

nálgunarinnar fá rými og athygli þar. 

Það er ljóst að skólastarf í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar og Orff nálgunarinnar er 

bæði barnamiðað nám og skapandi starf sem auðga tjáningu og sköpunakraft barna (Hanna, 

2016; Orff Shulwerk Association, e.d; Wiens, 2009). Það að vinna með þessar nálganir tel 

ég að muni dýpka skilning barna, þau upplifa og læra hluti með því að nota öll skynfærin 

sín. Að byggja upp ríka næmni og góðan grunn að skapandi hugsun frá unga aldri skapar 

börnum bjartari framtíð. Námsefni Hvernig er veðrið í dag? er upphafspunktur námsferðar 

í tónlist og skapandi hreyfingu fyrir kennara. Ég vil halda áfram að kenna tónlist og skapandi 

dans, „ekki tónlist fyrir börn, heldur tónlist barna“ njóta þess að vinna saman sem hópur og 

meta persónuleika hvers barns. Ég vona að þetta námsefni hjálpi kennurum og fleirum til að 

fá innsýn í þennan skapandi kennslumáta. 
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Fylgiskjal  1 - Bréf til foreldra 

25.	janúar,	2021,	Kópavogur	

Kæru	foreldrar/forráðamenn,																																																																										

Ég,	Asako	er	sérgreinastjóri	í	leikskólanum	Fögrubrekku	og	er	í	meistranámi	í	
listkennslu	við	Listaháskóla	Íslands.		Ég	ákveðið	að	skrifa	meistaralokaverkefnið	mitt	
um	hugmyndabanka	fyrir	tónlist	og	hreyfingu	í	leikskóla.	Hugmyndabankinn		leggur	
áherslu	á	tónlist	og	hreyfistund	fyrir	kennara	sem	vinna	með	þemavinnu	um	veður	í	
leikskóla.		Ég	ákvað	að	skrifa	hann	vegna	þess,	að	í	gegnum	tónlist	og	hreyfingu	er	góð	
aðferð	til	að	efla	sköpunargáfu	barna	og	virkja	líkamsskynjun	þeirra	til	að	dýpka	
skiling	og	tilfinningalega	tjáningu.		Hlutverk	kennara	er	að	láta	börn	taka	eftir	
grunnþáttum	í	tónlist	og	hreyfingu	sem	öll	börn	fæðast	með	eins	og	takt,	rödd	og	
líkamshreyfingu.		Ég	ætla	að	safna	efni	sem	ég	hef	gert	í	leikskólanum	og	bæta	einnig	
við	nýju	efni	til	að	deila	hugmyndum	mínum	með	öðrum	kennurum	í	leikskólum	
víðsvegar	á	landinu.			
	

Mig	langar	að	vinna	með	börnunum	ykkar	í	þessu	tilraunaverkefni	með	því	að	
rannsaka	hvort	verkefnið	virki	vel	og	hvernig	viðbrögð	þeirra	eru,	einnig	taka	myndir	
og	myndbönd	til	að	lýsa	námsefninu	í	myndrænu	formi.		Verkefnið	mitt	sem	eru	alls	
20	einingar	verður	ekki	til	útgáfu	eða	framleiðslu.		En	mig	langar	að	halda	áfram	að	
vinna	með	þetta	verkefni	til	að	þróa	það	enn	frekar	og	gefa	það	út	í	rafrænu	formi	sem	
þrónarverkefni	fyrir	leikskólann	Fögrubrekku.		

Börnin	ykkar	eru	svo	skemmtileg,	hugmyndarík	og	frábær	að	vinna	með.		Mig	langar	
með	þessu	bréfi	að	fá	leyfi	ykkar	til	að	nýta	þessar	myndir	fyrir	verkefnið	mitt.	

Ef	þið	samþykkið	að	barn	ykkar	taki	þátt	ı	́verkefninu,	vinsamlega	fyllið	út	
meðfylgjandi		og	skilið	til	mín	eða	hópstjóra.		Einnig	er	hægt	að	fylla	blaðið	út	rafrænt	
og	senda	það	ı	́tölvupósti	á	netfangið	asako@kopavogur.is	eða	asako19@lhi.is	

Ykkur	er	velkomið	að	leita	nánari	upplýsinga	um	verkefnið	hjá	mér	ı	́sıḿa	441-6200	
eða	ı	́tölvupósti:	asako@kopavogur.is	

Ég	þakka	ykkur	fyrir	stuðninginn.	

Bestu	kveðjur,	

Asako	Ichihashi		
Listgreinastjóri,	leikskólinn	Fagrabrekka	

	

________________________________________	



 

 62 

	

E" g	undirritaður	foreldri/	forráðamaður,		

	

_________________________________________________________________________		

(nafn	barns)		

hef	lesið	kynningarbréf	um	verkefnið	og	samþykki	þátttöku	hans/hennar	
ı	́meistraverkefninu	hugmyndabanki	fyrir	tónlist	og	hreyfingu	í	leikskóla	
sem	unnið	verður	í	leikskólanum	Fögrubrekku	skólaárið	2020-2021.	

		

_____________________________________		

(undirritun	foreldris/forráðamanns)		

	

_____________________________________	,	Kópavogur	

(Dagsetning	og	staður)		
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Fylgiskjal 2 - Skráningarblað 

Skráning 

 
1. Dagsetning og hópur 

2. Verkefni dagsins 

 

3. Markmið  

 

 
4. Hvað var gert í tímanum 

 
 
 
 
 

5. Hvernig gekk  

 

6. Hvað má bæta betur næst 

 

7. Hvað getur gert í framhaldinu 
 
 
 
 
 

	


