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Útdráttur 

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til fullnustu B.Ed.-prófs í kennarafræðum við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri vorið 2019. Ritgerðin fjallar um sköpunarrými og nytsemi 

þess við leikskólastarf. Markmiðið með ritgerðinni er að vekja athygli á nytsemi sköpunarrýma 

við leikskóla efla þekkingu á hver hugmyndafræði sköpunarrýma er og hvernig sköpunarrými 

hafa verið notuð til að bæta leikskólastarfið.  Til að komast að niðurstöðu þá lítur höfundur á 

kröfur Aðalnámskrár leikskóla 2011 og laga um leikskóla á Íslandi um hvernig leikskólar eigi að 

starfa til þess að skapa viðmið um hvers konar kennsla er nytsamleg við leikskóla. Síðan er 

skoðað hvað sköpunarrými eru, saga þeirra, hugmyndafræði og hvernig sköpunarrými hafa verið 

nýtt áður fyrr við leikskóla á Íslandi og erlendis. Þetta er gert til þess að leggja grunninn að því 

hvernig sköpunarrými eru skipulögð, notuð og hvaða nytsemi þau kunna að hafa. Eftir það er 

litið á STEAM-nám, hvað í því felst, hver viðfangsefni STEAM eru og hvernig hægt er að nota 

það í skólastarfi og samrýma það sköpunarrými. Einnig verður fjallað ítarlega um nytsemi þess 

að nota sköpunarrými í samvinnu við STEAM-nám og litið á mögulega hagkvæmni þess að nota 

þessi tvö kerfi saman. Að lokum setur höfundur fram eigin skoðun á nytsemi sköpunarrýmis við 

leikskólastarf byggða á efni ritgerðarinnar. Þetta gerir hann með því að bera kröfur stjórnsýslu 

um starfsemi leikskóla saman við hugmyndafræði, starfsemi og rannsóknir á sköpunarrýmum. 

 

Abstract 

This Thesis is a 12 ECTS credit final assignment toward a B.Ed. degree in educational studies at 

the University of Akureyri spring 2019. The thesis is about makerspaces and the usefulness of it 

for kindergartens. The aim of the thesis is to draw attention to the usefulness of makerspaces at 

kindergartens and to promote knowledge about the ideology of makerspaces and how 

makerspaces have been used in kindergartens for the better. To get to a conclusion the writer 

looks at the demands of the national curriculum for kindergartens and at the kindergarten law in 

Iceland about how kindergartens should operate to create a benchmark for what is useful for 

kindergarten education. After that the thesis looks at what makerspaces are, its history, ideology 

and how makerspaces have been used in kindergartens in Iceland and abroad. This is done to 

create a baseline for how makerspaces are designed, used and the potential usefulness of them. 

Then the thesis looks at STEAM education, what that is, what are its subjects and how it can be 

used at schools and in combination with maker education. Also, there will be a detailed look at 

the usefulness of using makerspaces in combination with STEAM education and looked at the 

potential gain of using these two systems together. At the end the author brings forward his 

opinion on the usefulness of makerspaces based on the material from the thesis. He does this by 

comparing the administration demands on the operation of kindergartens t to the ideology, 

operation and research on makerspaces. 
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1. Inngangur 

 

Á þeim árum, sem ég hef stundað nám í kennslufræði við Háskólann á Akureyri, hefur það 

heillað mig hvernig börn læra. Ég hef dregist að námsleiðum sem byggja á því að börn geti læri 

sjálfstætt af þau fá til þess tækifæri og hallast að því að hlutverk kennara sé að skapa umhverfi 

sem bæði hvetur börn og leiðbeinir þeim í gegnum námið. Þess vegna ákvað ég að lokaritgerð 

mín skyldi taka fyrir sköpunarrými og nytsemi þess fyrir leikskólastarf.  

 

Sköpunarrými (e. makerspaces) eru gott dæmi um hvernig börn geta lært í gegnum umhverfið á 

fjölbreyttan og skapandi hátt og sem stuðlar samtímis að því að börn læri sjálfstætt. Hugmyndin 

á bak við sköpunarrými byggist á því að kenna nemendum að fást við ákveðin viðfangsefni í 

skipulögðu rými þar sem aðgangur er að fjölbreyttum opnum efnivið. Í sköpunarrými er 

nemendum frjálst að skapa það sem þeir vilja og hafa áhuga á svo framarlega sem efniviður og 

sköpunarrýmið leyfir. Sköpunarrými eru ekki til þess að kenna eitthvert eitt viðfangsefni heldur 

fer viðfangsefnið eftir skipulagi og áherslum þeirra sem hanna viðkomandi sköpunarrými á 

hverjum tíma og þeirra sem það sækja.  

 

Í ritgerðinni verður hugtakið sköpunarrými notað um það sem á ensku er kallað „makerspaces“  

Á íslensku eru notuð ýmis önnur hugtök eins og sköpunarsmiðjur og snillismiðjur; jafnvel má 

telja að vísindasmiðjur, eins og margir leikskólar setja þær upp, séu nátengdar sköpunarrýmum.  

 

Erfitt er að fjalla um sköpunarrými án þess að minnast á STEAM-menntun en áherslur STEAM 

og sköpunarrýma eru náskyldar og er mjög algengt að sköpunarrými séu hönnuð með STEAM-

menntun í huga. STEAM er ákveðin menntastefna sem leggur áherslu á ákveðinn flokk af 

viðfangsefnum og er orðið STEAM skammstöfun á þessum viðfangsefnum: science (vísindi), 

technology (tækni), engineering (verkfræði), arts (sköpun) og mathematics (stærðfræði). 

 

STEAM-menntun er í stuttu máli það að vísindi, tækni, verkfræði, sköpun og stærðfræði eru öll 

viðfangsefni sem eru nátengt hvert öðru og þekking á einu sviði styrkir þekkingu á öðru sviði. 

Sköpunarrými og STEAM eru nátengt þar sem þekking, sem myndast í sköpunarrými tengist 

mjög oft STEAM-viðfangsefnum og er algengt að sköpunarrými séu hönnuð með STEAM-

menntun í huga (Breiner og Jonson, 2012, bls. 3–5).  
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Í þessari ritgerð verður fjallað ítarlega um sköpunarrými, hvernig þau eru hönnuð og  

hugmyndafræði þeirra. Nefnd verða fjögur dæmi um hvernig sköpunarrými hafa heppnast bæði 

hérlendis og erlendis. Einnig verður gerð grein fyrir STEAM-námi og hvernig hægt er að tengja 

það sköpunarrýmum. Að lokum mun ég tengja saman umfjöllun um sköpunarrými og STEAM-

nám og setja fram mínar niðurstöður um nytsemi sköpunarrýma fyrir leikskólastarf. 
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2. Opinber tilmæli 

 

Til að geta réttlæt tilvist sköpunarrýma við leikskóla  má líta til Aðalnámskrár leikskóla 2011 og 

laga um leikskóla til þess að sjá hvort námsmöguleikar sköpunarrýma eigi við leikskólastarf 

hérlendis. Opinber tilmæli um hvernig leikskólar eiga að starfa gefa hverjum leikskóla svigrúm 

til þess að ákveða starfshætti leikskólans og hugmyndafræði hans svo lengi sem hann fylgir 

opinberum tilmælum. 

 

Það að starfa eftir ákveðinni hugmyndafræði ákvarðar í leikskólastarfinu að mínu mati ákveðið 

verklag og hugsunarhátt sem þarf að starfa eftir. Þetta getur ýtt undir það að starfsfólk á leikskóla 

ígrundi leikskólastarf meira, hvað er hægt að gera betur og hvort núverandi leikskólastarf stuðli 

að námi barna samkvæmt aðalnámskrá og lögum um leikskóla. 

 

2.1 Aðalnámskrá leikskóla 2011 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7–8) er er 

fjallað um hlutverk leikskóla og þar segir að hvert skólastig skuli stefna að fjölbreyttum 

viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi þarfir ólíkra einstaklinga og 

að stuðla að alhliða þroska nemenda sinna. 

 

Jafnframt er þar fjallað um fagmennsku kennara og segir þar að kennarar eigi ekki aðeins að 

miðla þekkingu til nemenda sinna heldur eigi hver kennari að veita nemendum sínum tækifæri til 

þess að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8).  

 

Aðalnámskrá allra skólastiga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011 , bls. 10–11) er reist á 

6 grunnþáttum menntunar, þ.e. læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, og loks sköpun.  Snúast þessir þættir um það að styrkja nemendur í að geta bjargað sér í 

samfélaginu og auka getu þeirra til að vinna með öðrum. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt 

skólastarf og eiga vinnubrögð, starfshættir og efnisval í kennslu að hverfast í kringum þá. 

 

Í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11–12) kemur fram að allir 

grunnþættir tengjast innbyrðis og eru háðir hver öðrum. Einnig kemur fram að þættirnir eru 

samverkandi og að þeir skapi heildarsýn um skólastarfið og markmið þess. Það er mismunandi 

hvernig innbyrðis tengsl eru á milli hinna ýmsu grunnþátta menntunar en fyrir þennan hluta 
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ritgerðarinnar mun ég einblína á grunnþáttinn sköpun þar sem hann tengist efni ritgerðarinnar 

mest að mínum dómi (en það þýðir ekki að hinir grunnþættir menntunar eigi ekki við 

sköpunarrými).  

 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær til allra hinna grunnþátta menntunar eins 

og áður hefur komið fram. Sköpun kemur fyrir í öllu námi og starfi þar sem sköpun byggir á 

meðfæddri forvitni einstaklings, athafnaþrá hans og frumkvæði. Nám með sköpun á sér stað 

þegar einstaklingur vinnur með áreiti sem það tengir við fyrri þekkingu og notar það til að skapa 

eitthvað nýtt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12).  

Menntun er þannig í raun sjálfssköpun þar sem upplýstur einstaklingur reynir að verða meira í 

dag heldur en hann var í gær. Kennsla með sköpun felst í að móta viðfangsefni, miðla því og 

skapa eitthvað nýtt eða öðruvísi en nemandinn hefur gert áður.  

 

Skilgreining á sköpun felur meðal annars í sér að geta séð fyrir hluti, sem hafa ekki verið 

skapaðir áður, og framkvæma þá. Áskorunin felst í að finna hugsanlegar lausnir til þess að geta 

skapað eða endurskapa hluti eða hugmyndir. Þetta getur krafist þess að einstaklingur hugsi út 

fyrir hefðbundnar reglur, mynstur eða kerfi ,sem hann er vanur, og getur hann þá skapað nýja sýn 

á fyrirbæri eða viðteknar hugmyndir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 2012, bls. 

16–17).  

 

Sköpun byggir einnig á gagnrýninni hugsun og á aðferðum sem geta opnað sífellt nýja 

möguleika fyrir nemandann. Þarna er sköpunarferlið jafnmikilvægt og afrakstur verksins þar sem 

það að skapa krefst þess að einstaklingur fari út fyrir mengi hins þekkta og þar með mun það 

auka þekkingu hans og leikni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). 

 

Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði. Sköpun á 

ekki aðeins að vera um það að skapa til þess að skapa heldur skal það einnig hafa gagnrýna 

hugsun þar sem nemandinn er alltaf að reyna finna eitthvað nytsamlegt fyrir sköpun sína og 

hagnýtingu þess, sköpun snýst fyrst og fremst um lausnir á viðfangsefnum og leit að nýjum 

möguleikum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). 

 

Sköpun – Rit um grunnþætti menntunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012, bls 18) fer dýpra í skilgreiningu á sköpun í skólastarfi.  Í ritinu stendur að 

margar skilgreiningar eru á hvað sköpun er og gefur ritið einfalda útskýringu á sköpun. Margir 

eru sammála því að sköpun snúist um að búa eitthvað frumlegt til, athafnir sem byggjast jafnt á 
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hugmyndaflugi eða ígrundun og því sem við gerum í verki; hvort sem það er að gera tilraunir, 

rannsaka byggingu laufblaðs eða að semja lagstúf. Svo lengi sem verkið hefur þýðingu eða gildi 

fyrir okkar nærumhverfi þá er hægt að líta á það sem skapandi. 

 

Ritið um sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls 19) fjallar einnig um sköpunarferlið. Almennt er talið að sköpunarferlið sé samsett úr 

tveimur þáttum. Einn þátturinn er að kanna eðli hluta og skoða tengsl, kalla fram marga 

möguleika, nota ímyndunarafl til að finna nýjar og frumlegar leiðir og tengja saman óvænta hluti, 

sýna forvitni og leita eftir áhugaverðum möguleikum, gera tilraunir og kanna sviðið. Hinn 

þátturinn er að taka skref til baka og skoða verkið, sjá gildi þess miðað við hvað hefur verið gert, 

setja hlutina í samhengi og velja það sem er áhugavert nýtilegt, frumlegt eða skemmtilegt, finna 

hvað er hægt að hafna og hverju eigi að halda áfram og horfa á verkið með gagnrýnum augum. 

 

Sköpun er mikilvæg til þess að vera heilsteyptur einstaklingur og til að ráða úr vanda í tímum 

umbreytinga. List og menning er mikilvæg því það endurspeglar okkur og hjálpar við að skilja 

okkur sjálf og aðra. Sköpun gerir okkur kleift að skapa fjölbreytt og kraftmikið samfélag þar sem 

greinar byggðar á hugverkum og framsæknar lausnir á mismunandi sviðum eru þungamiðja í 

atvinnusköpun. Sköpun er ekki bara kraftur fyrir einstaklinginn heldur líka fyrir allt samfélagið 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 11) 

 

2.2 Lög um leikskóla 

Í lögum um leikskóla er m.a. fjallað um tilgang þeirra. Þar segir: 

„Í kafla laganna, sem fjallar um meginmarkmið uppeldis- og kennslu í leikskólum, 

kemur fram að þar á meðal annars að fylgjast með og efla alhliða þroska barna, 

skipulögð málörvun, stuðla að viðsýni barna, leggja grundvöll að því að börn séu 

sjálfstæðir og virkir einstaklingar í samfélaginu og að rækta hæfileika barna til 

tjáningar og sköpunar til þess að styrkja sjálfsmynd, öryggi og hæfni til mannlegrar 

samskiptar (Lög um leikskóla nr. 90/2008).“ 

 

Lög og reglugerðir um leikskólastarf er það sem leikskólar þurfa að líta til þegar skólastarf er 

skipulagt. Leikskólar geta valið mismunandi námsleiðir svo lengi sem sú námsleið, sem verður 

fyrir valinu, uppfyllir kröfur opinberra tilmæla um leikskólastarf. Næsti kafli mun fjalla um eina 

af þessum námsleiðum og styðst sú námsleið við sköpunarrými. 
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3. Sköpunarrými 

 

Til þess að geta skilið hugmyndafræði sköpunarrýma þá er nauðsynlegt að kynna uppruna þeirra 

sem hluta af sköpunarhreyfingunni og sköpunarnámi. 

 

Orðinu skapari (e. maker) er ætlað að lýsa sköpunarrýmum og öllu sem felst í því. Það er talið 

hafa verið fyrst notað árið 2006 í tímaritinu Make magazine (Marusteru, 2017, bls. 18) og síðan 

þá hefur enska orðið „maker“ verið notað sem forskeyti fyrir sköpunar- rými, tímarit og hátíðir 

sem öll eru skipulögð í kringum sköpunarmenningu og hugmyndafræði hennar. Í þessari 

hugmyndafræði er litið á nemandann sem einstakling sem lærir í gegnum sköpun og er þá 

kallaður skapari (maker) innan sköpunarrýmis. 

 

Hugmyndafræðilegi uppruni hreyfingarinnar er talinn tengjast uppruna tölvuhakkara 9. 

áratugarins sem mynduðu mismunandi samtök í kringum það að hakka tölvur og tölvukerfi. Þeir 

mynduðu einnig samtök sem hittust í því sem kallað var hackerspaces (hökkunarrými) til þess að 

deila upplýsingum eða vinna saman. Tilgangurinn með þessum rýmum var að finna leiðir til að 

nota tölvur á annan hátt en þær voru hannaðar til. Seinna meir þróaðist orðið að „hakka“ frá því 

að breyta tölvum yfir í að breyta hversdagslegum hlutum. Með tímanum þá víkkaði 

skilgreiningin á að hakka enn meira og þegar sköpunartól (t.d. 3D prentarar) urðu aðgengilegri 

þá breyttust hökkunarrými náttúrulega yfir í sköpunarrými sem eru enn skipulögð í anda sömu 

hugmyndafræði: hittast, deila upplýsingum og vinna saman (Marusteru, 2017, bls. 18–19). 

 

Til að ítreka hvað tengslin milli sköpunarhreyfingar og að hakka eru mikil þá vildi stofnandi 

Make magazine, Dale Dougherty, fyrst kalla tímaritið Hack magazine en dóttur hans líkaði ekki 

við það orð og lagði til að kalla það í staðinn Make magazine, meðal annars vegna þess að það að 

skapa er vinsæl athöfn (Marusteru, 2017, bls. 18) en telja má að hakk hafi yfir sér neikvæðari 

blæ. 

 

Færa má ýmis rök fyrir því að sköpunarhreyfingin hafi byrjað sem viðbót við 

hökkunarhreyfinguna þar sem báðar hreyfingarnar deila mikið til sömu grunnreglum og 

nálgunum þegar kemur að því að vinna og læra svo sem varðandi námsaðferðina hanna-skapa-

leika (Marusteru, 2017, bls. 20–21). 
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Þegar litið er á uppruna „make(r)“-hreyfingarinnar í hreyfingu hakkara þá er greinilegt að 

hugmyndafræði hakkara hefur haft áhrif á sköpunarrými. Mikilvægur hluti af starfsemi 

sköpunarrýma er að mennta fólk í gegnum samvinnu og með því að dreifa upplýsingum á opinn 

hátt en það er einnig mikilvægur hluti af hökkunarhreyfingunni.  

 

Sköpunarrými eru alþjóðlegt fyrirbæri sem leggja áherslu á gagnvirkar, líkamlegar og hönnunar- 

tengdar námsaðferðir þar sem ný tækni er notuð ásamt eldri tækni. Sköpunarrými starfa 

samkvæmt þeirri nálgun að nemandinn skapar sín eigin verkefni, meðal annars með tilraunum til 

að raungera eigin hugmyndir með viðeigandi verkfærum (Bers, Strawhacker og Vizner, 2018).  

 

Nám í sköpunarrýmum er nýlegt fyrirbæri en hugmyndafræði þess á djúpar rætur innan 

menntunarfræðanna. Hugmyndin um að börn geti lært með því að leika sér og byggja er 

aldargömul og er mikilvægur hluti af kenningum í menntunarfræðum bæði á 19. og 20. öld 

(Martin, 2015, bls. 32). 

 

Það að skapa gefur nemendum tækifæri til að prófa kenningar sínar um umheiminn á haldbæran 

hátt þar sem nemendur sjá niðurstöðurnar með berum augum og sjá þannig hvort niðurstöður 

staðfesti fyrri þekkingu þeirra um viðfangsefnið eða hvort niðurstöður ganga gegn fyrri þekkingu 

og ný þekking er þá mynduð. Sköpunarrými eru félagsleg og vinnan í þeim fer fram í hópum, 

það gerir námið að einhverju sem nemendur upplifa saman og geta aðstoðað hver annan við að 

læra (Martin, 2015, bls. 32). 

 

Kennsla í sköpunarrýmum fer þannig fram að svæðin er undirbúin með aðgengilegum efnivið og 

verkfærum sem virka sem kveikjur fyrir áhuga nemandans og virka sem innblástur fyrir það 

verkefni sem nemandinn setur sér fyrir. Sköpunarrýmið er einnig skipulagt þannig að kennslan 

byggir á samvinnu og samstarfi nemenda (Kristín Dýrfjörð, 2018). 

 

Nám í sköpunarrýmum getur litið út fyrir að vera verknám byggt á að kenna nemendum 

einhverja ákveðna iðn en í rauninni er tilgangur náms í sköpunarrými að kenna nemendum að 

tileinka sér þekkingu á sjálfbæran hátt, nota þekkingu sína til þess að fá innblástur að einhverju 

til að skapa eða gera tilraun og framkvæma þessa tilraun/sköpun innan sköpunarrýmisins. 

Hugmyndafræði sköpunarrýma er að læra með því að skapa innan um hóp af jafningjum þar sem 

nemendur og kennarar leggja sig fram við að aðstoða hver annan í leit að þekkingu, við að 

tileinka sér hana og að hjálpa hver öðrum í gegnum sköpunarferlið (Bers, Strawhacker og 

Vizner, 2018). 
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Sköpunarrými er lýst sem svæði þar sem bæði ungt fólk og fullorðnir geta komið saman sem 

skaparar í þeim tilgangi að skapa eða til þess að læra að skapa. Það er ekki formfast hvernig hvert 

sköpunarrými á að vera skipulagt eða hannað heldur eru það ákveðnir eiginleikar sköpunarrýma 

sem skilgreina hvað sköpunarrými er (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 4–7). Talað er 

um að sköpunarrými hafi ákveðna eiginleika, til dæmis tengda því samfélagi sem það er í, og/eða 

nánasta umhverfi sínu. Hér á eftir er helstu einkennum lýst. 

 

Samfélag – eiginleikar sem teljast tengdir samfélagi er samvinna, dreifð kennsla og 

lærdómur. Jafnframt er fjölbreytt samsetning af mismunandi sérkunnáttu og væntingum 

til þess að deila þekkingu og hugmyndum talin til þessara eiginleika. 

Sköpunarferli – eiginleikar tengdir sköpunarferli felast í að sköpunarrýmið sé drifið af 

forvitni, námið byggt á tilraunum og sköpun frumgerða, þverfaglegri nálgun við að leysa 

vandamál og sveigjanleika. 

Nánasta umhverfi – eiginleikar sköpunarrýmis tengdir umhverfi lýsa sér þannig að 

unnið er í opnu aðgengilegu rými og að gott aðgengi er að verkfærum og mismunandi 

miðlum. 

 

Ekki er talið nauðsynlegt fyrir sköpunarrými að hafa alla þessa eiginleika samtímis og er þetta 

heldur ekki tæmandi listi yfir hvernig sköpunarrými skuli vera. Þessir eiginleikar lýsa frekar 

hugmyndafræðinni bak við sköpunarrými og hvaða eiginleika núverandi sköpunarrými hafa 

(Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 7–8). 

 

Aðrir, t.d. Kurti, Kurti og Fleming (2014, bls. 9–11), hafa sett fram skilgreiningu á hvað á að 

vera leiðarljós sköpunarrýma. Þau telja að þrjú meginlögmál verði að vera til staðar: tilfinningin 

fyrir rýminu (e. the feel), leiðarljósið (e. guiding principle) og rýmisskaparinn (e. spacemaker). 

 

Tilfinning fyrir rýminu er það sem fær nemendur til að vilja nota það, án þess er ekkert sem fær 

nemandann til þess að nota sköpunarrými fyrir tilstilli eigin vilja. Vegna þessa verður 

sköpunarrými að vera hannað til þess að: kveikja forvitni nemandans, vekja hann til undrunar, 

hvetja til gamansemi og fagna einstökum lausnum. Allt þetta eru þættir sem gera sköpunarrými 

aðlaðandi fyrir nemendur og fær þá til að sækja í sköpunarrými til menntunar (Kurti, Kurti og 

Fleming, 2014, bls. 9–10). 
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Mikilvægt er að hafa ákveðin leiðarljós (kveikjur) fyrir nemendur í sköpunarrými til þess að 

hvetja þá til að kanna áhugasvið sín og viðhalda vinnu sinni þar þrátt fyrir erfiðleika. Leiðarljósin 

samkvæmt Kurti, Kurti og Fleming (2014, bls. 10–11) eru:  

Það er í lagi að gera mistök,  

það er í lagi að brjóta hluti, 

samvinna er mikilvæg.  

Allt þetta eru þættir sem hvetja nemendur áfram og byggir upp sjálfstraust þeirra gegnum eigin 

sköpun og þeir upplifa hvernig er hægt að læra af reynslunni. 

 

Rýmisskaparar eru þeir einstaklingar og kennarar sem skipuleggja og hanna sköpunarrýmið og 

sinna því leiðtogahlutverki að viðhalda og þróa sköpunarrýmið. Mikilvægt er að rýmisskaparinn 

hafi sama viðhorf og nemendurnir þegar kemur að öflun þekkingar. Einnig á rýmisskaparinn að 

tileinka sér þau vinnubrögð að svara spurningum með spurningum í staðinn fyrir að gefa 

nemendum alltaf svörin þegar þeir spyrja. Þannig hvetur hann nemendur til að leita að svörum 

sjálfstætt og sem ýtir undir það viðhorf að þekking sé sjálfsprottin hjá þeim (Kurti, Kurti og 

Fleming, 2014, bls. 11). 

 

Almennt eru sköpunarrými rekin til þess að hjálpa notendum þess að efla sjálfsöryggi þeirra og 

hæfni til þess að skapa eitthvað frá grunni, á eigin spýtur. Jafnframt er talið mikilvægara að vera í 

sköpunarrýmum heldur en að efla þekkingar eða færni á einhverju ákveðnu sviði. Sköpunarrými 

eru ekki bara til þess að kenna nemendum ákveðna iðn eða rækta tiltekna hæfileika heldur eru 

sköpunarrými aðallega til þess að kenna þeim sem þar eru að læra sjálfstætt og hvernig þeir geta 

beitt þekkingu sinni. Þetta er allt gert í þágu þess að nemandinn auki sjálfstæði sitt og styrkja 

vilja hans til að sækjast eftir þekkingu sjálfstætt (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 8). 

 

3.1 Sköpunarrými og leikskólastarf 

Sköpunarrými þróuðust að mestu leyti út fyrir veggi skóla og eru fullorðnir einstaklingar oft 

notendur sköpunarrýma. Þrátt fyrir það hefur verið vaxandi áhugi á að innleiða sköpunarrými í 

skólakerfinu víðs vegar um heiminn. Tilgangurinn við að innleiða sköpunarrými í skóla getur 

verið mismunandi en þeir kennarar, sem hafa verið spurðir út í þetta, hafa almennt litið á 

sköpunarrými sem tækifæri til þess að efla viðfangsefni af ýmsu tagi en aðallega þau sem 

tengjast fyrrgreindu STEAM. (Martin, 2015 bls. 30). 
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Þessi vaxandi áhugi á sköpunarrýmum í skólum er aðallega tengdur aukinni umfjöllun seinustu 

árin um sköpunarhreyfinguna og að fleiri stofnanir eins og vísindasöfn fjármagna sköpunarrými 

víðs vegar um heiminn (Martin, 2015 bls. 31–32). 

 

Einn kostur við það að innleiða sköpunarrými við leikskóla er áherslan á að nýta nýlega stafræna 

tækni og gera hana aðgengilega fyrir börn. Almennt upplifa börn nýlega tækni sem einhvern hlut 

sem einfaldlega bara virkar en skilja ekki af hverju hluturinn virkar á þá vegu sem hann gerir. 

Með því að gefa börnum kost á að upplifa nýlega tækni þá er hægt að ýta undir forvitni þeirra um 

hvernig hluturinn virkar og koma í veg fyrir þann hugsunarhátt að kynna sér ekki tækni því það 

er flókið og ógnandi að reyna að skilja. Rannsóknir á börnum, sem fá að vinna með nýlega tækni, 

hafa sýnt að þessi upplifun á ungum aldri ýtir undir það að börn verði hæfari að nota tækni 

seinna í lífi sínu og eru betur undirbúin undir það þegar ný tækni kemur á markaðinn (Martin, 

2015 bls. 32–33 

 

Annar kostur við að innleiða sköpunarrými við leikskóla er að það gefur snemmbúna reynslu af 

því að skapa og sjá árangurinn af vinnu sinni. Á það hefur verið bent að ef sköpunarrými (eða 

nám svipuð því) á að skipa meiri sess í skólakerfum skiptir miklu að gefa nemendum mikilvægan 

grunn fyrir sköpunarrými sem það getur byggt á (Bullock og Sator, 2015, bls. 75). 

 

Það að læra með því að skapa er grundvöllur sköpunarhreyfingarinnar og ef einhver vill innleiða 

sköpunarrými í kennslu yngri barna þá er mikilvægt að líta á hvað börn geta lært í gegnum 

sköpun. 

 

Töluvert er til af rannsóknum sem hafa sýnt kostina við að nota sköpunarrými í kennslu yngri 

barna og er grein Lees Martin (2015 bls. 36–37) stutt samantekt á helstu rannsóknum um 

sköpunarrými. Þar eru settar fram nokkrar mismunandi ástæður fyrir því að sköpun sé nytsamleg 

kennsluaðferð: 

1.  Sköpunarrými gefur nemendum aðgang að vönduðum tækjum sem hjálpa þeim að 

byggja og ígrunda hugmyndir sínar. Umbreytanleg stafræn tækni er valdeflandi fyrir 

unga nemendur og eflir tölvuhugsun þeirra. 

2.  Sköpunarrými krefjast þess að nemendur búi til hluti, sjái hvernig þeir virka og deili 

því með öðrum. Rannsóknir hafa sýnt að það að skapa hluti getur leitt til náms sem er 

endurkvæmt þar sem nemandinn dýpkar þekkingu sína með því að sjá hlutinn, sem 

hann skapaði, í verki. 
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3. Sköpunarrými eru fjörug og þola vel villur. Það að námið sé fjörugt ýtir undir að 

nemandinn prófi sig meira áfram í gegnum leikinn og það að nemandinn geti þolað vel 

að gera villur fær hann til að læra meira af þeim og ígrunda af hverju hann gerði 

villuna. 

4. Sköpunarrými ýtir undir það hugarfar þar sem nemandinn lærir að í gegnum vinnu og 

með rétta efniviðinn þá getur hver sem er orðið hæfur í hverju sem er. Þetta hugarfar 

stuðlar að þrautseigju og ýtir undir nám. 

5. Umhverfið í sköpunarrýmum stuðlar að því að nemandinn fær val um hvað og hvernig 

hann skapar. Námsumhverfi, sem stuðlar að sjálfstæði nemenda og gefur þeim stjórn 

yfir verkefnum sínum, eru meira hvetjandi og gerir nemendur úrræðagóða. 

6. Sköpunarrými verða að miklu leyti innan námssamfélaga þar sem einstaklingar geta 

deilt og skoðað verkefni hver annars og fengið innblástur þannig. Slíkt umhverfi 

hjálpar nemendum að gera grein fyrir þekkingu sinni í samhengi við samfélagið sem 

það býr í. 

 

Mikilvægur hluti af því að innleiða sköpunarrými við leikskóla er það að kennarar séu virkir og 

áhugasamir um sköpunarrými og hvernig er hægt að þróa það. Til þess þá þarf kennarinn að vera 

athugull um þróun sköpunarrýma í heiminum og vera virkur við að ræða við samstarfsmenn sína 

um hvernig þeir taka að sér að koma upp sköpunarrými, hlusta á reynslu þeirra og deila sinni. 

Þetta skapar lærdómsviðhorf hjá kennurum þar sem þeir eru sífellt að efla getu sína og þekkingu 

á kennsluaðferð sinni. Kennarinn efla ekki einungis þekkingu sína á viðfangsefninu heldur líka á 

því hvernig er best að kenna viðfangsefnið eftir aðstæðum á marga mismunandi vegu (Bullock 

og Sator, 2015, bls. 76–77).  

 

Til að kennarar séu undirbúnir undir það að taka að sér að vera leiðandi í sköpunarrými með 

börnum er nauðsynlegt að þeir geti tekið að sér mismunandi hlutverk og að kennslufræðileg 

þekking þeirra sé virkjuð í samhengi við sköpunarrýmin. Það er lykilþáttur fyrir kennara að 

byggja upp sérþekkingu um viðfangsefni sköpunarrýmis og að geta breytt hugarfari sínu eftir því 

hvaða starfsemi sköpunarrýmis er verið að framkvæma hverju sinni. Þetta er mikilvægt því að 

hluti af því að hafa sköpunarhugarfar er að hafa þróað þrautseigju og úthald gagnvart ögrandi 

verkefnum (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir, Gísli Thorsteinsson og Kristín 

Dýrfjörð, 2018, bls. 41). 
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Gott dæmi um hvernig leikskólar hafa undirbúið kennara fyrir það að vinna með nýjar 

hugmyndir (líkt og í sköpunarrýmum) er slóvenska aðleiðsluaðferðin. Það er 5 þrepa aðferð sem 

leggur áherslu á að hjálpa kennurum að þróa aðferðir til þess að vinna með nýjar hugmyndir.  

Helstu áherslur þar eru: ýta undir persónulega reynslu, einbeita sér að því að auka þekkingu sína 

um ákveðin viðfangsefni, ástunda samræður við börn, ýta undir sköpun og félagslega þátttöku 

barna (Janota, 2016, bls. 139). 

Þeir skólar, sem þróuðu þessa aðferð, hafa fengið mikið lof fyrir og eru þess vegna gott fordæmi 

við hönnun á sköpunarrými á leikskólastigi (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir, Gísli 

Thorsteinsson og Kristín Dýrfjörð, 2018, bls. 42–43).  

 

Áherslur sköpunarrýma eiga margt sameiginlegt með áherslum nútímaleikskóla; þær áherslur, 

sem sköpunarrými og leikskólar eiga sameiginlegar, eru að þær stuðla að mikilvægi leiksins, 

félags- og tilfininngaþroska, eru barnmiðaðar og loks stuðla þær að valdeflingu barnsins til að 

læra sjálfstætt. Þessar 4 áherslur eru mikilvægur þáttur í kennslu í gegnum sköpun og einnig 

mikilvægur hluti af kennslu yngri barna samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) en allir þessir 

4 þættir koma þar fram á einn eða annan hátt (Marsh, 2018, bls. 26). 

 

Sköpunarrými við leikskóla eru barnmiðuð sem þýðir að í kennslunni er litið á barnið sem 

miðjuna í lífi sínu og að kennslan eigi þá að vera skipulögð með þarfir og áhuga barnsins í huga. 

Sköpunarrými tengjast þessari áherslu að því leyti að þau eru hönnuð með það í huga að barn geti 

fundið eigin lausnir byggðar á fyrri þekkingu á áhugasviði sínu en það fer mikið eftir hvaða 

efnivið sköpunarrýmið hefur og hvort það höfði til áhuga barnsins (Marsh, 2018, bls. 26–27). 

Leikur er kjarni lærdómsins í  kennslu  á yngri barna stigi. Leikur er helsta leiðin sem börn læra í 

gegnum og er einnig mikilvægur hluti af sköpunarrýmum. Sköpunarrými, sem stuðlar að leik, 

gerir nemandann virkari þátttakanda og eflir áhuga hans á því viðfangsefni sem tekið er fyrir 

hverju sinni (Marsh, 2018, bls. 26-27). 

 

Áhersla á að örva félags- og tilfininngaþroska barna er eitthvað sem flestir skólar um allan heim 

leggja áherslu á og reyna þá að stuðla að því að börn fái rými og tíma til þess að þróa þessa 

þroskaþætti. Sköpunarrými stuðla að þeim með því að börn geta komið saman í rýminu og unnið 

í sameiningu við verkefni auk þess sem skapandi vinna hefur félagslega hlið sem krefst þess oft 

að mynda þarf samband við annað fólk (Marsh, 2018, bls. 27–28). 

 

Valdefling barna til þess að læra sjálfstætt þýðir að nám þeirra stuðlar að því að nemandinn lærir 

þegar hann tekur virkan þátt í að velja hvað hann vill gera í örvandi umhverfi. Það að nemandinn 
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hafi möguleika á að læra á eigin forsendum stuðlar að því að nemandinn lærir í meira mæli 

sjálfstætt seinna í lífi sínu. Þessi áhersla kemur sterkt fram í sköpunarrýmum en þar er mikilvægt 

að nemandinn fái að ráða hvernig hann leysir vandamál sín og að nemandinn geti gert það á 

sjálfstæðan hátt (Marsh, 2018, bls. 29). 

 

Menntun í gegnum sköpunarrými byggir á hugsmíðahyggju, það er að nemandinn lærir með því 

að gera og lítur þannig á menntun sem persónulegan hlut þar sem hann sjálfur en ekki kennarinn 

er það sem keyrir áfram menntunarferlið. Munurinn á hver er nemandinn og hver er kennarinn er 

óskýr í sköpunarrýmum þar sem mikilvægur hluti af hugmyndafræði sköpunarrýma er að 

nemendur hjálpi hver öðrum að leysa þau vandamál og viðfangsefni sem þau lenda í og að þau 

deila lausnum sín á milli í sköpunarrýminu. Þarna eru nemendur að gegna hlutverki kennara 

tímabundið meðan þau hjálpa öðrum og eftir að hafa hjálpað öðrum halda þau áfram að vera 

nemendur sem eru að læra í sköpunarrýminu (Kurti, Kurti og Fleming, 2014, bls.8).  

 

Hlutverk kennarans, sem sér um sköpunarrýmið, er að viðhalda þessu ferli þar sem nemendur 

aðstoða hver annan og þeir læra sjálfstætt. Þetta er gert með því að skipuleggja sköpunarrýmið 

með það í huga að nemendur læri ákveðin hugtök með því að vinna sjálfstætt að verkefnum 

(Kurti, Kurti og Fleming, 2014, bls.8). 

 

Nám í sköpunarrýmum er drifið áfram af nemandanum og engir tveir nemendur læra eins. 

Hlutverk kennarans. sem sér um sköpunarrýmið. er því að stuðla að því að nemendur geti lært á 

eigin forsendum. Kennarinn gerir þetta með því að hanna sköpunarrýmið þannig að nemendur 

fari í gegnum eigið námsferli þar sem þeir læra sjálfstætt þau hugtök, sem kennarinn hefur sett 

fyrir og að upplifun nemenda af náminu er að hin nýja þekking þeirra sé sjálfsprottin en ekki 

fengin beint frá kennarann (Kurti, Kurti og Fleming, 2014, bls. 9). Í rannsókn á meðal kennara í 

sköpunarrýmum, sem unnin var af fræðimönnunum Clapp, Ross, Ryan og Tishman (2017, bls. 

20–22) ítreka þeir mikilvægi þess að nemendur eigni sér þekkinguna, sem þeir öðlast þar, og 

upplifun þeirra sé þannig að þeim finnist þeir hafa lært þetta sjálfir og sjái fyrir sér að geta notað 

þessa þekkingu frekar. Kennurunum fannst þetta mikilvægt því að ef nemandinn eykur sjálfstæði 

sitt og finnst hann hafa eignað sér þekkinguna þá er hann líklegri til að sækjast eftir meiri 

þekkingu sjálfstætt og hafa meira sjálfstraust til þess að leysa vandamál með þeirri þekkingu sem 

þeir hafa aflað sér. 

 

Í áðurnefndri rannsókn (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 19) kemur fram að eitt af því 

helsta sem kennarar í sköpunarrýmum finnst þeir vera efla hjá nemendum er sú tilfinning 
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nemenda að þeir geti unnið verkefni sín á eigin vegum, að sköpunarrýmin efli sjálfstæði þeirra 

hvað sköpun varðar. Aukið sjálfstæði í þessu samhengi þýðir að nemandinn hafi meiri kraft til 

þess að taka ákvarðanir um hvernig hann getur starfað í heiminum og sjálfstæði er jafnframt 

tengt því hvernig einstaklingur velur aðgerðir sínar við sköpun. Sjálfstæði við sköpunarmenntun 

er talið ýta undir að nemandinn upplifi sig sem einstakling sem getur lært og haft áhrif á 

umhverfi sitt. 

 

Af framansögðu má vera ljóst að sköpunarrými eiga að vera opin og aðlaðandi svæði þar sem 

nemandinn getur gengið inn og fengið þá tilfinningu að þetta svæði höfði til hans og að hann hafi 

frelsi til þess að kanna svæðið og nýta sér efniviðinn þar til þess að skapa eða til þess að finna 

lausnir á vandamálum sínum í daglegu lífi.   

 

Rannsókn Bers, Strawhacker og Vizners (2018) tók til tveggja skóla sem höfðu sköpunarrými 

sem mikilvægan þátt af skólastarfinu og var tilgangur rannsóknarinnar að ítreka mikilvægi þess 

að námsumhverfið sé það sem gefi börnum tækifæri til þess að læra á jákvæðan og skapandi hátt.  

Rannsóknin var framkvæmd í skólum á ólíkum menningarsvæðum (Danmörku og 

Bandaríkjunum) og var niðurstaðan svipuð í báðum tilfellum (Bers, Strawhacker, Vizner, 2018). 

Hún var á það leið að nám á sköpunarrýmum getur gefið nemendum jákvæða reynslu þegar 

kemur að sköpunarferlinu sem gerir það að verkum að þeir eru líklegri til þess að endurtaka 

sköpunarferlið sem fer fram í sköpunarrými annars staðar.  

 

Það að hafa sköpunarrými er sterk vísbending um mikilvægi þess að læra með því að gera og 

með því að eiga samræður við jafningja um skapandi vinnu, að það að vinna og nema í 

sköpunarrými ýti undir þverfaglega þekkingu nemenda og stuðlar að því að þeir læri af 

jafningjum sínum. Önnur niðurstaða var líka sú að sköpunarrými ættu að vera hluti af daglegu 

skólastarfi en ekki vera eingöngu til sem eitt svæði með tiltekið pláss í skólum (líkt og tölvuver 

áður fyrr). Þetta ýtir undir að sköpunarferlið verði að sjálfsögðum hlut í gegnum allt námsferlið 

en ekki notað fyrir  einhverja eina stund á skóladeginum (Bers, Strawhacker, Vizner, 2018). 

 

Sköpunarrými efla mismunandi hluta eðlisþætti nemenda sem tengjast sjálfstrausti, hæfni og 

sjálfsmynd. Það ferli lýsir sér þannig að því hæfari sem nemendur verða því meira sjálfstraust 

öðlast þeir varðandi eigin þekkingu og þetta aukna sjálfstraust er nátengt sjálfsmynd þeirra. 

Hæfni þeirra til þess að skapa hefur áhrif á sjálfsmyndina þar sem nemandinn hættir að sjá sig 

sem einhvern sem getur skapað hluti heldur sér sig sem skapara og það að hann sé skapari er 

hluti af sjálfsmynd hans (Bers, Strawhacker, Vizner, 2018). 
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Þegar litið er á hugmyndafræði sköpunarrýma og hvað fræðimenn hafa skrifað um sköpunarrými 

við leikskóla þá má sjá nytsemi þeirra við skólastarf á marga mismunandi vegu. Samkvæmt 

umfjölluninni hér á undan geta sköpunarrými eflt þekkingu barna og styrkt hæfni þeirra á marga 

mismunandi vegu en til þess að geta skilið betur hver nytsemi sköpunarrýma er þá er einnig 

mikilvægt að kynna nokkur verkefni þar sem unnið hefur verið að því að kom upp 

sköpunarrýmum í skólum hérlendis og erlendis. 

  



 

 

17 

 

4. Sköpunarrými í leikskólum og grunnskóla 

Til þess að ítreka nytsemi sköpunarrýma við leikskóla þarf einnig að kynna það hvernig 

sköpunarrými hafa verið sett upp í mismunandi skólum hérlendis og erlendis. Það er nauðsynlegt 

því að það leiðir í ljós hvernig starfsemi í sköpunarrýmum fer fram og hvers konar afrakstur 

sköpunarrými skila af sér. 

 

4.1 Sköpunarrými í íslenskum skólum 

Tröllaborg 

Leikskólinn Tröllaborg á Akureyri er dæmi um hvernig sköpunarrými hafa verið nýtt við kennslu 

yngri barna. Tröllaborg var hluti af MakEY-rannsóknarverkefninu og settu rannsakendur og 

kennarar upp sköpunarrými þar með áherslu á kóðun, sköpunargáfu og leik. 

Efniviður í sköpunarrýminu var fyrst blue-bot-kóðunarvélmenni og spjaldtölva; seinna meir var 

bætt við lego-kubbum, cubelets-kóðunarkubbum, teikniefni og go-pro-myndavél. 

Markmið verkefnisins var að setja upp tímabundið sköpunarrými til þess að efla börn við að 

kanna kóðun og sköpunargáfu sína í gegnum leik (MakEY project, e.d.) 

 

Við byrjun verkefnisins, eftir að efniviður var kynntur fyrir börnunum, talaði kennarinn við 

nemendur sína um sögur og sögupersónur og hvernig þær eru skapaðar. Eftir það bað kennarinn 

börnin um að ímynda sér og lýsa eigin sögupersónum og áttu börnin síðan að teikna þessar 

persónur og nota þær við verkefnavinnuna næstu vikurnar (MakEY project, e.d.) 

 

Verkefnið spannaði 3 vikur og sáu rannsakendur að leikur og sköpunargáfa barna efldist við 

vinnuna. Börnin kynntust kóðun og lærðu um hvernig á að kóða. 

Niðurstaða rannsakenda var að þeir sáu rík samskipti milli nemenda og tækjanna, óháð kyni 

barnanna. Aðalmunur kynjanna við að vinna með tækin var að strákar notuðu meira pláss og 

voru í stærri hópum en stelpur voru kyrrstæðari við vinnu sína. Í heild sáu rannsakendur mikla 

sköpun og leik hjá nemendunum og að bæði stelpur og strákar nýttu sér tækin á skapandi hátt 

(MakEY project, e.d.). 

 

INNOENT 

INNOENT er annað dæmi um hvernig sköpunarrými hafa verið notuð á Íslandi. INNOENT er 

sjálfstætt starfandi skóli sem byggir starf sitt á námskeiðum. Þó svo að INNOENT sé ekki 

leikskóli má sjá margt sammerkt í starfsaðferðum hans og leikskóla. Hann starfar á þeirri 

fræðilegu forsendu að öll menntun sé byggð á eigin frumkvæði þeirra sem stunda nám og byggir 
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hann námskrána á nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Námskeiðin í skólanum eru skipulögð fyrir 

annaðhvort kennara eða grunnskólanemendur (Svanborg, R. Jónsdóttir, 2018). Árið 2017 leit 

Svanborg R. Jónsdóttir á sköpunarrými í INNOENT-skólanum til að safna gögnum fyrir 

MakEY-verkefnið. Nemendur þar gátu annaðhvort unnið sjálfstætt eða í pörum, umhverfið var 

hannað til þess að ýta undir skapandi vinnu barna og kennarar voru til staðar ef nemendur 

vantaði hjálp við verkefni sín. Nemendur fengu að velja hvaða efnivið og verkfæri þeir vildu 

nota og höfðu val um hvað þeir myndu skapa, hvar innan sköpunarrýmisins sköpunin færi fram, 

og með hverjum þeir myndu skapa (Svanborg, R. Jónsdóttir, 2018).  

 

Verkfæri og einfaldar vélar voru sett á aðgengilega staði fyrir nemendur til þess að koma þeim í 

betri snertingu við tæknina sem þeir unnu með. Nemendum var leyft að taka í sundur vélar og 

raftæki til að geta betur skilið hvernig þau virka og til þess að nýta innviði þeirra til að skapa nýja 

hluti, annaðhvort tæknilega hluti eða listræna hluti. Nemendur fengu einnig aðgang að 

verkfærum eins og skrúfjárn, límbyssum og klippur Þannig fengu börn að upplifa tækni í 

sköpunarferli sínu sem tól, hráan efnivið og sem áþreifanlega reynslu (Svanborg, R. Jónsdóttir, 

2018). 

 

Kennarar sýndu verkefnum nemenda sinna mikinn áhuga og aðstoðuðu þegar nemendur báðu um 

hjálp. Kennarar töluðu sjaldan við hópinn sem eina heild eða reyndu að byrja ákveðin verkefni 

sem allir áttu að taka þátt í heldur töluðu þeir oft við hvern nemenda eða nemendapar fyrir sig 

um hvað þau vildu skapa. Einnig töluðu kennarar við nemendur sem jafningja og settu sig oftast í 

þeirra hæð meðan þeir aðstoðuðu (Svanborg, R. Jónsdóttir, 2018). 

 

 Nemendur fengu mikið frelsi og sjálfstæði til að ráða eigin verkefnum og ráða hvaða efnivið og 

verkfæri þeir notuðu. Kennarar voru styðjandi en ekki stjórnandi. Það sem rannsakendur sáu 

þarna var í samræmi við hugmyndafræði INNOENT-skólans. Þarna fær nemandinn frelsi til þess 

að velja sjálfur hvernig hann lærir, hvað hann notar til þess að læra, fær að ráða vinnuhraðanum, 

hvern hann hefur samskipti við og sér um þróun eigin hugmynda (Svanborg, R., Jónsdóttir, 

2018) 
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4.2 Sköpunarrými við erlendan leikskóla 

 

Broomhall 

Broomhall er leikskóli í Sheffield í Bretlandi og er fyrir börn á aldrinum 3–4 ára. Broomhall tók 

þátt í MakEY-verkefninu árið 2017 og var verkefnið unnið með áherslu á ljós og liti. Tilgangur 

verkefnisins var að fá börn til að kanna hugtökin ljós og litur með því að nota sköpunarrýmið 

(MakEY project, e.d.). 

 

Verkefnið byrjaði með kynningu og kennslu frá rannsakanda MakEY verkefnisins um 

sköpunarrými þar sem starfsfólk á leikskólanum fékk að sjá og kynnast því hvað sköpunarrými 

eru og hvað það getur gert fyrir yngri-barna-kennslu. Í kjölfar þess skipulagði starfsfólk 

leikskólans starfsemina sem þau ætluðu að framkvæma sem hluta af MakEY-verkefninu 

(MakEY project, e.d.). 

 

Í sköpunarrýminu voru hafðir litlir pappakassar með plasttoppi sem börnin máttu skreyta og eftir 

það fengu börnin að nota mismunandi raftæki til þess að skapa vasaljós til að nota með 

pappakassanum sínum. Börnin léku með vasaljósin í myrkruðu rými og notuðu sjálf smáforrit (e. 

app), sem gat tekið upp ljóslínurnar af vasaljósinu, og prentuðu myndirnar út fyrir dagatal sem 

var gefið foreldrum (MakEY project, e.d.). 

 

MakEY-verkefnið við Broomhall hafði einnig sköpunarrými þar sem börn fengu aðgang að leir, 

ljósum og vírum í þeim tilgangi að skapa hluti í þrívídd sem lýsa sig upp. Þetta var einnig gert 

með pappír til þess að skapa teikningar sem geta lýst sig upp (MakEY project, e.d.). 

 

Þegar verkefninu lauk þá lýsti skólastýran afrakstrinum þannig að henni fannst börnin mjög 

áhugasöm og nutu þess að notfæra sér sköpunarrýmin. Einnig taldi hún að ástæðan fyrir því að 

börnin voru svo hrifin af sköpunarrýmunum væri sú að hvert barn hafði einhvern hag af þessu 

sem einstaklingur og börnin fengu að sjá markvissan afrakstur af vinnu sinni við lok verkefnisins 

(MakEY project, e.d.) 

 

Monteney 

Monteney er leikskóli fyrir börn á aldrinum 3–4 ára og sem hluti af MakEY verkefninu gerðu 

þau verkefni með áherslu á nágrenni sitt. Verkefnið var unnið með rannsakendum frá 

háskólanum í Sheffield sem voru hluti af MakEY verkefninu og var tilgangur verkefnisins að 
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gera börnum kleift að kanna og fagna nágrenni sínu og læra um rafrásir með því að búa til ljós 

fyrir módelhús og götur (MakEY project, e.d.). 

 

Verkefnið byrjaði með þjálfunardegi þar sem rannsakendur buðu starfsfólki leikskólans til þess 

að koma og kanna hugtökin bak við sköpunarrými, leika og kanna gera tilraunir með 

mismunandi efnivið til þess að skapa eitthvað. Hluti af deginum fór einnig í það að fara yfir þá 

starfsemi tengda MakEY-verkefninu sem yrði framkvæmd á leikskólanum (MakEY project, 

e.d.). 

 

Áður en verkefnið byrjaði var nemendum boðið að búa til módel af heimilum þeirra með 

foreldrum sínum. Húsin voru sköpuð með pappakassa og lýstu margir foreldrar ánægju við að 

gera þetta með börnunum sínum. Tilgangurinn með því að skapa þessi hús var að nota þau fyrir 

MakEY-verkefnið þar sem börnin myndu æfa sig í að búa til ljós fyrir húsin, götuljós fyrir 

hverfið og að lokum lítil upplýst jólatré (MakEY Project, e.d.). 

 

Starfsfólk á leikskólanum vildi leggja áherslu á að nemendur lærðu að gera einfaldar rafrásir til 

þess að búa til ljósin fyrir sköpunarrýmið. Grunnurinn fyrir ljósin, götuljósin og jólatrén var 

gerður af rannsakendum meðan nemendur bjuggu til ljós með koparvír, LED-perum og 

rafhlöðum. Með því að endurtaka verkefnið þrisvar (ljós fyrir heimili, götuljós og ljós á jólatré) 

þá var verið að ýta undir það að nemendurnir lærðu ítarlega um hvernig væri hægt að skapa 

einfalda rafrás (MakEY Project, e.d.). 

 

Kennari nemendanna lýsti því við lok verkefnisins að þetta hefði verið mikil áskorun og að það 

hefði komið honum á óvart hversu mikla þrautseigju nemendurnir sýndu við að vinna það. 

Kennara fannst skilningur þeirra á hvað rafhlöður gera hafa aukist og taldi kennarinn að 

nemendurnir lærðu þetta í gegnum síendurteknar prófraunir með rafrásirnar. Rannsakendum 

fannst verkefnið þeirra hafa tekist umfram væntingar varðandi það að efla þekkingu um rafrásir 

og að nemendur hefðu aukið þekkingu og hæfni sína með vísindum, tækni, sköpun og með því 

að nota tungumál og samskipti (MakEY Project, e.d.).  
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5. STEAM (Vísindi, tækni, verkfræði, listir og stærðfræði) 

 

STEAM er skammstöfun sem hefur öðlast eigið líf; hún tekur til ensku orðanna Science (vísindi), 

Technology (tækni), Engineering (verkfræði), Arts (sköpun) og Mathematics (stærðfræði). 

STEAM er nýlegt hugtak innan kennslufræða og lýsir ákveðnum áherslum og aðferðum sem 

hægt er að nota við kennslu til þess að auka áhuga og skilning barna á þeim viðfangsefnum sem 

skammstöfunin STEAM tekur til (Breiner og Jonson, 2012, bls. 3–5). Í kaflanum verður notast 

við hina ensku skammstöfun þar sem engin ásættanleg íslensk hefur verið sett fram. 

  

STEM er hugtak sem rakið er til ársins 2001 en seinna var áherslu á sköpun (arts) bætt við og úr 

varð STEAM. Rökin fyrir því að sköpun ætti heima með STEM var að sköpun væri 

óaðskiljanlegur hlutur viðfangsefna STEM. Samkvæmt könnun, sem var gerð af Boy (2013, bls. 

6) fyrir NASA, þá voru kennarar og menntunarfræðingar frá 17 mismunandi löndum mjög 

sammála því að ekki væri hægt að meðhöndla sköpun sem aðskilda frá viðfangsefnum STEM og 

það ætti frekar að stunda STEM-kennslu sem STEAM-kennslu í skólum. 

 

Börn byrja að nota hæfni tengda STEAM mjög ung. Barn, sem lætur leikfang detta á gólfið, er að 

þjálfa hugmynd sína um þyngdarafl;, þegar börn grípa um hluti eru þau að æfa hugmyndir sínar 

um hvað er mjúkt og hvað er hart. Rannsóknir á eins árs gömlum börnum hafa sýnt að ef börn sjá 

hluti (t.d. leikföng) gera óvenjulega hluti, eins og leikfangabíll sem svífur í staðinn fyrir að detta, 

þá mun barnið reyna að sannreyna hvort leikfangabíllinn geti svifið með því að endurtaka að láta 

bílinn detta (Early childhood national centers, 2019, bls. 8). Þetta er talið sýna hversu ung börn 

eru þegar þau byrja að rannsaka umhverfi sitt vísindalega og prófa hugmyndir sínar um 

viðfangsefni í umhverfi sínu.  

 

Þetta færir rök fyrir því að það er hægt að útfæra nám með STEAM við yngri- barna-kennslu en 

til þess þarf að gefa þeim aðgang að áhugaverðum efnivið og umhverfi þar sem þau fá frelsi til 

að kanna það sem þeim finnst áhugavert (Early childhood national centers, 2019. bls. 8). 

 

Með aldrinum verður leikur sífellt mikilvægari þáttur  í daglegu lífi barna, það að rannsaka 

umhverfi og stunda handhægt nám í gegnum leik eflir mismunandi STEAM-hæfni.  

Rannsóknir á frjálsum leik hjá 4 og 5 ára börnum í Bandaríkjunum hafa sýnt að þau verja 

rúmlega hálfum leiktíma sínum við athafnir tengdar stærðfræði. Leikur þeirra einkennist mikið af 

því að nota stærðfræði eða að tala stærðfræðilega um umhverfi sitt þar sem þau reyna að 
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skilgreina stærðfræðileg hugtök eða að nota líkama sinn til þess mæla stærð á hlutum (Early 

childhood national centers, 2019 bls. 9). Þessi frjálsi stærðfræðileikur barna leggur grunninn að 

þróun á flóknari stærðfræðilegri og vísindalegri hæfni þeirra. Talið er að frjáls leikur barna geti 

eflt STEAM-hæfni þeirra og þar geta kennarar gegnt lykilhlutverki með því að skipuleggja 

leikumhverfið þannig að það ýti undir leik sem stuðlar að STEAM-hæfni barma (Early childhood 

national centers, 2019 bls. 9). 

 

Börn eru forvitinn að eðlisfari og vilja leysa vandamál. Þegar börnum eru gefin hlutverk, í námi 

þar sem þau eru virk, þá ákveða þau sjálf hvað þau vilja gera og læra á grundvelli þess sem 

gerist. Þau komast að sjálfstæðum niðurstöðum sem þau gera að kenningum sem þarf að 

sannreyna og þær niðurstöður geta gefið þeim hugmyndir að einhverju nýju til að prófa og ferlið 

byrjar upp á nýtt (Early childhood national centers, 2019, bls. 10). 

 

Þetta ferli samræmist hugmyndafræði um STEAM-nám og er það talið eðlislægt börnum að 

hegða sér svona. Það að börn starfi á þennan hátt getur gefið kennurum ástæðu til þess að 

skipuleggja og útfæra nám barna með áherslu á STEAM-hæfni þar sem börn þjálfa STEAM 

hæfni sína sjálfstætt og er þá mikilvægt fyrir kennara að námsumhverfi barns stuðli að því (Early 

childhood national centers, 2019 bls. 11-12). 

 

Hugmyndafræði STEAM felst m.a. í að öll viðfangsefnið STEAM eru samofin og að til þess að 

geta haft góðan skilning á einu viðfangsefni þá þarf líka að hafa skilning á hinum 

viðfangsefnunum. Verkfræðingur þarf t.d. að hafa skilning á stærðfræði og vísindum til þess að 

geta stundað verkfræðilega hönnun sína og þarf þess vegna  að hafa skilning á hinum 

viðfangsefnum áður en hann getur stundað verkfræði (Breiner og Jonson, 2012, bls..5). 

 

Tilgangurinn með STEAM-menntun er að veita nemendum fjölbreytileg  tækifæri til þess að vera 

skapandi og hugmyndarík í tengslum við raunveruleika þeirra. STEAM menntun fær börn til 

þess að uppgötva, læra og nýta nýja þekkingu á eigin forsendum til þess að þau geti endurtekið 

ferli‘ upp á sitt eigið eindæmi utan skólaumhverfisins eða seinna meira ef nemandinn ákveður að 

starfa við STEAM- viðfangsefnin. 
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5.1 STEAM-viðfangsefni 

 

Vísindi (e. science) 

Vísindi innan STEAM byggja á þeirri hugsun að börn eru vísindamenn í eðli sínu, þau reyna að 

komast að því hvernig heimurinn virkar með vísindalegri aðferð. Sú aðferð felur í sér að athuga, 

spyrja spurninga, spá fyrir um niðurstöðu, hanna og gera tilraunir og taka þátt í umræðum. Þetta 

sést hjá börnum á öllum aldri. 

Börn finna mynstur og mynda kenningar til þess að útskýra hvað þau hafa upplifað og reyna 

síðan að safna gögnum til þess að sannreyna þessar kenningar. Í þessu samhengi þá eru þessar 

kenningar ágiskanir eða líklegar útskýringar á mynstrum sem þau hafa uppgötvað eða upplifað 

(Early childhood national centers, 2019, bls. 3). 

Eins og vísindamenn þá læra börn mikið af hvert öðru, þau fylgjast með hvað önnur börn eða 

fullorðnir gera og reyna síðan að endurtaka, það sem þau hafa séð, og skoða niðurstöðuna, eða 

með því að spyrja spurninga og fá svörin þannig (Early childhood national centers, 2019, bls. 3). 

 

Tækni (e. technology) 

Varðandi tækni við STEAM-kennslu þá eru áherslurnar meðal annars  að styrkja nemandann við 

að læra á nútímatækni, kenna nemanda að halda uppi við þróun tækninnar og vera „stafrænir 

borgarar“ sem geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir þegar það kemur að tækni. Til þess þá þurfa 

kennarar eða forráðamenn að hafa þekkingu á, hvað er hægt að nota til að styrkja tæknikunnáttu 

barna, og aðgang að þeim tækjum og/eða forritum sem til þess þarf (Lindeman, Jabot og Berkley, 

2013, bls. 98). 

 

Tækni hefur mikil áhrif á samfélagið og er drifkraftur mikilla samfélagsbreytinga. Kennsla um 

tækni og áhrif hennar undirbýr nemendur betur fyrir samfélag, sem er sífelldri þróun, og gerir 

þeim betur grein fyrir breytingum á samfélaginu fyrir tilstilli tækni (Lindeman, Jabot og Berkley, 

2013, bls. 111). 

 

Verkfræði (e. engineering) 

Verkfræði innan STEAM byggist á þeirri hugsun að börn eru í eðli sínu verkfræðingar og sækja 

mikið í það að byggja, taka hluti í sundur og sjá hvernig hlutir virka. Í þessu ferli þá eru börn að 

hugsa vísindalega um umhverfi sitt og þróa ákveðnar hugmyndir eða áskoranir um hvernig þau 

geta haft áhrif á það með þeirri tækni sem það þekkir og hefur aðgang að. Verkfræði kemur hér 

inn sem lausnin á áskoruninni sem barnið  glímir við. Verkfræði krefst þess að nemandinn tengi 
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þekkingu sína á þverfaglegan hátt og beiti þrautalausnum (e. problem solving) til að finna lausn 

og framkvæma hana (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 102). 

 

Verkfræðiferlið í STEAM-kennslu felur venjulega í sér nokkur þrep sem innihalda það að finna 

vandamálið, kanna af hverju vandamálið gerist, finna lausn á því og síðan deila lausninni með 

öðrum. Algengt er að lausnin geri það að verkum að annað vandamál kemur í ljós og þá byrjar 

ferlið aftur fyrir nemandann (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 102–103). 

 

Tilgangurinn er að kenna nemandanum að skoða umhverfi sitt og hvernig hann getur haft áhrif á 

það. Einnig er þetta æfing í hvernig er hægt að nota þekkingu sína á umhverfinu og tækni til að 

leysa þau vandamál eða áskoranir, sem nemandinn hefur upplifað, og spyrja spurninga um 

hvernig umhverfi hans virkar. (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 103). 

 

STEAM-kennsla með áherslu á verkfræði er tækifæri til þess að kenna nemendum að hanna 

lausnir fyrir vandamál. Þetta er gert með því að kynna fyrir nemendum kerfi sem hafa einhvern 

galla eða kerfi sem ná ekki tilgangi sínum. Tilgangurinn til að nota kerfi til þess að kenna 

verkfræði er að kenna nemendum að sundurgreina kerfi til að skilja betur uppbyggingu þess og 

til þess að æfa þá í því að greina vandamál og leysa þau. Þetta gefur nemendum jákvæðara 

viðhorf til þess að leysa vandamál sín og veitir þeim ánægju við það að sigrast á þeirri áskorun 

sem hann hefur mætt (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 104).  

 

Sköpun (e, arts) 

Skapandi hugarfar er nauðsynlegt fyrir öll viðfangsefni STEM og þess vegna var sköpunbætt við 

STEM. Vísindamenn, verkfræðingar og stærðfræðingar þurfa allir að beita nýsköpun og skapandi 

lausnum á vandamálum í sínu og starfi og eru viðfangsefni STEAM með mjög svipuðu viðmóti 

þegar það kemur að því að læra (Early childhood national centers, 2019 bls. 6). 

 

Virkar og sjálfstýrðar uppgötvanir eru nauðsynlegur hluti af sköpun og STEAM-námi. Börn 

sækjast í að mála, fara í þykjustuleik, iðka tónlist og að teikna. Sköpun er uppgötvunarferli í 

gegnum skynfærin þar sem börn finna fyrir málningunni á sér og sjá liti breytast á mismunandi 

vegu. Með aldrinum bæta börn inn táknum sem eiga að tákna raunverulega hluti, tilfinningar eða 

atburði. Þykjustuleikur og teikning leyfa þeim að tjá það sem  þau vita og tónlist er tengt við 

hæfni eins og talnakerfi og að taka eftir mynstrum (Early childhood national centers, 2019 bls. 

6). 
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Rannsóknir á listum sýna að listiðkun örvar vitsmunalegan þroska sem er mikilvægur þáttur í 

STEAM-námi (Early childhood national centers, 2019, bls. 6). 

 

Stærðfræði (e.math) 

Stærðfræði byggir á tölum og aðgerðum, mælingum, mynstrum, rúmfræði og rýmisskynjun. 

Stærðfræði er tól sem börn byrja að nota snemma í lífi sínu. Áður en þau eru byrjuð að læra að 

telja þá eru þau samt með grófar hugmyndir um hvað er meira og hvað er minna og hafa börn 

óformlega þekkingu á stærð, röðun, magni og fjarlægð hluta. Stærðfræði innan STEAM byggir á 

að hafa umhverfi þar sem kennarar og efniviður á svæðinu bæta stærðfræðikunnáttu barna og að 

efla stærðfræði sem tungumál nemenda. Með því að ræða stærðfræði reglulega í daglegu tali þá 

er verið að efla stærðfræðiskilning barna um hvernig stærðfræðileg hugtök virka og með því að 

hafa aðgang að efnivið, sem styrkir stærðfræðikunnáttu, þá gefst nemendum tækifæri til þess að 

nota stærðfræðikunnáttu sína og efla þekkingu sína (Early childhood national centers, 2019, bls. 

7). 

 

5.2 STEAM og leikskólastarf 

Leikskólar eiga sér langa sögu um menntun í gegnum leik og lengi hefur mönnum verið ljóst að 

börn læra með því að gera. Í leikskólum hefur einnig verið lögð áhersla á menntunargildi 

skynupplifunar og að skipuleggja starf í samræmi við það. Þetta má sjá í skipulagi STEAM-

menntunar.. Hugmyndafræðin bak við STEAM-kennslu er sú að öll viðfangsefni séu samofin 

hvert öðru og til þess að auka þekkingu á einu viðfangsefni þá þarf að beita þekkingu á öðru 

viðfangsefni. Þetta eru samverkandi áhrif þar sem kunnátta á einu sviði gerir það auðveldara að 

öðlast kunnáttu á öðru sviði og svo halda þessi samverkandi áhrif áfram meðan nemandinn 

sækist áfram eftir þekkingu. Til þess að halda þessum samverkandi áhrifum í STEAM-kennslu 

þá er nauðsynlegt að tekið sé tillit til allra viðfangsefna STEAM og að nám með STEAM sé 

skipulagt með hvert viðfangsefni í huga (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 97–98). 

 

STEAM-kennsla krefst einnig þess að kennarinn hafi þekkingu á STEAM-hugtakinu og hvernig 

eigi að kenna viðfangsefnin þannig að viðfangsefnin verði samofin hvert öðru í huga nemandans. 

Einnig er mikilvægt innan um STEAM að kennarar séu í góðu sambandi hver við annan til þess 

að geta lært hver af öðrum og til þess að geta hjálpað óreyndum kennurum að mennta sig í 

STEAM-kennslu (Jho, Hong og Song, 2016, bls. 1845). STEAM-menntun er í meiri mæli tengd 

við yngri-barna-kennslu og hefur það verið gert í gegnum menntun kennara (Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir, Gísli Thorsteinsson og Kristín Dýrfjörð, 2018, bls. 41). 
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Rannsókn, sem unnin var af Jho, Hong og Song (2016, bls. 1857–1859) á menntun kennara í 

STEAM, sýndi að kennarar, sem hafa fengið þjálfun í að kenna eftir STEAM-

hugmyndafræðinni, voru líklegri til að vinna náið saman og deila upplýsingum sín á milli um 

kennslureynslu sína í þeim tilgangi að læra hver af öðrum. Einnig kom fram að kennararnir í 

rannsókninni sóttust frekar í það að skipuleggja hópa og námskeið þar sem kennarar, óreyndir í 

STEAM, gætu lært af þeim og nýtt sér það við sína kennslu. Einnig sást að kennarar innan um 

þessa hópa og námskeið voru opnir fyrir skoðunum og gagnrýni frá nýliðum og vildu heyra 

hugmyndir frá þeim.  

 

Tilgangur kennslu með STEAM-áherslum er að gefa nemendum tækifæri til að fara mismunandi 

leiðir til þess að vera skapandi og hugmyndaríkir innan ramma hversdagslífsins. Má telja að með 

því að skipuleggja námið þannig að nemendur hafa meiri möguleika til þess að skapa, uppgötva, 

spyrja spurninga og kanna umhverfi sitt þá séu kennarar að auka hæfni nemenda til þess að starfa 

í samfélagi sínu og opna fyrir meiri valmöguleika fyrir nemendur sína til þess að sækjast eftir 

meiri þekkingu um STEAM-viðfangsefni í framtíðinni (Lindeman, Jabot og Berkley, 2013, bls. 

111–112). 

 

STEAM hefur möguleika á að vera nytsamleg leið til þess að kenna nemendum um mismunandi 

mikilvæg viðfangsefni á þverfaglegan og nytsamlegan hátt. Það getur verið mikilvægt að kenna 

um þessi viðfangsefni þar sem líklegast munu flestir einstaklingar vera í aðstæðum þar sem 

þekking á einhverju STEAM-viðfangsefni getur verið nauðsynleg. Það eru til mismunandi leiðir 

til þess að vinna STEAM-viðfangsefni og mun næsti kafli taka fyrir eina mögulega leið til þess 

að kenna STEAM. Í næsta kafla verður litið á hvernig er hægt að kenna STEAM í gegnum 

sköpunarrými og kynna rannsóknir á sköpunarrými með áherslu á STEAM. 
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6. Sköpunarrými og STEAM 

 

Megintilgangur sköpunarrýma er að efla sjálfstæði og persónusköpun nemenda til þess að breyta 

hugarfari þeirra svo að þeir geti betur sóst eftir þekkingu á eigin spýtur. Í gegnum sköpunarrými 

þá geta nemendur eflt þekkingu sína á mismunandi viðfangsefnum og hæfni. Þrátt fyrir að 

megintilgangurinn sé að auka sjálfstæði og persónusköpun þá er einnig mikilvægt fyrir 

nemandann að upplifa að þekking hans á tilteknum sviðum eða viðfangsefnum hafi aukist 

(Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 35).  

 

Clapp, Ross, Ryan og Tishman, (2017, bls. 36) benda á að þegar einblínt er á eitt ákveðið 

viðfangsefni í sköpunarrými sé auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að sköpunarrýmið sé 

eingöngu hannað til þess að kenna þetta eina viðfangsefni. Þegar hins vegar talað var við þá sem 

hönnuðu og/eða sáu um sköpunarrými var afstaða þeirra sú að þeir vildu efla þekkingu nemenda 

á tilteknum viðfangsefnum  en samtímis að nemandinn upplifði lærdóminn þannig að hann gæti 

betur sóst eftir þekkingu sjálfur. Það að nemandinn efldi þekkingu sína á einu sviði er drifkraftur 

þess að hann geti eflt þekkingu sína á öðru sviði.  

 

Clapp, Ross, Ryan og Tishman, (2017, bls. 35–36) könnuðu upplifun nemenda af sköpunarrými, 

þeir spurðu nemendur um upplifun sína af sköpunarrýmum og hvernig eða hvort það breytti 

hugarfari þeirra. Niðurstaðan var að nemendur héldu því fram að mikilvægur hluti af breyttu 

hugarfari þeirra orsakaðist af því að þeim fannst þeir hafa lært nýja hæfni og/eða þekkingu í 

gegnum sköpunarrýmið. Nemendur upplifðu að aukið sjálfstæði og sjálfstraust ætti rót sína að 

rekja til þess  að hafa aukið hæfni og/eða þekkingu sína á einhverju viðfangsefni í gegnum 

sköpunarrýmið  

 

Skipuleggjendur og starfsfólk við sköpunarrými hafa einnig einblínt á það að sköpunarmenntun 

sé innleitt meira í kennslu yngri barna og margir líta á sköpunarhreyfinguna sem tækifæri til þess 

að tengja betur STEAM-menntun við námskrár fyrir kennslu yngri barna í gegnum kunnuglega 

þætti leikskólalífs: þykjustuleik og að kanna listaefni í gegnum hönnun. Rannsóknir á þessu hafa 

sýnt að þykjustuleikur dýpkar leik með sköpunarefni og önnur mikilvæg niðurstaða var að 

sameiginleg áhrif leiks og hönnunar á börn styrktust þegar leikur og hönnun voru nýtt saman 

(Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir, Gísli Thorsteinsson og Kristín Dýrfjörð, 2018, 

bls. 41). 
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Þegar talað var við starfsfólk á mismunandi sköpunarrýmum um þau viðfangsefni og hæfni sem 

þau vonuðust eftir að myndi eflast hjá nemendum þá voru STEAM-viðfangsefni nefnd reglulega 

og nefndu margir að sköpunarrými þeirra væru hönnuð með STEAM-viðfangsefni í huga. 

Jafnvel í sköpunarrýmum, sem voru hönnuð í umhverfi ótengt STEAM-viðfangsefnum, talaði 

starfsfólk um mikilvægi þess að nemendur ykju þekkingu sína á STEAM- viðfangsefnum. 

Afstaða kennaranna í rannsókn Clapp, Ross, Ryan og Tishman, (2017, bls. 35–36) var að 

STEAM-viðfangsefni henti vel í sköpunarrými þar sem þau gæfu nemendum tækifæri til að 

vinna  viðfangsefni sem þau geta séð árangur af og að það efli sjálfstæði þeirra og 

persónusköpun (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 36).  

 

Þegar litið er á sköpunarhreyfinguna og þær áherslur, sem lagðar eru í STEAM-menntun á 21 

öldinni, þá eiga þær margt sameiginlegt. Í könnun, sem var gerð á fimmtíu sköpunarrýmum í 

Bandaríkjunum og einu sköpunarrými í Kóreu (sem öll tóku að meðaltali við 450 gestum árlega), 

reyndu rannsakendur að finna tengsl milli sköpunarrýma og STEM/STEAM-menntunar (Taylor, 

2016, bls. 5–10). Í könnuninni var spurt hversu kunnugt starfsfólk á sköpunarrýmum var 

mismunandi menntaáherslum 21.aldar og hversu mikið þau upplifðu þessar menntaáherslur í 

sköpunarrýmunum. Niðurstaðan var sú að sköpunarrými og STEAM-menntun áttu samleið á 

marga vegu, 94% svarenda tengdu sköpunarrými við STEM-menntun og 89% við STEAM-

menntun sem sýnir frekar afgerandi tengsl á milli sköpunarrýma og STEM/STEAM-menntunar í 

huga þeirra sem starfa við sköpunarrými. Einnig greindu svarendur háa tíðni skapandi hugsunar, 

samvinnu, gagnrýninnar hugsunar, frumkvæðis, aðlögunarhæfni og úrræðalausna í 

sköpunarrýmunum en þeir þættir eru líka mikilvægir þegar kemur að STEAM-menntun (Taylor, 

2016, bls. 11). 

 

Clapp og Jimenez (2016, bls. 484) benda á að athafnir ætlaðar til þess að efla þekkingu eða hæfni 

í STEAM-viðfangsefnum séu gjarnan skipulagðar á áþreifanlegan hátt þar sem nemandinn fær að 

læra með því að gera og kynnist viðfangsefnum STEAM á þverfaglegan hátt. Sköpunarrými 

deila þessari aðferð og jafnvel þó að einhverjar tilteknar STEAM tengdar athafnir eða 

sköpunarrými hafi ekki verið hönnuð með annað hvort huga þá eru áherslur þeirra á viðfangsefni 

oft þær sömu. 

 

Clapp og Jimenez (2016, bls. 483) skoðuðu jafnframt útfærslur STEAM-náms í sköpunarrýmum 

og litu þau á þrjá miðla sem almenningur hefur auðvelt aðgengi að og er tengt sköpunarathöfnum 

(bók tengt sköpun, youtube og athafnir úr tímaritinu Make). Þessir þrír miðlar, sem urðu fyrir 

valinu, áttu það allt sameiginlegt að þetta voru leiðbeiningar fyrir athafnir tengdar 
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sköpunarrýmum. Fyrir rannsókn ofangreindra fræðimanna voru tekin 60 dæmi frá þessum 

miðlum og voru þau metin eftir því hvaða STEAM-viðfangsefni athöfnin var tengt. 

Eftir að gögnin voru greind kom í ljós að athafnirnar bentu sterklega til þverfaglegra STEAM-

áherslna þar sem yfir 80% athafna tengdust vísindum, tækni og/eða verkfræði, yfir 50% tengdust 

sköpun og aðeins 20% viðfangsefna voru tengd stærðfræði (Clapp, Jimenez, 2016, bls. 485). 

Þessi gögn gefa það sterklega til kynna að athafnir tengdar sköpun leggja svipaða áherslu á 

STEAM-viðfangsefni því að 4 af 5 viðfangsefnum STEAM komu fram í yfir 50% athafna og 3 

viðfangsefni í yfir 80% þeirra. (Clapp, Jimenez, 2016, bls. 485–486). Niðurstaða rannsakenda 

var að mögulegt er að innleiða STEAM-áherslur við sköpunarrými og að það væri mikilvægt að 

hafa jafnvægi á STEAM-viðfangsefnum innan sköpunarrýma til þess að ýta undir þverfaglega 

þekkingu nemenda (Clapp, Jimenez, 2016, bls. 490).  

 

Það sem gerir nám í gegnum sköpun og skapandi aðferðir ólíkt öðrum aðferðum er að námið er 

meira í takt við þann sem er að læra. Með öðrum orðum, nemandinn fær að útfæra eigin 

hugmyndir. Nám með sköpunarrými er rammi sem er hægt að setja utan um hvaða viðfangsefni 

sem er. Hvað STEAM-nám varðar þá færir sköpunarrými því áreiðanlegan efnivið og verkfæri í 

þeim tilgangi að dýpka námið fyrir nemandann og fá hann til að skilja betur viðfangsefnið í heild 

frekar en að læra aðeins staðreyndir um viðfangsefnið (Opperman, 2016, bls. 1–2). 

 

Sköpunarrými og STEAM-nám virka vel á samverkandi hátt. Sköpunarrými getur búið til 

mikilvægt samhengi fyrir viðfangsefni STEAM-náms. Sköpunarrými leggja áherslu á að 

nemandinn líti dýpra á viðfangsefnið og virka sköpunarrými þannig að þau hvetja nemendur til 

að nota þekkingu úr öðru viðfangsefni, þegar það á við. STEAM-nám byggir á því að nemendur 

læri viðfangsefni STEAM á þverfaglegan hátt og er slíkt þverfaglegt nám helsti kostur 

sköpunarrýma (Opperman, 2016, bls. 2–3)þ 

 

 Í ljósi þess sem hér hefur komið fram má telja að STEAM-nám og sköpunarrými hafi eiginleika 

sem efla hvort annað. Almennt þá ýta bæði sköpunarrými og STEAM-nám undir að efla eða 

styrkja þekkingu og hæfni nemenda sinna á þverfaglegan og sjálfstæðan hátt. Þegar litið er á 

áherslur beggja þá er hægt að sjá hvernig notkun hvors tveggja getur bætt nám nemandans með 

því að sjá náminu fyrir aðferðum og viðfangsefnum sem eru nytsamleg fyrir nemandann.  
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7. Umræður 

Til þess að geta ályktað um hver nytsemi sköpunarrýmis getur verið fyrir leikskólastarf þá þarf 

að rifja stuttlega upp hvaða kröfur eru gerðar til leikskóla af yfirvöldum um starfsemi hans og 

tilgang. Aðalnámskrá og lög um leikskóla eru ekki endanlegur mælikvarði á hvað er gott fyrir 

menntun barna en gefa nauðsynlegan ramma til þess meðal annars að réttlæta þær námsaðferðir 

sem kennarar vilja nota við kennslu. 

 

Í stuttu máli setja bæði Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 817) og lög um leikskóla (nr. 90/2008) kröfur um að styðja alhliða þroska barna og að 

leikskólar komi til móts við þarfir mismunandi einstaklinga. Einnig á námið í leikskólum að vera 

skipulagt í samræmi við sex grunnþætti menntunar sem eiga á þverfaglegan hátt að efla 

sjálfstæði barna og auka getu þeirra til að starfa með öðrum. Efni þessarar ritgerðar á sérstaklega 

við sköpun sem eitt af grunnþáttum menntunar en samkvæmt aðalnámskrá er áhersla lögð á að 

sköpun skuli byggð á: gagnrýnni hugsun, að geta séð fyrir sér hluti og skapað þá og að sköpun í 

námi byggi á aðferðum sem opna fyrir sífellt nýja möguleika fyrir nemandann. Samkvæmt 

Sköpun – Rit um grunnþætti menntunar lýsir skapandi skólastarf þannig að það er um að búa til 

eitthvað frumlegt byggt á hugmyndum nemandans og það hafi eitthvað gildi fyrir nemandann eða 

umhverfi hans. Sköpunarferlið er byggt á tveimur þáttum þar sem nemandinn kannar eðli hluta, 

finnur tengsl og notar ímyndunarafl sitt til að skapa eitthvað nýtt og óvænt og síðan tekur skref til 

baka og líta á verk sitt á gagnrýnan hátt, sjá hvað er mikilvægt, setja verkið í samhengi og velja 

hvað hann vill halda áfram með (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls 11–18) 

 

Þegar kröfur yfirvalda til leikskóla eru bornar saman við áherslur sköpunarrýma þá uppfylla að 

mínu mati hugmyndir og verklag, sem stundað er í sköpunarrýmum, þær kröfur sem eru gerðar 

til leikskóla. Sköpunarrými eru svæði þar sem nemandinn fær tækifæri til að nota eigin þekkingu 

innan um hóp af jafningjum. Áhersla er lögð á að nemendur læri á sjálfbæran hátt og að nýja 

þekkingu eða hæfni megi nota sem innblástur til þess að auka þekkingu/hæfni á öðru sviði (Bers, 

Strawhacker, Vizner, 2018).  

 

Það er ekki formfast hvernig nemandinn lærir viðfangsefni sköpunarrýmisins, heldur styðja 

sköpunarrými við það að nemandinn afli sér þekkingar eftir eigin þörfum og getu. Almennt eru 

sköpunarrými rekin til þess að efla sjálfstæði nemenda og til þess að útvega þeim tæki til þess að 

sækjast eftir þekkingu og hæfni á eigin spýtur og til þess að efla sjálfsöryggi nemandans gagnvart 
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eigin þekkingu. Sköpunarrými hvetja nemendur til þess að nota ímyndunarafl sitt til að búa til 

nýja frumlega hluti, líta á verk sitt með gagnrýnum augun og komast að því hvað hann vill gera 

næst með nýju þekkingu sína. Þetta er allt gert í þágu þess að nemandinn geti starfað betur 

sjálfstætt í samfélaginu (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 2017, bls. 4–19) 

 

Ef litið er á sköpunarrými í íslenskum og erlendum leikskólum þá er hægt að rökstyðja frekar 

nytsemi sköpunarrýmis fyrir leikskólanám. Tekin voru dæmi um fjóra skóla, sem notuðu 

sköpunarrými, og var greinilegt að í öllum sköpunarrýmunum þá efldist sköpun nemenda, þeir 

lærðu í gegnum leik í sköpunarrými, þeir sýndu mikið sjálfstæði við verkefnavinnu og fengu 

mikið frelsi til þess að starfa og athafna sig á eigin vegum. Einnig kom fram í dæmunum að 

nemendur nutu þess að læra í sköpunarrýmunum og fengu mikið út úr því að sjá afrakstur vinnu 

sinnar. 

 

STEAM-nám getur verið mikilvægur hluti af því að stunda nám í sköpunarrými við leikskóla og 

getur sett sköpunarrýmum markmið með námi nemenda. Þetta getur fært rök fyrir því að nota 

sköpunarrými við leikskóla. STEAM gengur út á það að viðfangsefnin STEAM eru mikilvæg 

fyrir kennslu þar sem mikilvægt er fyrir alla að þekkja viðfangsefni STEAM og að geta nýtt sér 

þau í daglegu lífi. (Breiner og Jonson, 2012, bls. 3–5). Nám með STEAM gengur út á það að allir 

noti viðfangsefni þess reglulega og er þá mikilvægt að kenna nemendum að sækjast eftir 

þekkingu á sjálfstæðan hátt. Þetta á sérstaklega við börn á leikskólaaldri þar sem börn eru í eðli 

sínu forvitin og kanna umhverfi sitt á vísindalegan hátt. Er þá mikilvægt að hanna 

námsumhverfið með þetta í huga (Early childhood national centers, 2019, bls. 6–12). 

Viðfangsefni STEAM koma líka mikið fram í gegnum grunnskólagöngu barna og ef börnum er 

gefinn jákvæður og sterkur grunnur til að standa á í þessum viðfangsefnum getur það hjálpað að 

brúa bilið milli leikskóla og grunnskóla.  

 

STEAM með sköpunarrýmum getur skapað þverfagleg markmið fyrir kennsluna þar sem lögð er 

áhersla á að þekking á einu viðfangsefni nýtist í öðru viðfangsefni. Þetta veitir nemenda 

þekkingu eða þjálfar hæfni sem honum finnst að hann geti notað og er þetta þá gert í rými þar 

sem árangurinn er gerður haldbær og nemandinn fær að upplifa á náinn hátt hvernig hann vann 

viðfangsefnið og hvernig hann getur nýtt hina nýja þekkingu (Clapp, Ross, Ryan og Tishman, 

2017, bls. 35–36).  

 

Sköpunarrými og STEAM falla vel saman þar sem hvort tveggja leggur svipaðar áherslur á að 

nemandinn öðlist aukið sjálfstæði við námið og aukna hæfni eða þekkingu sem hann tengir við 
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eitthvað viðfangsefni sem gerir þá námið raunverulegra fyrir hann. Einnig er um að ræða að 

báðar aðferðir styðja það að nemendur læri á þverfaglegan hátt og að tengja saman þau 

þekkingarbrot, sem þeir hafa aflað sér, þetta gefur samhengi fyrir lærdóminn sem ýtir undir það 

að nemandinn nýti sér það sem hann lærði út fyrir skólann (Opperman, 2016, bls. 1–3). 

 

Á heildina litið þá finnst mér greinilegt að það felst mikil nytsemi í því að innleiða sköpunarrými 

og STEAM við leikskóla. Ástæðan er ekki einungis sú að það uppfyllir kröfur yfirvalda um 

starfsemi leikskóla heldur líka sú að um er að ræða aðferðir sem ýta undir það að börn læri á 

þann hátt sem þau hafa gaman af og að þær  þróa með þeim nauðsynlega hæfni og leiða þeim 

fyrir sjónir hvernig þau geta lært á sjálfstæðan hátt. 
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