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Ágrip 

 

Lokaverkefni þetta til B.Ed prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er í 

tveimur hlutum. Annars vegar greinargerð og hins vegar handbók. Greinargerðin 

fjallar um náttúrufræði og sköpun í kennslu barna og hlutverk kennara í námi 

sem byggir á þessu tvennu. Einnig er fjallað um kenningar tveggja fræðimanna 

sem hafðar eru í huga við gerð handbókarinnar. Markmið greinargerðarinnar er 

að skýra betur hvers vegna viðfangsefni handbókarinnar er mikilvægt börnum og 

hvernig ætlast er til að hún sé nýtt í kennslu barna.  

Með greinargerðinni fylgir handbók með verkefnum fyrir börn þar sem 

einblínt er á náttúruna sem námsefnið og sköpun sem kennsluaðferð. Við val á 

verkefnum í handbókina var tekið mið af mismunandi umhverfi sem gæti verið til 

staðar í nágrenni leikskóla. Markmið handbókarinnar er að vera verkefna- og 

hugmyndasafn kennara sem hægt er að grípa til þegar hugmyndirnar koma ekki 

af sjálfu sér.  
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Inngangur 
 
Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði eftir námskeiðin „Umhverfi sem 

uppspretta náms“ og „Náttúra, samfélag og listir í leikskóla“. Ég ólst upp í sveit og 

hef alltaf haft mikinn áhuga á náttúrunni og tel mikilvægt að lögð sé áhersla á að  

börn kynnist náttúrunni. Sérstaklega þau börn sem alin eru upp í þéttbýli. Ég hef 

mikinn áhuga á sköpun með börnum og tel að börnin kynnist náttúrunni vel með 

því að nýta efnivið sem finnst í náttúrunni til sköpunar. Hugmyndin að 

handbókinni kviknaði í vettvangsnámi í leikskóla þar sem verið er að taka upp 

nýja stefnu. Kennararnir þar höfðu handbækur sér til aðstoðar ef þá vantaði 

hugmyndir að vinnu með börnunum sem væru í anda stefnunnar. Þar sá ég 

hversu mikilvægt er að hafa bækur og annað sem hægt er að grípa til ef 

hugmyndirnar koma ekki af sjálfu sér. Þegar ég hafði ákveðið hvernig handbókin 

ætti að vera ákvað ég að bæta við mig námskeiðinu „Náttúran sem uppspretta 

sköpunar“. Það námskeið studdi vel við hugmyndavinnuna við gerð 

handbókarinnar.  

 Í greinargerðinni er leitast við að sýna fram á mikilvægi 

náttúrufræðikennslu og sköpunar í leikskólum. Markmið handbókarinnar er að 

vera verkefnasafn eða hugmyndabanki fyrir kennara sem vantar verkefni til að 

vinna með börnum um náttúruna.  Í handbókinni eru lagðar fram hugmyndir að 

verkefnum sem hægt er að gera með börnum. Þetta eru verkefni sem hægt er að 

vinna bæði úti í náttúrunni og þegar komið er aftur í leikskólann eða áður en 

farið er í vettvangsferðir. Verkefnunum er ætlað að vekja áhuga barnanna á 

náttúrunni sem efnivið í sköpun og þar með ýta undir væntumþykju barnanna 

gagnvart sjálfri náttúrunni. 
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Náttúrufræðikennsla barna 
 

„Lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa er háð náttúrunni og náttúruöflunum. 

Þekking á náttúrunni og fyrirbærum hennar er því manninum lífsnauðsynleg. Auk 

þess er náttúran stöðugt undrunarefni.“ 

      (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999:26) 

 

Talið er að þeir einstaklingar sem læra að þekkja náttúruna á barnsaldri séu 

líklegri til þess að bera virðingu fyrir henni og vilja vernda hana á fullorðinsárum. 

Því er mikilvægt að byrja náttúrufræði- og umhverfiskennslu snemma. Kennsla 

barna á leikskólaaldri ætti þó ekki að vera í formi beinnar kennslu. Börn ættu 

fremur að fá tækifæri til að uppgötva í gegnum leikinn. Leikurinn er námsaðferð 

barna, hann er þeim eðlilegur og þau nýta hann til að auka skilning sinn á 

umhverfinu (Saracho, 1998:9). Leitast ætti við að vekja áhuga barna á náttúrunni 

með útiveru þar sem börnin fá tækifæri til að upplifa náttúruna á jákvæðan hátt. 

Börn á leikskólaaldri læra mest í gegnum skilningarvitin og með því að fá að 

þreifa á hlutunum. Því þarf kennslan að vera áþreifanleg og bjóða upp á að 

börnin geti uppgötvað sjálf með tilraunum sínum (Sigrún Helgadóttir, 1999:30; 

Wilson, 2000:23-24). Náttúran er spennandi leiksvæði fyrir börn, margbreytileiki 

hennar og óskipulag bætir ímyndunarafl þeirra. Til dæmis ef börn í vettvangsferð 

koma að læk sem myndast hefur í vorleysingum er mögulegt að þau bregðist við 

með því að reyna að finna leið yfir hann. Kennarinn gæti þá leyft þeim að prófa 

sig áfram. Þau myndu mögulega nota steina sem þau hentu í lækinn til að komast 

yfir hann en ef þeir væru ekki nógu stórir gætu þau fundið stórar greinar sem þau 

leggðu á steinana og búa þannig til brú sem þau gætu gengið yfir. Á þennan hátt 

finna börnin lausn á vandamáli sem kom óvænt upp með því að nýta sér efni úr 

náttúrunni og skapa. Náttúran getur ögrað barninu til þess að skapa sjálft og 

finna lausnir. Leikskólar búa sjaldnast yfir óskipulögðu og margbreytilegu 

umhverfi eins og náttúran, því þar er umhverfið búið til með leiki barna í huga. 

Þegar börn eru úti í náttúrunni geta komið upp aðstæður sem þau þurfa að leysa 



7 

eins og sagan hér að ofan gefur til kynna (Kristín Norðdahl, 2005). Nú er svo 

komið í samfélaginu að meirihluti fólks á Íslandi býr í þéttbýliskjörnum og stór 

hluti þess býr á höfuðborgarsvæðinu. Þorvaldur Örn Árnason (1998:71) telur að 

með aukinni áherslu á umhverfi og náttúru heimabyggðar í námi barna megi 

hugsanlega sporna við sífelldum fólksflutningi af landsbyggðinni. Þannig er leitast 

við að sýna börnunum það merkilega og jákvæða sem er í heimabyggð þeirra 

með það fyrir augum að hvetja þau til að halda áfram að búa þar (Eygló 

Björnsdóttir, 2005; Sigrún Helgadóttir, 1999).  

Náttúran býr yfir mörgum undraverkum sem vert er að skoða. Sumum þeirra 

tökum við ekki eftir meðan við teljum önnur vera sjálfsagðan hlut, líkt og að lauf 

vaxi á trjánum á sumrin og grasið grænki. Börn eru forvitin að eðlisfari, þau vilja 

skoða og læra. Kennarar þurfa að grípa tækifærin sem gefast í 

vettvangsferðunum til kennslu. Oft undrast börnin og spyrja að einhverju sem 

kennarinn er hættur að velta fyrir sér. Einnig getur það komið upp að börnin 

missa af einhverju sem kennaranum þykir mikilvægt og þá er tilvalið að vekja 

áhuga barnanna á því. Þá mætti nota aðferðir eins og að spyrja þau spurninga til 

að ná fram því sem þau vita, vekja athygli þeirra á hljóðum í náttúrunni og því 

sem hægt er að sjá og snerta. Kennarinn þarf síðan að vera vakandi fyrir áhuga 

barnanna til þess að sjá hvaða aðferð sé best til nálgunar á viðfangsefninu. Til að 

kalla fram áhuga barnanna er til dæmis hægt að biðja þau að teikna myndir og 

tala um þær í leiðinni, spyrja einfaldra spurninga um viðfangsefnið og fylgjast 

með leikjum þeirra, því í þeim kemur áhugi barnanna oft fram (Eygló 

Björnsdóttir, 2005; Wilson, 2000:23-24; Faulkner, Coates, Craft, og Duffy, 

2006:193).  

Það skiptir máli að börnin fái að prófa sig áfram og upplifa náttúruna á eigin 

vegum. Kennarar eru börnunum til halds og trausts og geta leiðbeint þeim en 

leyfa börnunum að gera tilraunir sjálf. Eins og Ruth A. Wilson (2000:23-24) bendir 

á ætti að leggja áherslu á það í kennslu að ýta undir að börn upplifi hlutina 

fremur en að notast við beina kennslu. Börnin skulu læra að bera virðingu fyrir og 

undrast náttúruna. Hún bendir einnig á að þau læri betur um það sem náttúran 

býður upp á í gegnum sína upplifun en með því að lesa um það í bókum. Þau læra 
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í gegnum skilningarvit sín með því að þreifa, sjá, lykta, heyra og bragða á 

náttúrunni. Ein af þeim aðferðum sem Wilson beitir til að ýta undir notkun barna 

á skilningarvitum er að hylja augu eða eyru barnanna til að styrkja hin 

skilningarvitin. Með því fá börnin allt aðra og skemmtilegri sýn á náttúruna sem 

getur vakið upp allskonar umræður og hugmyndir. 

Árin 2002 til 2004 stóð leikskólinn Álfheimar á Selfossi ásamt Kristínu 

Norðdahl að þróunarverkefni þar sem farið var með börnin á leikskólanum í 

reglulegar ferðir í skógarreit í nágrenni skólans. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að ferðirnar höfðu jákvæð áhrif á hegðun, sköpunargleði, 

hugmyndaflug og hreyfifærni barnanna. Kennarar og foreldrar tóku eftir 

breytingum á börnunum eftir að ferðirnar hófust, börnin léku sér öðruvísi í 

skóginum en á leikvellinum hjá leikskólanum og nutu frelsins sem þau höfðu. 

Samskipti þeirra á milli urðu önnur og betri og minna var um árekstra þegar þau 

voru í skóginum. Leikir þeirra í skóginum blómstruðu, sköpunarkrafturinn var 

mikill og sköpunargleðin fylgdi þeim heim í leikskólann. Börnin lærðu að nýta sér 

hluti í náttúrunni til leikja og hugmyndaflugið var mikið. Þau voru líka mjög 

forvitin um náttúruna og kennararnir nýttu sér þá forvitni og fræddu börnin til 

dæmis um blómin og smádýrin sem þau fundu. Kennarar og foreldrar barnanna 

bentu í lok rannsóknarinnar á hvað þeim fannst hafa áunnist með ferðunum og 

þar á meðal nefndu þeir að börnin væru meðvitaðri um náttúruna og tækju betur 

eftir gróðri og dýrum í umhverfinu. Einnig töldu foreldrar að málþroski, orðaforði 

og hreyfiþroski barnanna hefði aukist. Börnin þjálfuðust bæði í grófhreyfingum 

og fínhreyfingum við það að ganga í þýfðu umhverfinu og einnig við að tálga 

trjágreinar (Kristín Norðdahl, 2005).  

Maðurinn þarf á náttúrunni að halda og hann þarf að þekkja náttúruna til að 

geta haldið lífi. Börnin læra mikið í gegnum leiki og því er tilvalið að kenna þeim 

eða leiðbeina á þann hátt. Það er verk fullorðinna að leiðbeina og kenna börnum 

til að koma þeirri þekkingu sem þeir hafa aflað sér áfram til næstu kynslóðar og 

þannig koll af kolli.  
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Sköpunargáfa barna 
 
Í bókinni Creative activities for young children er sköpunargáfa skilgreind á 

þennan hátt:  

Creativity is a way of thinking and acting or making something that is 

original for the individual and valued by that person or others. A 

person does not have to be the first one in the world to produce 

something in order for it to be considered a creative act.  

(Mayesky, 2009:4) 

 

Sköpunargáfan var áður talin vera ótengd greind mannsins en nú er hún talin 

mikilvægur þáttur í vitsmunagerð mannsins. Sálfræðingurinn J. P. Guilford setti 

fram kenningu um formgerð vitsmuna. Í henni greindi hann á milli tvenns konar 

hugsanaferla sem notaðir eru til lausna á vandamálum, annars vegar samleitinna 

hugsana og hins vegar sundurhverfra. Samleitar hugsanir eru markvissar og 

rökréttar, svörin hafa oftast bara eina lausn en sundurhverfar hugsanir 

einkennast hins vegar af mikilli sköpun, opnum huga og fordómaleysi og svörin 

geta verið mismunandi (Mayesky, 2009:5; Valborg Sigurðardóttir, 1989:106-107).  

Báðir hugsunarferlar eru mikilvægir sköpunargáfunni og þurfa kennarar að 

gæta þess að leggja ekki of mikla áherslu á annan þeirra á kostnað hins. Börnin 

þurfa til dæmis að læra að nota áhöldin áður en þau byrja sköpunarferlið. Það er 

ekki hægt að rétta börnum hnífa og spýtur og biðja þau um að tálga úr þeim, 

fyrst þurfa þau að læra réttar tálgunaraðferðir. Tálgunaraðferðina er hægt að líta 

á sem samleitan hugsanaferil þar sem hann hefur aðeins eina lausn. En með 

tálgunaraðferðinni er hægt að skapa margt og því hægt að segja að tálgunin sjálf 

byggi á sundurgreinandi hugsunarferli. Í vinnu með leikskólabörnum ætti að 

leggja meiri áherslu á framkvæmdina og að barnið sé þátttakandi heldur en 

niðurstöðuna. Með því læra börnin sjálfstæðari vinnubrögð og sjá að hugmyndir 

þeirra skipta máli í ferlinu. Til að þetta gangi upp þarf að gefa þeim tækifæri til að 

vinna frjálst, kanna umhverfi sitt og vinna úr því sem þau upplifa. Ung börn geta 

ekki lýst á trúverðugan hátt því sem þau hafa aldrei upplifað.  
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Sköpunargáfa barna getur birtst á marga vegu, í máli, myndum, tónum, 

hreyfingum og leikrænni tjáningu. Hún kemur fram í skáldskap, myndlist, tónlist, 

leiklist, dansi og hreyfingum. Þegar börn vinna að sköpunarferlinu gæti fullorðið 

fólk talið að þau séu að vinna stefnulaust þar sem þau byrja á einu, hætta því og 

byrja á öðru og þannig koll af kolli. En þetta er hluti af sköpunarferlinu, börnin 

eru að prófa sig áfram og þróa með sér aðferðir sem nýtast í verkum hjá þeim 

síðar. Valborg Sigurðardóttir kom með skemmtilega myndlíkingu á þessu ferli í 

bók sinn Myndsköpun ungra barna. Þar líkti hún sköpunarferli barna við 

snjóbolta sem rúllar niður brekku og safnar utan á sig snjó. Öll reynsla barnsins 

fer í hann, allt sem það sér, heyrir, hugsar og gerir, þannig þróar barnið 

sköpunarferlið (Mayesky, 2009:3-4; Valborg Sigurðardóttir: 108-109). 

Í grein sinni Creativity: What is it? Can you assess it? Can it be Taught? fjallar 

Lars Lindström um sköpunarferli barna og hvernig skólar eiga að styðja og ýta 

undir það hjá börnum. Hann setti fram fjóra þætti sem hann taldi styðja við 

sköpunarkraft barna. Í fyrsta lagi ætti að gefa barninu tíma til rannsókna á efninu, 

prófa það og skoða. Í öðru lagi þarf að gefa barninu tíma til tilrauna með efnið 

jafnvel þó útkoman geti orðið önnur en ætlað var í fyrstu. Í þriðja lagi fær barnið 

tækifæri til þess að tengja hugmyndir sínar við hugmyndir annara og þannig þróa 

verk sitt með hjálp þeirra. Í fjórða lagi að verk barnsins sé tekið alvarlega og 

metið og gagnrýnt á þann hátt sem hentar hverju sinni. Ekki er nægilegt að segja 

við barnið: ,,Þetta er flott hjá þér“ heldur meta verkið af verðleikum þess 

(Lindström, 2006:62-64). 

Það að fá að upplifa hlutina á sinn hátt er mikilvæg þroskaleið fyrir börn. 

Börnin þurfa að fá tækifæri til að skoða sjálf, sjá, snerta, heyra, bragða og lykta. 

Viðurkenning og hvatning spilar líka stóran þátt í sköpun barna og örvar þroska 

þeirra í sköpunarferlinu (Mayesky, 2009:4; Valborg Sigurðardóttir, 1989:106-

107). Í Aðalnámsskrá leikskóla (1999:22-23) er tekið fram að mikilvægt sé að sjá 

barninu fyrir fjölbreytilegum tækifærum til að tjá sig, bæði í máli og myndum. Í 

Aðalnámsskrá leikskóla (1999:22-23) segir: „Barn þarf að kanna ýmiss konar efni, 

kynnast eðli þeirra og eigindum og gera frjálslegar tilraunir.“ Til dæmis er hægt 
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að fara með börn út í náttúruna og leyfa þeim að prófa sig áfram í listsköpun þar 

eða koma heim með hluti úr náttúrunni og skapa úr þeim í leikskólanum.  

 

Hlutverk kennara 
 
Kennarar eru fyrirmyndir barnanna í skólanum, þeir eiga að vita allt og geta allt. 

Þannig geta hugmyndir leikskólabarna verið að kennarinn sé sá alvitri í 

leikskólanum og kennarar geta tekið þessu mjög alvarlega og átt erfitt með að 

takast á við viðfangsefni með börnunum án þess að hafa fulla vitneskju um það. 

Þeir geta hræðst það að takast á við viðfangsefni sem þeir hafa áhuga á. Ástæðan 

getur verið sú að þeim finnist þeir ekki geta svarað spurningum barnanna til 

fullnustu strax og þær eru lagðar fram. Það passar ekki við þá mynd sem 

kennarinn telur leikskólabörnin hafa af sér, þar sem hann er sá alvitri, og því 

forðast hann þessi viðfangsefni. Ruth A. Wilson (2000:23-24) bendir á það í grein 

sinni Green Teacher, þar sem hún fjallar um náttúrufræðikennslu barna, að það 

sé kennaranna að vekja upp áhuga barna á náttúrunni og umhverfinu. Ef áhuginn 

er mikill hjá kennaranum þá smitar sá áhugi frá sér og börnin eru líklegri til að 

tileinka sér þann áhuga. Þegar talað er um áhuga þá er ekki endilega verið að tala 

um vísindalega þekkingu heldur það að geta undrast yfir náttúrunni með 

börnunum og hjálpað þeim og sjálfum sér í leiðinni að kynnast náttúrunni. Það að 

kennarinn þekki ekki allt í náttúrunni ætti ekki að þurfa að draga úr 

vettvangsferðum með börnunum. Hlutverk kennara er ekki að vita allt og börnin 

læra að skilja það. Það getur gefið meira af sér ef kennarinn viðurkennir fávissu 

sína og fer með börnunum í gegnum könnunarferlið og kemst að niðurstöðu með 

þeim. Þannig sýnir hann börnunum að námið heldur áfram þrátt fyrir að þau 

fullorðnist (Eygló Björnsdóttir, 2005). Kennarinn á að sýna börnunum hvernig þau 

geta nálgast upplýsingar sem þau vantar og hvetja þau til að rannsaka sjálf. 

Kennarinn á að vera fyrirmynd barnanna í þekkingarleit.  

Eitt af því sem kennarar þurfa að huga að áður en verkefnin hefjast er hvaða 

kennsluaðferð þeir ætla að beita hverju sinni. Þeir þurfa að hafa í huga hvort þeir 

ætli sér að vera leiðbeinandi eða skipandi í framkvæmd verkefna með börnum. 
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Handbókin sem fylgir þessari greinargerð er gerð með leiðbeinandi 

kennsluaðferðir í huga þar sem kennarinn leiðbeinir börnunum í gegnum ferlið og 

gefur þeim færi á að skapa sjálfum. Þegar kennari ákveður að leiðbeina 

börnunum þá þarf hann að vera tilbúin að taka því ef börnin nýta sér ekki 

leiðbeiningar hans eða breyta þeim og nýta sér öðruvísi en kennarinn ætlaði. 

Með leiðbeinandi kennsluaðferðum er börnunum gefið svigrúm til sjálfstæðis í 

vinnubrögðum og ákvörðunum. Með því að gefa börnunum aukið svigrúm koma 

hugmyndir barnanna betur fram og þeirra sköpun fær að njóta sín í verkinu. 

Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því að með leiðbeinandi aðferð fá þeir ekki 

fyrirfram ákveðna niðurstöðu út úr verki barnanna. Því þurfa þeir að passa að 

vera ekki með of miklar væntingar til útkomunnar. Það er ferlið sem skiptir máli 

fyrir börnin en ekki útkoman (MacNaughton, 2009:205-206; Valborg 

Sigurðardóttir, 1989). Kennarar þurfa að takast á við margvísleg verkefni í starfi 

sínu og þurfa því að vera opnir fyrir nýjungum og vakandi fyrir tækifærum sem 

gefast til kennslu barna. Þegar þær aðstæður koma upp að verkefni tekur 

skyndilega á sig aðra mynd en áætlað var, þurfa kennarar að vera vakandi og 

snöggir að grípa tækifærin sem gefast og tilbúnir að nýta þau til náms og kennslu 

(Aðalnámskrá, 1999: 23-24; Eygló Björnsdóttir, 2005). 

 

Námskenningar 
 
Við gerð handbókarinnar var horft til fjölgreindarkenningar Howard Gardner og 

kenninga John Dewey um samfellu í námi. Fjölgreindarkenningin tengist 

handbókinni á þann hátt að verkefnunum er ætlað að nýtast börnum með 

mismunandi greindir. Þannig fá öll börn verkefni sem geta verið auðleysanleg 

fyrir þau og síðan önnur verkefni sem reyna meira á. Dewey og hugmyndir hans 

um að nám barna fari best fram þegar þau fá að reyna viðfangsefnið sjálf kveikti 

hugmyndir um það hvernig kennsluaðferðum ætti að beita þegar verkefni í 

handbókinni eru notuð við kennslu.  
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Howard Gardner 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner (f. 1943), bandarísks sálfræðings, gengur út 

á þá hugmynd að mannleg greind sé margskipt, henni sé skipt í átta flokka 

greindar. Hann telur að hver og einn einstaklingur búi yfir öllum flokkunum en 

það sé persónubundið hvaða flokkar beri af og það sé undir hverjum og einum 

komið að finna sína hæfileika. Greind eigi að mæla í hæfileikanum til að leysa 

þrautir eða vandamál sem koma upp í daglegu lífi og hvernig fólk framkvæmir 

vinnu sína. Börn sem greind eru með námsörðugleika eiga samkvæmt Gardner 

við erfiðleika að stríða þar sem hinar hefðbundnu kennsluaðferðir henti þeim 

ekki. Til þess að leysa vandamálið þarf að samþætta námið betur og með því ætti 

barnið að ná betri heildarskilningi á námsefninu sem sett er fram. Þannig ætti 

námið að henta öllum betur og börnin fá tækifæri til að nálgast námsefnið á 

sínum forsendum (Armstrong, 1994:1-2; Eygló Björnsdóttir, 2005; Pound, 

2005:63-65; Santrock, 2007:277-278; Vigdís Stefánsdóttir, 1999:43). 

Flokkarnir átta sem Gardner setti fram eru: Málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigrein, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og náttúru- eða umhverfisgreind. Hver greind hefur sín 

séreinkenni sem einstaklingur á að hafa fram yfir aðra ef hann er gæddur þeirri 

greind. Þessar greindir nýtast börnum vel þegar verkefni úr handbókinni eru 

leyst. Sú greind sem mest áhersla er lögð á að börn öðlist við að leysa verkefni úr 

handbókinni er náttúru- eða umhverfisgreind, þar sem börnunum er kennt að 

þekkja náttúruna í kringum sig. Þau læra að þekkja mismunandi dýra-, blóma- og 

skordýrategundir þegar þau fara í vettvangsferðir til að safna efni í verkefnin sín 

og við framkvæmd verkefnanna. Ætlunin er að börnin öðlist meiri áhuga og 

tilfinningu fyrir náttúrunni og fyrirbærum í henni (Armstrong, 1994:2-3; Pound, 

2005:64; Vigdís Stefánsdóttir, 1999:43-45).  

 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur sálfræðingur og heimspekingur að 

mennt. Einkunnarorð Dewey voru ,,Learning by doing“. Hann taldi að nám ætti 

ekki einungis að fara fram í gegnum fræðslu heldur þurfi börn að fá að 
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framkvæma og þar með nota fleiri skynfæri til að fá dýpri skilning á námsefninu 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005:39-40; Kristín Norðdahl, 

2005; Pound, 2005:22). Börn geta ekki einungis lært um náttúru og sköpun í 

gegnum bækur og það sem þeim er sagt í kennslu. Þau þurfa líka að fá að prófa 

sig áfram og reyna á þessa vitneskju sem þau fá úr bókunum. Hlutverk kennara er 

að leiðbeina og hjálpa þeim við tilraunir sínar en ekki að mata þau á 

upplýsingum. Dewey taldi að of mikil örvun og stjórn kæmi frá kennurum þar 

sem barnið væri gert að aðgerðarlausum þiggjanda. Hann sagði kennara ekki eiga 

að vera í skólanum til að þröngva ákveðnum hugmyndum eða venjum upp á 

börnin. Kennarinn ætti frekar að vera meðlimur í samfélagi barnanna og hafa 

áhrif á það hvaða verkefni reyna á þau og hjálpa þeim að bregðast rétt við þeim 

(Dewey, 1897/2010: 173-177). Dewey vildi að skólinn og líf utan skólans væri 

tengt þannig að börnin fyndu bein tengsl á milli þessarra tveggja staða og fyndu 

að þau gætu nýtt sér námið utan skólans. Verkleg viðfangsefni áttu að skipa 

stóran sess í skólunum þar sem börnin fengju að reyna sig áfram í daglegum 

störfum. Þó átti ekki einungis að leggja áherslu á líkamlega virkni barnsins, 

hugurinn þyrfti einnig að vera virkur til að ígrunda verkin (Dewey, 1897/2010: 

173-177; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005:39-40; Kristín 

Norðdahl, 2005; Pound, 2005:22). 

Handbókin er hugsuð til kennslu með þessum aðferðum. Kennarinn á ekki að 

troða sinni vitneskju inn á börnin heldur búa til aðstæður þar sem þau geta sjálf 

uppgötvað og reynt á þekkingu sína. Kennarinn leiðbeinir börnunum þegar þau 

vantar hjálp en tekur ekki yfir verkefnið hjá þeim, eins og gerist ef til vill þegar 

kennari telur börnin ekki fylgja verkreglum sem honum finnst að börnin eigi að 

fylgja.  

 

Handbók 
 
Markmið handbókarinnar er fyrst og fremst að kenna börnum um náttúruna og 

sköpunin er notuð sem kennslugagn í þeirri kennslu. Náttúran er hluti af 

manninum og því er mikilvægt að börnin læri um hana. Tekið var mið af 

mismunandi umhverfi í kringum leikskóla við val á verkefnum í handbókina. 
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Markmið handbókarinnar er einnig að sýna kennurum og foreldrum aðferðir þar 

sem náttúran og efniviður úr náttúrunni er notaður til listsköpunar eða sem 

innblástur fyrir sköpunarverk. Handbókin á að vera til stuðnings fyrir kennara 

þegar kemur að hugmyndavinnu. Verkefnin gera ráð fyrir að kennarar nýti sér 

leiðbeinandi aðferðir. Þó eru verkefni þar sem nota þarf fyrirmæli, en þá er 

börnunum sagt nákvæmlega til hvers sé ætlast af þeim en er þó gefið svigrúm til 

eigin sköpunar (Mayesky, 2009:3-4; Wilson, 2000: 23-24). 

Handbókin er hugsuð sem hugmyndabanki fyrir kennara þar sem þeir geta 

fundið verkefni til að framkvæma með börnum. Þeir geta líka skoðað handbókina 

og séð hvort það kvikni ekki nýjar hugmyndir út frá verkefnunum í bókinni og 

síðan er auðvitað hægt að bæta við verkefnum og aðferðum. Aðferðirnar sem 

gefnar eru upp í handbókinni er hægt að nota í gerð annarra verkefna en þeirra 

sem nefnd eru í bókinni. Dæmi um slíka aðferð er stimpil-aðferðin í 

fjöruferðarverkefninu því ekki hafa allir leikskólar aðgang að fjöru. Þar fara 

börnin í fjöruferð og koma heim með áhugaverða hluti sem þau fá síðan að mála 

og stimpla með á pappír. Í staðinn væri til dæmis hægt að fara í ferð út í móa 

nálægt leikskólanum og koma heim með lyng til að stimpla með. Þar er aðferðin 

notuð í sama tilgangi, en með annað viðfangsefni, sem hentar vel þegar ekki eru 

aðstæður í kringum leikskólann sem bjóða upp á nákvæma framkvæmd 

verkefnisins.  

Í hugmyndavinnu við gerð handbókarinnar var horft til fjölgreindakenningar 

Gardners. Í handbókinni er reynt að taka tillit til þess að ekki öll börn vinna eins í 

leit sinni að þekkingu. Verkefnin í handbókinni eiga að vekja áhuga flestra barna á 

viðfangsefninu með því að taka á því á mismunandi hátt. Einnig var hugsað til 

orða John Dewey „Learning by doing“. Það að börnin læri af reynslunni, fái að 

taka á efninu sjálf og læri í gegnum sköpun verkanna skiptir miklu máli við 

fræðslu barnanna á viðfangsefninu (Armstrong, 1994:2-3: Dewey, 1897/2010: 

173-177). 

 



16 

Lokaorð 
 
Í greinargerðinni er farið yfir hve mikilvæg náttúran sé manninum og hversu 

mikilvægt það er að kenna börnum um náttúruna. Börnum er kennt að bera 

virðingu fyrir náttúrunni, sem á að gera það að verkum að þau vilja frekar vernda 

hana í þeirri mynd sem þau þekkja hanaÍ handbókinni er náttúrufræðikennslan 

tengd við og kennd í gegnum sköpun með börnunum. Fjallað er um það hvert 

hlutverk sköpunar er í námi barna, hvernig þau eru sífellt að skapa og hvernig 

þau nota margskonar leiðir til þess að koma sköpun sinni fram á sjónarsviðið. 

Börnin læra líka af sköpun sinni, þau þróa með sér nýjan skilning á viðfangsefninu 

þegar þau skapa. Fjallað er um það hvernig kennarinn þarf að vera vakandi fyrir 

námi barna, hann þarf að taka eftir því sem vekur áhuga þeirra og þarf að geta 

unnið úr þeim efnivið sem hann hefur hverju sinni. Kennarar verða líka að passa 

að láta ekki sínar hugmyndir um niðurstöðu verksins eyðileggja sköpunarferli 

barna. Þeir þurfa að vera opnir fyrir því að börn hafa ekki öll sömu námstæknina 

og að stundum sé betra fyrir þau að fá að taka á efninu sjálf í stað þess að læra 

bara um það af bók eða í gegnum námsaðferðir kennarans. Þannig hafa þau 

tækifæri til að fræðast betur um efnið. Það að taka ekki völdin af börnunum og 

leyfa þeim að prófa sig sjálf áfram í leit sinni að þekkingu tel ég vera góða 

kennsluaðferð. Kennarinn er börnunum innan handar og vekur áhuga þeirra á því 

sem hann telur skipta máli. En náminu og námsaðferðunum fá börnin að ráða 

sjálf að mestu leyti. Námskenningar Gardner og Dewey styðja þessar aðferðir. 

Gardner taldi börnin hafa mismunandi greindir, þar af leiðandi hefðu þau 

mismunandi námsaðferðir við að tileinka sér námsefnið. Dewey taldi kennara 

vera of stjórnandi í kennsluháttum. Hann vildi að þeir væru frekar hluti af 

samfélagi barnanna og ýttu undir að þau tækju sér viss verkefni fyrir hendur og 

hjálpuðu þeim síðan að leysa úr þeim. Þannig gefa kennarar börnunum tækifæri 

til að prófa sig áfram og mynda sínar eigin skoðanir á námsefninu. Á þann veg 

ættu börnin að fá góða reynslu af námsefninu sem eykur áhuga þeirra á 

áframhaldandi námi. 
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