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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í kennarafræðum. Viðfangsefni hennar er nám 
leikskólabarna á sviði náttúruvísinda. Ritgerðin fjallar um leiðir ungra barna til náms og byggir á 
kenningum fræðimannanna John Dewey, Lev Vygotsky og Loris Malaguzzi. Margir líta svo á að nám á 
sviði náttúruvísinda sé of flókið fyrir nemendur leikskóla sem verður til þess að minni áhersla er lögð 
á það en annað nám. Við skoðun á aðalnámskrá leikskóla er nám á sviði náttúruvísinda ekki áberandi. 
Nánari athugun á grunnþáttum aðalnámskrár leiddi þó í ljós að náttúruvísindi tengist hverjum þeirra 
á einn eða annan hátt. 

Höfundar athuguðu einnig hvað væri til af námsefni fyrir leikskóla um kennslu á sviði 
náttúruvísinda. Þær athuganir leiddu í ljós að skortur er á einföldu og aðgengilegu námsefni á sviði 
náttúruvísinda sem hægt er að nota í leikskólastarfi. Erfitt er að fullyrða um hvort íslenskt námsefni sé 
til á því sviði en gefnar hafa verið út hinar ýmsu vísinda- og tilraunabækur. Þær eru þó ekki tengdar við 
kennslu og markhópur þeirra er elstu nemendur leikskóla og grunnskólabörn. Að mati höfunda vantaði 
því sérstaklega námsefni fyrir yngstu nemendur leikskólans sem þó væri hægt að útfæra fyrir eldri 
nemendur.  

Niðurstaðan sem hér er sett fram er því handbók með verkefnum sem innihalda skýr 
kennslufræðileg markmið og henta yngstu nemendum leikskólans. Verkefnin eru sett upp með 
skemmtun og nám í huga og er tilgangur þeirra allra að vekja undrun og áhuga nemenda. Þau byggja 
öll á því að nemendur séu virkir þátttakendur og fái að gera sem mest sjálfir. Umræður eru grundvöllur 
þess að verkefnin skili árangri og efla þau því félagsfærni og samvinnu nemenda á sama tíma og 
markvisst nám á sviði náttúruvísinda fer fram. 

 

Abstract 
This paper is the final assignment for a B.Ed. degree within the Faculty of Education at the University 
of Akureyri. The main topic is early childhood education in the natural sciences, aimed specifically at 
the youngest children in preschool. Natural science education is connected to theories by John Dewey, 
Lev Vygotsky and Loris Malaguzzi. Natural science education is considered too complicated to teach 
at preschool level which leads to less emphasis on the topic and when examining the Icelandic National 
Curriculum Guide for Preschool it is inconspicuous. However, at closer inspection the topic can be 
found interrelated with other main topics of the curriculum.  
 The authors also did a research on how much educational material existed in the natural 
sciences for preschools and discovered that there is a need for simple and readily available material. 
Of course books about natural sciences for children do exist but they are more focused on the older 
children and lack a pedagogic aim. Therefore it is the authors’ assessment that there is an acute need 
for educational material for the youngest children but which also could be used, with some 
adjustments, for the older children. 

The authors’ conclusion was to make an instructional manual with pedagogic aims on natural 
science projects that focuses on the youngest children at preschool level. The projects in the manual 
are all adjusted for the youngest children and the main purpose is to make children amazed and 
enthusiastic about natural science. It´s important that children are given a chance to take part in their 
own education and have opportunities for hands on experiences. Discussions are a very important 
part of natural science education and teachers have to be aware of their students’ interests and ask 
open ended questions. Education in the field of natural science not only teaches children about 
natures wonders but it also teaches them cooperation and promotes their social development. 
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1.0. Inngangur 

Börn eru í eðli sínu forvitin og hafa flest töluverðan áhuga á umhverfi sínu og því sem þar 

gerist. Með því að auka þekkingu á sviði náttúruvísinda hjá börnum á fyrstu árum leikskólans 

er lagður grunnur að jákvæðu viðhorfi gagnvart náttúruvísindum. Einnig læra börnin 

vinnubrögð og orðaforða sem tengist náttúruvísindum. Ef kennarar eru vakandi fyrir áhuga og 

vangaveltum barnanna geta þeir nýtt tækifærin og hvatt þau áfram með skemmtilegum og 

spennandi verkefnum. Eftir því sem börn eldast virðist draga úr náttúrulegri forvitni þeirra og 

geta þau því átt erfiðara með að sjá tilgang með vinnu tengdri náttúruvísindum.  

 Ef börn fá tækifæri til að læra um náttúruna frá eigin hendi og tengjast henni er líklegra 

að þau virði og gangi vel um hana. Með því að veita börnum tækifæri til að rannsaka umhverfi 

sitt læra þau viðeigandi vinnubrögð tengd rannsóknum. Þau öðlast skilning á 

rannsóknarferlinu og gera sér grein fyrir tilgangi þeirra hugleiðinga sem eiga sér stað í því. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að kennslan hæfi þroska nemendanna (Wilson, 2000, bls. 22).  

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að prófa sig áfram og læra út frá eigin upplifunum. 

Þeir læra mikið í gegnum leik og eigin uppgötvanir og er þannig hægt að flétta fjölbreytt nám 

inn í athafnir þeirra. Fyrst og fremst læra nemendur ýmislegt með þeim samskiptum sem fara 

þeirra á milli í leik og þeim uppgötvunum sem verða. Hins vegar geta kennarar stutt við leik 

nemenda og með því þróað hann til áframhaldandi náms. Stuðningur kennara við leik 

nemenda er mismikill og fer eftir aðstæðum hvernig honum er háttað og hversu mikill hann 

er (Pound, 2005, bls. 73-74). 

Samfélag nútímans hefur verið í mikilli og hraðri þróun á sviði tækni og vísinda. 

Mikilvægt er að styrkja börn á þessu sviði frá unga aldri þar sem hugsun ungra barna er yfirleitt 

sundurleit, þ.e. þau hugsa út fyrir rammann. Með aldrinum dregur úr sundurleitum hugsunum 

og þær verða samleitari, þ.e. hugsunin færist inn í fyrirfram ákveðinn ramma. Með því að 

virkja börn á sviði náttúruvísinda er hægt að viðhalda sundurleitri hugsun og efla 

sköpunargáfu þeirra. Skapandi hugsun er mikilvæg þar sem hún getur gagnast börnunum í 

framtíðinni (Sousa og Pilecki, 2013, án bls.). 

 Leikskólakennarar búa við misjöfn starfsskilyrði á sínum vinnustöðum. Ýmsir þættir 

geta haft áhrif á starfið t.d. mannekla, skortur á fjármagni o.m.fl. Þessir þættir verða til þess 

að ekki gefst alltaf tími fyrir þann undirbúning sem leikskólakennarar eiga rétt á. 

Leiðbeinendur, leikskólakennarar og þeir sem leysa þá af, fá oft lítinn sem engan undirbúning. 
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Einfalt og aðgengilegt kennsluefni sem fljótlegt er að grípa í og krefst lítils undirbúnings kæmi 

sér því vel fyrir þá. 

Reynsla höfunda er sú að lítið er til af einföldu og aðgengilegu efni tengdu 

náttúruvísindum með kennslu í huga og leiddi það til þeirrar hugmyndar að búa til handbók 

með verkefnum á því sviði. Markmiðið handbókarinnar er að setja fram verkefni með 

nákvæmum kennslufræðilegum markmiðum og leiðbeiningum um framkvæmd þeirra. Öll 

verkefnin í bókinni tengjast náttúruvísindum en misjafnt er í hvaða undirflokk þau eru, flest 

eru þau þó tengd eðlisfræði. Verkefnin reyna á hæfni nemenda til að gera sjálfir ásamt ýmsum 

öðrum þáttum t.d. rökhugsun, fín- og grófhreyfingar og samvinnu. Helsta markmið þeirra er 

þó að vekja áhuga og undrun nemenda á sviði náttúruvísinda. Handbókin er byggð upp á þann 

hátt að hægt er að koma sér strax að efninu þó stundum þurfi að aðlaga það eftir þroska 

nemenda. Handbókin er hugsuð sem námsefni fyrir leikskóla og verður til í prenti og á rafrænu 

formi. Verkefnin í handbókinni eiga það öll sameiginlegt að ekki er þörf á miklum undirbúningi 

og er því hægt framkvæma þau án mikils fyrirvara. Kennarar, leiðbeinendur og þeir sem leysa 

þá af þurfa alltaf að vera meðvitaðir um markmið hvers verkefnis fyrir sig. Þegar unnið er að 

námsefni líkt og hér er lagt fram er nauðsynlegt að skoða hvað þarf að hafa í huga til að 

náttúrufræði- og vísindakennsla beri árangur og verður fjallað um það í næstu köflum.  

2.0. Náttúruvísindi með leikskólabörnum 

Maðurinn hefur þann eiginleika að geta aflað sér þekkingar með ýmsum leiðum sem hann 

getur miðlað til annarra á fjölbreyttan hátt. Hann getur bætt við, endurskoðað, tengt saman 

og endurmótað þekkingu sína. Með þekkingu er ekki einungis átt við að kunna eitthvað eða 

vita, heldur þarf að vera haldbær sönnun fyrir henni. Einstaklingur þarf t.d. að trúa á og hafa 

góða og gilda ástæðu fyrir þekkingu sinni. Vísindaleg þekking er meðal annars frábrugðin 

almennri þekkingu á þann hátt að hún er rökstudd á vísindalegan hátt (Erlendur Jónsson, 

2008, bls. 18-23). 

Náttúruvísindi eru skilgreind í íslenskri orðabók sem „vísindagreinar um ýmis fyrirbæri 

náttúrunnar og lögmál þeirra“ (Árni Böðvarsson, 1963, bls. 462). Náttúruvísindi er 

regnhlífarhugtak yfir nokkra undirflokka t.d. líffræði, jarðfræði, verkfræði o.fl. Eðlisfræði er 

einn undirflokkanna og tengist hann leikskólastarfi á fjölbreyttan hátt. Eðlisfræði er skilgreind 

sem „sú grein náttúruvísinda, sem fjallar um eiginleika hluta og fyrirbæri“ (Árni Böðvarsson, 

1963, bls. 102). Eðlisfræði snýst um hinar ýmsu athuganir á krafti og hreyfingu ásamt því að 
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þar séu skoðuð á vísindalegan og gagnvirkan hátt tengsl milli afls og orku. Þegar horft er til 

náttúruvísinda með leikskólabörn í huga er ekki meginmarkmiðið að þau öðlist strax djúpa 

þekkingu og skilning á viðfangsefninu. Markmið náttúruvísindakennslu með leikskólabörnum 

er frekar að vekja áhuga og gera kennsluna skemmtilega. Nemendur læra einnig vinnubrögð, 

hugtök og orðalag náttúruvísindanna. Vinnubrögð í náttúruvísindum eru einnig verkleg og er 

því hægt að kenna nemendum aðferðir innan þeirra. Sem dæmi þarf sá sem stundar 

rannsóknir í eðlisfræði, sem er undirflokkur náttúruvísinda, að geta leyst vandamál af ákveðnu 

tagi ásamt því að stundum þarf kunnáttu við uppsetningu tækjabúnaðar við tilraunir. Einnig 

skiptir máli það vinnulag sem felst í því að setja fram niðurstöður og tilgátur á vissan hátt 

(Bosse, Jacobs og Anderson-Topeta, 2013, bls. 9; Stoll, Hamilton, Oxley, Eastman og Brent, 

2013, bls 29; Erlendur Jónsson, 2008, bls. 22-23). 

Hugtak eins og vísindi, í þessu tilfelli náttúruvísindi, vefst oft fyrir fólki þar sem það er 

margætt og erfitt að skilgreina. Til að einfalda hugtakið eins og mögulegt er þá snúa vísindi að 

hinum ýmsu athugunum. Athuganir geta verið ólíkar eftir því hver framkvæmir þær. Annars 

vegar snúa athuganir nemenda einna helst að lærdómi þeirra á heiminum í gegnum áhuga, 

vangaveltur og forvitni. Hins vegar snúa athuganir hjá kennurum að þeim lærdómi sem þeir 

öðlast til að sjá hvar áhugi, geta og aðferðir nemenda liggja. Þeir nýta sér þessar athuganir 

sínar við skipulagningu á áframhaldandi námi þeirra (Stoll o.fl., 2013, bls. 30).  

Náttúruvísindakennslu er hægt að skipta í þrjú svið og hefur hvert fyrir sig ákveðna 

áherslu. Þessi þrjú svið geta þó reynst of flókin fyrir yngri nemendur en gott er að hafa þau til 

hliðsjónar til að leggja ákveðinn grunn. Kennarar geta svo út frá þeim fundið hvað hentar fyrir 

þann aldur sem kennslan er ætluð fyrir.  

1. Verklegar athuganir: Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að svala forvitni sinni 

og rannsaka. Þeir hafa einnig ákveðnar forhugmyndir sem vinna á með ásamt því að 

veita þeim tækifæri til að flokka og þróa hæfileika sína á sviði náttúruvísinda. 

Mikilvægt er að kennarar séu vel vakandi fyrir umhverfinu, grípi tækifærið og spyrji 

opinna spurninga, t.d. „hvað ef“ spurningar og hvernig getum við fundið út/rannsakað 

þetta? Með þessu geta kennarar fengið nemendur sína til að búa til tilgátur og vinna 

rannsóknarverkefni út frá þeim. Þegar unnin eru verkefni út frá forhugmyndum 

nemenda á þennan hátt, átta þeir sig á því að óþarfi er að gefast upp þó á móti blási. 

Mikilvægt er að byggja á fyrri þekkingu til að öðlast nýja.  
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2. Þverfagleg hugmyndavinna: Hægt er að skipta þessu sviði niður í sjö mismunandi þætti 

sem bjóða nemendum upp á þverfaglega hugmyndavinnu. Hægt er að fylgjast með 

mynstrum sem myndast í umhverfi okkar. Má þar nefna að fylgjast með ferð sólarinnar 

yfir himininn á einum degi getur kennt nemendum ýmislegt um mælingar og þau 

mynstur sem myndast út frá sólinni. Orsök og afleiðing, skölun og ýmis kerfi eru allt 

þættir sem hægt er að skoða með nemendum og mikilvægt að þeir fái að takast á við 

verkefni tengd þeim. Þeir læra orsök og afleiðingu athafna t.d. með því að hrinda fyrsta 

dómínó kubbnum af stað. Skölun kemur inn á þá þætti þar sem unnið er með stærðir 

og hlutföll. Hægt er að raða hlutum frá minnsta til stærsta og öfugt. Í náttúruvísindum 

læra nemendur á ýmis kerfi sem eru í umhverfi þeirra, t.d. mannslíkamann og hvernig 

hann starfar. Einnig er hægt að kenna þeim á kerfi sem finnast í náttúrunni og er til 

dæmis hægt að gróðursetja fræ og fylgjast með hvernig það þroskast og verður að 

plöntu. Fleiri þættir sem hægt er að vinna út frá eru t.d. orka og efni, bygging og virkni, 

stöðuleiki og breytingar. Nemendur læra frekar um byggingar (jafnvægi, stöðugleika 

o.þ.h.) ef þeir fá tækifæri til að vinna með kubba. Miklar breytingar geta orðið á ýmsu 

í umhverfi okkar og geta nemendur m.a. fylgst með þeim í nokkra daga og gert hjá sér 

ýmsar skráningar.  

3. Meginhugmyndir á fjórum fræðasviðum: Með tímanum þroskast for- og 

meginhugmyndir nemenda og skilningur dýpkar. Mikilvægt er kennarar nýti sér 

áhugasvið og fyrri reynslu nemenda. Meginhugmyndir nemenda veita þeim tækifæri 

til að skilja heiminn og finna leiðir til að leysa vandamál sem verða á vegi þeirra. 

Meginhugmyndunum hefur verið skipt í fjögur fræðasvið sem eru skynjun, vísindi í 

daglegu lífi, jarð- og geimvísindi og tækni og vísindi (Bosse o.fl., 2013, bls 7-9). 

Misjafnt er eftir hópum og einstaklingum hvaða aðferðir er best að nota. Kennarar þurfa því 

að vera opnir fyrir því að gera fyrirvaralitlar breytingar eftir því hvernig hópurinn er upplagður 

þann daginn. 

3.0. Nám ungra barna 

Menntun er félagslegt ferli og þar af leiðandi er skólinn félagsleg stofnun. Menntun á að miða 

að því að nemendur geti nýtt sér þá þekkingu sem þeir búa yfir til framdráttar fyrir samfélagið. 

Menntun í þessum skilningi byggist á því sem nemandi upplifir á líðandi stundu ásamt því að 
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hún felur í sér að hver nemandi læri að bera sameiginlega ábyrgð. Hafa þarf í huga að menntun 

er undirbúningur fyrir lífið og ætti að horfa á heildarmyndina í stað þess að einblína á 

undirbúning fyrir næsta skólastig. Skólastarf nútímans byggist því miður mikið á samkeppni 

og þeim kröfum sem gerðar eru um framtíðarárangur nemendanna. Allir virðast vilja skila af 

sér framúrskarandi einstaklingum út í samfélagið. Með þeim hugsunarhætti er hætta á að 

kennarar gleymi að hugsa um líðandi stund og gleymi áhrifum dagsins í dag á morgundaginn. 

Kennarar þurfa að gæta þess að setja ekki sína hagsmuni ofar hagsmunum nemenda. Allir eiga 

að fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum til skólasamfélagsins burt séð frá því hvort um er að 

ræða nemendur eða kennara. Hver og einn þarf að finna fyrir virðingu ásamt því að finna að 

hann sé hluti af heildinni, ef þessir þættir eru til staðar fær einstaklingurinn tækifæri til að 

vinna að markmiðum sínum (Kristín Dýrfjörð, 2006, án bls.; Guðrún Alda Harðardóttir og 

Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 5-6).  

Margir halda að náttúruvísindi eigi sér eingöngu stað inni á rannsóknar- og 

tilraunastofum. Börn geta frá unga aldri tileinkað sér vísindaleg vinnubrögð og hugsun. 

Rannsóknir þeirra tengjast einfaldari viðfangsefnum en hjá fullorðnu fólki sem starfar sem 

vísindamenn af einhverju tagi. Þær eru samt sem áður nauðsynlegur undirbúningur fyrir 

framtíðina og ef stuðlað er að réttum vinnuaðferðum búa börnin vel að því í framtíðinni. Að 

rannsaka og uppgötva sjálf ásamt því að velta vöngum yfir niðurstöðum og jafnvel sjá aðrar 

leiðir að sömu niðurstöðu getur þroskað hugsun barna á marga vegu. 

Í bókinni Research in Early Childhood Science Education er sagt frá rannsókn um áhuga 

barna á viðfangsefnum á sviði náttúruvísinda. Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til að 

börnum á leikskólaaldri þyki viðfangsefni á sviði náttúruvísinda skemmtileg og áhugaverð og 

velji þau gjarnan þegar það er í boði. Að meðaltali fór 29% heildartímans innan leikskólans í 

vísindaleg viðfangsefni t.d. leik með sand, segla, spegla, vatn eða að skoða vísindabækur. Bein 

kennsla kennara á þessu sviði var þrátt fyrir það ekki algeng (Patrick og Mantzicopoulos, 2015, 

bls. 11-12). 

Vísindasmiðjur eru staðir eða herbergi innan skólastofnanna þar sem megináhersla er 

lögð á náttúruvísindi. Þar er ýmislegt sem hvetur til rannsókna á hinum ýmsu sviðum 

náttúruvísinda, t.d. fjölbreyttur efniviður, tæki og tól. Í vísindasmiðjum eru yfirleitt 

fræðibækur og leikföng sem tengjast náttúruvísindum. Vísindasmiðjur þurfa ekki að vera 

flóknar, fyrirferðamiklar eða dýrar í uppsetningu. Hægt er að aðlaga uppsetningu 

vísindasmiðju að umhverfinu sem húsnæðið býður upp á. Stundum er hægt að nota heilt 
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herbergi en í öðrum tilfellum er ekki mikið rými í boði og þarf þá að leita annarra ráða. Hægt 

er að nota lítið horn á leikskóladeildinni eða skólastofunni eða hafa hana færanlega, t.d. gögn 

geymd í stórum kassa á hjólum. Stærri hluti eins og stóra spegla væri hægt að aðlaga t.d. með 

að hafa þá á hjólum svo hægt sé að færa þá. Í öllum tilfellum ætti vísindasmiðjan að vera 

aðgengileg nemendum. Hún á ekki að vera sett á stall ofar öðrum svæðum eða efnivið eða 

nemendum hleypt í hana eftir hentugleika kennara (Patrick og Mantzicopoulos, 2015, bls. 11; 

Jirout og Zimmerman, 2015, bls 145).  

Niðurstöður rannsóknar um áhuga nemenda á náttúruvísindum bentu til þess að 

vísindasmiðjur leikskóla séu lítið notaðar eða njóti ekki mikils áhuga þeirra. Mögulega er það 

vegna skorts á kynningu á þeim gögnum sem þar eru. Á einum leikskólanna var vísindasmiðjan 

ekki í notkun 75% tímans en áhugi nemenda jókst til muna eftir að vog, sem þar var, var kynnt 

fyrir þeim, hvernig hún virkaði og hvað væri hægt að gera með hana og fóru þeir að sækja 

frekar í að vera þar (Patrick og Mantzicopoulos, 2015, bls. 11-12). 

Ruth A. Wilson bendir á, í grein sinni Getting an early start: young children and the 

natural environment að á fyrstu árum ævinnar gangi börnum best að læra þegar þau fá að 

upplifa viðfangsefnið frá eigin hendi. Ef börn fá að rannsaka sjálf og komast í snertingu við 

viðfansefnið verður upplifun þeirra mun eftirminnilegri. Wilson ítrekar mikilvægi þess að 

tilraunir og rannsóknir barna miðast við þroska þeirra en námsleiðir geta verið mjög ólíkar 

eftir aldri og þroska. Hún segir náttúruvísindakennslu með yngri nemendum leikskólans til 

dæmis ekki snúast um að kenna þeim flókin fræði og orðaforða heldur að skapa undrun og 

áhuga. Sum vísindi eru hreinlega ekki til þess fallin að kenna mjög ungum börnum en geta 

samt vakið áhuga þeirra á slíkum viðfangsefnum með því að vera kynnt sem eins konar 

sjónhverfingar (Wilson, 2000, bls 23-24). 

Sem dæmi um náttúruvísindakennslu mætti leyfa nemendum að prófas sig áfram með 

hvernig leikfangabílar renna mishratt niður misbrattar brekkur. Nemendur læra mikið í 

gegnum leik og ef kennarar taka virkan þátt í leiknum geta þeir kennt þeim á fjölbreyttan og 

skemmtilegan hátt ýmislegt tengt náttúruvísindum. Kennarar geta nýtt sér fjölbreyttan efnivið 

til að ýta undir nám á sviði náttúruvísinda t.d. með því að nota kubba, ýmsar brautir, 

völundarhús, vatn, sand, rör og box með götum. Þannig efniviður býður upp á margs konar 

leiðir til afraksturs, t.d. vinnu með jafnvægi, að toga og ýta, renna, kasta, missa o.m.fl. 

Nemendur eru fljótir að setja sig í hlutverk rannsakenda þegar nýr efniviður er kynntur fyrir 

þeim og finna fljótt nýjar leiðir til að nota hann. Nemendur takast á við spurningar og 
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vandamál sem upp koma og finna leiðir til að leysa þau. Þegar nemendur vinna á þennan hátt 

eflist vitrænn þroski þeirra (Hamlin og Wisneski, 2013, bls. 41-42; Stoll o.fl., 2013, bls. 30). 

Náttúruvísindakennslu þarf að skipuleggja með þarfir og þroska nemenda í huga. 

Nemendur læra vísindaleg vinnubrögð til að nota í lausnarleit sinni. Þessi vísindalegu 

vinnubrögð hafa verið flokkuð niður í fjóra flokka. Fyrsta skrefið er skilgreining viðfangsefnis 

(e. problem), annað skrefið er skipulagning og þróun rannsóknarinnar, því næst er hún 

framkvæmd og í lokin eru niðurstöður skoðaðar og settar fram.  

1. Skilgreining viðfangsefnis: Spurning, viðfangsefni eða vandmál er sett fram og 

skilgreint. Kennarar þurfa að ganga úr skugga um að nemendur skilji um hvað 

viðfangsefnið snýst þar sem þeir túlka hlutina á misjafnan hátt. Sem dæmi geta 

kennarar spurt nemendur hvort og hvernig hægt sé að koma kúlu frá A til B. 

2. Skipulagning og þróun rannsóknar: Algengt er að nemendur byrji að vinna án þess að 

staldra aðeins við og skipuleggja aðferðina eða framkvæmdina vandlega. Sjaldan er 

hægt að skipuleggja allt og læra nemendur mikið af því að prófa sig áfram, athuga 

orsök og afleiðingar, gera mistök og leiðrétta þau. Nauðsynlegt er að gefa nemendum 

svigrúm fyrir rannsóknir sínar. Á sama tíma hvetja kennarar nemendur til samskipta 

og að koma hugsunum sínum í orð. Mikilvægt er að skipuleggja meirihluta ferlisins 

áður en hafist er handa. Sem dæmi þurfa nemendur að skipuleggja hvaða efnivið þarf 

til að koma kúlunni frá A til B. Einnig væri hægt að teikna upp kort eða skýringarmynd 

af mögulegum aðferðum. Skipulagningin heldur áfram í allri framkvæmdinni t.d. ef 

kúlan fer útaf á einum stað þarf að ígrunda hvernig hægt sé að bæta úr því. 

3. Framkvæmd rannsóknar: Að lokinni skipulagningu aðstoða kennarar nemendur við að 

útvega þann efnivið og þá aðstöðu sem þeir þurfa. Eins og áður hefur komið fram er 

ekki hægt að skipuleggja allt fyrirfram. Það er því gott að staldra við og ígrunda áður 

en farið er í næsta skref. Mikilvægt er að tala saman og setja hugsanir sínar um 

verkefnið í orð. Kennarar þurfa að hvetja nemendur til að tjá sig og styðja við 

hugsanaferli þeirra t.d. í gerð kúlubrautar getur kennari sagt: „Ég sé að þú hefur bætt 

kubbum við hérna þannig að núna færist kúlan öðruvísi“. 

4. Niðurstöður ígrundaðar og settar fram: Mikilvægt er að ígrunda ferlið og ræða hvað 

gerðist. Þessi þáttur á til að gleymast en miklu máli skiptir að rætt sé um þær 

uppgötvanirnar sem gerðar voru. Þannig gefst nemendum tækifæri til að tjá sig um 
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sínar hugmyndir og skoðanir og mynda sér skoðun á niðurstöðunni, hvað gekk vel og 

hvað ekki. Með umræðum um niðurstöður geta kennarar einnig komist að ýmsu um 

skilning nemenda og miðað áframhaldandi kennslu út frá því. Í lokin er gott að skrá 

tilraunina niður á einhvern hátt t.d. með teikningum, ljósmyndaskráningu eða 

einhvers konar sköpun (Stoll o.fl., 2013, bls. 31-33).  

Í nútímanum hefur dregið mikið úr tengslum barna við náttúruna í daglegum athöfnum. Mörg 

þeirra búa í bæjum og borgum þar sem náttúran er ekki eins aðgengileg auk þess að lítill tími 

er til frjálsra leikja og upplifunar í náttúrunni. Í greininni Getting an early start: young children 

and the natural environment er talað um að í mörgum tilfellum sé það vegna stífrar dagskrár 

í leikskólum og svo fari nemendur í hinar ýmsu tómstundir eftir leikskóladaginn. Hægt er að 

draga úr aðskilnaði barna við náttúruna með því að hluti af náminu sé kennsla þar sem 

nemendur komast í tengsl við náttúruna og stuðla þannig að heilsu og þroska þeirra (Wilson, 

2000, bls. 23). 

Á vef sínum Hvernig þróa börn hugmyndir sínar um lífverur? fjallar Kristín Norðdahl 

um hvernig hægt er að færa náttúruna inn í leikskólastarfið. Leiksvæði leikskóla ættu ekki að 

vera slétt og steypt í hólf og gólf heldur ætti landslagið að vera fjölbreytt með ýmiss konar 

gróðri. Nemendur læra þá að umgangast gróðurinn af virðingu og gætu jafnvel tekið þátt í 

umhirðu lóðarinnar. Einnig er hægt að hafa stofuplöntur innandyra og rækta ýmiss konar 

ávaxtaplöntur. Nemendur geta séð um plönturnar og skipt með sér verkum t.d. vökvun. Hún 

bendir einnig á að hægt sé að halda húsdýr á leikvellinum t.d. kanínur og hænur. Með því að 

strá mat fyrir fuglana á útisvæði leikskólans er hægt að lokka þá nær til að skoða betur og væri 

þá hægt að flétta fjölbreyttara nám inn í þær athuganir. Ekki er þó nóg að gera umhverfið 

innan leikskólans og útisvæði hans vænlegt til náttúruvísindakennslu. Vettvangsferðir víkka 

sjóndeildarhring nemenda en utan leikskólalóðarinnar er yfirleitt að finna öðruvísi gróður og 

umhverfi og getur verið gaman að gera samanburð (Kristín Norðdahl, e.d., án bls.).  

Kennsla tengd náttúruvísindum má ekki vera of fastskorðuð og er mikilvægt að hafa 

skemmtun að leiðarljósi. Leikskólakennarar á Íslandi hafa í auknum mæli lagt áherslu á 

óformlega kennslu í skapandi starfi og leik og ætti það einnig að eiga við um kennslu á sviði 

náttúruvísinda. Náttúruvísindakennsla og efling félagsfærni haldast í hendur. Umræður eru 

stór þáttur í kennslu á sviði náttúruvísinda og félagsleg færni nemenda eykst með óformlegri 

kennslu og umræðum. Með óformlegri kennslu eru meiri líkur á að nemendur komist í beina 
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snertingu við náttúruna og spyrji að eigin frumkvæði þar sem upplifunin er raunveruleg. Frjáls 

leikur nemenda á margt sameiginlegt með aðferðum náttúruvísinda. Þegar nemendur upplifa 

náttúruna frá eigin hendi í leik setja þeir fram tilgátur, gera athuganir og tilraunir á umhverfinu 

og ígrunda niðurstöðuna. Svo lengi sem kennarar eru vakandi fyrir umhverfinu býður það upp 

á tækifæri til að upplifa, ræða og útskýra hina ýmsu fyrirbæri sem náttúran býr yfir (Kristín 

Norðdahl, 2013, bls. 124-125). 

Áhugi nemenda á náttúruvísindum virðist dvína eftir því sem líður á 

grunnskólagönguna. Á síðustu árum hefur þörfin í þjóðfélaginu fyrir störf tengd nýsköpun 

aukist. Þau störf krefjast einstaklinga sem eru færir á sviðum náttúruvísinda og búa yfir 

skapandi og lausnarmiðuðu hugarfari. Áhugi hefur því aukist á rannsóknum um ástæður 

dvínandi áhuga nemenda á náttúruvísindum þar sem mikilvægt er frá upphafi að viðhalda 

áhuganum, efla sköpunarhæfni og móta þannig hæfa einstaklinga í nýsköpunarstörf. 

Nemendur í leikskóla hafa flestir mikinn áhuga á náttúruvísindum og er hugsun þeirra mjög 

skapandi en í eldri bekkjum grunnskóla eru viðhorf flestra til náttúruvísinda frekar neikvæð. 

Mögulega er það vegna lítillar áherslu á náttúruvísindi á fyrstu árum grunnskólans sem leiðir 

til dvínandi áhuga. Einnig virðist draga úr hvöt nemenda til að kljást við og finna lausnir á 

flóknari viðfangsefnum (Patrick og Mantzicopoulos, 2015, bls. 7-8). 

Þeir nemendur sem hafa sterka innri hvöt (e. motivation) og drifkraft eru líklegri til að 

halda áfram að reyna að finna lausn. Það gera þeir þrátt fyrir mistök þar sem þeir eru líklegri 

til að leggja mikinn metnað í verk sín og fylgja þeim eftir. Það er því engin furða að sterk innri 

hvöt og árangur í námi tengist og er nauðsynlegt að hvetja nemendur áfram og efla þá (Patrick 

og Mantzicopoulos, 2015, bls. 7-8). 

3.1. Kenningar John Dewey 

John Dewey er sá fræðimaður sem þekktastur er fyrir kenningar sínar um að börn læri af 

reynslunni, þ.e. þeirri reynslu sem barnið öðlast með athöfnum sínum og rannsóknum. Hann 

lagði áherslu á að litið væri á reynslu í verklegum skilningi, að hún ætti að merkja leiðir til að 

gera eitthvað og verða fyrir áhrifum. Dewey sagði þó einnig að engin merkingarbær reynsla 

væri möguleg án hugsunar. Með því lagði hann áherslu á mikilvægi ígrundunar. Hann taldi að 

með henni öðlaðist einstaklingurinn innsæi eða visku sem gerði honum kleift að skilja tengsl 

orsaka og afleiðinga gjörða sinna. Nám felst vissulega í því samspili sem á sér stað milli 

umhverfis og einstaklings en hafa þarf í huga að ekki er öll reynsla nauðsynleg fyrir þroska og 



12 
 

nám barna. Dewey var ekki hlynntur þeim verkefnum sem hugsuð voru til að hafa ofan fyrir 

börnum eða skemmta þeim án möguleika á raunverulegum áhuga þeirra og þátttöku 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57-59; Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 20; Kristín Dýrfjörð, 

2006, án bls.). 

 Nemendur öðlast reynslu bæði utan og innan skólans. Mikilvægt er að kennarar 

samtvinni það nám sem fer fram hvort sem það er í skólanum eða heima. Lærdómur er 

víxlverkun þar sem nemendur taka með sér heim það sem þeir hafa lært í skólanum, ásamt 

því að nýta sér lærdóminn sem þeir öðlast heima í skólanum. Með þessu verður til samband 

heimilis og skóla og komið er í veg fyrir að þættirnir einangrist. Nemendur eru þannig alltaf að 

byggja á reynslu sinni (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 52).  

Dewey fullyrti að nám væri verklegt ferli á þann hátt að þau orð og hugtök væru 

merkingarlaus ef þau væru ekki sett í samhengi við eigin reynslu. Þannig byggist nám á fyrri 

reynslu þegar það er sett í samhengi við hana. Lýðræði skiptir miklu máli í kenningum Deweys 

og taldi hann sterk tengsl milli þess og náms þar sem lýðræði leiðir til virkni einstaklings. Í 

lýðræðissamfélagi eru samskipta- og samveruhættir opnari og fjölbreyttari. Þar af leiðandi er 

skólasamfélag sem einkennist af lýðræði líklegra til að stuðla að fjölbreytni, jákvæðri reynslu 

og virkari nemendum. Nemendur eru samkvæmt Dewey aðalatriðið í skólastarfinu og á að 

sníða skólastarfið að þeim en ekki breyta þeim til að passa inn í fyrirfram ákveðið mót. Hann 

lagði áherslu á að nemendur væri ekki einangraðir einstaklingar heldur hluti af heild. 

Nemendahópurinn ætti því að vinna meira og minna að sameiginlegum verkefnum. Kennarar 

eiga að stýra og aðstoða nemendur við verkefni en ekki vera einhvers konar einræðisherrar 

kennslustofunnar (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 35-36; Dewey, 2000, bls. 13).  

Samanburðarrannsókn sem sagt er frá í bókinni Reasearch in early childhood settings 

benti til að með eigin rannsóknum nemenda og umræðum í lokin þar sem ferlið og 

niðurstaðan væri ígrunduð, sýndu þeir meiri framfarir og lærðu meira. Rannsóknin var 

framkvæmd þannig að tveir hópar unnu sömu rannsóknarverkefnin. Hin fyrri voru til að meta 

stöðuna og þau síðari til að athuga framfarir. Annar hópurinn ígrundaði og ræddi niðurstöður 

í lokin en hinn hópurinn gerði verkefnin án skilyrða eða gagnrýninna umræðna. Umræðurnar 

og ígrundunin virtist þarna hafa haft mjög jákvæð árhrif á lærdómsferlið en með því gátu 

kennarar beint athygli nemenda að hinum ýmsu námsþáttum. Þetta samræmist kenningum 

Deweys um mikilvægi ígrundunar þar sem nemendur líta yfir farinn veg í lok rannsóknar. Með 
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því að tjá reynslu sína skilar námið meiru þar sem nemendur rifja upp ásamt því að þeir geta 

lært ýmislegt hver af öðrum (Bell og St.Clair. 2015, bls. 129-130).  

Hægt er að tjá reynslu sína um það nám sem hefur átt sér stað með ýmsum leiðum. Í 

skóla, sem stofnaður var í New York árið 1914 og starfað eftir hugmyndafræði Deweys, byggist 

námið upp á vettvangsferðum þar sem leitast er við að skapa reynslu í sveit jafnt sem borg. Í 

lok hverrar vettvangsferðar tjá börnin reynsluna sem þau öðluðust með fjölbreyttum leiðum 

t.d. byggingu einingakubba, leir, vatni, sand, teikningum, umræðu o.fl. Einnig lagði Dewey 

mikla áherslu á mikilvægi hlutverkaleiks en með honum fá börnin einnig tækifæri til að 

endurskapa þekkingu sína og reynslu með öðrum börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 

29-30).  

Kenningar Deweys hafa haft mikil áhrif á leikskólastarf. Áhersla hans á að nemendur 

séu virkir í eigin námi, bæði í skipulagi og framkvæmd hefur skilað sér í skólastarfið þar sem 

mikið hefur dregið úr því að kennarar tali yfir nemendum sínum og mati þau af þekkingu. Hann 

lagði áherslu á að nemendur tjáðu þá reynslu sem þeir öðluðust og endurupplifðu hana sem 

leiddi til enn meiri þekkingar. Efling á virkni nemenda í skólasamfélaginu skilar af sér virkum 

þegnum út í lýðræðissamfélagið. 

3.2. Vygotsky og hugmyndir hans 

Hugmyndir Lev Vygotskys hafa einnig haft mikil áhrif á leikskólastarf. Kenning hans um svæði 

mögulegs þroska snýst um að útskýra hvernig börn læra. Þroskasvæðið er í raun mitt á milli 

þess sem barnið getur sjálft og þess sem það getur með aðstoð fullorðins eða eldra barns. 

Hann færði rök fyrir því að sá grundvallar eiginleiki að nýta sér kennslu annarra til að auka 

þekkingu sína væri meðfæddur (Pound, 2005, bls. 40-41).  

Vygotsky taldi að stuðningur kennara við vitrænan þroska og hæfni nemenda sinna 

væri lykilatriði í námi þeirra. Kennarar eiga því að ögra nemandanum með því að bjóða upp á 

verkefni sem eru krefjandi fyrir hann án þess þó að hann upplifi sig vanmáttugan. Kennarar 

geta því skipulagt verkefni á þann hátt að þau reyni á mismunandi hæfni og geta því nemendur 

aðstoðað hver annan út frá sínum styrkleikum. Með því fá allir tækifæri til að sýna styrkleika 

sína og þannig eykst sjálfsöryggi auk þess að nemendur átta sig á því að enginn er góður í öllu. 

Þetta leiðir gjarnan til þess að nemendur verða viljugri til að leita eftir aðstoð og auka þannig 

við þekkingu sína og hæfni. Vygotsky mælti gegn því að kennarar skilgreindu þekkingu 

nemenda út frá lokaútkomu verkefna. Leikur og starf nemenda segði meira til um stöðu 
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nemenda ásamt því hvernig vinna þeirra þróaðist. Í raun skiptir leiðin að lausninni meira máli 

en lausnin sjálf (Pound, 2005, bls. 40-41). 

Hinir ýmsu fræðimenn sem byggja á hugmyndafræði Vygotskys leggja mikla áherslu á 

að hlutverk leikskólakennara sé að skapa börnunum hvetjandi og örvandi leikumhverfi. 

Viðfangsefni þurfa einnig að vera krefjandi svo þau stuðli að auknum þroska og námi samhliða 

leiknum. Meiri líkur eru á árangri ef markmið viðfangsefna eru nær efri mörkum 

þroskasvæðisins. Nám byggist smám saman upp og hefur kenningum Vygotskys oft verið líkt 

við vinnupalla. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þekkingu, hæfni og þroska nemenda 

sinna í upphafi og hver markmið kennslunnar eru. Þannig geta kennarar gert sér grein fyrir 

þeim kröfum sem þeir geta sett á nemendur sína ásamt þeirri aðstoð semþarf að veita. 

Óæskilegt er að bíða of lengi eftir því að veita börnum þann stuðning sem þörf er á og ættu 

kennarar að fylgjast vel með stöðu nemenda í gegnum allt ferlið til að veita stuðning á réttum 

tímapunkti. Nemendur vilja áskoranir og mega kennarar ekki hika við að láta reyna á 

nemendur og kemur þá fljótt í ljós hvort þeir geta meira eða þurfa á meiri æfingu að halda. 

Varast þarf þó að taka þessar hugmyndir of bókstaflega og stýra barninu algjörlega, markmiðið 

er að styðja við áhuga þess og færa það ofar í þroska (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012, bls. 2-3). 

Námið sem Vygotsky talaði um tengdist ekki einungis vitrænum þroska og líkamlegri 

hæfni heldur einnig félagsþroska barna. Félagsleg samskipti spila stóran þátt í því námi sem 

börnin munu takast á við í framtíðinni. Í upphafi lærum við af foreldrum okkar og ættingjum 

og seinna bætast fleiri við, eins og félagar, samfélagið og kennarar. Ákveðna þætti er ekki 

hægt að læra nema í samskiptum við annað fólk og er þekking fólgin í ýmsum þáttum t.d. 

bókmenntum, listum, tungumálinu, leik, tækni og öðrum athöfnum. Þegar kemur að námi 

barna er um að ræða samspil margra þátta og samskipta og er því að mörgu að hyggja. Þannig 

má byggja upp þekkingu barna stig frá stigi (Kristín Norðdahl, 2002, bls. 33). 

3.3. Malaguzzi og Reggio Emilia hugmyndafræðin 

Loris Malaguzzi er upphafsmaður Reggio Emilia hugmyndafræðinnar sem er m.a. byggð upp 

á hugmyndum Johns Deweys og Levs Vygotskys. Í þeim skólum þar sem Reggio Emilia 

hugmyndafræðin er ríkjandi er mikil áhersla lögð á virka þátttöku nemenda og lýðræði í 

skólasamfélaginu almennt. Með því að virkja nemendur til þátttöku í skipulagningu, 

markmiðssetningu og náminu sjálfu er líklegra að þeir finni tilgang í verkefnum sínum sem 
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leiðir til aukins áhuga og ánægju í vinnuferlinu. Uppeldi snýst um að ala upp einstakling sem 

hluta af samfélagi og er lögð áhersla á að einstaklingurinn læri að taka virkan þátt í 

lýðræðissamfélagi. Lýðræðið er þannig ekki bundið innan veggja skólans heldur læra 

nemendur að á þá sé hlustað og þeir geti haft áhrif á umhverfi sitt í víðum skilningi, allt þetta 

byrjar þó í skólastofunni (Pound, 2005, bls. 52-53; Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur 

Kristjánsson, 2013, bls. 6). 

 Reggio Emilia hugmyndafræðin er ekki uppeldisstefna sem skal framfylgja á einn 

ákveðinn hátt. Hugmyndafræðina þarf að útfæra og aðlaga að þeim menningarheim sem 

unnið er í. Malaguzzi ítrekaði að kennarar ættu að vera gagnrýnir og óhræddir við að vinna á 

sinn hátt. Með því átti hann við að þrátt fyrir að kennarar skildu hugmyndafræðina og ynnu í 

anda hennar ættu þeir alltaf að horfa á hlutina gagnrýnum augum og sýna sjálfstæð 

vinnubrögð (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 39-40).  

 Ein af áherslum Malaguzzi var að skólastarfið einkenndist af viðurkenningu og 

virðingu fyrir nemendum, vangaveltum þeirra, hugmyndum og tilgátum. Nemendur gera 

mistök og læra af þeim, skipta um skoðun og breyta kenningum sínum. Kenningarnar áleit 

Malaguzzi vera túlkun þeirra á umhverfi sínu. Með því að kennarar beri virðingu fyrir 

skoðunum nemenda sinna og fagni fjölbreytileikanum setur hann gott fordæmi. Þannig læra 

nemendur að í samfélagi geta skoðanir verið ólíkar en samt átt rétt á sér. Þeir læra um 

mikilvægi þess að ræða mismunandi skoðanir og færa rök fyrir þeim enda er gott að sjá 

heiminn frá fleiri sjónarhornum en sínu eigin. Í námi og samræðum eiga nemendur að vera 

virkir og eiga kennarar að tala við þá á jafningjagrundvelli í stað þess að tala yfir þeim (Guðrún 

Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 6-7).  

Kennarar eiga að leggja sig fram við að skilja nemendur og lesa út úr því sem þeir segja, 

þ.e. líðan, áhuga, hugmyndir og kenningar og eru nemendur þannig gerendur en ekki 

neytendur. Þar sem mikil áhersla er lögð á að kennarar fylgist grannt með hegðun, líðan og 

athöfnum nemenda sinna er nauðsynlegt að þeir hafi verkfæri sem gefa þeim yfirsýn. 

Skráningar eru nytsamleg verkfæri sem aðstoða kennara við að greina margs konar atriði eins 

og námsferli, námsaðferðir og ýmsar kenningar nemenda. Sem dæmi eru uppeldisfræðilegar 

skráningar víðtækari en margar aðrar og gefa því kennurum góða yfirsýn yfir hvar nemendur 

eru staddir í hugsun og þroska. Önnur tegund skráninga eru ljósmyndaskráningar. Með þeim 

geta kennarar myndað upplifun nemenda og skrásett þannig hvernig þekking þeirra þroskast 

yfir ákveðinn tíma. Skráningin er þó ekki eingöngu nýtt til þess að skoða hvernig þekkingin 
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breytist yfir tíma. Kennarar geta einnig nýtt sér myndirnar til að undirbúa nýjar spurningar 

sem hægt er að spyrja nemendur. Með skráningum geta kennarar litið til baka yfir námsferlið 

og lært af því (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 6-7).  

3.4. Það er leikur að læra 

Valborg Sigurðardóttir fjallar um mikilvægi leiks fyrir vitþroska barna í grein sinni Leikurinn: 

sjálfstjáning og sjálfsnám. Þar kemur fram að leikurinn er ekki einungis gleðigjafi heldur einnig 

leið til náms. Leikurinn er þannig náms- og þroskaleið þar sem börnin geta tjáð sig, aflað sér 

þekkingar og lært á eigin forsendum. Hún bendir einnig á orð Erik H. Erikson um að leikur 

barna sé óþrjótandi uppspretta allra þroskakosta mannsins (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 

47-50).  

Í greininni vekur hún einnig athygli á orðinu leikskóli en það endurspeglar hvernig börn 

læra með leik. Því miður hefur dregið úr vægi leiks í leikskólastarfi með árunum. Meiri áhersla 

hefur verið lögð á að undirbúa börn undir grunnskólann með svokallaðri vitsmunalegri örvun 

sem tengist helst undirbúning fyrir lestur, skrift og stærðfræði (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 

bls. 47-49). 

Kenningar Vygotskys og Deweys um leik eru samhljóma á margan hátt þegar kemur 

að kenningum um leik barna. Vygotsky fullyrti að leikur væri vettvangur fyrir hugsanir barna. 

Einnig tók hann fram að leikur væri athöfn sem börn veldu sér sjálf að taka þátt í og væri því 

frjáls. Þeir voru sammála um að leikur væri athöfn sem gæfi börnum tækifæri á 

merkingarbærri reynslu ásamt því að þau gætu tjáð vilja sinn. Vygotsky taldi að leikur væri 

mikilvægasta þroskaleið barna á leikskólaaldri og í leik gætu börn oft gert meira en í 

raunveruleikanum sem hefði góð áhrif á sjálfstraust þeirra. Smám saman myndi geta þeirra 

þróast þar til þau gætu yfirfært þekkingu sína og getu í raunveruleikann (Frost, Wortham og 

Reifel, 2008, bls.-19) 

Hugmyndafræði Malaguzzis er byggð á kenningum Deweys og Vygotskys og er hægt 

að sjá tengsl þar á milli. Eins og þeir lagði hann mikla áherslu á að börnum gæfist svigrúm til 

að gera mistök og læra af þeim. Í leik er gott svigrúm til þess, líkt og Vygotsky benti á, þar sem 

börn geta gert mistök aftur og aftur þar til þau á endanum læra af því. Í leik barnanna finna 

þau fyrir öryggi og eru óhræddari við að prófa sig áfram. Með því minnka líkur á að þau finni 

fyrir þrýstingi eða miklum væntingum frá öðrum. Hlutverk kennara er að fylgjast vel með 

leiknum og styðja við hann þegar nemendur virðast tilbúnir að bæta við þekkingu sína og 
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hæfni. Kennarar eiga ekki að vera yfirvald yfir börnunum heldur koma til móts við þau og þarfir 

þeirra. Hugmyndafræði Malaguzzis á vel við kenningar Vygotskys um svæði mögulegs þroska 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 2-3; Guðrún Alda Harðardóttir 

og Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 6-7). 

Í bókinni Play and learning in the early years er sagt frá rannsókn þar sem skoðað var 

hvort nemendur væru afkastameiri ef nám ætti sér stað með leik eða formlegri verkefnum. Í 

rannsókninni var verkefni lagt fyrir nemendur þar sem aðstæður voru mismunandi. Verkefnin 

voru lögð tvisvar fyrir og í fyrra skiptið var ekki marktækur munur eftir því hvort námið færi 

fram með leik eða væri formlegt. Meiri framfarir sáust hjá hópnum sem framkvæmdi 

verkefnið í gegnum leik en þeir kláruðu það á mun styttri tíma en í fyrra skiptið. Rannsóknin 

benti til að þó að nemendur geti lært með ýmsum leiðum virðist það auka möguleikana að 

framkvæma kennslu með leik (Howard, 2010, bls. 151-155). 

Howard og Miles fullyrða að þegar nám einkennist af leikgleði virðist það styrkja 

sjálfsöryggi þar sem nemendur setja sín eigin mörk og eru auk þess ólíklegri til að láta 

hindranir eða mistök stoppa sig. Howard og Miles töldu einnig að þegar nemendur læra með 

leik haldi þeir sig nær neðri mörkum síns þroskasvæðis og gangi því betur að læra. Þá séu þeir 

einnig óhræddari við að æfa sig og þróa þekkingu sína áfram. Ef námið á sér stað nær efri 

mörkum þroskasvæðisins gæti það dregið úr sjálfstrausti nemenda þar sem mistökin og 

hindranirnar yrðu of mikil og verkefni gætu virst ógerleg. Þetta samræmist hugmyndum 

Vygotskys um nauðsyn þess að átta sig á hvar þroskasvæði nemenda liggur áður en verkefni 

eru lögð fyrir (Howard, 2010, bls. 154).  

Greinin „Við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik“ - hlutverk þriggja 

leikskólakennara í leik barna fjallar um rannsókn sem veitir innsýn í hvernig leikskólakennarar 

styðja við leik nemenda sinna. Þrír leikskólakennarar tóku þátt í rannsókninni og fannst þeim 

öllum að nemendur lærðu best í gegnum leik en með þeim hætti sýndu þeir mestan áhuga. 

Leikskólakennararnir skoðuðu einnig hugmyndir sínar um hlutverk sitt og stuðning við 

nemendur í leik. Þeir sögðu að þeim þætti leikurinn oft vanmetin námsleið og að fólk væri ekki 

nægilega meðvitað um hversu mikilvægur hann væri í námi og þroska nemenda (Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 8).  

Rannsóknin leiddi í ljós að leikskólakennararnir tengdu ekki ákveðin námsmarkmið við 

inngrip sín í leikinn. Þeir voru því í hálfgerðri mótsögn við sjálfa sig þar sem þeir voru 

meðvitaðir um mikilvægi stuðnings í leik en fylgdu því ekki eftir. Þó var greinilegt að þegar 
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gripið var inn í leik nemenda fylgdust leikskólakennararnir allir vel með áður og fóru inn í 

leikinn á forsendum þess þema sem þar var í gangi. Þetta bendir til þess að kennararnir hafi 

ákveðnar skoðanir og gildi en vinni ekki endilega eftir þeim (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 11-12).  

Greinilegt er að ýmsar kenningar og rannsóknir styðja þær hugmyndir að mikilvægt sé að 

gefa nemendum svigrúm til leiks og rannsókna sem eiga við áhugasvið þeirra og eru þá 

kennarar alltaf í því hlutverki að styðja við þroska nemenda en ekki að tala yfir þeim og velja 

fyrir þá. Skoðanir allra skipta máli og á menning leikskólans að einkennast af lýðræði. 

4.0. Aðalnámskrá leikskóla og náttúruvísindakennsla 

Ef aðalnámskrá leikskóla er skoðuð er ekki að finna mörg atriði þar sem talað er beint um 

náttúruvísindi eða náttúruvísindakennslu. Grunnþættirnir eru sex talsins og eru þeir 

eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og 

sköpun. Grunnþættina væri hægt að misskilja á þann hátt að hvern og einn þeirra ætti að 

tengja ákveðnu viðfangsefni. Það er alls ekki raunin þar sem þeir fléttast inn í allt skólastarf 

og ættu að vera sýnilegir í öllum viðfangsefnum. Þeir eru háðir hver öðrum og skapa meiri 

heildarsýn á skólastarfinu. Því er hægt að tengja alla við kennslu á sviði náttúruvísinda á 

einhvern hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15-16). 

 Grunnþátturinn læsi fjallar um læsi í víðum skilningi og er meginmarkmið hans að 

stuðla að virkni nemenda. Nemendur eiga einnig að læra að nota þá miðla og tækni sem í boði 

eru til að setja fram túlkun sína á persónulegan og skapandi hátt. Þegar grunnþátturinn er 

fléttaður inn í náttúruvísindakennslu snýr hluti tilsettra markmiða að því að nemendur læri þá 

málnotkun sem tengist faginu. Orðræða náttúruvísinda er að mörgu leyti frábrugðin daglegu 

tali og mætti líkja við sérstakt tungumál. Sumt getur reynst erfitt að skilja ef viðkomandi þekkir 

ekki þá orðræðu og umræðuhefð sem notuð er á sviði náttúruvísinda og er því gott að byrja 

snemma að tileinka sér hana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17; Hafþór 

Guðjónsson, 2008, án bls.).  

 Menntun til sjálfbærni miðar að því að nemendur geri sér grein fyrir því hvernig 

náttúran er keðjuverkandi og allir þættir hennar hafa vissan tilgang sem hluti af hringrás. Með 

auknum skilningi á náttúrunni, auðlindum hennar og breytileika eru nemendur líklegri til að 

virða hana og tileinka sér sjálfbæran lífstíl í framtíðinni. Í náttúruvísindakennslu læra 

nemendur um hringrásir náttúrunnar og hvernig athafnir þeirra geta haft áhrif á hana. Með 
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því að gefa nemendum tækifæri til að rannsaka náttúruna og kynnast henni betur geta 

kennarar stuðlað að því að þeir verði virkir borgarar í samábyrgu samfélagi. Kennarar geta því 

vakið áhuga nemenda á að mynda sér viðhorf, tilfinningar og gildi gagnvart hnattrænum 

áhrifum og með því haft áhrif framtíðarsýn þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 18-19).  

 Grunnþátturinn lýðræði er nátengdur sjálfbærni þar sem hann stuðlar að þroska 

nemenda sem virkir borgarar og finni að þeir geti haft áhrif á samfélagið. Skólasamfélagið á 

að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og hugsun á öllum skólastigum þar sem gott 

er að nemendur temji sér slíkt strax í upphafi skólagöngu. Í slíku samfélagi eru mannréttindi 

allra virt ásamt því að unnið er á lýðræðislegan hátt að öllum málum. Í náttúruvísindakennslu 

líkt og allri annarri kennslu skiptir áhugi og ábyrgð nemenda máli í vali á þeim viðfangsefnum 

sem skoðuð eru. Með þessu tileinka þeir sér lýðræðisleg og gagnrýnin viðhorf og vinnubrögð 

sem gagnast þeim vel síðar sem þegnar í lýðræðisríki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 19). 

 Einn grunnþáttanna fjallar um jafnrétti en það spilar stórt hlutverk í lýðræðissamfélagi. 

Með því skapast tækifæri fyrir alla til að rækta hæfileika sína, þroskast á eigin forsendum auk 

þess að lifa í samfélagi sem byggist á skilningi, umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti. Til að 

jafnræðis sé gætt er undirstöðuatriði að tileinka sér gagnrýna hugsun. Hún auðveldar 

nemendum að greina aðstæður og þær hugmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu hverju sinni. 

Í skólastarfi er nemendahópurinn fjölbreyttur og þarf að gæta þess að námsefni höfði til allra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19-20). 

Eitt af því sem huga þarf að er hversu mikill munur getur verið milli kynjanna. Drengir 

og stúlkur virðast oft hafa áhuga á ólíkum viðfangsefnum og getur verið munur á hvernig þau 

túlka reynslu sína, það er þó ekki algilt. Kennarar þurfa því að gæta þess að í öllu skólastarfi 

séu ekki hindranir í vegi annars hvors kynsins og þurfa þeir að sjá til þess að ákvæði 

jafnréttislaga séu höfð að leiðarljósi. Oft virðist fylgja drengjum að ganga beint til verks á 

meðan stúlkur eru líklegri til að staldra aðeins við, hugsa og framkvæma svo. Sem dæmi má 

nefna vinnu með kúlubrautir. Drengirnir gætu virst áhugasamari en stúlkurnar þar sem þeir 

hefjast handa strax og gæti það orðið til þess að stúlkurnar haldi aftur af sér og snúi sér að 

öðrum verkefnum. Kennarar þurfa því að gæta þess að allir sem vilja fái tækifæri til að taka 

þátt í skipulagi og framkvæmd (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19-20).  
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 Í grunnþættinum heilbrigði og velferð er fjallað um hvernig allt skólastarf skuli 

markvisst byggjast á að efla heilbrigði, velferð og vellíðan. Með heilbrigði er átt við félagslega, 

andlega og líkamlega vellíðan. Til að styrkja andlega og félagslega vellíðan er mikilvægt að sjá 

til þess að viðfangsefni séu valin með getu og áhuga nemenda í huga. Ef viðfangsefni uppfylla 

þær kröfur eru meiri líkur á að nemendur njóti styrkleika síns og byggi upp jákvæða 

sjálfsmynd. Í náttúruvísindakennslu er hægt að nálgast viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum 

og með samvinnu nemenda ættu allir að geta fengið hlutverk sem hæfir þeirra styrkleika. Góð 

samvinna skiptir miklu máli og eiga aðstæður að einkennast af öryggi svo allir þori að tjá 

hugmyndir sínar og skoðanir. Með þessum hætti eykst andleg vellíðan nemenda bæði innan 

og utan skóla. Nám á sviði náttúruvísinda fer líkt og annað nám oft fram í gengum leik og 

rannsóknir nemenda. Viðfangsefni þeirra eru fjölbreytt og krefjast ólíkrar hreyfifærni og efla 

nemendur bæði í gróf- og fínhreyfingum við nám sitt. Sem dæmi má nefna eru ýmis verkefni 

sem krefjast mikillar nákvæmni og fínhreyfinga á meðan önnur krefjast líkamlegs styrks 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21).  

 Náttúruvísindakennsla fellur í raun á margan hátt undir grunnþáttinn sköpun. Algengt 

er að fólk hugsi eingöngu um listsköpun þegar talað er um sköpun og er þá átt við t.d. að mála, 

líma og klippa, s.s. fagurfræðilega sköpun. Þegar nemendur skoða viðfangsefni tengd 

náttúruvísindum á sér stað mikil sköpun t.d. þegar þeir hugsa hvernig eigi að framkvæma 

tilraun til að fá ákveðna niðurstöðu. Þá felst námið í að vinna með meðfædda forvitni 

nemenda til að átta sig á orsökum og afleiðingum t.d. hvað blóm þurfa til að vaxa eða hvernig 

ljós endurkastast á misjafnan hátt eftir aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls 22).  

Ein af skilgreiningunum á sköpun í aðalnámskrá leikskóla er eftirfarandi:  

 

Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika 

sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun 

byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna 

lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin 

mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir 

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

 

Einnig kemur fram að sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum. Niðurstaða eða 

útkoma verksins er í raun ekki mikilvægasti hluti sköpunar eða rannsókna nemenda heldur er 
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það ferlið sem á sér stað þegar þeir velta vöngum yfir hver sé besta leiðin að niðurstöðu og af 

hverju. Á meðan að ferlið á sér stað kanna nemendur alla möguleika og finna þann sem hentar 

best hverju sinni. Sköpun og listnám tengjast vissulega mikið en þrátt fyrir það er sköpun í 

almennum skilningi ekki einungis bundin við listir frekar en aðra grunnþætti. Sköpun á að 

stuðla að persónulegu námi, ígrundun og frumkvæði í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 22). Þetta kemur skýrt fram í aðalnámskrá leikskóla en 

þar kemur fram að:  

 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 

grunnþátta. 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. 16).  

 

Eins og sjá má er hægt að tengja náttúruvísindakennslu við alla grunnþættina en 

sköpunarþátturinn er sá grunnþáttur sem fellur best að slíkri kennslu. 

4.1. Birtingamynd vísinda í skólanámskrám og starfi leikskóla 

Leikskólar og starf þeirra er fjölbreytt og getur verið mjög ólíkt á milli skóla. Þó svo að allir 

leikskólar landsins starfi eftir aðalnámskrá leikskóla hefur hver skóli fyrir sig sína eigin 

skólanámskrá þar sem þeir skerpa á stefnu sinni, viðmiðum og gildum. Hugmyndafræði 

Malaguzzis um Reggio Emilia þekkist mjög víða í leikskólasamfélaginu og til eru skólar sem 

byggja upp skólastarf sitt á henni. Eins og áður kom fram í umfjölluninni um Malaguzzi byggist 

Reggio Emilia hugmyndafræðin á því að horfa á hæfileika nemenda, örva þá og nýta sem best 

ásamt því að horft er á nemendur sem einstaklinga sem hafa mikið fram að færa. 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á að nemendur noti skilningarvit sín og læri að hugsa á 

gagnrýninn hátt. Kennarar eiga einnig að örva hugmyndaflug nemenda og grípa þær 

hugmyndir sem þeir hafa fram að færa. Einnig eiga kennarar að bera virðingu fyrir allri þeirri 

vinnu og þeim verkum sem nemendur framkvæma. Einnig er lögð áhersla á að nemendur fái 

að vera rannsakendur og framkvæma sjálfir tilraunir og rannsóknir. Hugmyndafræði Reggio 

Emilia leggur mikla áherslu á listir og sköpun og eru þessir þættir mikilvægir því þeir þjálfa 

augað ásamt því að örva þætti eins og hugmyndaflug, ímyndunarafl og athyglisgáfu. 

Nemendur á leikskólaaldri eiga auðveldara með að skilja sjónrænt og myndrænt mál og er því 
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gott að leggja upp með sköpun í námi þeirra (Pound, 2005, bls. 52-53; Guðrún Alda 

Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 6; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, 

bls. 39-40). 

Leikskólinn Aðalþing í Kópavogi byggir skólastarf sitt á hugmyndafræði Reggio Emilia 

og hefur orð á sér fyrir að leggja mikla áherslu á náttúruvísindakennslu sem einkennist af 

mikilli þátttöku nemenda. Í leikskólasamfélaginu á Íslandi er Aðalþing þekktur leikskóli fyrir 

framúrskarandi starf á sviði vísinda, tilrauna og náttúrufræði og þarf ekki að leita langt til að 

sjá að mikið er lagt upp úr þessum þáttum. Þegar skólanámskrá Aðalþings er skoðuð kemur 

fram að skólinn er rannsóknarleikskóli, grunnur skólastarfsins er kynntur í grófum dráttum og 

hverjar meginstoðir hans eru. Í starfsáætlun leikskólans kemur einnig fram hvernig skólinn 

hyggst ná þeim meginstoðum sem settar eru fram í skólanámskránni.  

Þegar kemur að sköpun skiptir umhverfi og efniviður miklu máli. Leikskólinn Aðalþing 

skilgreinir rými sitt fyrst og fremst sem náms- og vinnusvæði sem eru aðstaða nemenda til að 

rannsaka, framkvæma tilraunir og gera uppgötvanir. Einnig fá verk nemenda að vera uppi við 

þó að þeir hafi lokið við þau því oft koma upp nýjar hugmyndir og vangaveltur í sambandi við 

verkið. Nemendur hafa þá tækifæri til að vinna áfram með verkið og taka það lengra. 

Mikilvægt er þó að hafa fjölbreytni í umhverfinu því lærdómur nemenda byggist að hluta til á 

því og víxlverkun milli þeirra. Aðalþing leggur upp með að skapa tækifæri til að gera tilraunir 

og notar til þess opinn efnivið sem stuðlar að auknum möguleikum og fjölbreyttu 

námsumhverfi. Mikilvægt er þó að vera opinn fyrir öllum möguleikum og að nýta bæði ytra 

og innra umhverfi jafnt og fer nám í leikskóla jafnt fram inni sem og úti (Leikskólinn Aðalþing, 

2015, bls. 9). 

Þegar að Youtube síða leikskólans er skoðuð sést að kennarar eru nokkuð duglegir að 

nota fjölbreyttan efnivið til að ýta undir og þroska náttúruvísindavitund nemenda sinna. Þar 

er t.d. myndband sem sýnir nemendur vinna með kúlubraut innandyra og hvað þarf að hafa í 

huga þegar hún er byggð. Á öðru myndbandi sést hvar hugmyndin um kúlubrautina hefur 

verið tekin lengra og hún færð á útisvæði leikskólann þar sem nemendur gera nýjar 

uppgötvanir, m.a. nota þeir vatn í stað kúlu. Einnig er myndband sem sýnir tvo nemendur 

prófa sig áfram með hljóð á einfaldan hátt. Þeir lemja með skóflum í girðingu og kanna hvernig 

mismunandi hljóð verða til eftir því hvernig þeir beita skóflunum. Áhugvert er að sjá hvernig 

þeir laða að sér aðra nemendur með rannsóknum sínum og einn þeirra sækir sér skóflu til að 

geta tekið virkan þátt. Myndbandið sýnir hvernig einfaldar, sjálfsprottnar rannsóknir 
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nemenda geta leitt af sér nám. Á einu myndbandi til viðbótar má sjá nemendur byggja með 

fjölbreyttum efnivið og er einnig blandað öðru inn í byggingaleikina t.d. varpað ljósi á 

byggingar og myndaðir þannig skuggar á vegg. Verkefnin sem sjást á myndbandinu krefjast öll 

mikillar rökhugsunar nemenda og er áhugavert að sjá hversu mikil samvinnan er og þeir 

duglegir að kenna hver öðrum (Adalthing1, 2012, án bls.; Adalthing1, 2011a, án bls.; 

Adalthing1, 2011b, án bls.).  

Leikskólinn Sæborg í Reykjavík vinnur einnig í anda hugmyndafræði Malaguzzis. 

Hugmyndafræðin er sniðin að þörfum leikskólans og mest áhersla er lögð á að tjáning og 

sköpun nemenda séu virkir þættir í starfi leikskólans. Nemendur eiga að tjá sig og vera virkir í 

náminu í stað þess að kennarar mati þau á upplýsingum og verkefnum. Áhugi nemenda hefur 

áhrif á námið og hafa þeir val enda einkennir lýðræði allt starf skólans. Þegar skólanámskráin 

er skoðuð sést að hún er mjög ítarleg og greinargóð lýsing á ýmsum þáttum skólastarfsins. 

Einn af áhersluþáttum leikskólans er sköpun, skapandi efniviður og þemavinna. Á Sæborg er 

unnið mikið með skapandi efnivið í myndrænni tjáningu. Vinnan fer mikið fram með 

þemaverkefnum. Leikskólinn leggur mikla áherslu á að þróa verkefni sem vekja áhuga 

nemenda og ná þannig fram dýpri og víðtækari skilningi. Verkefni geta þannig tekið allt frá 

einni stund og allt að einu ári (Leikskólinn Sæborg, 2016, bls 5; bls. 17-18).  

Myndböndum af verkefnum nemenda í leikskólanum hefur verið hlaðið inn á 

veraldarvefinn. Miðað við þau vinnubrögð og viðfangsefni sem þar er að sjá virðist leikskólinn 

starfa samkvæmt skólanámskrá sinni á sviði náttúruvísinda. Fyrra myndbandið sem skoðað 

var sýnir yngstu nemendur Sæborgar þar sem þeir vinna með samspil milli ljósa og vatns. Þeir 

eru með fjölbreyttan efnivið í vatninu, aðallega úr plasti, og virðast hafa mikið svigrúm til eigin 

uppgötvana og rannsókna. Í seinna myndbandinu sem skoðað var sjást einnig yngri nemendur 

leikskólans þar sem jarðleir er aðalefniviðurinn. Rannsóknir og tjáning nemenda er óhefluð og 

fá þeir mikið svigrúm til að prófa sig áfram. Kennarinn bætir við ýmsu ítarefni og ýmsum 

efnivið sem er þó einfaldur t.d. vírar, grillpinnar, klemmur og pappaílát. Í hvorugu 

myndbandinu ber á kennarastýringu og er leikur og rannsóknir nemenda frjáls (Bjarnveig 

Magnúsdóttir, 2016a; Bjarnveig Magnúsdóttir, 2016b). 

Annar leikskóli sem fléttar hugmyndafræði Malaguzzis, Reggio Emilia, inn í starf sitt er 

leikskólinn Iðavöllur á Akureyri. Skólinn fer ekki eftir hugmyndafræðinni í einu og öllu en nýtir 

sér ýmis vinnubrögð sem hún byggist á. Þegar skólanámskrá Iðavallar er skoðuð þá sést vel að 

skólastarfið byggist á þessari hugmyndafræði þar sem nemendur fá að grípa tækifærin og 
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prófa sig áfram með ákveðin verkefni. Þegar unnið er að ákveðnum verkefnum þá er lögð 

meiri áhersla á ferlið sjálft heldur en útkomuna því oft verður mesti lærdómurinn þar. Eins og 

kom fram hér að framan þá leggur hugmyndafræði Reggio Emilia mikla áherslu á sköpun, 

tilraunir og vísindi en þegar skólanámskrá Iðavalla er skoðuð þá er lítið sem ekkert komið inn 

á þessa þætti (Leikskólinn Iðavöllur, e.d., án bls.).  

Áhugavert er að sjá hversu ólíkt starfið getur verið milli leikskóla sem gefa sig út fyrir 

að starfa eftir sömu hugmyndafræðinni. Mismikil vinna er lögð í gerð skólanámskrár leikskóla. 

Sumir leggja mikið upp úr að kynna ítarlega stefnu og markmið leikskólans. Ítarleg stefna og 

markmið í skólanámskrá eru þó ekki staðfesting á að því sé framfylgt í starfinu. Leikskólar geta 

einnig unnið mjög faglegt starf þó það sé ekki kynnt í skólanámskránni. Stefna og starf haldast 

ekki alltaf í hendur en þeir leikskólar sem fjallað er um hér að framan vinna faglegt starf 

samkvæmt þeirri stefnu sem þeir setja fram í skólanámskrám sínum. 

5.0. Hlutverk kennara 

Starf kennara felur í sér mun meira en það sem fer fram með nemendahópnum og er m.a. 

skipulagning kennslunnar mikilvægur hluti af starfinu. Kennarar þurfa að vera við öllu búnir 

og hugsa fyrir öllum þáttum kennslunnar. Huga þarf að fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

hvað hentar best hverju sinni. Þeir þurfa að setja sér markmið um hverju kennslan á að skila 

til nemenda og þurfa þau að vera skýr. Í lokin meta kennarar hvernig til tókst (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1995, bls. 13-14). 

Skýr markmiðasetning í kennslu hefur verið gagnrýnd m.a. af því að oft fléttast fleira 

inn í kennsluna sem ekki kemur þar fram. Sem dæmi um slíkt er þegar markmið kennslunnar 

tengjast þekkingaröflun af einhverju tagi getur verkefnavinnan á sama tíma eflt þau í 

hjálpsemi, umburðarlyndi og tillitsemi. Nemendur öðlast stóran hluta af félagsfærni sinni í 

gegnum leik og vinnu annarra verkefna. Þó að stundum sé sérstök áhersla lögð á félagsfærni 

og markmiðin miðuð að því, þá er yfirleitt verið að vinna að því að efla hana. Það er því lítil 

hætta á að sú kennsla gleymist þó svo að markmiðin séu önnur (Ingvar Sigurgeirsson, 1995, 

bls. 15). 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að námsmat er reglubundinn þáttur í skólastarfi 

og órjúfanlegt frá námi og kennslu. Námsmat á að veita upplýsingar um stöðu nemenda og er 

hægt að nota það í skipulagi á áframhaldandi kennslu. Kennarar þurfa að meta alla þætti 

námsins, þ.e. þekkingu, leikni og hæfni. Einnig þurfa þeir að hafa til hliðsjónar þau viðmið sem 
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birtast í aðalnámskrá leikskóla ásamt þeim markmiðum sem lagt var upp með. Mikilvægt er 

að námsmatið sé áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25-26). 

Áhugi nemenda getur oft verið ófyrirsjáanlegur. Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir 

um að áhugi nemenda, umhverfi og tækifæri til könnunar og rannsókna eiga stóran þátt í námi 

þeirra. Nemendur eru ólíkir og er námsferli þeirra ekki línulegt ferli þar sem þau fara frá A til 

B. Þeir læra með ólíkum aðferðum og því þurfa kennarar að meta framfarir hvers nemanda 

fyrir sig út frá ýmsum þáttum. Einnig getur ýmislegt haft áhrif á frammistöðu nemenda t.d. 

umhverfið, dagsform þeirra, félagsskapurinn og sú hvatning sem þeim er veitt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 10-11) 

Í rannsóknum nemenda er leitast við að þeir finni sjálfir lausnir á viðfangsefninu. 

Hlutverk kennara er að styðja við lausnaleitina. Hlutverk þeirra er ekki að svara spurningum 

nemenda beint heldur að halda umræðum og vangaveltum á lofti. Markmiðið er ekki að 

kennarar þröngvi sínum skoðunum upp á nemendur heldur eiga þeir að hafa áhrif á 

hugsanarhátt nemenda þannig að þeir horfi gagnrýnum augum á samfélagið. Kennarar eru 

hluti af þessu samfélagi og miðla þekkingu sinni um ásættanlega hegðun til nemenda. Þannig 

kemur aginn sem nemendur fylgja í raun ekki frá kennurum heldur frá samfélaginu. Það fellur 

einnig í hlut kennara að aðstoða nemendur við að koma hugmyndum sínum í orð, rannsaka 

og finna svör við eigin spurningum. Kennarar sjá um að finna rétt umhverfi og efnivið fyrir 

nemendur eða hafa tilbúnar leiðir til þess að þeir geti gert það sjálfir (Stoll o.fl., 2013, bls. 31; 

Dewey, 2010, bls. 173). 

David Hawkins setti fram þrjú stig sem sýna hvernig skólastarf byggist á samvinnu 

kennara og nemenda. Stigin eru númeruð frá eitt til þrjú en þau þarf ekki að framkvæma eftir 

röð og er jafnvel hægt að vinna á mörgum stigum í einu. 

1. Mjög barnmiðað: Þegar þessi aðferð er notuð veita kennarar nemendum fjölbreyttan 

efnivið eftir því umhverfi sem unnið er í hverju sinni. Leikurinn er meginnámsleið 

nemenda og á þessu stigi fylgjast kennarar með nemendum í leiknum og skrá niður hjá 

sér það sem vekur áhuga þeirra ásamt því hvernig þeir læra í gegnum leikinn. 

2. Barnmiðað með stuðningi fullorðinna: Þegar þessi leið er notuð horfa kennarar 

sérstaklega á hvern og einn nemanda fyrir sig og bera virðingu fyrir hugmyndum og 

áhuga hans. Kennarar ýta undir áhuga nemenda og hvetja þá til að leita sér frekari 
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upplýsinga og finna fjölbreyttari viðfangsefni. Kennarar eru í rauninni á hliðarlínunni 

þegar unnið er á þessu stigi en þeir bjóða þó fram þekkingu sína og stuðning eftir 

þörfum.  

3. Bæði barnmiðað og fullorðinsmiðað: Þegar unnið er á þessu stigi nota kennarar þá 

þekkingu sem þeir hafa á námsaðferðum og áhugamálum nemenda sinna til að hvetja 

þá til áframhaldandi rök- og umræðna. Hugmyndir allra fá því tækifæri til að þróast 

bæði á einstaklingsgrundvelli og í hóp (Shaffer, Hall og Lynch, 2013, bls. 12-14). 

Þegar þessi þrjú stig Hawkins eru skoðuð er hægt að áætla að kennarar sem velja að vinna 

samkvæmt þeim geri það nokkuð blandað, þ.e. flakki á milli stiga eftir því hvernig verkefni er 

verið að vinna. Eins og áður hefur komið fram þurfa kennarar að vera frjóir í hugsun og nýta 

hvert tækifæri þegar að nemendur sýna áhuga á ákveðnu viðfangsefni. Samtöl, lestur, 

ljósmyndaskráning og teikningar eru dæmi um leiðir sem kennarar geta nýtt sér þegar verið 

að vinna með ákveðin viðfangsefni tengd náttúruvísindum (Shaffer o.fl., 2013, bls. 12-14).  

Þó svo að kennarar eigi að vera vel undirbúnir má ekki gleyma mikilvægi þess að nýta 

þau tækifæri sem gefast til náms, t.d. sameina námsgreinar. Kennsla nútímans einkennist af 

því að námsefni er kynnt nemendum sem aðskildar greinar. Samkvæmt Dewey væri eðlilegra 

að samþætta námsgreinar þar sem nemendur byggja sífellt á fyrri reynslu. Ef námsgrein er 

kennd án samhengis við aðrar greinar geta nemendur ekki nýtt fyrri þekkingu þar sem þeir 

telja hana ekki tengjast umræddu viðfangsefni. Dewey taldi því að í sumum tilfellum væri ekki 

nýtt öll sú þekking sem hægt væri að fá með reynslunni þar sem hluti hennar væri útilokaður 

vegna skort á tengingum. Aðalnámskrá leikskóla styður við þessar hugmyndir Deweys en þar 

kemur fram að kennarar eigi að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náttúruvísinda með því að flétta 

kennslu á því sviði inn í annað starf leikskólans (Dewey, 2010, bls. 175-176; Kristín Norðdahl, 

2013, bls. 118).  

Kennarar geta kennt nemendum margt í einu án þess að einangra viðfangsefnið. Allt 

nám ætti að einkennast af flæði þar sem fjölbreytt reynsla og þekking blandast saman. 

Nemendur geta þannig öðlast víðtækari þekkingu með því að kennarar leggi upp með 

fjölbreytta kennslu. Leikskólastarf ætti að taka mið af þessu og draga úr fyrirfram ákveðnum 

stundum þar sem ákveðið námsefni er kennt. Þannig væri til dæmis hægt að sleppa sérstökum 

málörvunarstundum af því að málörvun á sér stað í öllum athöfnum og námi nemenda og því 

hægt að flétta þá kennslu mun meira inn í daglegt starf. Þetta á við um flest nám. Ef kennarar 



27 
 

eru duglegir að grípa tækifærin og nota áhuga nemenda sinna geta þeir fléttað fjölbreytt nám 

inn í leik og starf (Hendrick og Weissman, 2007, bls. 2-3).  

Kennarar þurfa alltaf að miða kennslu sína við það umhverfi sem nemendur alast upp 

í. Sem dæmi er ekki hægt að bjóða nemendum í sveit og borg upp á nákvæmlega sama 

námsefnið. Kennarar þurfa því að vera vakandi fyrir umhverfinu og nýta sér kosti þess, aðlaga 

kennslu að menningu samfélagsins og nærumhverfi nemenda sinna. Kennarar eru mannlegir 

og á einhverjum tímapunkti eru þeir líklega flestir óöruggir um hæfni sína. Það er hluti af því 

ferli að verða góður kennari að átta sig á veikleikum sínum og þróa þá yfir í styrkleika (Svava 

Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 40). 

5.1. Kennsluaðferðir 

Eitt af því sem kennarar þurfa að huga að í undirbúningi er hvaða kennsluaðferð þeir ætla að 

vinna eftir. Nám er fjölbreytt og tekur á ýmsum þáttum sem gerir það að verkum að kennarar 

þurfa að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Sjaldan er hentugt að nota aðeins eina aðferð og 

getur reynst vel að flétta þeim saman, t.d. byrjað á sýnikennslu, verkefni unnið með 

þrautalausnum og endað á umræðuhópum. Misjafnt er eftir verkefnum hvað hentar en 

eftirfarandi kennsluaðferðir gætu nýst vel í kennslu á sviði náttúruvísinda. 

 Umræðuhópar: Umræðuhópar er aðferð í flokki umræðu- og spurnaraðferða. Hentugt 

er að hafa hópana fámenna þar sem allir fá þá möguleika til að tjá skoðanir sínar og 

hugmyndir auk þess að kennarar hafa betra færi á að stjórna umræðunum. Á 

leikskólastigi taka umræður yfirleitt frekar stuttan tíma en þær eiga sér einnig stað 

meðan á rannsóknum og leik nemenda stendur. Kennarar stýra umræðum og skapa 

öruggt umhverfi fyrir nemendur þar sem þeir geta tjáð sig óþvingað sem stuðlar að því 

að gott flæði myndist (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 118). 

 Þrautalausnir: Með þrautalausnum er megináherslan að þjálfa rökhugsun, 

ályktunarhæfni og innsæi. Kennarar þurfa að sjá til þess að verkefnin séu nægilega 

krefjandi fyrir nemendur og vera lunknir við að leiða nemendur sína áfram í þrautinni. 

Þrautalausnir greinast niður í nokkra flokka og er ef – aðferðin einn þeirra. Aðferðin 

snýst um að kennarar skapi umræður út frá „hvað ef?“ spurningum t.d. hvað gerist ef 

við blöndum saman matarsóda og ediki? Umræðurnar vekja nemendur til umhugsunar 

um umrætt viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 146-147).  
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 Sýnikennsla: Þessa kennsluaðferð er hægt að nota í upphafi kennslu til að sýna 

nemendum aðferðir og vinnubrögð sem þeir gætu nýtt sér. Mikilvægt er að fyrirmæli 

séu skýr og allar upplýsingar komi fram áður en nemendur byrja að vinna sjálfir. 

Kennarar sýna nemendum öll þau gögn sem þarf og hvernig þau virka. Með þessari 

kennsluaðferð, sem er einskonar undirbúningur fyrir framhaldið, er áhersla lögð á að 

nemendur læri að hlusta á fyrirmæli og fara eftir þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

77-78).  

5.2 Umhverfið sem þriðji kennarinn 

Kennarar þurfa að finna hinn gullna meðalveg þegar kemur að skipulagningu umhverfis. Gæta 

þarf þess að umhverfið sé öruggt en á sama tíma krefjandi. Nemendur þurfa að geta prófað 

sig áfram og gert mistök án þess að eiga á hættu að slasast alverlega. Þar sem kennarar eru 

alltaf með nemendum sínum er ekki nauðsynlegt að hafa umhverfið of verndað þar sem hann 

getur gætt þess að nemendur fari sér ekki að voða. Einnig er vert að hafa í huga að ekki er nóg 

að til sé fjölbreyttur efniviður og vel skipulagt umhverfi heldur þarf að gefa nemendum 

tækifæri til að njóta þess. Lítill tilgangur er með því að eiga fullt af sandi ef nemendur mega 

ekki verða skítugir sem leiðir þá til þess að hann er ekki notaður (Casey, 2010, bls. 16-17).  

 Námsumhverfið þarf að vera skipulagt á þann hátt að auðvelt sé að breyta því eftir því 

hvaða viðfangsefni er unnið með. Nemendur þurfa að geta breytt því að einhverjum hluta sjálf 

en einnig mega stærri einingar ekki vera of niðurnjörvaðar svo möguleiki sé á að breyta eftir 

þörfum. Algengt er að kennarar skipuleggi umhverfið án samráðs við nemendur sína en 

rökréttast væri að hafa nemendur með í ráðum þar sem það eru þeir sem leika sér og læra í 

því. Umhverfið á þannig að þróast samhliða leik nemenda. Þátttaka nemenda gerir það að 

verkum að umhverfið er sérhannað að þeirra þörfum og verður því námshvetjandi og 

áhugaverðara fyrir þau. Skipulagning á umhverfinu er samvinnuverkefni milli kennara og 

nemenda en hlutverk kennara þar er að stuðla að opnum samræðum, koma með hugmyndir 

og gæta skynsemi þegar kemur að lokaákvörðuninni (Casey, 2010, bls. 37-39). 

 Ekki er nóg að huga að því að umhverfi sé hentugt fyrir leik og nám heldur þarf einnig 

að huga að fagurfræðinni. Námsumhverfið ætti að vera notalegt, hlýlegt og höfða til 

nemenda. Að mörgu er að hyggja og þarf oft ekki mikið til að gera umhverfið líflegra. Það er 

til dæmis hægt að gera með því að bæta við púðum, plöntum og mála veggi í björtum litum. 

Skreytingar og afrakstur verkefnavinnu ættu að vera staðsett í hæð nemenda þar sem þau 
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geta rifjað upp reynslu sína. Með því að rifja upp getur það ýtt undir áhuga þeirra til 

áframhaldandi vinnu með sama eða svipað viðfangsefni (Hendrick og Weissman, 2007, bls. 

57).  

5.3. Námsmat 

Námsmat ætti að vera stór partur af kennslu og starfi í leikskóla. Með námsmati geta kennarar 

komist að því hvort kennslan sé að skila árangri, þ.e. hvort tilsettum markmiðum hafi verið 

náð. Einnig leiðir námsmat í ljós skilning og þroska nemenda og getur því aðstoðað kennara 

við að undirbúa komandi kennslu.  

Í leikskólum tíðkast ekki að nemendum séu gefnar einkunnir sem segja til um 

frammistöðu þeirra. Miðað er við framfarir nemenda og er matið mjög einstaklingsmiðað þar 

sem ekki er hægt að bera saman nemendur á ólíkum þroskastigum. Nemendur þroskast hratt 

á sínum fyrstu árum og er leikskólastarfið mjög fjölbreytt. Því þurfa kennarar stöðugt að meta 

frammistöðu nemenda og nýta þeir sér hinar ýmsu leiðir til þess. Kennarar geta svo farið yfir 

skráningar sínar, greint þær og athugað og komist þannig að því hvort öllum markmiðum hafi 

verið náð. Mikilvægt að kennarar geri skráningar meðan á verkefnavinnu nemenda stendur 

eða strax að henni lokinni, meðan allt er enn ferskt í minni. Dæmi um skráningar eru 

uppeldisfræðilegar skráningar og ljósmyndaskráningar en einnig geta kennarar notað ýmsa 

lista og punktað hjá sér (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 22-24). 

Gott námsmat inniheldur skýr markmið, skýran tilgang, traust skipulag, árangursríka 

miðlun og þátttöku nemenda. Í leikskóla er misjafnt hversu mikið nemendur geta tekið þátt í 

námsmati en allir hinir hlutarnir eiga vel við leikskólastigið. Undirstaðan er því í raun gott 

skipulag þar sem kennarar ákveða hvað þeir ætla að meta, hvers vegna og hvernig þeir ætla 

að fara að því (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 22).  

Stöðugt alhliða námsmat hefur oft verið kennt við símat þar sem það snýst um að meta 

frammistöðu jafnóðum. Með símati er séð til þess að ekki séu gerðar staðlaðar kröfur heldur 

miðað við framfarir hvers og eins. Vettvangsathuganir er ein gerð símats og byggist á að 

kennarar skrái hjá sér athugasemdir um alla nemendur sína, námsferli þeirra og framfarir. 

Skráningar þurfa að vera skipulagðar og haldið til haga til frekari úrvinnslu. Athuganir kennara 

þurfa að vera reglulegar svo hægt sé að taka mark á þeim. Þær aðferðir sem henta vel til slíkra 

skráninga eru t.d. gátlistar, dagbækur, uppeldisfræðileg skráning og ljósmyndaskráningar 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1998, án bls.). 
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6.0 Handbók 

Mikilvægt er að kennarar hafi góðan aðgang að fjölbreyttu námsefni þegar kemur að 

skipulagningu á skólastarfi með ungum börnum. Handhægt námsefni og aðgengilegt þarf að 

vera til staðar þegar lítill tími er til undirbúnings. Hægt er að nota upphaf kennslunnar í 

undirbúning t.d. til að sækja efnivið. Ýmiss konar efni hefur verið gefið út sem hægt er að nýta 

sér en að mati höfunda vantaði námsefni fyrir yngstu nemendur leikskólans með skýrum 

kennslufræðilegum markmiðum. Kennarar koma sér oft sjálfir upp eigin gagnagrunni á 

starfsferli sínum en annars er námsefni á víð og dreif en ekki í heildstæðum pakka. 

Líkt og fram kom í inngangi finnst höfundum vanta námsefni með hugmyndum að 

verkefnum tengdum náttúruvísindum og eðlisfræði fyrir yngstu nemendur leikskólans. 

Niðurstaða þessa verkefnis er handbók með hugmyndum að verkefnum til að vinna með 

yngstu nemendum leikskólans, þ.e. rúmlega tveggja ára og upp úr. Verkefnin er þó yfirleitt 

hægt að útfæra fyrir eldri nemendur með dýpri vangaveltum og nánari útskýringum og eru 

verkefni sem henta eldri nemendum leikskólans aftast í bókinni. Í handbókinni kemur skýrt 

fram hver kennslufræðileg markmið hvers verkefnis fyrir sig eru, ásamt tillögum að 

spurningum sem kennarar geta nýtt sér til að skapa umræður. Við hvert verkefni er lýsingin 

mjög nákvæm og kemur þar fram hvaða gögn þarf, hvaða undirbúning þarf og hvaða aldri 

verkefnin henta best.  

Umræðurnar og markmiðin sem talin eru upp í handbókinni eru einungis hugmyndir 

og er listinn alls ekki tæmandi. Sem dæmi henta umræðupunktarnir ekki endilega hvaða hóp 

sem er þar sem þroski nemenda er misjafn. Hugmyndirnar er hægt að nota sem kveikjur til að 

stuðla að frumkvæði nemenda í umræðum. Einnig þurfa kennarar að vera vakandi fyrir 

vangaveltum nemenda og grípa þau tækifæri sem gefast til umræðna og frekari rannsókna í 

kjölfar þeirra.  

Verkefnin eru blanda af hugmyndum af internetinu og úr vísinda- og tilraunabókum 

sem settar eru fram með afþreyingu og skemmtun í huga. Í handbókinni er einnig að finna 

verkefni sem koma frá höfundum sjálfum. Hluti hugmyndanna er settur fram eftir minni 

höfunda og sumar þeirra útfærðar og aðlagaðar þörfum yngri nemenda. Verkefni voru valin 

með það í huga að þau væru skemmtileg og kæmu til með að vekja undrun og áhuga nemenda 

ásamt því að nemendur gætu framkvæmt sem mest sjálfir. Einnig urðu nokkur verkefni fyrir 
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valinu sem henta betur eldri nemendum en að mati höfunda voru þau of skemmtileg til að 

hægt væri að sleppa þeim. 

Í leikskólastarfi er markvisst unnið að eflingu ákveðinna þátta hjá nemendum. Þeir eru 

fléttaðir inn í allt starf leikskólans og eru því ekki teknir sérstaklega fram í kennslufræðilegum 

markmiðum hvers verkefnis fyrir sig nema þeir séu eitt af meginmarkmiðunum. Þetta eru 

þættir eins og félagsfærni, samvinna og málörvun. Höfundar telja aðalmarkmið verkefnanna 

sem sett eru fram í handbókinni sé að vekja undrun og áhuga nemenda á náttúruvísindum. 

Þó svo að handbókin sé hugsuð sem handhægt námsefni til að grípa í með stuttum 

fyrirvara er einnig hægt að nýta verkefnin sem hluta af stærri heild. Ef nemendur væru að 

læra um eldfjöll væri hægt að fletta upp í bókinni og finna þar verkefni tengt eldgosum. Þannig 

myndu þau dýpka þekkingu sína með því að tengja hana þeirri reynslu sem þau öðlast með 

verkefnavinnunni.  

Kennarar þurfa alltaf að vera vakandi fyrir áhuga nemenda sinna og grípa tækifærin 

þegar þau gefast. Höfundar telja að með réttri notkun og ígrundun kennara geti námsefni 

handbókarinnar nýst vel og dregið úr óöryggi þeirra í kennslu á sviði náttúruvísinda innan 

leikskóla.  
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að efla líkamsvitund. 

 Að læra um vöðva líkamans jafnt 

smáa sem stóra.  

 Að efla fín- og grófhreyfingar. 

Gögn: 

 Spegill. 

 Líkaminn sjálfur. 

 Myndavél. 

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

prentari, bókaplast/plöstunarvél og 

skæri. 

Aldur: 2+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

Umræður: 

 Afhverju get ég gert þessi svipbrigði? 

t.d. reiður/hissa/glaður 

 Hvernig erum við þegar við erum 

reið/glöð/o.fl. tilfinningar. 

 Afhverju eru ekki allir eins? T.d. allir 

sýna sama skapið en eru samt ekki 

alveg eins. 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Kennari tekur andlitsmynd af hverjum 

nemenda fyrir sig. Myndirnar eru 

prentaðar út og nemendur klippa þær 

lárétt eftir andlitshlutum t.d. augu, 

nef, munnur, haka og enni. Myndirnar 

eru síðan plastaðar og nemendur búa 

til ný andlit með því að blanda saman 

mismunandi hlutum af hver öðrum og 

rugla röð andlita, t.d. setja nef fyrir 

ofan augu. Gott er að merkja hverja 

úrklippu fyrir sig nafni nemenda. 

Framkvæmd: 

1. Kennari ræðir um líkamann við 

nemendur og sýnir þeim 

mismunandi svipbrigði og 

líkamshreyfingar. 

2. Nemendur stilla sér upp fyrir 

framan spegil og prófa sig áfram 

með ýmis svipbrigði og 

líkamsstöður. 

3. Kennari nefnir allskonar svipbrigði, 

(eitt í einu) og nemendur 

framkvæma fyrir framan spegil. 

4. Kennari tekur mynd af svipbrigðum 

hópsins og skoðar með þeim 

mismunandi svipi og að ekki eru 

allir eins. Hægt er að framkvæma 

svipað með líkamann t.d. að 

kennari segi ákveðin dýr eða 

líkamstöður (t.d. allir með hendur í 

gólf) sem nemendur leika. 

5. Umræður. 

6. Í lokin getur verið gaman að fara í 

stoppdans þar sem nemendur 

prófa sig áfram með ný svipbrigði 

og líkamshreyfingar. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (loftbólur í vatni). 

 Að læra um litablöndun. 

Gögn: 

 Djúpir matardiskar, einn á hvern 

nemanda. 

 Sögrör. 

 Matarlitur 

 Vatn. 

 Uppþvottalögur. 

Aldur: 2+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvers vegna koma loftbólur þegar við 

blásum í rörið? 

 Hvað gerist ef við setjum gulan og 

bláan lit út í vatnið?  

 Hvað gerist ef við setjum sápu út í? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Vatn sett í djúpan disk, tæplega 

hálfan.  

2. Nemendur prófa að blása með 

sogrörinu í vatnið. 

3. Rætt hvað gerist. 

4. Mismunandi matarlitur settur í 

hvern disk fyrir sig. 

5. Nemendur prófa að blása með 

sogrörinu í vatnið. 

6. Rætt hvað gerist. 

7. 1-2 dropar af uppþvottalegi settir í 

hvern disk fyrir sig. 

8. Nemendur prófa að blása með 

sogrörinu í vatnið. 

9. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við.  
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Kennslufræðileg markmið:  

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að kynnast ólíkum efnivið. 

 Að efla fínhreyfingar. 

Gögn: 

 Ísmolar 

 Salt. 

 Garn. 

 Bakki til að framkvæma verkefnið á.  

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Athuga hvort til séu ísmolar, ef ekki 

þá þarf að gera þá daginn áður. 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Af hverju haldið þið að þetta hafi 

gerst? 

 Getum við gert þetta með stein? 

(annan efnivið). Af hverju/af hverju 

ekki? 

 Getum við notað sand í staðinn fyrir 

salt? Af hverju/af hverju ekki? 

 Af hverju setjum við þá sand á 

göturnar en ekki salt? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Garnið klippt niður í 

hæfilegar lengdir og 

gegnbleytt. 

2. Annar endi bandsins lagður 

á ísmola. 

3. Salti dreift yfir bandið sem 

liggur á ísmolanum. 

4. Beðið í 30 sekúndur.  

5. Togað í bandið og ísmolinn 

fylgir með. 

6. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið:  

 Að læra um vatnsupptöku blóma. 

 Að læra að blóm eru lífverur. 

Gögn: 

 Hvít blóm, t.d. nellikur eða rósir. 

 4 glær glös/krukkur. 

 Matarlitur. 

 Skæri. 

 Vatn. 

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: Teygja 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir framkvæmd 

tilraunar. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Ef blómin eru lífverur, hvernig nærast 

þau? 

 Hvað haldið þið að gerist? 

 Af hverju? 

 Hvernig fer liturinn upp í blómið? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Stöngull á blómi klofinn og setja 

stöngulhelmingana sinn í hvort 

glasið. Mismunandi litir eru í 

glösunum. 

 Skoða æðarnar sem eru í 

krónublöðunum og hvernig liturinn 

berst út í enda blaðsins. 

 Skoða vatnsupptöku blómsins með 

því að setja teygju við vatnsyfirborð í 

upphafi og sjá hversu mikið blómið 

drekkur. 

Framkvæmd: 

1. Um það bil 4 cm djúpt vatn sett í 

öll glösin/krukkurnar. 

2. Matarlit bætt í hvert glas, gott er 

að hafa fjóra mismunandi liti. 

3. Stönglarnir klipptir svo blómið 

standi stöðugt í glasinu. 

4. Eitt blóm sett í hvert glas/krukku. 

5. Beðið í nokkra stund t.d. 40-60 

mínútur, síðan er athugað hvað 

hefur breyst. Eftir nokkrar 

klukkustundir, eða næsta morgun, 

eru blómin skoðuð aftur og rætt 

um útkomuna. 

6. Umræður. 

7. Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

Þessi útfærsla er framkvæmd á 

sama tíma og skref 3 og 4. Auk 

þess að teygjan er sett utan um 

glasið/krukkuna þar sem 

vatnsyfirborðið er. Þegar komið er 

aftur að blómunum er hægt að sjá 

hversu mikið vatn þau hafa dregið 

í sig. 

Heimild:  

(Wilkes, 1990, bls. 40-41) 
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Kennslufræðileg markmið:  

 Að læra um eiginleika hluta 

(sökkva/fljóta). 

 Að efla snerti skyn. 

Gögn: 

 2 -3 appelsínur. 

 Djúp og stór skál með vatni. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir framkvæmd 

tilraunar. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Af hverju flýtur appelsínan?  

 Af hverju sekkur appelsínan? 

o Fyrir kennara: Loft fyllir litlar 

holur og hólf sem eru í 

berkinum og gerir hana léttari 

en vatnið og því flýtur hún, 

hægt að líkja við sundkúta. 

Þegar börkurinn er tekinn af 

er eins og kútarnir séu teknir 

af og hún verður því þyngri en 

vatnið og sekkur.  

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að gera samanburð með 

öðrum ávöxtum, t.d. epli, peru eða 

banana. 

 Hægt er að ræða um massa hluta (loft 

léttara en vatn).  

 

Framkvæmd: 

1. Fylla skálina af vatni. 

2. Setja appelsínuna ofan í vatnið og 

sjá hvað gerist. 

3. Rætt um það sem gerist. 

4. Börkurinn tekinn utan af annarri 

appelsínu. 

5. Nemendur finna muninn á áferð 

appelsínu með börk og án hans og 

innan og utan á berkinum. 

6. Barkarlausu appelsínunni bætt út í 

vatnið og gerður samanburður. 

7. Umræður. 

Heimild:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2013, bls. 12-13). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um segulmagn. 

 Að efla fínhreyfingar. 

 Að læra um eiginleika hluta í vatni 

(sökkva/fljóta). 

 Að efla stærðfræðiskilning 

(talning/samlagning/frádráttur). 

 Að efla félagsfærni. 

 Að efla færni í samvinnu. 

Gögn: 

 Einn segull fyrir hvern nemanda. 

 Margar bréfaklemmur. 

 Límband. 

 Lítið prik fyrir hvern nemanda, t.d. 

grillpinni eða rör. 

 Band. 

 Stór skál með vatni. 

 Álpappír. 

 Skæri. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur:  

 Finna staðsetningu fyrir framkvæmd 

tilraunar. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvort haldið þið að fiskarnir fljóti eða 

sökkvi. Af hverju? 

 Af hverju náið þið að veiða fiskana? 

Hvernig festast þeir við spottana 

ykkar? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

nemendur:  

 Hjá yngri nemendum telja þau fiskana 

en þegar þau eldast er mögulegt að 

bæta inn í samlagningu og frádrætti. 

Framkvæmd:  

1. 40-50 cm af álpappír er rifinn frá 

rúllunni og brotinn saman tvisvar 

sinnum svo hann verði fjórfaldur. 

2. Klippa út úr samanbrotna 

álpappírnum ýmis form t.d. 

ferhyrninga, hringi, þríhyrninga 

(eldri nemendur klippa út fiska).  

3. Bréfaklemma fest á framhluta 

hvers forms. 

4. Formunum (fiskunum) er sleppt í 

stóru skálina. 

5. Bander klippt í hæfilega spotta, 15-

20 cm. Gott er að miða lengd 

spotta við fínhreyfingagetu hvers 

og eins, þ.e. hafa styttri spottra 

fyrir þá sem þurfa að æfa 

fínhreyfingar sínar mikið og lengja 

eftir aukinni færni. 

6. Bandið er bundið utan um prikið og 

fest enn betur með límbandinu.  

7. Segullinn er bundinn í hinn endann 

á hverju bandi. 

8. Þá hefst keppnin. Nemendur reyna 

að veiða eins marga fiska og þau 

geta. Sá sem veiðir flesta fiska 

vinnur. 

9. Umræður. 

Heimild:  

(Wilkes, 1990, bls. 40-41) 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um hljóðbylgjur. 

 Að efla færni í samvinnu. 

 Að efla þolinmæði. 

Gögn:  

 Tvær dósir/plastdallar t.d. undan skyri. Því 

stærri sem dósin/dallurinn er því betra.  

 Langt snæri/plastband, því sverara því 

betra.  

 Stór og beitt nál/nagli. 

 Hamar 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir framkvæmd 

tilraunar. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt í 

þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvernig berst hljóðið á milli dósa? 

 Hvað gerist þegar bandið er minna 

strekkt? 

 Af hverju heyrist ekki hljóðið á milli þegar 

klipið er í bandið? 

 Fyrir kennara: Hljóðið breytist í 

titring sem ber það yfir í hina 

dósina. Dósin breytir titringnum 

svo aftur í hljóð. Þessi titringur er 

hljóðbylgjur. 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að hindra hljóðið með því að klípa 

í bandið. 

 Fleiri geta hlustað ef annað sett af 

dósasímum er tengt við bandið. Böndin 

þurfa að vefjast saman á samskeitunum og 

mynda kross. 

 

Framkvæmd: 

1. Kennari neglir lítið gat í miðjan 

botninn á báðum dósunum. Eldri 

nemendur geta prófað sjálfir að 

gata.  

2. Þræða spottann í gegnum gatið og 

binda stóran hnút svo spottinn 

dragist ekki út. 

3. Lengd á milli dósanna ákveðin og 

klippt þar og spottinn bundinn í hina 

dósina.  

4. Strekkja bandið á milli dósanna vel, 

verður að hafa það mjög strekkt.  

5. Annar talar í dósina og hinn hlustar 

með því að leggja sína dós upp að 

eyranu á sér, gott er að halda fyrir 

hitt eyrað.  

6. Umræður. 

Heimild:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2013, bls. 54-55). 
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Kennslufræðileg markmið:  

 Að efla snerti skyn. 

 Að átta sig á orsök og afleiðingu. 

 Að læra um litablöndun.  

Gögn:  

 Kartöflumjöl. 

 Vatn (volgt/kalt). 

 Matarlitur. 

 Stór skál. 

 Glas/bolli. 

Aldur: 2+ 

Undirbúningur:   

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað haldið þið að gerist þegar við 

blöndum vatni út í? 

 Nú er þetta gult, hvað gerist ef við 

blöndum bláum við? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Ef nemendur fara hratt ofan í slímið 

harðnar það en ef farið er rólega í það 

breytist ekki form þess. Hægt er að 

rannsaka þetta og ræða með eldri 

nemendum. Hægt er að dýpka 

umræður hér. 

 

Framkvæmd: 

1. Kennari setur kartöflumjöl í 

bolla/glas. 

2. Nemendur hella úr bolla/glasi í 

skálina. 

3. Kennari bætir hægt og rólega vatni 

út í og nemendur hræra hægt og 

rólega þangað til áferðin verður 

meðalþykk og slímkennd (gæta 

þarf að setja ekki of mikið af vatni. 

Matarliturinn á eftir að bætast við).  

4. Matarlit bætt út í. Sniðugt er þó að 

bíða aðeins með það þangað til 

nemendur hafa leikið sér með 

blönduna í smá stund. Bæta þá 

öðrum lit við og ræða litablöndun. 

5. Kennari sýnir nemendum hvernig 

slímið harðnar þegar það er kreist. 

6. Umræður. 

Útfærsla fyrir eldri nemendur: Framkvæmd 

í stað 5. skrefs. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að læra hvað gerist þegar eldgos á sér 

stað. 

Gögn: 

 Stóra skál. 

 Glas/krukka. 

 Hveiti. 

 Matarsódi. 

 Borðedik. 

 Matarlitur (helst rauður). 

 Tuskur. 

 Bakki til að framkvæma verkefnið á. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað haldið þið að gerist þegar við 

blöndum efnunum saman? 

 Af hverju? 

 Eru eldgos á Íslandi? 

 Þurfum við að hræðast eldgos? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

Framkvæmd: 

1. Glasið/krukkan sett á bakkann og 

hellt borðediki í það, u.þ.b. hálft 

glas/krukka. 

2. Tvær matskeiðar hveiti settar út í 

glasið/krukkuna. 

3. Blöndunni hrært saman. 

4. Matarlit bætt við hveitiblönduna. 

5. Blöndunni hrært saman. 

6. Glasið/krukkan sett í skálina. 

7. Matarsóda hellt rólega út í 

blönduna. 

8. Fylgst með hvað gerist. 

9. Umræður. 

Heimildir:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2013, bls. 70-71). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (sökkva/fljóta) 

 Að efla færni í samvinnu. 

Gögn: 

 Leirklumpur (gott að hafa nægan leir 

því erfitt getur verið að nota hann 

þegar hann er blautur). 

 Ýmislegt smádót, t.d. legokubbur, 

bréfaklemma, litur, strokleður, pasta 

og steinn. Einnig hægt að fara saman 

út og finna hluti í náttúrunni. 

 Skál með vatni í. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Af hverju sekkur leirkúlan? 

 Af hverju sekkur leirbáturinn ekki? 

 Af hverju flýtur legokubburinn? 

 Hvað var hægt að setja marga hluti í 

bátinn áður en hann sökk? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að setja fram tilgátu hversu 

mikið af smádóti er hægt að segja í 

leirbátinn þangað til hann sekkur. Í 

kjölfarið af því er tilgátan prófuð. 

Gaman að gera úr þessu leik, t.d. er 

hægt að búa til björgunarbát til að 

bjarga dótinu þegar leirbáturinn 

sekkur. 

 Nemendur geta búið til leirbátinn. 

Framkvæmd: 

1. Setja vatn í skál. 

2. Búa til kúlu úr leirnum. 

3. Setja leirkúluna í skálina. 

4. Ræða hvað gerðist. 

5. Nemendur bæta öðru smádóti í 

vatnið. 

6. Ræða hvað gerist. 

7. Taka allt dótið og leiri upp úr 

skálinni og þurrka vel. 

8. Kennari mótar leirbátinn og setur 

út á vatnið. 

9. Ræða hvað gerist. 

10. Bæta smádóti í leirbátinn. 

11. Umræður. 

Útfærsla fyrir eldri nemendur: Þessi 

útfærsla er framkvæmd á sama tíma og 

skref 8 og 9. 

Heimildir:  

(Ævar Þór Benediktsson, 2014, bls. 158-159). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (sökkva/fljóta og eðlismassi). 

 Að efla fínhreyfingar. 

Gögn: 

 Stórt glas/krukka. 

 Vatn. 

 Sýróp. 

 Matarolía. 

 Matarlitur (helst ekki gulur). 

 Ýmsir smáhlutir, t.d. legókubbur, 

korktappi, vínber, steinn og 

smápeningur.  

Aldur: 2,5+  

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Af hverju blandast vökvinn ekki 

saman? 

 Af hverju fer vatnið undir olíuna? 

 Af hverju haldast hlutirnir á 

mismunandi stöðum? 

 Hvað haldið þið að gerist ef við 

blöndum öðrum vökva við, t.d. mjólk? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Sýrópinu hellt í glasið/krukkuna, 

u.þ.b. ¼ af því.  

2. Svipuðu magni af olíu er hellt ofan 

á sýrópið.  

3. Smá vatn sett í annað glas og 1-2 

dropar af matarlit út í það. 

4. Vatninu hellt ofan á matarolíuna og 

beðið á meðan það skilur sig. 

5. Nú ætti vatnið að vera á milli olíu 

og sýróps. Ræða það sem gerst 

hefur.  

6. Smáhlutum sleppt ofan í 

glasið/krukkuna, einum í einu og 

kannað hversu djúpt þeir sökkva. 

7. Umræður. 

Heimildir:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2014, bls. 28-29). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla færni í samvinnu. 

 Að læra um litablöndun. 

 Að efla skynjun. 

Gögn:  

 Ljósaborð. 

Framkvæmd 1: 

 Litað plexígler. 

 Gegnsær efniviður, t.d. lok af 

skyrdollum og annar litaður efniviður. 

Framkvæmd 2: 

 Glært plast, t.d. matarfilmu eða 

bókaplast. 

 Fingramálning. 

 Blöð eða léreftsefni. 

 Nóg af tuskum. 

Aldur: 2+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað gerist þegar við blöndum 

þessum litum saman? 

 Hvað haldið þið að gerist þegar við 

leggjum blaðið ofan á málninguna á 

borðinu? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að nota ljósaborðið til að 

draga upp myndir og leyfa nemendur 

að mála/lita þær.  

 Þetta verkefni er þó áhugavert fyrir 

hvaða aldur sem er. 

Framkvæmd: 

Hér eru tvær mismunandi ferðir í vinnu 

með ljósaborð. Gaman er að vinna þau í 

herbergi með slökkt ljós. 

1. Kennari býður nemendur upp á 

ýmiss konar efnivið sem gaman er 

að nota á ljósaborði. Sem dæmi má 

nefna litað plexígler og skoða 

hvernig ljósið kemur í gegnum það. 

Einnig er hægt að nota glös, spjöld, 

skálar og ýmislegt sem gaman er að 

upplifa í gegnum ljós. Kennari er 

virkur í að hvetja nemendur til 

umræðna á meðan verkefninu 

stendur. 

2. Kennari setur plastið yfir 

ljósaborðið og passar að loka fyrir 

samskeiti. Því næst setur hann 

nokkrar slettur af málningu hér og 

þar á plastið, gott er að gera þetta í 

samráði við nemendur. Hægt er að 

huga að litablöndun á þessu stigi. 

Nemendur leika sér með 

málninguna og er stimplað með 

blöðum eða léreftsefni til að búa til 

listaverk. Fyrir fallegri útkomu er 

gott að stimpla í miðju ferlinu.  

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (ljós, skuggar og stórt/lítið). 

 Að efla skynjun. 

Gögn: 

 Myndvarpi. 

 Stór hvítur veggur/tjald. 

 Ýmsir smáhlutir helst í mismunandi 

formum. T.d. peningur, hringur, 

plastdýr, ferna, glerkúlur, legókubbur 

og pasta. 

 Einnig er hægt að láta nemendur 

klippa út ýmis form til að leggja á 

myndvarpann. 

 Vatn í flösku, bæði litað og glært.  

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Af hverju kemur skuggi? 

 Af hverju eru sumir myndirnar á 

veggnum svartir og aðrar í lit? 

 Af hverju kemur öðruvísi skuggi af 

flöskunni en öðru efnivið? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

Framkvæmd: 

1. Kennari ræðir um ljós og skugga við 

nemendur. 

2. Nemendur prófa sig áfram með 

eigin hendur á myndvarpanum og 

ræða spurningar sem vakna. 

3. Kennari býður nemendum að leika 

sér með hina ýmsu hluti á 

myndvarpanum.  

4. Umræður. Hægt að syngja, t.d. Ég á 

lítinn skrítinn skugga. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (stöðurafmagn). 

Gögn: 

 Blöðrur. 

 Ullarvettlingur. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvernig getum við fest blöðruna við 

vegginn án þess að hafa lím? 

 Af hverju festist blaðran við vegg eftir 

að henni var nuddað við ullarvettling 

eða hár? 

 Af hverju festist blaðran ekki við vegg 

eftir að henni var nuddað gólfið? 

 Hvað gerist ef við nuddum blöðru við 

xxx? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Kennari blæs upp jafn margar 

blöðrur og nemendurnir. 

2. Blöðrum er nuddað við 

mismunandi yfirborð, t.d. gólf, 

veggi, mottur, borð, hár, maga og 

ullarvettling. 

3. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

Gögn: 

Aldur:  

Undirbúningur: 

Umræður: 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

Framkvæmd: 

Heimildir: 

Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að læra um litablöndun. 

 Að efla þolinmæði. 

Gögn:  

 5 glær glös/krukkur 

 Eldhúspappír. 

 Vatn. 

 Matarlitir. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvernig komum við vatni yfir í tómu 

glösin án þess að hella því? 

 Getur pappír drukkið vatn? 

 Afhverju er kominn grænn litur í eitt 

glasið? Settum við grænan í eitthvert 

glas í byrjun? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að bæta við fleiri glösum. 

Framkvæmd: 

1. Raða glösunum í röð. 

2. Vatn sett í annað hvert glas, u.þ.b. 

hálft. 

3. Matarlitur settur út í vatnið. Gott að 

setja liti sem blandast fallega saman 

næst hver öðrum, t.d. rauðan - tómt 

glas - gulan - tómt glas - bláan.  

4. Þrjár arkir af eldhúspappír brotnar 

saman langsum þannig að þær séu 

fjórfaldar. Hver örk brotin í miðju og 

sett eins og V á hvolfi ofan í glösin 

þannig að annar endinn sé í tómu 

glasi og hinn í fullu.  

5.  Bréfin sett ofan í glösin þannig að 

eitt bréf fari ofan í tvö glös. Þetta er 

gert þannig að öll glösin tengist.  

6. Beðið í u.þ.b. 20 mínútur. 

7. Eftir þann tíma er vatn komið í 

glösin sem voru tóm og litirnir hafa 

blandast. 

8. Umræður.  

Heimildir: Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla færni í samvinnu. 

 Að efla þolinmæði. 

 Að efla lýðræðisleg vinnubrögð. 

 Að læra um orsök og afleiðingar. 

 Að efla skipulagshæfni.  

Gögn:  

 Rör í ýmsum stærðum, t.d. 

pípulagningarör og gosflöskur sem er 

búið að skera niður. 

 Gólflistar/mjóar rennur. 

 Einingakubbar og plötur. 

 Kúlur. 

 Málningarlímband. 

 Fata/dallur til að grípa kúluna á 

endastöð. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. Gæti þurft mikið 

gólfpláss. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað þarf að passa þegar verið er að 

gera kúlubraut? 

 Af hverju fór kúlan út af? 

 Getum við tengt saman tvær eða fleiri 

kúlubrautir? 

 Á hvaða stöðum þarf að styrkja 

brautina sérstaklega? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Tengja saman tvær eða fleiri 

kúlubrautir. 

Framkvæmd: 

1. Rætt um kúlubrautir, hver er 

tilgangurinn með þeim. 

2. Hugmyndavinna, t.d. er hægt að 

teikna brautina upp. 

3. Brautin byggð. Ekki er hægt að 

skipuleggja allt áður en hafist er 

handa. Í þessu skrefi komast 

nemendur að því hverju þarf að 

breyta og bæta og því mikilvægt að 

kennarinn hvetji þá áfram og 

aðstoði í lausnaleit sinni. 

4. Umræður. 

Útfærsla fyrir eldri nemendur: Hóparnir 

tengja saman brautir sínar að loknu 3. stigi. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla samvinnu. 

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: Að 

kynnast tækninni og að hægt sé að 

taka sköpunina lengra, sbr. 

myndband. 

Gögn: 

 Einingakubbar. 

 Málningarlímband. 

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

myndavél/spjaldtölva og 

myndbandsforrit. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað ætli við getum gert háa 

byggingu? 

 Hverju þurfum við að huga að svo hún 

haldist stöðug? 

 Er skugginn eins og byggingin? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Nemendur búa til byggingu úr 

einingakubbum og gera síðan stop 

motion myndband. Þegar því er lokið 

eru myndirnar settar í 

myndbandsforrit (í tölvu eða 

spjaldtölvu) og raðað afturábak og 

settar fram í myndbandsformi.  

 Hægt er að finna flottar byggingar á 

netinu og leyfa nemendum að skapa 

þær með einingakubbum. 

Framkvæmd: 

1. Nemendum boðið að byggja úr 

kubbunum. 

2. Hægt er að lýsa á bygginguna og 

skoða skugga hennar. 

Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

1. Nemendur búa til byggingu úr 

einingakubbum. 

2. Byggingin er tekin niður og myndir 

teknar reglulega í ferlinu (sniðugt 

að taka 1-2 kubba í einu). Gott er 

að taka myndirnar frá sama 

sjónarhorni, t.d. með því að nota 

þrífót. 

3. Myndirnar settar í tölvu eða 

smáforrit í spjaldtölvu. 

4. Myndum raðað í öfuga tímaröð í 

myndvinnsluforriti og breytt í 

myndband. 

5. Sýna árangur. 

6. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla félagsfærni. 

 Að efla lýðræðisleg vinnubrögð. 

 Að efla grófhreyfingar. 

Gögn: 

 Vaxlitir. 

 Blöð. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur:  

 Kennarinn fer út með nemendum og 

finnur áhugaverðan stað sem hentar 

vel til umræðna.  

 Í göngutúrnum er einnig stoppað hjá 

tré. 

Umræður: 

 Er eitthvað í umhverfinu sem vekur 

áhuga ykkar? 

 Hvað sjáum við mörg xxx? 

 Sjáið þið eitthvað sem er xxx? (t.d. 

litur) 

 Við skulum finna mismunandi form í 

umhverfinu, t.d. hringi. 

 Almennar umræður um umhverfið. 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Kennarinn býr til leik úr umhverfinu 

og formunum sem þar er að finna.  

Framkvæmd: 

1. Kennari og nemendur fara í 

göngutúr og finna áhugaverðan 

stað sem hentar til umræðna. 

2. Ræðir um þau ýmsu form/hluti sem 

sjást í umhverfinu. T.d. er hægt að 

telja rauð húsþök, tré, bláa bíla o.fl. 

Einnig er hægt að finna hluti sem 

eru í hinum ýmsu formum eða 

flokkum, t.d. allt sem er hringlaga, 

allt sem er lifandi eða allt sem er 

blátt o.s.frv. 

3. Stoppað hjá tré. Blað lagt upp að 

berkinum og hlið vaxlitsins nuddað 

við blaðið þar til myndast munstur. 

Útfærsla fyrir eldri nemendur:  

1. Kennari og nemendur finna 

áhugaverðan stað. 

2. Finna hluti/fyrirbæri í umhverfinu 

sem eru eins/svipuð í laginu og 

ákveðin form, t.d. eitt sem líkist 

ferhyrning, eitt þríhyrning, eitt 

hring og eitt sívalning. 

3. Hlutirnir eru kynntir fyrir öllum 

hópnum. 

4. Kennari kallar upp formið og 

nemendur hlaupa að hlutnum sem 

því tengist. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla samvinnu. 

Gögn:  

 Blöðrur. 

 ½ líters flaska. 

 Borðedik. 

 Matarsódi. 

 Trekt. 

 Skeið. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Getur blaðra blásist upp án þess að 

við notum munninn? 

 Hvernig blést blaðran upp? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur 

Framkvæmd: 

1. Kennari hellir borðediki í u.þ.b. 

hálfa flöskuna. 

2. Ein blaðra sett á endann á trekt. 

3. U.þ.b. 2 matskeiðum matarsóda 

hellt ofan í blöðruna. 

4. Blaðran tekin af trektinni og sett á 

flöskuna. Passa þarf að enginn 

matarsódi fari í flöskuna á meðan. 

5. Þegar blaðran er komin á er 

matarsódanum hellt ofan í flöskuna 

og blaðran blæst upp (passa sig að 

halda vel í flöskuna og utan um 

flöskuhálsinn). 

6. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við.  
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (hratt/hægt). 

 Að efla grófhreyfingar. 

Gögn:  

 Vatnsblöðrur, eða litlir glærir 

plastpokar ef ekki eru til blöðrur. 

 Vatn. 

 Stóll. 

 Stór bali. 

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

málning.  

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. Þarf að vera þannig 

að hægt sé að kasta blöðrunum úr 

hæð t.d. af svölum eða klifurkastala. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað gerist þegar að vatnsblöðru er 

sleppt úr mikilli hæð og af hverju? 

 Ef henni er sleppt hátt uppi, fara þá 

sletturnar lengra eða styttra? 

 Af hverju skiptir máli úr hvaða hæð 

vatnsblöðrunni er sleppt? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Nemendur fylla blöðrurnar sjálfir.  

 Hægt að bæta málningu inn í 

blöðrurnar (áður en vatnið er sett í). 

 Hægt að mæla nákvæmar hversu 

langt sletturnar fara frá 

lendingarpunkti. 

Framkvæmd: 

1. Kennari fyllir blöðrur af vatni og 

safnar þeim saman í bala.  

2. Farið er á þann stað sem 

blöðrunum er kastað frá. Kennari 

metur aðstæður staðsetningar t.d. 

ef nemendur standa uppi í 

klifurgrind er betra að kennari sé 

niðri og rétti þeim blöðrurnar en ef 

hægt er að vera á svölum eru allir 

saman þar. 

3. Blöðrunum er kastað niður og 

nemendur kanna muninn á því 

þegar blöðrunni er kastað úr mikilli 

hæð, miðlungs hæð eins og þegar 

þeir standa uppi á stól og þegar 

þeir standa á jörðinni.  

4. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (hraði). 

 Að efla fínhreyfingar. 

 Að efla færni í samvinnu. 

Gögn:  

 Blaðra. 

 Band. 

 Límband. 

 Sogrör. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur:  

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Getum við látið blöðru hreyfast án 

þess að halda í hana? 

 Hvað gerist ef blaðran er ekki á rörinu 

á bandinu? 

 Hvað gerist ef bandið er ekki nægilega 

strekkt? 

 Hvað þarf að gera til að blaðran 

komist sem lengst? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Hægt er að gera keppni úr þessu 

verkefni með því að strengja tvö eða 

fleiri bönd hlið við hlið og sú blaðra 

sem fer lengst vinnur. 

Framkvæmd: 

1. Setja rör upp á band. 

2. Strengja band milli tveggja hluta 

t.d. veggja herbergi. 

3. Blása upp blöðru. Einn nemandi 

heldur fyrir stútinn á meðan 

kennari límir blöðruna á rörið.  

4. Blöðrunni sleppt. Hægt að gera 

samanburð þar sem blaðran er ekki 

föst og þar sem bandið er ekki 

nægilega strekkt. 

5. Umræður. 

Heimildir:  

(Ardley, 1992, bls. 28-29) 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að öðlast þekkingu um eldgos og að 

þau geti verið á mismunandi stöðum, 

t.d. í jökli. 

Gögn: 

 Snjór/sandur. 

 Flaska/glas/krukka. 

 Borðedik. 

 1-2 matskeiðar uppþvottalögur. 

 Matarsódi. 

 Matarlitur, helst rauður. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað haldið þið að gerist þegar við 

blöndum efnunum saman? 

o Af hverju? 

 Eru eldgos á Íslandi? 

 Þurfum við að hræðast eldgos? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

 

Framkvæmd: 

1. Nemendur búa til fjall úr snjó eða 

sandi. 

2. Matarsódi, uppþvottalögur og 

matarlitur settur ofan í 

flöskuna/glasið/krukkuna. 

3. Búin til hola ofan í fjallið og 

flaskan/glasið/krukkan sett ofan í. 

4. Borðediki hellt rólega ofan í 

flöskuna/glasið/krukkuna. 

5. Horft á eldgosið. 

6. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (ljós og skuggar). 

 Að öðlast grunnþekkingu um stjörnur. 

Gögn: 

 Sívalt box t.d. skyrdolla eða 

rúsínudallur. 

 Nagli. 

 Hamar. 

 Vasaljós. 

 Herbergi þar sem hægt er að hafa 

algjört myrkur. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað gerist ef við lýsum inn í dallinn? 

 Hvað gerist ef við lýsum inn í dallinn 

þegar komin eru á hann göt? 

 Hvað eru stjörnur? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

 

Framkvæmd: 

1. Kringlótta boxið gatað. Gera mörg 

göt á hliðum og botn. 

2. Herbergið myrkvað. 

3. Lýst með vasaljósi inn í boxið. 

4. Umræður. 

Heimildir: 

(Ævar Þór Benediksson, 2014, bls. 126-127). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að öðlast þekkingu um hvernig 

lífverur náttúrunnar vernda sig frá 

ýmsum umhverfisáhrifum. 

Gögn:  

 Nokkrir könglar. 

 Skál. 

 Vatn. 

 Klukka. 

Aldur: 2,5+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað haldið þið að gerist ef við setjum 

köngul í vatn?  

 Haldið þið að hann breytist? 

 Hvers vegna lokaðist könglullinn? 

o Fyrir kennara: Hann er að 

verja sig. 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Skálin fyllt af vatni. 

2. Einn köngull settur í vatnið.  

3. Beðið í u.þ.b. 10 mínútur. 

4. Köngullinn í vatninu borinn saman 

við þurran köngul. 

5. Umræður. 

Heimildir:  

(Ævar Þór Benediktsson, 2014, bls. 148-149). 
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Kennslufræðileg markmið:  

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

Gögn:  

 Kerti t.d. afmæliskerti. 

 Kennaratyggjó til að festa kertið. 

 Matarsódi. 

 Edik. 

 Eldspýta. 

 Skál sem er dýpri en hæðin á en 

kertinu. 

Aldur: 3+ 

Undirbúningur:  

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður:  

 Hvað gerðist? Hvert fór eldurinn? 

 Vitið þið um einhverjar aðrar leiðir til 

að slökkva á kerti? 

 Ræða um eldinn.  

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

Framkvæmd:  

1. Ræða um hættur elds.  

2. Festa kertið í botninn á skálinni. 

3. Matarsóda dreift í kringum kertið, 

nokkuð þykkt lag. 

4. Kennari kveikir á kertinu. 

5. Edikinu hellt yfir matarsódann. 

6. Fylgst með hvað gerist. 

7. Umræður. 

Heimildir:  

(Ardley, 1993, bls. 20-21). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um endurvarp ljóss, hvernig 

skuggar myndast. 

 Að efla lýðræðisleg vinnubrögð. 

 Að efla félagsfærni. 

 Að æfa framkomu. 

 Að efla hæfni í sögugerð. 

 Að efla gróf- og fínhreyfingar. 

Gögn:  

 Hvítt tjald. 

 Myndvarpi og/eða einhvers konar 

ljós/lampi t.d. skrifborðslampi, 

leslampi eða vasaljós. 

  Ýmiss konar smádót, t.d. plastdýr, lok 

af skyrdós (lituð sem sést í gegnum), 

steinar og leir.  

 Útfærsla fyrir eldri nemendur: 

Grillpinnar eða íspinnaspýtur, 

pappaspjöld, málning eða litir og lím 

Aldur: 3+ 

Undirbúningur:  

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina. 

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Í upphafi ræða saman um skugga og 

hvernig þeir myndast.  

 Hvað gerist ef við færum ljósið 

nær/fjær? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Eldri nemendur geta skapað sínar 

eigin persónur með því að klippa þær 

út úr pappa og líma á prik. Gott er að 

hafa þær tvöfaldar þ.e. báðum megin 

á prikinu. 

 

Framkvæmd: 

1. Nemendur búa til sögu í 

sameiningu. Yngstu nemendurnir 

útfært sögur sem þeir þekkja vel. 

2. Kennari hengir upp tjaldið þannig 

að það sé sem sléttast. 

3. Nemendur prófa sig áfram og finna 

út hvernig ljós þeir vilja nota og 

hvar þeir vilja staðsetja það. Einnig 

fá þeir ýmiss konar smádót til að 

átta sig á skuggum þess. Þetta gæti 

krafist mikillar aðstoðar kennara.  

4. Nemendur velja sér leikmuni til að 

skapa umhverfi (hægt er að búa 

það til með því að leggja 

leikmunina á myndvarpann eða 

líma á tjaldið). 

5. Nemendur velja sér persónur.  

6. Nemendur æfa söguna, rannsaka 

hvernig skuggarnir virka og ákveða 

hlutverk. 

7. Nemendur leika söguna. 

Skemmtilegt getur verið að sýna 

öðrum nemendum.  

Útfærsla fyrir eldri nemendur: Þessi 

útfærsla er framkvæmd á sama tíma og 

skref nr. 5. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta (endurkast ljóss). 

 Að efla færni í samvinnu. 

Gögn: 

 2 lítra gosflaska. 

 Þykkur svartur pappír. 

 Vasaljós eða leysibendill. 

 Límband. 

 Bolli. 

 Vatn. 

 Nagli/hnífur. 

 Herbergi þar sem hafa algjört myrkur. 

Aldur: 4+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Er hægt að beygja ljós? 

 Hvað haldið þið að gerist þegar kveikt 

er á vasaljósinu og lýst í gegnum gatið 

á pappírnum? 

 Af hverju beygist ljósið? 

 Hvað ef götin væru ekki beint hvort á 

móti hvoru öðru, hvað myndir þá 

gerast? 

 Hvað ef það væri ekki pappír? 

 Kemst ljósið alla leið niður á gólf? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Kennari gerir gat á miðja flöskuna, 

ekki of stórt. 

2. Pappírinn festur utan á flöskuna 

beint á móti gatinu.  

3. Kennarinn gerir gat á pappírinn svo 

það sé beint á móti hinu gatinu. 

4. Flaskan fyllt af vatnið. Passa að 

setja fingur fyrir gatið svo ekki út.  

5. Ljósin slökkt. 

6. Kveikja á vasaljósinu og lýsa í 

gegnum gatið á pappírnum. 

7. Sleppa fingrinum frá gatinu á 

flöskunni og setja lófann/bolla 

undir bununa sem kemur þar út.  

8. Bollinn tekinn undan bununni og 

séð hvað gerist þegar hún fer alla 

leið niður á gólf.  

9. Umræður. 

Heimildir:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2014, bls. 40-41). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að öðlast þekkingu um eldgos og að 

þau geti verið á mismunandi stöðum, 

t.d. neðansjávar. 

 Að efla færni í samvinnu. 

 Að efla fínhreyfingar. 

Gögn:  

 Stór glær skál/krukka. 

 Lítil glær flaska/krukka. Þarf að 

komast auðveldlega fyrir í stærri 

skálinni/krukkunni. 

 Matarlitur. 

 Band. 

 Heitt vatn. 

 Kalt vatn. 

Aldur: 4+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað haldið þið að gerist þegar við 

blöndum efnunum saman? 

o Af hverju? 

 Eru eldgos á Íslandi? 

 Þurfum við að hræðast eldgos? 

 Sjáum við þegar eldgos verður 

neðansjávar? Af hverju? Af hverju 

ekki? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

 

Framkvæmd: 

1. Kalt vatn er sett í stóru 

skálina/krukkuna. 

2. Spotti hnýttur utan um hálsinn á 

flöskunni/krukkunni svo hægt sé að 

láta síga ofan í stærri 

skálina/krukkuna. 

3. Flaskan/krukkan fyllt af heitu vatni 

og 1-2 dropum af matarlit. 

4. Flaskan/krukkan með heita vatninu 

er látin síga varlega ofan í stóru 

skálina/krukkuna með kalda 

vatninu.  

5. Fylgjast með neðansjávareldgosinu. 

6. Umræður. 

Heimildir:  

(Vilhelm Anton Jónsson, 2014, bls. 44-45). 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

Gögn: 

 Glas/krukka. 

 Vatn. 

 Matarsódi. 

 Borðedik. 

 Rúsinur. 

 Vínber/pasta til samanburðar. 

Aldur: 4+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Hvað gera rúsínurnar? 

 Afhverju dansa þær? 

o Fyrir kennara: Rúsínurnar eru 

með ójafnt yfirborð og í 

vatninu eru loftbólur sem 

safnast utan á þær og þá 

fljóta þær. Loftbólurnar 

springa þegar þær færast ofar 

og þá sökkva þær aftur. 

 Er hægt að láta fleiri hluti dansa? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

 

Framkvæmd: 

1. Tvö glös/krukkur fylltar til hálfs af 

vatni. 

2. Ein matskeið edik sett út í annað 

glasið/krukkuna. 

3. Þrjár matskeiðar af matarsóda 

settar út í glasið/krukkuna þar sem 

edikið er, ein í einu og hrært vel á 

milli. Passa að ekki gjósi upp úr. 

4. Nokkrar rúsínur settar í hvort 

glas/krukku til að fá samanburð. 

5. Umræður. 

Heimildir:  

Á ekki við. 
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Kennslufræðileg markmið: 

 Að læra um mismunandi eiginleika 

hluta. 

 Að efla færni í samvinnu. 

Gögn: 

 1 ½ líters plastflaska á nemanda. 

 Mjóar spítur t.d. íspinnaspítur. 

 Vatnshelt límband/teip. 

 Sulluakar/stór pollur. 

Aldur: 4+ 

Undirbúningur: 

 Finna staðsetningu fyrir 

framkvæmdina.  

 Ná í gögn – nemendur geta tekið þátt 

í þessu skrefi. 

Umræður: 

 Haldið þið að flekinn sökkvi eða fljóti? 

 Af hverju flýtur flekinn? 

 Getum við boðið einhverjum í siglingu 

á flekanum eða sekkur hann ef 

eitthvað er sett ofan á hann?  

 Ef siglt er á polli er hægt að spinna 

ýmsar umræður út frá því t.d. hvernig 

myndast pollarnir? 

Tillögur að útfærslum fyrir eldri nemendur: 

 Þessi tilraun þarfnast ekki annarrar 

útfærslu fyrir eldri nemendur. 

Framkvæmd: 

1. Kennari aðstoðar nemendur við að 

skera flöskuna í helminga, langsum. 

2. U.þ.b. 5 spítum raðað hlið við hlið á 

boð með jöfnu millibili. 

3. Flöskuhelmingarnir settir hlið við 

hlið ofan á spíturnar með sléttu 

hliðina niður. 

4. Flaskan límd við spýturnar.  

5. Fylla sullukar af vatni eða fara í 

gönguferð og finna stóran poll sem 

er nægilega djúpur svo flekarnir 

strandi ekki. 

6. Flekinn settur á flot. 

7. Umræður. 

Heimildir: 

Á ekki við.  
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7.0. Umræður 

Niðurstaðan er námsefni í formi handbókar. Markmið hennar er veita einfalt og aðgengilegt 

hjálparefni á sviði náttúruvísinda fyrir yngstu nemendur leikskólans. Einnig er markmið hennar 

að draga úr óöryggi kennara á sviði náttúruvísindakennslu. Kennarar, leiðbeinendur og þeir 

sem leysa þá af, geta nýtt sér handbókina og lagt verkefni fyrir nemendur með skýrum 

kennslufræðilegum markmiðum. Leiðbeinendur og annað starfsfólk sem ekki hefur lokið við 

kennaramenntun getur verið öruggt um að markmið kennslunnar henti vel inn í starf 

leikskólans og haft þau að leiðarljósi í gegnum verkefnavinnuna. Mikilvægt er að í lok kennslu 

sé ígrundað hvort kennslan hafi skilað tilætluðum árangri, hvað fór vel og hvað hefði mátt fara 

betur. 

Nám á sviði náttúruvísinda á að vera stór partur af námi í leikskóla en sú virðist oft ekki 

vera raunin. Kennarar virðast oft hræðast slíka kennslu og telja höfundar það vera vegna þess 

hversu flókin hún hljómar. Margir virðast halda að náttúruvísindakennsla eigi einungis heima 

í grunn- og framhaldsskólum. En slík kennsla á ekki einungis heima inni á rannsóknar- og 

tilraunastofum og snýst ekki alltaf um flókin fræði og orðaforða. Hún snýst um að vekja 

undrun og áhuga nemenda og hvetja til áframhaldandi rannsókna þeirra. Börn eru flest 

rannsakendur í eðli sínu og eru sífellt að gera nýjar uppgötvanir. Þannig fléttast 

náttúruvísindanám ósjálfrátt inn í daglegar athafnir og leik nemenda. Með því læra nemendur 

ýmsa þætti tengda náttúruvísindum upp á eigin spýtur og ef kennarar þeirra eru meðvitaðir 

um það nám sem fer fram geta þeir stutt við það á margvíslegan hátt. Kennarar geta nýtt sér 

skráningar til að skipuleggja kennsluna. Þeir skrá hjá sér hvað vekur áhuga nemenda og nýta 

það til að styðja við leik þeirra. Reynsla höfunda er sú að kennarar mættu stundum vera meira 

vakandi yfir því sem gerist í leik nemenda og ekki láta stoppa sig þótt eitthvað virðist vera 

flókið í framkvæmd (Pound, 2005, bls. 73-74; Wilson, 2000, bls. 23-24; Kristín Norðdahl, 2013, 

bls. 124-125). 

 Kennarar ættu að vera iðnir við að setja sig í spor nemenda sinna og miða kennslu út 

frá þeirra sjónarhorni og áhuga. Markmiðin í handbókinni eru skýr og hægt er að flétta þau öll 

inn í leik og rannsóknir nemenda, t.d. ef kennari heyrir nemendur ræða um eldgos getur hann 

nýtt sér það og boðið þeim að gera sjálf eldgos. Þannig tengir kennari áhuga nemenda við 

reynslu og því verður námið eftirminnilegra. Reynsla höfunda er sú að oft sé ekki farið nógu 

langt með verkefni innan leikskóla og skorti því ígrundun. Samkvæmt Dewey skilar reynsla 
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nemenda ekki nógu miklu til þeirra sé hún ekki rædd eftir á. Með því skilja nemendur orsök 

og afleiðingu gjörða sinna. Mikilvægt er því að kennarar leggi áherslu á ígrundun að 

rannsóknum loknum, og í öllu rannsóknarferlinu, til að námið skili sem mestu til nemenda. 

Ekkert verkefnanna krefst mikils undirbúnings og er í raun hægt að grípa í hvenær sem er 

(Hendrick og Weissman, 2007, bls. 2-3; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57-59; Ólafur Páll 

Jónsson, 2010, bls. 20).  

 Kennarar geta skipulagt kennsluna á þann hátt að hún reyni á fjölbreytta hæfni og þar 

sem nemendur eru sterkir á ólíkum sviðum geti þeir hjálpað hver öðrum. Þannig styrkist 

sjálfstraust þeirra og þeir læra enn meira í leiðinni. Vinna sem þessi samræmist kenningum 

Vygotskys um svæði mögulegs þroska en kennarar þurfa að vera meðvitaðir um getu 

nemenda sinna. Við val verkefna í handbókinni þurfa kennarar  að hugsa verkefnið og útfæra 

eftir þeim nemendahóp sem vinna á með. Þeir þurfa t.d. að hugleiða þátttöku kennara, stöðu 

nemendahóps og hvernig þessir þættir vinna í sameiningu á svæði mögulegs þroska að lausn 

verkefna (Pound, 2005, bls. 40-41). 

Nemendur byggja allt nám sitt á fyrri reynslu en ekki er þar með sagt að það þurfi að 

tengjast sama viðfangsefni. Að mati höfunda er dagskipulag leikskóla oft og tíðum orðið of 

þétt og lítið rými til að grípa tækifærin þegar spurningar vakna hjá nemendum. Með þéttu 

skipulagi er átt við minni samþættingu og meiri kennslu í anda grunnskólans t.d. ákveðnar 

málörvunarstundir, lífsleiknistundir, stærðfræðitímar o.s.frv. Það myndi skila meiru til 

nemenda að samþætta námið og flétta það inn í leik eða rannsóknir þar sem nemendur eiga 

frumkvæðið, t.d. felst málörvun og félagsfærni í öllum samskiptum. Aðalnámskrá leikskóla er 

skipt niður í sex grunnþætti og virðast sumir þeirra stundum gleymast eða festast við ákveðin 

viðfangsefni. Grunnþættirnir eru háðir hver öðrum og ætti því ekki að skipuleggja skólastarfið 

of stíft heldur grípa þau tækifæri sem gefast til náms. Með því er hægt að kenna marga 

námsþætti í einu. Kennarar þurfa þó að vera vakandi fyrir því að kennt sé á sviðum allra 

grunnþáttanna og er gott að gera skráningar til að fylgjast með því hvort unnið sé eftir þeim 

öllum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15-16).  

Skráningar nýtast kennurum á fjölbreyttan hátt bæði til að fylgjast með hvort kennslan 

uppfylli kröfur aðalnámskrár leikskóla og hvort tilsettum markmiðum hafi verið náð. Þær geta 

einnig gefið kennurum góða yfirsýn um þroska nemenda og líðan (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 22). Ýmsar skráningar eru mögulegar en höfundar telja að ljósmyndaskráningar og 

persónulegar glósur kennara kallist vel á og sé því gott að gera hvort tveggja. Ljósmynda- og 
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uppeldisfræðilegar skráningar eru að mati höfunda góð verkfæri þar sem þær nýtast á 

fjölbreyttan hátt. Engin ein leið er þó sú eina rétta þegar kemur að skráningum og er því 

misjafnt hvað hentar hverju sinni.  

Út frá skráningum sínum vinna kennarar námsmat sem er gott verkfæri í skipulagningu 

áframhaldandi kennslu. Segja má að námsmat í leikskólum sé að miklu leyti byggt upp á símati 

þar sem frammistaða nemenda er metin jafnóðum. Þegar kennarar eru meðvitaðir um 

framfarir nemenda sinna vita þeir betur hvaða kröfur er hægt að setja á þá þegar þeir vinna 

að markmiðasetningu kennslunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, án bls.). Kennarar þurfa þó að 

huga að fleiri þáttum þegar þeir skipuleggja námið en í lýðræðislegu skólastarfi skiptir þátttaka 

nemenda miklu máli. Nemendur eiga skilið viðurkenningu og ættu að finna að skoðanir þeirra 

séu virtar. Skoðun höfunda er að nemendur ættu að fá tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt og 

eiga þátt í skipulagningu þess. Með þátttöku nemenda í skipulagningu telja höfundar að áhugi 

nemenda komi til með að aukast og að hlustað sé á hugmyndir þeirra.  

Líkt og Dewey lagði Malaguzzi áherslu á að öll samskipti og samfélag nemenda 

einkennist af lýðræði og einn hluti þess er að ræða skoðanir sínar og kenningar. Með því læra 

nemendur að skoðanir geta verið ólíkar en samt sem áður átt rétt á sér. Þannig geta umræður 

skapast og sjá nemendur heiminn frá fleiri sjónarhornum en sínu eigin og við það getur orðið 

breyting á sýn þeirra. Í raun felst ákveðinn styrkleiki í að átta sig á því að eigin skoðanir hafi 

mögulega ekki átt við rök að styðjast og í kjölfar þess skipta um skoðun. Nemendur læra því 

að tjá hugmyndir, rannsaka og ígrunda þær og komast að sameiginlegri niðurstöðu (Guðrún 

Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013, bls. 6-7; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57-

59; Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 20; Kristín Dýrfjörð, 2006, án bls.). 

 Niðurstaða höfunda er sú að kennslu á sviði náttúruvísinda sé ekki gert nægilega hátt 

undir höfði í starfi leikskóla á Íslandi. Kennslan ætti einnig að vera sýnilegri og efniviður 

tengdur náttúruvísindum jafn sýnilegur og hver annar. Reynsla höfunda er að verkefni 

sérstaklega tengd náttúruvísindum séu aðeins dregin fram annað slagið en gleymist þess á 

milli þar sem nemendur hafi ekki greiðan aðgang að þeim efnivið sem verkefnunum fylgir. 

Vísindasmiðjur innan leikskólans eru góð leið til að gera náttúruvísindi sýnilegri nemendum. 

Ef vísindasmiðjan er færanleg er hún ekki eins sýnileg en hefur þó sína kosti þar sem t.d. hægt 

er að færa hana út í góðu veðri og þannig auka fjölbreytileika kennslunnar. Einnig þurfa 

kennarar að vera virkir í að grípa tækifærin þegar þau gefast t.d. ef þeir eða nemendur þeirra 

sjá eitthvað áhugavert í umhverfinu sem hægt er að fjalla um. Öll kennsla snýst um að 
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kennarar séu meðvitaðir um stöðu og nám nemenda sinna og grípi tækifærin þegar þau gefast 

og kenni þeim á fjölbreyttan hátt í gegnum leik og skemmtileg verkefni. Niðurstaðan sem lögð 

er fram í þessu verkefni er framlag höfunda til að bæta úr þeim skorti sem er á námsefni á 

sviði náttúruvísinda fyrir yngstu nemendur leikskóla. Höfundar vona að handbókin nýtist vel 

og veki athygli á náttúruvísindakennslu yngstu nemenda leikskólans.  
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8.0. Lokaorð 

Nokkuð ljóst er að stuðningur við forvitni og áhugahvöt nemenda er mikilvægur. Kennarar 

sem eru meðvitaðir um þessa þætti og iðnir við að grípa tækifærin geta kennt nemendum 

sínum mjög mikið í gegnum leik. Með því geta kennarar skapað jákvætt viðhorf gagnvart 

náttúruvísindum sem er að mati höfunda mjög mikilvægt fyrir áframhaldandi nám nemenda. 

Þekking á sviði náttúruvísinda og þeim vinnubrögðum sem þeim tengjast gagnast nemendum 

á fjölbreyttan hátt í framtíðinni. Ef nemendur fá tækfæri til að prófa sig áfram og læra út frá 

eigin upplifunum geta þeir byggt mikið á þeirri reynslu sem þeir öðlast. Að mati höfunda er of 

lítil áhersla á nám á sviði náttúruvísinda og oft virðast aðrar áherslur settar í forgang á kostnað 

þeirra. Það er synd því miklir möguleikar eru fyrir hendi til að samþætta ýmis konar kennslu 

en nám á sviði náttúruvísinda er auðvelt að flétta inn í daglegt starf og leik nemenda. 

Fjölbreytt verkefni er hægt að vinna með skemmtun, undrun og áhuga nemenda að leiðarljósi.  

Höfundar lögðu fram handbókina til að gera náttúruvísindum hærra undir höfði og 

einnig gera kennslufræðileg markmið á því sviði aðgengileg öllu starfsfólki leikskóla óháð 

menntun. Við gerð handbókarinnar kom höfundum mjög á óvart hversu lítið er til af efni með 

verkefnum sem henta yngstu nemendum leikskóla. Margar tilraunir og verkefni eru til sem 

gerð eru með eldri nemendur í huga og gert ráð fyrir að hægt sé að einfalda fyrir yngri 

nemendur. Höfundar sáu ekkert efni þar sem farið var hina leiðina, þ.e. verkefni sett fram á 

einfaldan hátt og bent á útfærslur fyrir eldri nemendur. Höfundar telja að það sé vegna þess 

að verkefni fyrir yngri nemendur eru einfaldari í framkvæmd. Margir telja því að auðveldara 

sé að einfalda flókin verkefni en að gera einföld verkefni meira krefjandi.  

Að mati höfunda er nauðsynlegt að hafa einfalt námsefni til taks svo að kennarar séu 

meðvitaðir um kennslufræðilegu markmiðin. Einnig gerir slíkt námsefni það að verkum að 

kennarar rekist ekki sífellt á hindranir af því að þeir hafi gleymt að hugsa fyrir einhverju í 

einföldun verkefnisins. Jafnt á yfir alla að ganga og er vandað námsefni og markvisst nám ekki 

síður mikilvægt í upphafi leikskólagöngunnar eins og á hærri skólastigum. Á það alveg jafn vel 

við um náttúruvísindi eins og aðrar námsgreinar. Það er því von höfunda að handbók sú sem 

hér er lögð fram muni eiga þátt í að auka aðgengi að námsefni fyrir yngstu börnin sem og að 

auka meðvitund og metnað kennara um náttúrufræðikennslu fyrir þennan aldurshóp  
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