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Ágrip 

Hugmyndin að þessu verkefnasafni er sprottin upp úr verkefninu Erasmus+ sem höfundur 

fékk að kynnast og taka þátt í. Verkefnasafnið er saman set af þeim þemum og verkefnum 

sem börnin náðu að tileinka sér einna best í Erasmus+ verkefninu og ásamt nokkrum 

viðbótum. Þemun eru loft, land og vatn og hverju þema fylgir verkefni auk lesefnis fyrir 

kennara. Höfundur hefur framkvæmt verkefnin með börnum og tryggði þannig að þau væru 

viðeigandi og vel framkvæmanleg. Í verkefnunum fléttast saman vísindi, tækni, verkfræði og 

stærðfræði og eiga þessar námsgreinar það sameiginlegt að þjálfa rökhugsun og lausnaleit, 

þætti sem taldir eru mikilvægir á öllum starfssviðum og í lífinu sjálfu. Flest verkefnin eru 

kennd í gegnum leik eftir kennslufræðilegum aðferðum þar sem kennarinn býr til 

sameiginlega þekkingu meðal barnahópsins, sem nýtist þeim svo í leiknum. Til dæmis, þegar 

nýtt viðfangsefni er kynnt, útskýrir kennarinn viðfangsefnið þannig að börnin hafi 

sameiginlegan grundvöll til þess að byggja leikinn á. Tilvalið er að grípa í stök verkefni í 

verkefnasafninu eða vinna það sem heild. Í mögum verkefnanna er einnig notast við 

forritunarvélmennið Bee-Bot sem hefur hlotið mikið lof sem kennslutæki í upplýsingamennt 

og grunnforritun fyrir ung börn. Verkefnasafnið hentar vel börnum frá  4 til 6 ára. 



 

4 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................3 

Formáli ..............................................................................................................................5 

1 Inngangur ...................................................................................................................6 

2 Leikur sem námsleið ....................................................................................................8 

2.1 Frjáls leikur til að kynnast nýjum efniviði ....................................................................... 8 

2.2 Kennslufræðilegur leikur ................................................................................................ 9 

3 Hvað er S.T.E.M. ........................................................................................................ 10 

3.1 Upplýsingatækni ........................................................................................................... 11 

3.2 Vísindi ........................................................................................................................... 11 

3.3 Umhverfismennt ........................................................................................................... 12 

3.4 Af hverju S.T.E.M. og umhverfismennt ........................................................................ 13 

Gerð verkefnanna ............................................................................................................ 14 

4 Lokaorð ..................................................................................................................... 16 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 18 



 

5 

Formáli 

Hugmyndin að þessu verkefni kom í kjölfar Erasmus+ verkefninu Eco Tweet sem leikskólinn 

sem ég starfa hjá tók þátt í á sama tíma og undirbúningur að þessu lokaverkefni hófst. 

Erasmus+ er prógramm á vegum Evrópusambandsins sem stuðlar að samvinnu Evrópulanda 

um menntun, íþróttir og æskulýðstarf til að sporna við atvinnuleysi ungs fólks í Evrópu. 

Prógrammið skiptist í þrjá flokka: Nám og þjálfun, sem eru styrkir til ungs fólks til að fara í 

skiptinám eða starfsþjálfun víðsvegar um Evrópu; samstarfsverkefni, þar sem starfsstöðvar 

líkt og skólar eða æskulýðsfélög fá styrki til að vinna saman að einhverju verkefni; og loks 

stefnumótun þar sem stjórnvöld geta sótt um styrki fyrir verkefnum um stefnumótun í 

mennta- og æskulýðsmálum. Verkefnið sem leikskólinn minn tók þátt í var samstarfsverkefni 

með fimm öðrum leikskólum, í Tyrklandi, Grikklandi, Eistlandi, Svíþjóð og Noregi. Verkefnið 

bar heitið Eco Tweet og meginmarkmið þess var að stuðla að betri umhverfisvitund barna í 

gegnum S.T.E.M. Erasmus+ verkefnið þótti of yfirgripsmikið og því þótti mér við hæfi að 

takmarka lokaverkefni mitt við verkefnasafn þar sem þau þemu sem gekk best að vinna með 

væru aðgengileg. Verkefnin í verkefnasafninu koma úr ýmsum áttum, til dæmis námskeiðum 

sem ég hef sótt í námi mínu, af Pinterest.com og svo úr eigin hugarheimi. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og samstarfsfólki mínu stuðninginn í gegnum þetta ferli. 

Einkum vil ég þakka eiginmanni mínum og yfirmönnum mínum fyrir hvatningu, þolinmæði og 

mikið umburðarlyndi.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

hafa lagt mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10.maí 2020 

Ingibjörg Lilja Kristjánsdóttir 

 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969
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1 Inngangur  

Við lifum á tímum þar sem við sjáum og upplifum afleiðingar af neyslumynstri okkar og 

hegðun gagnvart umhverfi okkar. Miklar sveiflur í veðurfari, hitastigsbreytingar, þynning 

ósonlagsins og ruslafjöll jafnt á landi og sjó eru augljós teikn þessa hátternis okkar. En mörgu 

af þessu er hægt að breyta ef við tileinkum okkur nýjar venjur (Sævar Helgi Bragason, 

munnleg heimild, 14. nóvember 2019). Þar sem oft reynist erfitt að kenna gömlum hundi að 

sitja er tilvalið að byrja í grasrótinni og kenna ungum börnum að umgangast náttúruna og 

umhverfi sitt af virðingu. 

Einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) er sjálfbærni. 

Þar er tekið fram að algengasti skilningurinn á því hugtaki sé sá að við skilum ekki af okkur 

umhverfinu í lakara ástandi en við tókum við því. Í heftinu Sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 

2013) er spurt hvort við mannfólkið höfum fjarlægst náttúruna of mikið með tilkomu 

tækninnar, þar sem við þurfum nú á tímum að hafa svo lítið fyrir hlutunum. Ég held að þar 

hafi Sigrún hitt naglann á höfuðið. Þess vegna finnst mér ástæða til að tengja þessa tvo þætti 

saman; umhverfi og tækni, vekja athygli á náttúrunni og hvernig eigi að umgangast hana af 

virðingu með tæknina og S.T.E.M (e. science, technology, engineering and math) að 

leiðarljósi. 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði út frá Erasmus+ verkefninu Eco Tweet, sem 

leikskólinn sem ég starfa í tók þátt í ásamt fimm öðrum leikskólum í Tyrklandi, Grikklandi, 

Eistlandi, Svíþjóð og Noregi. Markmið Eco Tweet var að efla umhverfisvitund barna í gegnum 

S.T.E.M. Hægt er að kynna sér það verkefni betur á öllum helstu samfélagsmiðlum 

(Facebook, Instagram og Pinterest) með því að fletta upp Eco Tweet. Erasmus+ verkefnið var 

tveggja ára verkefni sem skiptist í tvo hluta, sem stóðu yfir í ár hvor um sig. Fyrra árið var 

lögð áhersla á vistfræði (e. ecology) og seinna árið voru vísindi í forgrunni (e. science). Í 

verkefnaáætlun Eco Tweet fékk svo hver mánuður ákveðið þema og því fylgdu ákveðin 

verkefni og umræður til að vinna með börnunum. Í vistfræðihlutanum voru þemun 

skólaumhverfið, umhverfismál, umhverfi og listir, vistfræði, endurvinnsla, kryddjurtir, 

garðyrkja og umhverfisleikir. Í vísindahlutanum voru þemun svo náttúruvísindi, jarðfræði og 

líffræði, eðlis- og efnafræði, endurnýjanleg orka og auðlindir, eldur, loft, vatn og jörð, 

S.T.E.M. og vélmenni. 
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Það var samdóma álit okkar í leikskólanum, að Erasmus+ verkefnið væri of yfirgripsmikið 

í okkar aðstæðum. Við sáum að börnin náðu ekki að tileinka sér þemun og erfitt reyndist að 

dýpka skilning þeirra á efninu vegna þess hversu mikið efni átti að leggja inn á stuttum tíma 

og sífellt bættist nýtt við. Út frá þessum aðstæðum kemur hugmyndin að verkefnasafninu 

sem hér lítur dagsins ljós. Þar tek ég saman og útfæri þau þemu og verkefni sem gekk hvað 

best að vinna með og börnin höfðu mestan áhuga á. Að mínu mati kemur það mjög vel út að 

flétta saman umhverfismennt og S.T.E.M, þar sem að þessir þættir eru báðir mikilvægir fyrir 

borgara framtíðarinnar. Ég tel að þessi kennsluaðferð henti sérlega vel til að búa börn undir 

það að vernda umhverfið og njóta þess á sjálfbæran hátt í krafti þekkingar sinnar, enda oft 

talað um að helmingur starfa sem uppvaxandi kynslóð muni fást við í framtíðinni sé ekki einu 

sinni til í dag og verði mörg þeirra í tæknigeiranum (Manykia, Lund, Chui, Bughin, Woetzel, 

Batra, Ko og Sanghvi, 2017).  

Verkefnin í verkefnasafninu er hægt að tengja á einn eða fleiri vegu við grunnþætti 

menntunar eins og þeir koma fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) s.s. læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, því þeir tengjast allir, þótt 

þeir hafi sína sérstöðu. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélagið, umhverfið, náttúru og 

menningu. Með því að vera vel læs á þessa þætti ná börn að byggja sig upp andlega og 

líkamlega. Einnig snúast þeir um framtíðarsýn, getu og vilja til þess að hafa áhrif á samfélagið 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í þessari greinagerð verður gerð grein fyrir verkefnasafninu og fjallað um fræðin á bakvið 

það.  
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2 Leikur sem námsleið 

Börnum er eðlislægt að leika sér og líkt og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

leikur meginnámsleið þeirra. Leikurinn gefur þeim tækifæri til að læra, til að skilja umhverfi 

sitt, tjá sig og þróa félagsleg tengsl. Þar öðlast þau nýja þekkingu og geta unnið með hana.  

Til eru margskonar gerðir leikja og fer það eftir aldri og þroskastigi barnsins og tegund 

leiksins hvernig hann er flokkaður. Svissneski sálfræðingurinn Piaget kom fram með þær 

kenningar um leik barna að hann væri stigskiptur eftir aldri barnsins. Hann kallaði það 

skynhreyfistig frá fæðingu til tveggja ára aldurs, þar sem að barnið væri að átta sig á sjálfu 

sér. Síðan tæki við foraðgerðastig með tákn- og uppbyggingarleikjum sem varði til sjö ára 

aldurs. Þar fer barnið að láta hluti tákna eitthvað annað en þeir eru, ímyndunar- og 

þykjustuleikir verða til sem fela í sér vitrænar athafnir líkt og þegar barn fer að fara í mömmó 

með dúkkuna sína, eða kubbur verður að bíl. Svo við sjö ára aldur fari börnin í leiki sem 

byggja á fyrir fram ákveðnum reglum, líkt og í spilum og eltingaleik. Þessi kenning hefur síðar 

verið gagnrýnd og bætt við hana og í dag er talað meira um að stigin fylgi vitsmunaþroska 

barnsins, ekki bara aldrinum (Wood, 2013). 

Algengasta leikjategundin er frjálsi leikurinn, en þá ræður vilji og hugmyndaflug barnsins 

för en ekki fyrir fram settar reglur eða form. Þau leika við það sem þau vilja. Undir slíkan leik 

fellur til dæmis hlutverkaleikur, þar sem börn fara í einhver hlutverk líkt og í mömmó eða 

byggingaleik, þar sem börnin byggja úr ýmsum efniviði, en í því felast heilmikil vísindi, eins og 

að raða kubbunum rétt saman svo að byggingin standi. Ærslaleikur eða ofurhetjuleikur 

tilheyrir einnig þessum flokki en þar læra börn hvar mörkin liggja á milli sín og annarra. 

Leikirnir tvinnast oft saman s.s. byggingaleikur og hlutverkaleikur. Þá eru börnin að byggja 

sér aðstæður til þess að leika í. Heilmikið nám felst í þessum leikjum en börnin eru að prófa 

sig áfram í ýmsum hlutverkum, vinna úr upplýsingum sem þau hafa heyrt eða séð og þannig 

öðlast þau nýja reynslu (Wood, 2013). Þau byggja á fyrri reynslu og þróa þekkingu sína í 

öruggu umhverfi leiksins og takast þannig á við ný viðfangsefni (Bryndís Garðarsdóttir, 

Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).  

2.1 Frjáls leikur til að kynnast nýjum efniviði 

Líkt og kom fram hér áðan þá eru börnin örugg og tilbúin að takast á við ný verkefni í gegnum 

leik. Kenningar bandaríska sálfræðingsins John Dewey styðja þetta en hann talar um að í leik 

læri börnin af reynslunni (e. learning by doing). Í útskýringum sínum nefnir hann að reynsla 

sé bæði virkt og óvirkt ferli, þar sem virka ferlið felur í sér að reyna og gera tilraunir en óvirki 

þátturinn sé sá að verða fyrir einhverju. Reynsla feli í sér að maður verður fyrir einhverjum 

áhrifum af einhverju sem maður gerði við eitthvað (Dewey, 1944 í Jóhanna Einarsdóttir, 

2010b). Þess vegna er tilvalið að nýta sér það þegar ný kennsluverkfæri eru kynnt til leiks. Í 
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meistararitgerð sinni greinir Fjóla Þorvaldsdóttir (2018) frá reynslu sinni af því að innleiða 

upplýsingakennslu í leikskólum. Þar nefnir hún að það sem hafi reynst henni best sé að leyfa 

börnum að kynnast upplýsingatækninni í gegnum leik, að fá að snerta tækin og prófa sig 

áfram og bendir einmitt á leikinn sem aðalnámsleið barna. Einnig hvetur hún kennara til að 

gera slíkt hið sama til þess að kynnast tækjunum. 

2.2 Kennslufræðilegur leikur 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er þegar leik og kennslu er blandað saman. 

Hægt er að fara tvær leiðir að honum. Annars vegar fylgist kennarinn með leik barnanna og 

vinnur með það sem vekur áhuga þeirra til að dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu. Hins 

vegar er ákveðið námsefni tekið fyrir og horft til markmiða námskrár. Þar kynnir kennarinn 

námsefnið og býr til sameiginlega reynslu sem nýtt er í leiknum. Er það meginnálgunin í 

þessu verkefnasafni. Í þessum aðferðum er mikilvægt að kennarinn tengi námsefnið og 

leikinn, hvetji til sköpunar og kynni ný sjónarhorn og möguleika (Jóhanna Einarsdóttir, 2007; 

2010a). 

Kostir þess að velja þessa nálgun er að leikurinn er börnum eðlislægur og veitir þeim 

ánægju, hann felur í sér frelsi og val. Einnig er áherslan lögð á ferlið en ekki útkomuna, sem 

leyfir börnum að taka áhættu og prófa sig á fram. Námið verður merkingarbært og gefur 

börnum tækifæri til að tengja nýja þekkingu við það sem þau vita fyrir. Að lokum þjálfast 

vitrænir og skapandi þættir í gegnum leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). 

Oft getur reynst erfitt að sjá skilin á milli leiks og náms. Fer það eftir sjónarhorni barnsins 

hverju sinni hvort það er að leika eða að læra (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Bodrova (2008) talar um að kröfur séu gerðar til leikskólakennara um að þeir búi börnin 

undir formlegra nám í grunnskóla um leið og börnin fái að leika sér og þroskast í gegnum 

leikinn. Hún bendir á að kenningar Vygotsky um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development) og að þær falli mjög vel að kennslufræðilegum leik. Barnið fær að spreyta sig á 

einhverju nýju sem eykur þroska þess og kennarinn er barninu til halds og traust ef það 

vantar aðstoð.  
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3 Hvað er S.T.E.M. 

Eins og fram kom í inngangi er S.T.E.M. enska skammstöfunin fyrir orðin science, technology, 

engineering og mathematics eða vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði. Er það frekar 

nýtilkomið að þessar algengu námsgreinar séu spyrtar saman með þessum hætti en það var 

fyrst gert í Bandaríkjunum um 1980. Það var svo ekki fyrr en um aldamótin 2000 sem 

hugmyndin fékk byr undir báða vængi þegar farið var að óttast um framtíð þessara greina því 

færri sóttust eftir að læra þær (Breiner, Johnson, Harkness og Koehler, 2012).  

Algengt er að kennarar haldi að þeir þurfi að bæta einhverju við kennsluhætti sína til 

þess að vinna með S.T.E.M. en raunin er sú að margt sem þeir eru að gera fellur nú þegar 

undir S.T.E.M.-módelið (Torres-Crespo, Kraatz og Pallansch, 2014; McClure, 2017). 

Stærðfræði er kennurum kunn, að telja og reikna, raða eftir stærð, flokka eftir lit og búa til 

mynstur. Vísindin og hennar fjölmörgu greinar eru einnig vel kunnugar kennurum en þar má 

meðal annars nefna náttúruvísindi og efnafræði. Það að fræða börn um dýr og plöntur og 

náttúruna almennt telst því til vísindakennslu. Það sem er kennurum einna helst erfitt er að 

tengja við verkfræði og upplýsingatækni. En þegar nánar er að gáð felst mikil verkfræði í 

einföldum byggingaleik, að raða saman kubbum svo að byggingin standi. Það sem vefst fyrir 

kennurum í sambandi við upplýsingatæknina er óöryggi í notkun hennar í kennslu (Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2016; Reykjavíkurborg, 2017). 

Þessi fög eiga vel saman og eiga það sameiginlegt að þjálfa rökhugsun og lausnaleit 

(McClure, Guernsey, Clements, Bales, Nichols, Kendall-Taylor og Levina, 2017). Margir halda 

einnig að S.T.E.M.-kennsla sé bara fyrir eldri börn og unglinga en líkt og McClure (2017) 

nefnir, þá eru börn aldrei of ung til þess að byrja að læra þessar greinar. Hún leggur meira að 

segja áherslu á að því fyrr sem þau byrji, því betra, þar sem það geti haft áhrif á námsgetu 

þeirra í framtíðinni. Í bandarískri rannsókn frá árinu 2016 (Morgan, Farkas, Hillemeier og 

Maczuga, 2016) er bent á að námsgeta barna í leikskóla í þessum greinum hafi forspárgildi 

um námsgetu þeirra og áhuga þeirra á þessum greinum í framtíðinni. 

Í þessu verkefni verður lögð áhersla á tækni, þá sérstaklega upplýsingatækni og vísindi, 

þar sem börnunum þóttu þau verkefni áhugaverðust og þau náðu best til þeirra, líkt og var 

getið um í innganginum.  
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3.1 Upplýsingatækni 

Upplýsingatækni er oft beintengd við tölvur og tölvunotkun og eru tölvur og tækni stór hluti 

af lífi okkar í dag. Í skýrslu frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar (2017) um 

upplýsingatækni í leikskólastarfi segir þó að í langflestum tilfellum séu spjaldtölvur aðeins 

notaðar í ákveðinni þemavinnu en ekki daglegu starfi þar sem kennurum fannst þá vanta 

þekkingu og tíma til þess að kynna sér notkunarmöguleika þeirra. Svipaðar niðurstöður voru í 

skýrslu frá Akureyrarbæ (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016). Þar kom fram að sérkennslustjórar 

notuðu spjaldtölvur mest í kennslu, en annars væru þær notaðar til að skrá samskipti við 

foreldra inni á deildum eða í tengslum við stærri þemaverkefni. Kom fram að notkunin væri 

einnig bundin áhuga kennara. Samkvæmt íslenskri rannsókn sem var gerð á 

snjalltækjanotkun barna er ljóst að stór hluti ungra barna hefur aðgang að spjaldtölvum og 

notar þær (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Því er mikilvægt að kenna þeim að umgangast 

þessi tæki og auka miðlalæsi þeirra, því upplýsingatækni er ekki bara tölvur.  

Í upplýsingatækni er fólgin vinna með upplýsingar og gögn í gegnum mismunandi 

aðferðir, tæki og tól (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Eitt slíkt tól er forritunarvélmenni, líkt og Bee-Bot, en með því er hægt að kenna börnum 

grunnforritun. Forrita þarf þetta litla vélmenni sem er í laginu eins og hálf kúla, um 12 cm að 

lengd og 10 cm breitt, með tökkum á kúptu hliðinni til þess að það komist ákveðna leið á 

milli staða. Í þessu ferli þarf til dæmis að átta sig á hvert Bee-Botinn á að fara, hvað gerist 

þegar hann hefur snúið sér og hversu langt hann fer í hverju skrefi. Í þessu felst mikil æfing í 

rökhugsun og stærðfræði. Það þarf að telja út leiðina og átta sig á því hvernig stjórnborðið 

snýst með vélmenninu. Að nota vélmenni til kennslu hefur góð áhrif á getu barna til þess að 

einbeita sér og þróa með sér reiknihugsunarhæfni (e. computational thinking skills) auk þess 

sem orðaforði þeirra eykst til muna (Jung og Won, 2018).  

Til þess að börn nái árangri í kennslu með forritunarvélmennum og öðrum tæknitólum 

þarf að gefa þeim færi á að kynnast þeim og fikta aðeins í þeim. Kennarar ættu að taka þátt í 

ferlinu með börnunum og spyrja spurninga til þess að fá börnin til þess að hugsa og setja orð 

á aðgerðir til þess að þau skilji hvað er að gerast. Þannig eykst vitsmunaþroski þeirra (Yilmaz, 

2016; Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018). 

3.2 Vísindi 

Samkvæmt skilgreiningu Merriam-Webster-orðabókarinnar (e.d.) þýðir orðið vísindi (e. 

science) ástand þekkingar, kerfisbundin þekking, eitthvað sem er rannsakað eða lært 

kerfisbundið, kerfi eða aðferðir sem sæta ákveðnum vísindalögmálum. Vísindi í leikskóla 

felast því einfaldlega í að rannsaka hluti með börnum, gera tilraunir, leyfa þeim að rannsaka 

viðfangsefni sem þeim eru hugleikin eða vekja áhuga þeirra á einhverju til að rannsaka. Það 
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er í eðli barna að vera forvitin, leið þeirra frá unga aldri til þess að öðlast reynslu af 

alheiminum er að rannsaka hann. Fyrst um sinn rannsaka þau hluti og hvað þeir geta gert. 

Seinna meir, þegar þau eldast, fara þau að velta fyrir sér hvað þau geti gert við hlutinn 

(Wood, 2013). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er tekið fram að hlutverk leikskóla sé að styðja 

við þetta ferli og hvetja til vísindalegrar hugsunar og skapa aðstæður til þess að vinna með 

þessa þætti. 

Vísindi er þekking og ferli, að spyrja hvernig og af hverju, gera tilraunir og rannsaka. 

Vísindi eru gagnleg, spennandi og krefjandi. Vísindi snúa að öllu á milli himins og jarðar. 

Börnum finnst mjög gaman og spennandi að fá að rannsaka og gera tilraunir. Auðvelt er að 

nálgast allskonar tilraunir sem hentugt er að gera með börnum, sérstaklega nú á tímum 

Internetsins og safnsíðna líkt og pinterest.com. Einnig hefur verið gefinn út fjöldi bóka sem 

eru stútfullar af tilraunum fyrir börn.  

3.3 Umhverfismennt 

Áhersla á umhverfismennt í leikskólum hefur aukist upp á síðkastið með vitundarvakningu 

meðal almennings um ástand jarðarinnar hvað varðar mengun og auðlindir. Eins og hefur 

verið nefnt hér áður er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar. Í honum felst sú hugsun 

að skila umhverfinu ekki í verra ástandi til afkomenda okkar en við tókum við því. Í sjálfbærni 

felst virðing fyrir umhverfi og mönnum, bæði hér og nú og í framtíðinni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). En fremur er tekið fram að börn þurfa að þekkja, skilja og virða náttúruna, 

þar sem að hún sinnir mikilvægari þjónustu fyrir okkur mannfólkið. Umhverfisvernd, 

loflagsbreytingar og lífbreytileiki eru góðir útgangspunktar (Aðalnáskrá leikskóla, 2011). 

Alþjóðlegu samtökin Foundation for Environmental Education halda úti 

umhverfismenntaverkefninu Skólar á grænni grein (e. Eco schools) og eru um 200 skólar á 

öllum skólastigum hérlendis þátttakendur í þessu verkefni. Markmið þess er að bæta 

umhverfi skólanna, minnka úrgang og efnisnotkun, efla samfélags- og umhverfisvitund og 

veita nemendum menntun og færni til þess að takast á við umhverfismál, svo fátt eitt sé 

nefnt. Skólar sem taka þátt í þessu verkefni setja sér markmið tengt sjálfbærnimenntun og 

geta þeir svo sótt um að fá Grænfánann sem er viðurkenning fyrir að ná settum markmiðum 

(Landvernd, e.d.). 

Annars má segja að umhverfismennt felist almennt í fræðslu um umhverfið og 

möguleikum okkar til að hlúa að því. Þar kemur útikennsla sterk inn. Börn sem öðlast góða 

reynslu af umhverfinu sínu og náttúru eru líklegri til þess að vilja vernda hana og ganga vel 

um hana og því oftar sem er farið í vettvangsferðir verða börnin öruggari með sig í 

náttúrunni og það ýtir undir forvitni þeirra um hana og umhverfið (Kristín Norðdahl, 2005). 
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3.4 Af hverju S.T.E.M. og umhverfismennt? 

Eins og fram hefur komið hér að ofan, er S.T.E.M. hugtak yfir námsgreinar sem allar stuðla að 

rökhugsun og lausnaleit. Hins vegar læra börn að umgangast náttúruna og umhverfi sitt í 

umhverfismennt, sem sagt mjög ólíkar námsgreinar. Þær eiga þó vel saman að ýmsu leiti sem 

er áhugavert að skoða.  

Mér finnst sérlega áhugavert hvernig bæði S.T.E.M. og umhverfismennt koma inn á alla 

grunnþætti menntunar og þá sérstaklega sjálfbærniþáttinn. Með S.T.E.M. er verið að styrkja 

börn í lausnamiðuðum hugsunarhætti (McClure, Guernsey, Clements, Bales, Nichols, 

Kendall-Taylor og Levina, 2017) sem ekki veitir af því umhverfi okkar í dag er í mikilli hættu 

vegna umgengni okkar. Eitt stærsta vandamál nútímans eru miklar loftlagsbreytingar en frá 

iðnbyltingunni á 18. öld hefur losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið margfaldast. 

Miklar sveiflur í veðurfari, hlýnun sjávar og eyðingu ósonlagsins má allt rekja til mannsins. 

Óhófleg plastnotkun, umbreyting og eyðing skóga fyrir pappírsframleiðslu og nautgriparækt, 

olíunotkun fyrir farartæki og upphitun húsa eru fáeinir þættir þar sem við mannkynið höfum 

farið offari gegn jörðinni okkar. Ef við lifum áfram eins og við höfum gert verður engin 

náttúra til að skila til næstu kynslóða (Sævar Helgi Bragason, munnleg heimild, 14. nóvember 

2019). 

Annað áhugavert atriði er að S.T.E.M.-kennsla í leikskólum hefur áhrif á námsárangur í 

framtíðinni. Langtímarannsókn sem gerð var á getu bandarískra barna í S.T.E.M.-greinum í 

leikskóla sagði til um getu þeirra í sömu greinum seinna meir (Morgan, Farkas, Hillemeier og 

Maczuga, 2016). Því er mikilvægt að byrja snemma að sinna kennslu í þessum greinum og 

leggja grunn að færni þeirra sem á fullorðinsaldri munu vinna að brýnum 

úrlausnarverkefnum á sviði umhverfismála. Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram 

heimsmarkmið um sjálfbæra þróun og þar eru meðal annars markmið um aðgerðir í 

loftslagsmálum, líf í vatni og á landi, sjálfbæra orku, nýsköpun og uppbyggingu, menntun 

fyrir alla og hreint vatn, svo fátt eitt sé nefnt (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Áríðandi er 

að allir leggi sitt af mörkum í þessari baráttu og finnst mér námsefnið sem hér um ræðir lóð á 

vogarskálarnar. 
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4 Gerð verkefnanna 

Líkt og áður hefur komið fram í þessari greinargerð kviknaði hugmyndin að verkefnasafninu 

út frá Erasmus+ verkefni sem leikskólinn sem ég starfa hjá tók þátt í. Heildarhugmyndin á bak 

við verkefnasafnið er sú sama og í Erasmus+ verkefninu, það er að segja umhverfismennt í 

gegnum S.T.E.M. Munurinn felst í umfangi. Var það mikið rætt innan veggja leikskólans að 

verið væri að fara yfir of mikið efni í Erasmus+ verkefninu, á of stuttum tíma, til þess að 

börnin næðu einhverri fótfestu eða öðluðust góðan skilning á viðfangsefninu. Því ákvað ég að 

afmarka betur mitt verkefni og taka saman þá þætti sem mér þóttu mikilvægastir, þá sem 

börnin höfðu sýnt mestan áhuga, og gera úr þeim verkefnasafn. Tilgangur þess er að efla 

umhverfisvitund barnanna í gegnum S.T.E.M., kynna börnin fyrir vísindagreinunum og styrkja 

framtíðarnámsgetu þeirra á því sviði. 

Verkefnasafnið samanstendur af 13 verkefnum í þremur þemum: Vatni, lofti og náttúru. 

Með þessum þemum er komið inn á þau svið umhverfisins sem við erum í mestri snertingu 

við og þar af leiðandi geta börnin tengt betur við þau en mörg önnur. Börn sem læra um 

umhverfi sitt eru líklegri til þess að hugsa betur um það (Kristín Norðdahl, 2005), einnig koma 

þessi þemu fyrir í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Hverju þema fylgir örlítill kafli sem kemur inn á gildi þemans fyrir okkur mannfólkið og hvaða 

áhrif mengun hefur á það og hvað sé hægt að gera til þess að draga úr menguninni. Mengun 

getur verið allt frá því að brenna olíu og kolum eða plast í sjó eða á landi svo fátt eitt sé 

nefnt. Hverju þema er skipt í undirkafla þar sem verkefnin koma fram. Í hverju þema er svo 

gert ráð fyrir umræðutíma sem kallast þankahríð, þar sem tilgangurinn er að fá börnin til 

þess að hugsa um hvað þau geti gert og fá þau til að koma sjálf með svör. Þá er mikilvægt að 

kennarinn spyrji opinna hv-spurninga.  

Í vatnsþemanu er farið yfir hringrás vatnsins og lífríki í hafinu, einnig komið inn á hvað 

mengun gerir við hafið. Í loftþemanu er veðurfar skoðað og munur á degi og nóttu, ásamt því 

að skoða hvað mengar loftið. Í náttúruþemanu könnum við lífríki náttúrunnar, dýr og 

plöntur, og hvernig það nýtist okkur. Alltaf beinum við líka sjónum að því sem mengar. Eins 

og fram hefur komið hér áður er mengun mjög stórt vandamál nútímasamfélags og með því 

að draga úr mengun stuðlum við að sjálfbærni umhverfisins. 

Við hvert verkefni eru tiltekin nauðsynleg tæki og tól en oft er einnig hægt að finna aðrar 

leiðir til þess að gera verkefnin ef ákveðin tæki eru ekki til. Í stórum hluta verkefnanna er 

notast við Bee-Bot, litla vélmennið sem þarf að forrita. Verkefnin er þó hægt að leysa án 

vélmennisins til dæmis þannig að eitt barnið sé vélmennið og hin börnin segja því til hvert 

það á að fara. Einnig er hægt að nota hvaða hlut sem er í stað vélmennisins. Munurinn er sá 

að Bee-Bot færist á milli staða með skipunum í gegnum takkana á bakinu á honum, en ef 
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einhver annar hlutur er notaður sem ekki hefur forritunarmöguleika þarf að færa hann 

handvirkt. Með því að nota Bee-Bot læra börn rökhugsun og grunnforritun (Jung og Won, 

2018). Kennarar ættu að taka virkan þátt í ferlinu með börnunum, spyrja spurninga til þess 

að fá börnin til þess að hugsa og skilja hvað er að gerast og læra að setja orð á aðgerðir sínar 

og þannig auka vitsmunaþroska þeirra (Yilmaz, 2016). 

Verkefnin í safninu byggja flest á aðferðum kennslufræðilegs leiks (e. educational play). 

Eins og nefnt var hér að framan þá leggur kennarinn inn efni og býr til sameiginlega reynslu 

fyrir börnin sem nýtist svo í leiknum. Í mörgum verkefnum er notast við forritunarvélmennið 

Bee-Bot. Til þess að það nýtist við kennslu er gott að börnin hafi öðlast einhverja reynslu af 

því. Því er mjög gagnlegt að kynna þeim vélmennið í frjálsum leik þar sem þeim líður vel og 

eru tilbúin til að takast á við ný verkefni (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018; Bryndís Garðarsdóttir, 

Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).  

Verkefnabankann er hægt að vinna sem skipulagt námsefni, þar sem byrjað er á fyrsta lið 

og unnið út gegnum allt efnið, eða sem stök verkefni. 

Þar sem að þetta verkefnasafn varð til útaf Erasmus+ verkefni að þá hef ég prófað og 

gert þau flest með einhverjum hætti með börnum. Sum verkefnanna voru talsvert öðruvísi 

þegar þau voru fyrst gerð með börnum og hafa því fengið talsverða lagfæringu áður en þau 

voru sett í safnið. Í verkefna safninu má sjá myndir af verkefnunum í notkun eða afrakstur 

þeirra, einnig fylgja þeim einhverjar útskýringar eða athugasemdir um hvað var gert eða 

hvernig best væri að fara að. 

Mín reynsla er sú að nauðsynlegt er að gefa börnunum tíma til að kynnast Bee-Bot 

vélmenninu til þess að markmið verkefnisins náist, því annars fer allur tíminn í að átta sig á 

því hvernig vélmennið virkar. Einnig er gott af hafa minni hópa, fjögur börn í mesta lagi 

meðan að börnin eru að átta sig á því, þar sem að það getur verið erfitt að bíða eftir að það 

komi að sér þegar um svona nýjan og spennandi hlut er að ræða. 
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5 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hefur verkefnasafni sem er hugsað fyrir leikskóla verið gerð skil. 

Verkefnasafninu er ætlað að stuðla að umhverfismennt í gegnum S.T.E.M.-greinar, þá 

aðallega upplýsingatækni og vísindi, sem urðu fyrir valinu vegna reynslu minnar af þessum 

verkefnum með börnum. En líkt og hefur verið nefnt hér oft fyrr, þá er hugmyndin að 

verkefnasafninu sprottin út frá Erasmus+ verkefni sem leikskólinn sem ég starfa hjá tók þátt í 

á meðan á skrifunum stóð. 

Verkefnin styðjast flest við hugmyndafræði um kennslufræðilegan leik (e. educational 

play), þar sem kennarinn leggur inn námsefni og býr til sameiginlega reynslu meðal barnanna 

sem nýtist svo í leiknum. Þessi hugmyndafræði byggist á hugmyndum Vygotsky um svæði 

mögulegs þroska (e. zone of proximal development) (Bodrova, 2008). Einnig er notast við 

lítið forritunarvélmenni sem kallast Bee-Bot, sem eflir vitsmunaþroska og kennir rökhugsun 

og grunnforritun (Jung og Won, 2018; Yilmaz, 2016). Til þess að vélmennið nýtist sem best 

þarf að kynna það fyrir börnunum í frjálsum leik, þar sem þau hafa tækifæri að prófa það á 

eigin forsendum og öðlast reynslu af því (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018; Bryndís Garðarsdóttir, 

Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

 Umhverfismennt er mikilvægur liður í sjálfbærnimenntun barna, þar sem sjálfbærni 

stuðlar að því að við skilum ekki af okkur umhverfinu til næstu kynslóða í verra ástandi en við 

tókum við því. Þau börn sem fá tækifæri til að öðlast jákvæða upplifun af umhverfi sínu eru 

líklegri til þess að hugsa vel um það (Kristín Norðdahl, 2005). Ástæðan fyrir því að ég valdi 

S.T.E.M. til þess að vinna með í umhverfismennt barna er sú að það fléttast vel saman og 

styrkir sjálfbærnimenntun barna enn frekar og námsgetu þeirra í framtíðinni (Yilmaz, 2016; 

Morgan, Farkas, Hillemeier og Maczuga, 2016; Aðalnámskrá leikskóla 2011). S.T.E.M.-

greinarnar eiga það sameiginlegt að kenna rökhugsun og lausnaleit (McClure, Guernsey, 

Clements, Bales, Nichols, Kendall-Taylor og Levina, 2017). Þó margir haldi að þessar 

námsgreinar séu aðeins fyrir eldri börn, eru börn aldrei of ung til þess að byrja að læra 

S.T.E.M. og því fyrr sem þau byrja, því betra (Morgan, Farkas, Hillemeier og Maczuga, 2016; 

McClure 2017). 

Nú á dögum er sífellt verið að minna okkur á hversu illa við höfum farið með jörðina 

okkar. Neyslumynstur okkar og hegðun gagnvart umhverfi okkar hefur skilað okkur miklum 

sveiflum í veðurfari, þynningu ósonlagsins og óhemjumiklum úrgangi jafnt á landi og sjó. En 

mörgu af þessu er hægt að breyta ef við breytum venjum okkar (Sævar Helgi Bragason, 

munnleg heimild, 14. nóvember 2019). Nú leggjast sífellt fleiri á árar til að snúa þessari þróun 

við, einstaklingar, skólar, fyrirtæki og frjáls félagasamtök. Sameinuðu þjóðirnar hafa sett 

fram heimsmarkmið um sjálfbæra þróun sem eiga að stuðla að því að koma böndum á 
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neikvæða þróun í loftslagsmálum, vernda líf í vatni og á landi, auka sjálfbæra orkunotkun, 

nýsköpun, uppbyggingu, menntun fyrir alla og fleira sem stuðlar að betra lífi í sátt við 

umhverfi og auðlindir (Félag Sameinuðu þjóðirnar, e.d.). Hér er á ferð málefni sem allir ættu 

að taka til sín og þá skiptir máli að byrja strax á unga aldri. 
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