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Ágrip 

Í ritgerðinni er leitast við að sýna fram á mikilvægi þess að leikskólalóðir bjóði upp á reynslu 

af ýmsum lífverum og náttúrulegum fyrirbærum s.s. gróðri, smádýrum, ýmsum gerðum af 

jarðvegi, veðurfari, árstíðum og einnig vatni. Það er stuðst við kenningar ýmissa fræðimanna 

um hvernig börn læra, komið inn á námssviðin í leikskólakennslu og hvernig þau tengjast 

náttúrunni. Náttúrulegt umhverfi er skoðað sem leiksvæði og jafnframt er vísað í niðurstöður 

rannsókna sem gefa vísbendingar um áhrif náttúrunnar á börn. Þegar öllu er á botninn hvolft 

þá er ýmislegt sem bendir til þess að leikur barna í náttúrulegu umhverfi hafi góð áhrif á 

þroska þeirra og líðan. 
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Inngangur 

Tilgangur ritgerðarinnar er að leita svara við rannsóknarspurningunni: ,,Hvernig má efla 

tengsl leikskólabarna við náttúruna innan leikskólalóðar“ og skoða hvað rannsóknir segja um 

tengsl náttúrulegs umhverfis annars vegar og líðan og þroska barna hins vegar.  

 

Byrjað er á því að fjalla um kenningar fjögurra fræðimanna um nám og þátt umhverfis í 

kenningum þeirra. Fjallað er um námssviðin í leikskólakennslu og hvernig þau tengjast 

umhverfinu og náttúrunni. Hugtökin náttúrulegt og manngert umhverfi eru skilgreind og sagt 

frá niðurstöðum rannsókna á þeim áhrifum sem náttúran getur haft á líðan og þroska barna. 

Komið er inn á þau jákvæðu áhrif sem vera barna úti í náttúrunni hefur á þau og mikilvægi 

allrar útivistar. Rætt verður um mikilvægi þess að börn kynnist náttúrunni snemma á 

lífsleiðinni þannig að þau beri virðingu fyrir henni og verði meðvituð um umhverfi sitt. Að 

lokum er fjallað um hlutverk kennara í náttúrufræðslu með börnum, settar fram hugmyndir að 

leiðum sem leikskólar geta farið til að  börnin njóti náttúrunnar sem best og hvaða áhöld gott 

er að eiga til náttúruskoðunar. 
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1.  Nám og þroski barna 

Fyrstu ár ævinnar eru jafnvel talin þau mikilvægustu í lífi barna. Alhliða þroski barna eykst 

mikið á þessum fyrstu árum og þau eru alltaf að bæta einhverju nýju við þá þekkingu sem þau 

búa yfir hverju sinni. Þar á umhverfið stóran hlut að máli og það getur bæði haft neikvæð eða 

jákvæð áhrif. Margir fræðimenn hafa rannsakað þroska barna og komist að þeirri niðurstöðu 

að hann aukist með samspili meðfæddra hæfileika og umhverfis. Umhverfið getur þannig 

bæði dregið úr og ýtt undir þroska. Ef til dæmis ekki er talað við barn þá vantar því alla 

fyrirmynd í málþroska og það eykur líkurnar á því að það verði seint til máls. Eins mætti 

nefna hér hina hliðina að barn sem fær mikla örvun til gangs fer fyrr að ganga að því tilskildu 

að fætur þess séu eðlilega skapaðir. Það lærir barn sem fyrir því er haft. 

   1.1   John Dewey  

John Dewey var bandarískur heimspekingur og uppeldisfrömuður og var uppi 1859-1952. 

Kenningar hans um nám fjalla um það að barn læri af athöfnum (e.learning by doing) og þurfi 

að fá að kynnast viðfangsefnum á eigin forsendum og af eigin reynslu. Hann taldi að allt nám 

yrði að fara fram í raunverulegum aðstæðum og að kennarinn ætti að hjálpa barninu að bæta 

við þá reynslu sem það hefði fyrir. Öll reynsla er nám og sá lærir sem lifir. Dewey lagði mikla 

áherslu á áhuga barnanna, að hann réði miklu um það hvað þau lærðu. Þau þyrftu að fá 

tækifæri til að prófa, takast eitthvað, mistakast annað og tengja fyrri vitneskju við reynslu sína 

(Pound, 2005:21-22). 

 

Pound fjallar um það í bók sinni How children learn (2005:22), hvernig kennsluaðferð sem 

kölluð er könnunaraðferð (e. Project approach) er byggð á fræðum Dewey. Megininntak 

þessarar kennsluaðferðar er sú að fyrst er athugað hvað barn veit nú þegar um ákveðið 

fyrirbæri, það er allt skráð niður og búinn til svokallaður könnunarvefur. Síðan er t.d.farið í 

vettvangsferð eða komið með eitthvað sem tengist fyrirbærinu og barnið fær að upplifa 

raunverulegar aðstæður og kynnast viðfangsefninu af eigin raun. Barnið er hvatt til að skoða 

fyrirbærið, rannsaka það og ígrunda vel allt sem því viðkemur. Þar næst er það verkefni 

kennarans að spyrja og kanna hvaða vitneskja hefur bæst við eftir raunverulega upplifun hjá 

barninu og skrá þessa nýju vitneskju á sama könnunarvef og gert var í upphafi. Þannig má 

glöggt sjá hvað barnið hefur lært af reynslu sinni og hvað það hefur lært af athöfninni. 
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Þessi kennsluaðferð nýtur mikilla vinsælda í dag og hafa nokkrir leikskólar á Íslandi tileinkað 

sér aðferðina og nýtt hana á sinn hátt hverju sinni.  

   1.2   Jean Piaget 

Jean Piaget var svissneskur líf- og þekkingarfræðingur sem var uppi 1896-1980. Hann skrifaði 

margar bækur um hugsun og uppbyggingu þekkingar hjá börnum og hvernig þessir þættir 

tengdust og lagði áherslu á hvernig börn hugsuðu. Hann taldi að öll hugsun yrði til í athöfnum 

barna og að þau þyrftu að fá tækifæri til að prófa og upplifa til þess að öðlast skilning á því 

sem þau væru að gera. Fyrst framkvæma þau og síðan hugsa þau og leggja saman reynslu og 

hugmyndir sínar um fyrirbærið. Hann talaði um að börn lærðu mest af hlutrænni reynslu og að 

þekkingin byggist á því sem börnin uppgötva sjálf. Hugsun barnanna sprettur af athöfnum en 

ekki af orðum og þau eru alltaf að kanna heiminn í kringum sig. Þau eru sífellt að komast að 

einhverju nýju sem þau bæta við þekkingarheim sinn hverju sinni á eigin forsendum (Pound, 

2005:36-38). 

 

Börn hugsa ekki eins og fullorðnir. Þau líta sínum eigin augum á umheiminn og tileinka sér 

sínar eigin hugmyndir um veröldina í kringum sig. Piaget talaði um fjóra þætti vitræns þroska 

en þeir eru: Líkamsþroski, reynsla, félagsleg samskipti og jafnvægisleitni. Með líkamsþroska 

átti hann einkum við þroska miðtaugakerfis, með reynslu átti hann við það að barn þurfi að fá 

að handfjatla áþreifanlega hluti, velta þeim fyrir sér og gera sér grein fyrir einkennum þeirra. 

Varðandi félagsleg samskipti átti Piaget við leik, tal og samskipti einkum við önnur börn. 

Með  jafnvægisleitni átti hann við það samspil sem verður á milli þroska, reynslu og 

félagsmótunar og það jafnvægi sem leita þarf eftir á milli hugmynda barnsins og reynslu þess. 

Barnið kemur sér upp sínum eigin aðferðum við að kanna heiminn í kringum sig á skipulegan 

hátt og bætir sífellt við nýrri vitneskju. Með nýrri vitneskju verður til ný hugsun og öll reynsla 

verður fjölbreyttari. Ný reynsla kallar á nýja hugsun og barnið lærir. Í vitrænum þroskaferli 

barna taldi Piaget að væru skýrt afmörkuð stig sem öll börn færu í gegnum í sömu röð. Þau 

gætu verið stödd á einu stigi í einum þætti vitræns þroska og á öðru stigi í þeim næsta 

(Charles, 1982:1-4).  

.  

Lítið barn sem hendir mat í gólfið gerir það ómeðvitað. En athöfnin sem felst í því að henda 

matnum í gólfið fær barnið til að hugsa og ný hugsun verður til. Næst hugsar barnið sig um  

áður en það hendir matnum og framkvæmir síðan. Það er búið að læra. Fyrst framkvæmdi það 

og hugsaði svo. Þegar hugsunin kemur á undan verknaðinum þá er barnið búið að læra. 
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   1.3   Lev Vygotsky  

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur og var uppi 1896-1934. Hann taldi að nám og 

þroski væru nátengdir þættir. Að börn lærðu af samskiptum sínum við aðra sér eldri og 

reyndari sem væru þá um leið mjög mikilvægar fyrirmyndir. Hann hélt því fram að félagslegt 

og menningarlegt umhverfi mótaði fólk og samskipti væru forsenda vitsmunaþroska barnsins. 

Að tungumálið væri mjög mikilvægt og hjálpaði börnum að tjá hugsanir sínar og þekkingu og 

að sá fullorðni bæri ábyrgð á því að börnin töluðu saman og orðuðu hlutina sín á milli. 

Vygotsky hélt því fram að tungumálið væri táknkerfi sem börn lærðu til að geta átt samskipti 

við aðra í nánasta umhverfi. Síðar yrði tungumálið að hugarferli sem hjálpaði barninu að 

skipuleggja hugsanir sínar (Pound, 2005:39-40). Það er erfitt að hugsa án orða og ógerlegt 

samkvæmt Vygotsky. 

   1.4   Howard Gardner 

Howard Gardner fæddist árið 1943 í Pennsylvaníu. Hann er prófessor í kennslufræðum við 

Harvard háskóla og er afkastamikill fræðimaður og hefur skrifað fjölda bóka. Árið 1983 setti 

hann fram kenningu um fjölgreindir og talaði um að hver maður hefði að minnsta kosti sjö 

grunngreindir. Þær eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Seinna bætti hann 

þeirri áttundu við, umhverfisgreind. Megininntak kenningar Gardners er sú að greind snúist 

um hæfileika til að leysa ýmsar þrautir, verkefni og vandamál. Það fer síðan eftir samhenginu 

við umhverfið hvernig hæfileikinn nýtist okkur. Við erum ólík hvert öðru vegna þess að 

greindir okkar eru mismunandi samsettar og raðast á ólíkan hátt eftir einstaklingum. Það þarf 

að hlúa að öllum þessum greindum og engin er annarri fremri (Armstrong, 2000:13-15). 

 

Hér hefur verið stiklað á stóru í kenningum fjögurra fræðimanna og samkvæmt þeim hafa 

börn meðfædda löngun til að læra um flest það sem þau upplifa í umhverfi sínu. Eins eru þeir 

sammála um að þau þurfi að fá að kynnast umhverfinu á eigin forsendum, framkvæma og 

prófa og uppgötva hlutina á eigin hraða. Þau þurfa umhverfi sem ýtir undir alhliða þroska 

þeirra og gerir þeim kleift að uppgötva nýja hluti daglega. Umhverfi sem er fullt af 

tækifærum, mismunandi lausnum og efnivið sem gefur tilefni til fjölbreytilegra leikja. Það 

þarf að vera nægt rými fyrir börnin og þau þurfa að fá tækifæri til að þroskast með stuðningi 

hinna fullorðnu. Það er nefnilega ekki það sama að hjálpa barni að gera eitthvað eða að gera 

það fyrir barnið. 
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2.  Nám og leikur barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:11-13) segir að leikurinn sé lífstjáning barns og mikilvægasta 

náms- og þroskaleið þess. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er aðal tjáningaform barns og í leik 

lærir barnið margt sem enginn getur kennt því. Í leik felst mikið sjálfsnám, reynsla barns 

endurspeglast í leiknum og það stjórnar honum sjálft. Í leik tekur barnið ákvarðanir, leysir úr 

vandamálum, tekur áhættu og ræður ferðinni sjálft eða með hjálp leikfélaganna og lærir að 

virða rétt annarra. Barnið lifir sig inn í atburði sem gerast í kringum það, lætur ímyndunaraflið 

ráða ferðinni og umbreytir atburðum eftir skilningi sínum og tilfinningum. Umhverfið hefur 

áhrif á leik barna og getur  ýtt undir leik eða dregið úr honum. Stundum er talað um að 

umhverfið sé þriðji uppalandinn í leikskóla næst á eftir barnahópnum og leikskólakennara. 

 

Í bókinni Leikur og leikuppeldi, eftir Valborgu Sigurðardóttur (1991:108-109) er fjallað um  

sex tiltekin einkenni sem afmarka leik frá öðrum athöfnum. Í fyrsta lagi má nefna að leikur er 

ánægjulegur, það er gaman að leika sér og leikur veitir barni gleði og nautn. Í öðru lagi er 

leikurinn takmark í sjálfu sér, hann hefur ekkert ytra takmark, engin tímamörk og að því leyti 

greinist hann frá vinnu. Í þriðja lagi þá er það leikurinn sjálfur, leikferlið, sem veitir barninu 

ánægju en ekki afköst eða árangur hans. Í fjórða lagi þá er leikur sjálfsprottin athöfn, hann 

gerist sjálfkrafa. Í fimmta lagi þá leikur barn sér af fúsum og frjálsum vilja en ekki af skyldu. Í 

sjötta og síðasta lagi þá á leikur hug barnsins allan og það er hugfangið af honum.  

 

Þykjustu- og hlutverkaleikur er leikur leikjanna (Valborg Sigurðardóttir 1991:112) og þarf að 

fá að blómstra í öllu leikuppeldi. Hann hefur langmesta þýðingu fyrir alhliða þroska barns og 

með honum lærir barnið að skilja margs konar hlutverk og boðskipti. Það er mikilvægt að 

auka tengsl barna við samfélagið og náttúruna og leyfa þeim að upplifa þessa þætti og nota þá 

í frjálsa leiknum.  

 

Birgitte Knudsdottir Olofsson (1990:153-158,173) barnasálfræðingur hefur gert ýmiss konar 

athuganir á leik barna og hefur komist að þeirri niðurstöðu að hann sé háður ytri aðstæðum 

eins og menningu og umhverfi. Hún telur að umhverfið eigi stóran þátt í því hversu lengi börn 

halda út í leik, hvernig leiki þau velji sér til að leika og hversu þróaðir og þroskavænlegir þeir 

séu. Deilur milli barna eru oft vegna leikfanga en þegar notaður er efniviður sem gefur marga 

notkunarmöguleika t.d. náttúrulegur efniviður þá eru minni líkur á að deilur rísi. Börnin 

einbeita sér betur og það reynir mun meira á ímyndunarafl þeirra. Börnin nýta ýmislegt sem 
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þau finna í náttúrunni í leik sinn og þau virðast oft taka þann efnivið fram yfir tilbúin leikföng 

jafnvel vegna þess að hann er svo fjölbreytilegur. 

3.  Leikskólalóðin og námssvið leikskólans 

Námssvið leikskóla eru sex talsins. Þau eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra 

og umhverfi og menning og samfélag. Þau eru áhersluþættir í öllu leikskólauppeldi, skarast og 

eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfs sem eru: leikur, dagleg umönnun og almenn 

lífsleikni (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). Á leikskólalóðinni fer fram fjölbreytilegur leikur 

og  fjölbreytt og gagnlegt nám. Inn á námssviðin koma einnig áhersluþættir í útivist og hér á 

eftir verður farið gaumgæfilega í hvert svið með tilliti til útivistar á leikskólalóð.  

   3.1   Hreyfing  

Í kaflanum um hreyfingu segir að börn hreyfi sig mikið og fari fljótt að tjá sig með 

hreyfingum. Öll hreyfing stuðli bæði að andlegri og líkamlegri vellíðan. Hreyfing og útivera 

séu órjúfanlegir þættir og í útiveru sé hreyfiþörfinni fullnægt. Þar sé nóg rými, gott loft, ýmiss 

efniviður sem bjóði upp á margar lausnir og þar megi hlaupa og ærslast að vild. Hróp og köll 

séu leyfð og gaman geti verið að láta vindinn blása á sig (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19).  

 

Á leikskólalóðinni kynnist barnið náttúrunni í sinni fjölbreyttustu mynd og þar gefast ótal 

tækifæri til hreyfingar s.s. að hlaupa í polla, hlaupa upp og niður hóla, fela sig bak við tré, 

beina vatni í læki í jarðveginum og klifra í grjóti svo fátt eitt sé nefnt. 

   3.2   Málrækt 

Í umfjölluninni um málrækt er lögð áhersla á að tungumálið sé mikilvægasta tæki manna til 

boðskipta og því beri að leggja mikla áherslu á málrækt. Þar má nefna að fara með þulur, 

vísur og rím, segja sögur og lesa fyrir börn og skapa tækifæri fyrir börn til að tjá sig. 

Málörvun skal fléttast inn í sem flesta þætti leikskólans og það á að hvetja barnið til að spyrja 

og kryfja málin til mergjar (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 20).  

 

Á leikskólalóðinni, í útivist, má rækta mál barna eins og í öllum öðrum þáttum leikskólastarfs. 

Efla má orðaforða með því að barnið kynnist og læri að þekkja ýmsar tegundir trjáa, smádýra, 

jarðvegstegunda s.s. mold, sand o.fl. Einnig að jarðvegurinn geti verið blautur eða þurr og að 

fara má upp og niður hólinn. Þau nota ýmis orð yfir veðrið, læra hvað blómin heita og geta 

þannig lært mörg ný hugtök. 
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   3.3   Myndsköpun 

Í kaflanum um myndsköpun er fjallað um það að leikskólum beri að skapa tækifæri og 

skilyrði fyrir börn til að tjá sig myndrænt og á skapandi hátt. Barninu ber að kynnast sem 

flestum aðferðum í myndsköpun og fá að skapa og tjá sig á sínum forsendum. Börn tjá oft 

tilfinningar sínar myndrænt og leikskólakennarinn þarf að vera vakandi fyrir öllum tækifærum 

í umhverfi barnsins sem gætu eflt tjáningu þess í myndsköpun (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:23).  

 

Myndsköpun fer einnig fram á leikskólalóðinni. Það er hægt að teikna með priki í sandinn, 

gera fótspor og drullukökur í moldinni, búa til mynstur með ánamöðkum, safna laufi og búa 

til myndir og mála myndir á trönur úti svo fátt eitt sé nefnt. 

   3.4   Tónlist 

Í kaflanum um tónlist er tiltekið að í tónlistaruppeldi sé lögð áhersla á að barn upplifi söng, 

hreyfingu, kynnist hljóðfærum, virkri hlustun og finni taktinn í tónlistinni. Tónlist og hreyfing 

séu  nátengdir þættir sem flest börn hafi mjög gaman af. Þau söngla í frjálsum leik og humma 

hér og þar, greina alls kyns hljóð í umhverfinu og kynnast hljóðheiminum á sínum hraða 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 24-26).  

 

Á leikskólalóðinni getur barnið kynnst hljóðheiminum í náttúrunni. Það getur heyrt fuglana 

syngja eða krunka, fótatak vina sinna í sandinum eða í moldinni, lækjarnið eða hljóðin sem 

verða til við  drullumall og það býr jafnvel til hljóðgjafa úr steinum eða sprekum. 

   3.5   Náttúra og umhverfi 

Í umfjölluninni um náttúru og umhverfi er lögð áhersla á að þekking á náttúrunni og 

fyrirbærum hennar sé manninum lífsnauðsynleg og barn þurfi því að fá að kynnast þeim heimi 

og öllum þeim fyrirbærum sem þar finnast. Barn þurfi að fá að upplifa fegurð náttúrunnar og 

læri að bera virðingu fyrir henni. Alls kyns tilraunir og athuganir í náttúrunni efli þroska 

barnsins og það kynnist nýjum hlutum á eigin forsendum (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26-

27).  

 

Leikskólalóðir þurfa að uppfylla þau skilyrði að barn kynnist sem flestu úr náttúrunni þar. Það 

ætti ekki að þurfa að fara langar leiðir til þess að finna ánamaðk, búa til moldarköku eða 

ganga í þúfum. 
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   3.6   Menning og samfélag 

Í kaflanum um menningu og samfélag er komið inn á það að þau menningarlegu og félagslegu 

tækifæri sem umhverfi leikskóla býður upp á beri leikskólakennara að nýta í kennslu með 

börnum. Þau eigi að fá að kynnast nánasta umhverfi leikskólans, kynnast umferðareglum og 

fara í vettvangsferðir. Í þeim ferðum fái börnin aukna tilfinningu fyrir vegalengdum, styrki 

tengsl sín við samfélagið og öðlist aukinn skilning á menningu sinni. Í íslensku þjóðlífi séu 

ýmsar hátíðir og hefðir sem flokkist undir menningararf og beri leikskólakennaranum að 

kenna börnum að virða þær. Efla skuli áhuga barna á öðrum þjóðum og kenna þeim að bera 

virðingu fyrir öðrum hver sem uppruni þeirra, lífsviðhorf, tungumál eða siðir séu og fá 

erlenda gesti í heimsókn eða að fræðast um heimaland vina sinna sem eru af erlendu bergi 

brotnir (Aðalnámskrá leikskóla., 1999:27-29). 

  

Veðrið, náttúran og menningin eru samofin í lífi okkar og því ættu börn að fá að kynnast 

þessum þáttum lífsins. Það getur verið gaman að skoða íslensku smádýrin úti á lóð og kíkja 

síðan í bækur úti á borði og bera þau saman við skordýrin í öðrum löndum. Gaman gæti verið 

að fá leikhópa, tónlistarmenn og aðra gesti á leikskólalóðina til að skemmta og fræða okkur 

hin um allt milli himins og jarðar. Einnig gæti verið fróðlegt að kanna hvernig umhverfið er 

hjá öðrum þjóðum. Hvernig náttúran, veðrið, dýrin, plönturnar og menningin er þar. 

4. Leikskólalóðin og náttúran 

Leikskólalóðir eru fjölbreyttar að stærð og gerð. Þær eru ýmist í dreifbýli eða í þéttbýli, við 

umferðargötu, nálægt skóglendi, við opið svæði, við íþróttavelli og svona mætti lengi telja. 

Það er yfirleitt gerð krafa um það að leikvellir séu eins þroskavænlegir og mögulegt er og 

henti börnum á leikskólaaldri frá tveggja ára til sex ára. Hér á eftir verður fjallað um 

náttúrulegar leikskólalóðir, manngerðar lóðir og lóðir sem gerðar eru náttúrulegar af manna 

völdum.   

   4.1   Náttúrulegt umhverfi 

Með náttúrulegu umhverfi er átt við umhverfi þar sem áhrif mannsins eru ekki mikil s.s. 

skóglendi og svæði sem hefur ekki verið skipulagt í þaula. Þar hefur gróðurinn ekki ákveðið 

hlutverk eins og að vera til skrauts, skjóls eða til að afmarka svæði. Þar eiga allar lífverur sinn 

tilverurétt og enginn gróður sagður vera illgresi. Það er algjörlega ófyrirséð og óskipulagt 

hvað hægt er að gera á svæðinu og það er enginn búinn að ákveða það fyrirfram hvernig nýta 

eigi svæðið. Á slíku svæði finnur hver og einn það út sjálfur hvað hægt er að gera. Uppeldi í 
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náttúrulegu umhverfi getur ýtt undir tengsl barnanna við náttúruna og að þau læri að bera 

virðingu fyrir henni (Kristín Norðdahl, 2005).  

 

Norskur fræðimaður Ingunn Fjörtoft (2000a:1, 3, 30) gerði rannsókn á samspili umhverfisins 

og leik barnanna og hvernig leiki börnin léku sér helst í með tilliti til umhverfis. Hún skoðaði 

leik barna í náttúrulegu umhverfi annars vegar og í manngerðu umhverfi hins vegar og bar 

þetta tvennt saman. Náttúrulegt umhverfi hafði meira hvetjandi áhrif á  börnin til 

hlutverkaleikja og byggingaleikja heldur en manngert umhverfi, það ýtti meira undir skapandi 

hugsun og virtist auka hugmyndaflug barnanna fremur en í því manngerða. Í rannsóknum 

sínum vísar hún meðal annars í rannsókn Grahn frá 1991 þar sem segir frá því að þegar börnin 

léku sér í umhverfi ríkt af náttúru var leikur þeirra fjölbreyttari og hugmyndaríkari heldur en 

þegar þau léku sér á manngerðu svæði.  

 

Ef tekið er mið af rannsóknum Ingunnar Fjörtoft (2000b:12) á leiksvæðum þá virðast þau 

svæði sem eru sem náttúrulegust vera meira líkamlega krefjandi og veita bestu skilyrðin fyrir 

hreyfiþroska barna. Þau börn sem léku sér reglulega í slíku umhverfi öðluðust meiri 

hreyfiþroska og þá sérstaklega hvað varðar samhæfingu og jafnvægi heldur en þau börn sem 

léku sér á hefðbundinni lóð. 

 

Þegar leikskólar eru byggðir þá er leikrýmið innanhús gjarnan mun betur skipulagt heldur en 

útileiksvæðið. Þar er oft allt sléttað út, lagðir steyptir eða hellulagðir stígar um lóðina og 

nokkur leiktæki sett niður. Leiksvæðið hefur mjög mikið að segja í sambandi við hversu 

þroskavænt leikumhverfi er og það þarf að brýna það fyrir þeim sem hanna lóðirnar hvað það 

er í raun mikilvægt fyrir börnin að umhverfið ýti undir þroska þeirra. Þegar byggingarreitur 

fyrir leikskóla er ákveðinn þá þarf að skoða svæðið vel með tilliti til útileiksvæðis. Ef það eru 

t.d. stór tré eða þúfur, hólar eða lækir á svæðinu þá er mjög mikilvægt að staðsetja leikvöllinn 

þar og leyfa börnunum að njóta þessara náttúrulegu þátta og þeir eru allir ókeypis. Þeir eru 

bara þarna (Bang, Braute og Koen, 1989:23-24). Það þarf að nýta það sem fyrir er þegar 

leikskólalóðin er hönnuð en ekki að byrja á því að slétta allt út og búa svo til hæðirnar og 

hólana sem jafnvel voru til staðar en bara á öðrum stöðum. Einnig væri það mjög nauðsynlegt 

að fá leikskólakennara með sér í lið þegar hanna skal lóð. Þeir vita meira um þroska barna og 

þroskavænlegt umhverfi heldur en hönnuðirnir. 
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Náttúrulegar  leikskólalóðir bjóða börnunum upp á fjölbreytta reynslu af náttúrulegu efni til 

leikja og þau geta endalaust fundið eitthvað nýtt að gera og eitthvað nýtt að upplifa. Hafa þarf 

í huga að leikskólalóðir eru ekki skrúðgarðar heldur leiksvæði barnanna þar sem mikið 

uppgötvunarnám fer fram.  

   4.2   Náttúran og leikur barna 

Náttúrulegt umhverfi virðist henta vel fyrir leik barnanna. Þau geta notað náttúrulegan efnivið 

sem leikefni t.d. í hlutverkaleik, hafa steina og skeljar fyrir dýr, alls kyns jurtir fyrir mat, nýta 

sprek og plöntur sem áhöld þegar þau leika gjörðir hinna fullorðnu og kynnast einstökum 

þáttum náttúrunnar sem er alls staðar í kringum okkur. Það er minna um árekstra og ágreining 

þegar leikið er úti í náttúrunni með náttúrulegan efnivið, börnin virða hvert annað betur, sá 

líkamlega sterki hefur ekki alltaf betur, börnin taka frekar þátt í útileik og það er meiri gleði 

og meiri hlátur í leiknum. Börnin tjá sig meira, upplifa meira líkamlega og andlega og þar af 

leiðandi eykst líkams- og hreyfiþroski og einnig tilfinningaþroski (Grimeland,G.,1982:109). 

Til þess að barn uni sér í leik og til þess að leikurinn þróist þarf leikumhverfið að vera 

áhugavert og hvetjandi. Einnig hefur því verið haldið fram að börn þurfi nægilegt rými til 

leikja og í litlu rými verði frekar ágreiningur á milli þeirra og við slíkar aðstæður aukast 

líkurnar á að börnin sýni árásarhegðun (Van Hoorn o.fl. 2003:70).  

 

Með því að færa ýmislegt náttúrulegt inn á leikskólalóðir og gera þær þar með náttúrulegri 

kynnist barnið betur fjölbreytileika náttúrunnar og getur notið hennar af fúsum og frjálsum 

vilja hvenær sem er í útivist. Barnið þyrfti ekki að fara út fyrir lóðina til að t.d. kynnast 

smádýrum, leika sér með sprek og klifra í trjám, þetta væri flest allt við hendina. Þetta gæti 

aukið líkur á því að barnið vildi vera oftar og lengur úti vegna alls fjölbreytileikans í 

leikefninu og gæti einnig ýtt undir alhliða þroska barna með því að umhverfið væri örvandi. 

Við færum náttúruna til okkar til að geta notið hennar hvenær sem er hvar sem er á 

leikskólalóðinni. 

   4.3   Manngert umhverfi 

Með manngerðu umhverfi er átt við umhverfi þar sem áhrif mannsins eru mikil s.s. 

hefðbundnir leikvellir. Þar er því stjórnað hvaða lífverur búa á svæðinu og þær lífverur sem 

taldar eru óæskilegar er talað um sem illgresi og meindýr. Þar hefur gróðurinn oftast ákveðið 

hlutverk, s.s. skjól, prýði eða til afmörkunar svæða. Á þessum svæðum hafa aðrir gjarnan 

ákveðið hvað þar eigi að fara fram t.d. með því að raða upp fjölbreyttum leiktækjum sem eiga 
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að efla alhliða þroska barna (Kristín Norðdahl, 2005). Hefðbundnir leikvellir eru yfirleitt 

hannaðir með það í huga að auka þroska barna á sem öruggastan hátt. En þrátt fyrir það þá 

hafa rannsóknir bent til þess að náttúrulegt umhverfi þar sem börn jafnvel leika sér í klettum, 

trjám og ójöfnum sé meira líkamlega krefjandi heldur en manngert umhverfi. Einnig virðist 

öryggiskennd barna aukast og úthald til leikja þegar leikið er í slíku umhverfi (Fjörtoft 

2000a:30, 31). 

 

Þegar stígar eru lagðir á leikskólalóðum er upplagt að hafa þá jafnvel úr kurli og láta þá 

hlykkjast um lóðina meðfram grjóti, trjám og steinum. Síðan er hægt að búa til bekki og 

samverustaði með því að fá stóra drumba, saga þá í tvennt og leggja ofan á aðra drumba. Þá 

eru komin fín borð eða búnaður til annarra leikja. Síðan væri hægt að nota trjádrumba á fleiri 

stöðum, búa til skýli úr þeim, leikrennur, fleka, saga niður í sneiðar og hoppa á þeim svo 

eitthvað sé nefnt. Það má vera með langa drumba og nota þá til að ganga eftir þeim og æfa 

jafnvægið. Það má nota bönd og binda trjágreinar á milli tveggja trjáa og búa þannig til 

þverslá til að hanga og sveifla sér í (Bang, Braute og Koen, 1989:25-30).  

 

Það er hægt að klifra í trjánum, rúlla trjádrumbum, hoppa yfir þá, búa til girðingar, útbúa 

grillaðstöðu og eldstæði.  Einnig er hægt að fá inn á lóðirnar hlass af mold eða af snjó, 

trjáafklippur úr nágrannagörðunum, malarhlass, skeljasand og safna vatni í vatnstank sem er 

aðgengilegt börnunum alla daga. Það er fátt skemmtilegra heldur en að leika sér með mold og 

vatn og rannsaka hvernig þessi tvö efni vinna saman. Í moldinni er líka fullt af lífverum sem 

gaman er að kynnast s.s. ánamaðkar, járnsmiðir og bjöllur. Börnum finnst yfirleitt mjög 

gaman að kynnast smádýrunum og þannig komast þau líka yfir hræðsluna við þau ef hún er til 

staðar.  

 

Einnig væri hægt að sleppa öllum hefðbundnum leiktækjum s.s. rólum, vegasöltum og 

rennibrautum og fá börnin til að skapa sjálf úr náttúrulegum efnivið tæki til leikja t.d. úr 

drumbum og greinum. Það er hægt að búa til fínasta kofa úr greinum, binda greinarnar saman 

og búa til fleka og raða saman og binda síðan. Þannig skýli yrði örugglega mjög vinsælt og 

alltaf væri hægt að bæta einhverju nýju við og dytta að og laga. Það mætti búa til báta úr 

greinum með því að binda þær saman og útbúa fleka. Síðan yrði ein stór grein notuð sem 

mastur og jafnvel útbúinn fáni úr lérefti. Niðursagaðir trjábútar gætu síðan verið sætin á 

bátnum og greinar með bandi í væru fínar veiðistangir. Síðan mætti vera með smíðahorn þar 
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sem komið væri fyrir spýtum, nöglum og hömrum og þar gætu börnin skapað margt til að 

nota í leikinn. 

 

Leikskólalóðir eru flestar mjög vel skipulagðar, hreinar og fínar og vel ígrundaðar með tilliti 

til notagildis. Þær eru yfirleitt fullar af leiktækjum máluðum í öllum regnbogans litum, mikið 

um hellulagða stíga, gróður í beðum sem eru girt af, undirlagið vel þurrkað svo að ekki 

myndist pollar og moldarlagið sem er undir grasinu er haft eins þunnt og hægt er þannig að 

það verði ekki of mikill vöxtur í því. Það er lítið um gróður og smádýr og umhverfið er frekar 

líflaust fyrir utan öll börnin sem reyna að finna sér eitthvað spennandi að gera. Að mínu mati  

þarf að gera umhverfið meira spennandi og gera manngerða umhverfið meira náttúrulegt. Það 

eru ýmsar leiðir til í þeim efnum og frekar einfalt að gera leikskólalóðir náttúrulegri. 

 

Bæði manngerð leiksvæði og þau náttúrulegu ýta undir alhliða þroska barna. Segja má að þau 

náttúrulegu bjóði oft upp á meiri fjölbreytni í umhverfinu og það ófyrirséða og það 

óskipulagða er meira spennandi. Þar geta börn fundið margt til að nota í leik, lítil grein getur 

t.d. breyst í spjót og stráin í eiturslöngur í svörtustu Afríku. Náttúrulegt umhverfi gefur barni 

öðruvísi reynslu og býður upp á annars konar nám og rannsóknir hafa sýnt að slíkt umhverfi 

ýtir undir hugmyndaflug og ímyndunarafl barna (Kristín Norðdahl, 2005). 

   4.4   Manngert umhverfi gert náttúrulegt 

Manngert leiksvæði má gera náttúrulegri með því að bæta þar við miklu af  náttúrulegum 

fyrirbærum. Þetta má gera með því að planta fjölbreyttum gróðri, hafa þúfur, hóla, hæðir, 

gras, mold, möl, leiktæki búin til úr drumbum, greinar, sprek, grjót, vatn og margt annað sem 

kemur úr náttúrunni. 

 

Í grein Kristínar Norðdahl (2005) Að leika og læra í náttúrunni, sem birtist í Netlu, veftímariti 

um uppeldi og menntun er fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á gildi náttúrulegs 

umhverfis í uppeldi barna. Þar voru  bornir saman tveir leikskólar sem voru líkir að öllu leyti 

nema útileiksvæðin voru ólík og sá tími sem gefinn var til útivistar var mislangur. Á öðrum 

leikskólanum var leikvöllurinn ríkur af náttúru og börnin voru mikið úti. Þar var mikið af 

trjám af öllum stærðum og gerðum, grasflöt, mishæðótt undirlag, stórir steinar, villtur gróður 

og stór tré til að klifra í. Á hinum leikvellinum var manngert umhverfi í öndvegi, gróður í 

beðum, stór grasblettur og mikið um hellulagða stíga. Í rannsókninni var þroski barna á 

nokkrum sviðum kannaður og borinn saman á milli skólanna. Niðurstöðurnar voru þær að 
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börnin sem léku sér á náttúrulega leikvellinum voru sjaldnar veik, stóðu sig betur hvað varðar 

hreyfiþroska, leikur þeirra var fjölbreyttari, hugmyndaríkari og börnin voru einbeittari. Einnig 

kom fram munur á viðhorfum starfsfólksins til leikja, hávaða og óreiðu. Börnin á náttúrulega 

leikvellinum fengju að leika sér lengur úti, máttu vera með meiri hávaða og það að 

leikvöllurinn væri snyrtilegur var ekki aðalatriðið. Starfsfólkið lagði áherslu á að börnin fengu 

að leika sér í fjölbreyttri náttúru og að vera mikið úti. Á tilbúna leikvellinum var mikið lagt 

upp úr snyrtimennsku og  óreiða ekki leyfð. Börnin voru ekki eins lengi úti dag hvern og 

fengu ekki eins fjölbreyttan efnivið til leikja. 

 

Hægt er að hafa matjurtagarð á leikskólalóðum og leyfa börnunum að kynnast því hvernig 

ýmsar grænmetistegundir eru ræktaðar. Kartöflugarður er frekar einfaldur í framkvæmd. Það 

eina sem þarf er jarðvegur blandaður af sandi og mold og nokkrar kartöflur sem látnar eru 

spíra inni fyrst. Það er ótrúleg sjón að sjá fullspíraða kartöflu en þær spíra bara við það að 

liggja nokkra daga í glugga við ljós og hita. Börnin geta mjög auðveldlega gert þetta allt 

saman og séð muninn á kartöflunni í glugganum daglega. Síðan eru spíruðu kartöflunum 

komið fyrir í jarðveginum og vökvaðar af og til. Börnin fylgjast með kartöflugrösunum koma 

upp og síðan þegar það fer að hausta þá er upplagt að kíkja á uppskeruna og taka upp 

kartöflur. Það er gaman að rótast í moldinni og leita að einni og einni kartöflu og sjá hvað þær 

hanga saman á löngum rótum, allar fastar við mömmuna. Nú er hún orðin gömul og ljót en af 

henni geta vaxið allt að 60 kartöflur og það finnst börnum mjög merkilegt. 

 

Einnig mætti hafa berjarunna á svæðinu, graslauk, hundasúrur, skarfakál og rabarbara sem 

börnin hugsuðu um og smökkuðu sér til ánægju. Þessar afurðir gætu auðveldlega nýst sem 

efniviður til leikja og verið notaðar sem matur í hlutverkaleiknum eða sem afmælisveitingar í 

ímynduðum afmælum úti á leikskólalóðinni. Að rækta matjurtir sýnir börnunum í verki 

hvernig margt verður til og hvað náttúran er mikilvæg og stórkostleg í öllum sínum 

margbreytilegum myndum.  

 

Það er mikill munur á manngerðu og náttúrulegu leikumhverfi eins og komið hefur fram hér á 

undan og virðist það náttúrulega hafa vinninginn hvað varðar bestu þroskaskilyrðin á mörgum 

sviðum og örvun hjá barni hverju sinni. 

 



17 
 

5. Útivist í leikskóla 

Í útivist eru börnin yfirleitt frjáls í leik sínum og geta leikið sér með allt það sem 

leikskólalóðin hefur upp á að bjóða og allt það útidót sem leikskólinn á. Hlutverk 

leikskólakennarans í útivist er jafnmikilvægt og í allri annarri kennslu. Hann er fyrirmyndin 

og á að virða leiki barnanna og verk þeirra úti jafnt sem inni. Hann á að ýta undir leik þeirra 

og styðja þau í að uppgötva heiminn á eins fjölbreyttan hátt og mögulegt er. Í útivist kynnist 

barnið umhverfinu, lærir að bera virðingu fyrir ólíkum þáttum þess og tengist því á eigin 

forsendum. 

   5.1  Hlutverk kennara 

Joseph Cornell fjallar um fimm þætti í bók sinni Sharing nature with children (1979:11-14)  

sem kennari þarf að hafa í huga þegar unnið er með börnum í náttúrulegu umhverfi. Í fyrsta 

lagi nefnir hann að kennari þarf að átta sig á því að heppilegra er að deila með börnum 

upplifunum sínum á náttúrunni heldur en að nota beina kennslu með þeim. Hann á að fræða 

þau og deila með þeim sínum tilfinningum til náttúrunnar, kenna þeim að bera virðingu fyrir  

fjölbreytileika hennar og fá börnin til að tjá sig um náttúruna af tilfinningu. Þá skapast 

gagnkvæmt traust og vinátta milli nemenda og kennara sem hvetur til frekari þekkingarleitar á 

fyrirbærum náttúrunnar. 

 

Í öðru lagi nefnir hann að kennarinn þarf að vera móttækilegur og hlusta vel eftir öllu sem 

börnin eru að velta fyrir sér. Hann þarf að vera skilningsríkur, vakandi fyrir umhverfinu og 

grípa tækifærið þegar það gefst og miðla til barnanna. Hann þarf að líta vel í kringum sig og 

nota allt sem gerist í umhverfinu til að benda börnunum á (Cornell, 1979:12). 

 

Í þriðja lagi nefnir Cornell (1979:13) að það þurfi að veita því athygli sem barnið sér og 

nefnir, vera með opnar spurningar og vangaveltur um efnið. Það þarf að virkja börnin 

meðvitað og benda á það sem er athyglisvert og kveikja áhuga þeirra. Mikilvægt er að kennari 

sýni því sem börnin finna og benda á athygli. Það eflir þau og ýtir undir að þau öðlist alls 

konar reynslu í náttúrunni. 

 

Í fjórða lagi er það hlutverk kennarans að leggja áherslu á að skoða og rannsaka fyrst og tala 

um það síðan. Það er svo margt skemmtilegt og áhugavert að sjá í náttúrunni sem gaman er að 

leyfa börnum að upplifa á eigin forsendum. Þau læra mjög mikið af því að sjá hlutina og 
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upplifa þá á eigin hátt. Síðan er hægt að ræða t.d. um litla fiðrildið sem sat á greininni þegar 

það er flogið í burtu. Það skiptir heldur ekki höfuðmáli að vita hvað allur gróður heitir og geta 

þulið það upp fyrir börnin. Heitið segir okkur einungis hvað fyrirbærið er, aðalatriðið er að 

börnin hafi gaman af upplifuninni og þori að koma við, lykta og skoða það sem um ræðir 

(Cornell, 1979:13). 

 

Í fimmta og síðasta lagi á kennari að njóta náttúrunnar með börnunum af ákafa og gleði. Ákafi 

og áhugi kennarans berst til barnanna og kveikir áhugann hjá þeim (Cornell, 1979:14). 

 

Í öllu leikskólastarfi er kennarinn mikil fyrirmynd barnanna og það á líka við í útiveru. 

Kennarinn þarf að sýna útivistinni áhuga og vera spenntur sjálfur að fara út. Hann þarf að hafa 

útiföt til umráða og klæða sig eftir veðri og tileinka sér það að það sé gaman úti hvernig sem 

viðrar. Kennarinn þarf að sýna áhuga á  því sem börnin finna úti og ekki sýna hræðslu við litlu 

smádýrin sem leynast hér og þar. Ef kennari ræður ekki við það þá er um að gera að láta 

barnið vita að honum sé illa við umrætt dýr og jafnvel af hverju og reyna af fremsta megni að 

komast yfir það og jafnframt hvetja barnið til að skoða dýrin sjálft. Ekki vera hræddur bara af 

því að kennarinn er hræddur við t.d. kóngulóna (Bang, Braute og Koen, 1989: 35). Kennari 

þarf að vera til staðar fyrir börnin, hjálpa þeim að nýta efniviðinn sem til fellur á leiksvæðinu 

og vera til stuðnings. Hann þarf að hjálpa börnunum að komast í leik og styðja sérstaklega þau 

sem eiga erfiðara með það.  

 

Í skýrslu um þróunarverkefnið Út um mó, inn í skóg eftir Kristínu Norðdahl (2005:19) er 

fjallað um hlutverk kennarans í skógarferðum og má vel heimfæra það hlutverk á kennara í 

útivist á leikskólalóð. Þar tala kennararnir um að frjáls leikur barnanna eigi að vera allsráðandi 

og ýta beri undir hann í hvívetna. Þeir benda á að kennarinn eigi ekki að stjórna leik barnanna 

en ekki heldur að vera alveg óvirkur heldur að halda sig á hliðarlínunni til stuðnings. 

Kennarinn eigi að taka þátt í leik barnanna ef þau sækjast eftir því og einnig að benda þeim á 

efnivið sem gæti nýst þeim s.s. sprek og laufblöð.  

   5.2   Dagskipulagið og útivistin 

Til þess að stuðla að aukinni útiveru í leikskóla og þar af leiðandi auknum tíma í leik með 

náttúrulegan efnivið er mikilvægt að útivistinni sé gefið nægilegt og fyrirfram ákveðið rými í 

dagskipulaginu ekki síður en til dæmis tónlist og myndlist og allt annað starf sem fer fram 

innandyra. Útivistin má ekki vera eitthvað sem mætir afgangi, hún er mjög mikilvæg og 
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verður án efa mun vinsælli þegar leikskólalóðin er orðin náttúruleg. Þá skapast mun fleiri 

möguleikar til leikja og börnin geta endalaust borið t.d. greinar til og frá, búið til skjól þarna 

og flutt það svo til og leikið með mold og vatn. Þegar foreldrar koma í lok dags og spyrja 

jafnvel hvað var gert í dag, þá má kennari ekki segja að börnin hafi bara verið úti, það er 

mjög mikilvægur liður í leikskólastarfinu og jafnvel sá mikilvægasti af þeim öllum. Þennan 

þátt þarf að kynna vel fyrir kennurunum og þeir þurfa að átta sig á mikilvægi útivistar og 

mikilvægi þess að börn fái að kynnast náttúrulegum efnivið á lóðinni. Að fá að vera úti og 

kynnast þáttum náttúrunnar stuðlar að alhliða þroska barna og að mínu mati á það að vera það 

mikilvægasta í öllu leikskólastarfi.  

   5.3   Umhverfisvitund barna 

Það er mjög mikilvægt að kynna fyrir börnunum gildi umhverfis og náttúru í okkar lífi og fá 

þau til að átta sig á því hvað við erum háð þessum þáttum. Ef við göngum ekki vel um 

umhverfið og berum ekki virðingu fyrir því þá skaðar það okkur sjálf. 

 

Í samfélagsgreinahluta aðalnámskrár grunnskóla (1997:7) er skilgreining á því hvað 

umhverfisvitund er. Hún felst bæði í umhyggju fyrir umhverfinu og getu til að átta sig á því 

mikilvæga samhengi náttúrunnar og athafna mannsins. Með tilliti til mikilvægis náttúrunnar í 

lífi mannsins kemur í ljós sú mikla nauðsyn að um hana sé gengið af umhyggju og virðingu. 

Stefnt skal að því að hver kynslóð skili umhverfinu til komandi kynslóðar í sama eða betra 

ásigkomulagi og tekið var við því. 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:26) er fjallað um að lífsafkoma mannsins sé háð náttúrunni og 

náttúruöflunum og það er því manninum nauðsynlegt að þekkja hana og fyrirbæri hennar vel. 

Það þarf að benda barni á fegurð hennar, efla virðingu fyrir henni hjá barninu og 

ábyrgðarkennd. 

 

Í bók sinni Lek og læring í naturen, fjallar Gisle Grimeland (1982:11,12,19) um að hér áður 

fyrr voru börn í nánum tengslum við náttúruna og umhverfisvitund þeirra þróaðist án 

sérstakrar íhlutunar frá þeim fullorðnu. Í dag er þessu öðruvísi farið. Börn í dag alast flest upp 

í manngerðu umhverfi þar sem stígar eru hellulagðir, flestir fletir sléttir, sterk raflýsing í 

leikrýmum inni sem úti, mikill umhverfishávaði s.s. vélahljóð og útvarp og þægilegur hiti í 

híbýlum manna jafnt sumar sem vetur. Kunnáttu sína um náttúruna fá börn að stórum hluta í 

gegnum sjónvarpsefni og fá ekki næg tækifæri til að upplifa hana af eigin raun. Vegna þessa 
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er mjög mikilvægt að skapa umhverfi þar sem barnið kemst í nána snertingu við náttúruna á 

eigin forsendum, að það fái að kynnast fjölbreytileika hennar, árstíðamun, dýralífi, gróðri og 

veðurfari. Að barnið fái tækifæri til að endurtaka leik sinn til þess að öðlast öryggi og til þess 

að geta lært. Umhverfisvitund barns verður til og þróast í gegnum upplifun og beina hlutdeild 

þess í náttúrunni.  

   5.4   Umhverfismennt 

Að ganga vel um náttúruna og bera virðingu fyrir henni og öllum hennar þáttum er eitthvað 

sem allir þurfa að læra bæði fullorðnir og börn. Í leikskóla er mjög mikilvægt að kenna 

börnum mikilvægi þess og nauðsyn að fara vel með náttúruna og hvernig við högum okkur í 

dagleglu lífi. Þar læra þau mikið af þeim gildum og venjum sem fylgja þeim í gengum lífið og  

ef börnin tileinka sér náttúruvænar gjörðir og siði snemma á lífsleiðinni þá eru heilmiklar 

líkur á að þeir siðir haldist alla tíð hjá viðkomandi. Sú vitneskja fylgir þeim jafnvel um 

ókomna framtíð og þau gætu miðlað þeim til annarra, bæði skyldmenna og vina. 

Umhverfismennt í leikskólum gæti skilað sér um allt þjóðfélagið ef vel er að verki staðið og 

hafa ber í huga að við eigum bara eina jörð og verðum að ganga vel um hana og virða í 

hvívetna. 

 

Þegar talað er um að eitthvað sé umhverfisvænt þá er átt við það sem fer vel með náttúruna og 

spillir henni ekki. Hér koma fram þættir á borð við nýtni, rafmagns- og vatns eyðsla og 

endurvinnsla. Umbúðir hafa á sér sérstakt merki ef þær eru vistvænar og þá er hægt að 

endurvinna þær og nýta aftur til framleiðslu. Það er mikilvægt að kaupa þær vörur sem 

innihalda ekki efni sem eru slæm fyrir náttúruna og velja vörur sem eru í umbúðum sem má 

endurvinna.  

 

Í leikskóla fer yfirleitt fram heilmikil flokkun á rusli  og margt sem fellur til af umbúðum er 

notað sem leikefni s.s. pappakassar, tómar matarumbúðir, frauðbakkar og notaður pappír. Þá 

eru mjólkurfernur þvegnar og flokkaðar og margir skólar eru komnir með svokallaðar 

mjólkurdælur og þá er mjólkin borin fram í mjólkurkönnum en ekki í mjólkurfernum. Einnig 

má nefna pappírsflokkun og pappaflokkun en þá er allur sá efniviður settur í sér gáma, allir 

pappakassar teknir í sundur og tekið af þeim öll límbönd og allt flokkað. Börnin eru auðvitað 

með í þessu og fá að fara með í gámana og fylgjast jafnvel með þegar efniviðurinn er nýttur 

aftur s.s. þegar pappakurl er notað undir hesta í hesthúsi. Hér má líka telja til safnhaug og 

moltugerð en þá er verið að framleiða mold úr lífrænu sorpi. 
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Að ala börn upp í vistvænum lífsháttum mótar viðhorf þeirra og þeim þykir eðlilegt að fara 

sparlega með efni og endurnota og endurnýta allt eins og kostur er. Þessi áhersla þarf að koma 

fram í öllu starfi leikskólans, í starfinu með börnunum, við innkaup, í eldhúsinu og við þrif. 

Það þarf að venja sig á að slökkva ljós þar sem þau eru ekki þörf, nýta plastpoka aftur og nota 

taupoka við innkaup (Kristín Norðdahl, 2005:32-33). 

6. Leikskólalóðin og börnin 

Það er margt hægt að gera til að efla tengsl leikskólabarna við náttúruna á leikskólalóðum eins 

og fram hefur komið hér á undan. Það þarf að hafa náttúrulegan efnivið í boði og ýmiss áhöld 

sem ýta undir áhuga barnanna. Það þarf að gefa börnunum tíma og frið til að leika sér frjálst 

og leyfa þeim að framkvæma og uppgötva á eigin forsendum. Hér á eftir fara kaflar þar sem 

komið er inn á markmið þess að gera leikskólalóðir náttúrulegri, hvaða leiðir hægt er að fara í 

þeim efnum og í lokin er nokkurs konar listi yfir hluti, áhöld og tól sem gott er að nota í 

umfjöllun um náttúru og umhverfi. 

   6.1   Markmið 

Hér verður gerð grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt skal að þegar leikskólalóðir eru 

gerðar náttúrulegri og hvaða ávinningur hlýst af því.  

• Að börnin kynnist náttúrunni og geti sótt ýmislegt til hennar í leikjum sínum á 

leikskólalóðinni. 

• Að einfalda aðgang barna að náttúrulegum fyrirbærum og gefa barninu tækifæri til að 

nota þau í frjálsum leik. 

• Að læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og kynnast því hvað hún hefur upp á margt 

að bjóða. 

   6.2   Leiðir 

Hægt er að fara margar leiðir til þess að náttúrugera leikskólalóðir og þær leiðir þurfa hvorki 

að vera flóknar né kostnaðarsamar. Hér á eftir eru taldar upp leiðir sem einfalt er að fara í 

þessum efnum og gefa heilmikla möguleika á leikskólalóðinni. 

 

Tré og gróður 

Ein leið er að rækta margar tegundir af trjám á leikskólalóðinni og leyfa börnunum að fylgjast 

með breytingum sem á þeim verða eftir árstíðum. Ræða skal þessar breytingar markvisst við 

þau og hvetja þau til að skoða laufblöðin og snerta þau og barrnálarnar á grenitrjánum. 
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Könglar er eitthvað sem gaman er að leika með og um að gera að leyfa börnunum að skoða þá 

þegar þeir falla af trjánum. Eins væri hægt að tína þá í skógarlendi fyrir utan leikskólalóðina 

og koma með þá inn á lóð sem leikefni. Gaman er að kenna börnunum hvernig hægt er að 

finna út hvað grenitrén eru gömul með því að telja greinakransana á þeim. Einnig að hvetja 

börnin til að lykta af trjánum, snerta þau og finna áferð þeirra. Eru þau mjúk eða hörð, slímug 

eða loðin. Lærdómsríkt er að rækta alls kyns gróður s.s. gras, fífla, sóleyjar, mosa, kjarr, 

óræktarsvæði, sem jafnvel laða að sér smádýr, illgresi og alls kyns sveppi sem fróðlegt er að 

skoða (Bang, Braute og Koen, 1989:44-46,62). Jafnvel væri hægt að hafa þýft svæði með 

berjalyngi og að börnin gætu smakkað og skoðað t.d. hvernig krækiber eru.  

 

Það eru til margar bækur um jurtir og tré á Íslandi bæði myndabækur og handbækur. Það er 

upplagt að taka þær með sér í útivistina og athuga hvaða gróður og blóm við finnum á lóðinni. 

Eins er gaman að safna jurtum, þurrka þær og pressa og líma síðan í stílabækur og búa til 

sínar eigin jurtabækur um þær jurtir sem við þekkjum. Sem hjálpargögn til að greina tré og 

jurtir má nefna til tvær bækur en þær eru Íslensk flóra með litmyndum eftir Ágúst H. 

Bjarnason (1994) og  Ég greini tré: greiningarlykill um tré og runna eftir Sveinbjörn Markús 

Njálsson (1992).  

 

Fuglar 

Gaman er að fylgjast með fuglalífinu og sjá hvernig fuglarnir fljúga um loftin blá. Í bók sinni 

Runt i naturen 1 fjallar Stina Johansson (1985:58-59) um það hvernig  hægt er að hjálpa 

fuglunum yfir vetrartímann. Það er hægt að gefa fuglunum mat á leikskólalóðinni með því að 

útbúa fóðurborð og gefa matinn á það. Það er gott að gera þetta um leið og fyrsti snjórinn 

kemur og hætta ekki fyrr en veturinn er liðinn. Þá venjast fuglarnir á hvar matinn er að finna. 

Fóðurborðið þarf að vera staðsett þannig að það sé auðvelt að fylgjast með fuglunum úr 

gluggunum. Maturinn er látinn á það í upphafi dags þegar enginn er á lóðinni vegna þess að 

fuglarnir eru mjög styggir og varir um sig. Síðan er mjög gagnlegt og gaman að sitja fyrir 

innan gluggana og fylgjast með, nota jafnvel sjónauka. Hvaða fuglar éta mest? Hvaða fuglar 

koma? Hvaða mat éta þeir? Það er ólíkt hvað þeir éta og hvernig. Taka t.d. fyrir muninn á 

hrafninum og snjótittlingnum hvað varðar matarvenjur og hljóð. 

 

Það eru til margar bækur um fugla á Íslandi bæði myndabækur og handbækur. Það er upplagt 

að taka með sér handbækur í útivistina og athuga hvaða fugla við sjáum eða hvaða fugla við 
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sáum í gegnum rúðuna þegar þeir voru að éta. Hér má t.d.nefna bókina Íslenskur fuglavísir 

eftir Jóhann Óla Hilmarsson (2000). 

 

Smádýr 

Áhugavert er að fylgjast með smádýrunum, leita að þeim í grasinu, undir steinum og í 

moldinni og athuga hvar þau eiga heima. Þau eru alls staðar þar sem náttúran fær notið sín og 

leynast víða. Gaman er að setja smádýr í krukku og fylgjast með þeim, skoða í víðsjá eða með 

stækkunargleri. Ræða um þau og hvers vegna mörgum er illa við þau. Hvað éta þau? Hvernig 

eru fætur þeirra, vængir, augu? Hvernig eru kóngulóarbörnin, flugubörnin? Hvar eru smádýrin 

á veturnar? Skoða í bókum og reyna að finna hvað þau heita. Leita að ummerkjum eftir 

smádýr s.s. slímug för eftir snigla, moldarhrúgur eða hálfniðurdregin laufblöð eftir ánamaðka 

og laufblöð sem hefur verið nagað af. Taka inn smádýr og halda sem húsdýr um tíma. Gera 

smádýragildrur og athuga hverjir ganga í þær. Muna síðan að sleppa þeim aftur og reyna að 

meiða þau ekki (Johansson, 1985:126-129,142-151).  

 

Það eru til nokkrar bækur um smádýr á Íslandi bæði myndabækur og handbækur. Það er um 

að gera að hafa handbækurnar með sér úti í útivistinni og bera saman það sem við finnum og 

myndirnar í bókinni. Hér mætti telja til bækurnar Dulin veröld, smádýr á Íslandi eftir 

Guðmund Halldórsson, Odd Sigurðsson og Erling Ólafsson (2002) og Rit landverndar;9. 

,,Pöddur: skordýr og áttfætlur” eftir Hrefnu Sigurjónsdóttur og Árna Einarsson (1989). 

 

Veðrið 

Hægt er að fela einhverju barnanna að gerast veðurfræðingur sem fer út í fylgd kennara og 

kannar veðráttuna. Hann lýsir þá veðrinu fyrir hinum börnunum og segir þeim hvernig þau 

eigi að klæða sig. Gaman væri að vera með hitamælir í hæð barnanna þannig að 

veðurfræðingurinn geti lesið á hann og upplýst börnin um hitastigið úti. Einnig er hægt að 

útbúa Íslandskort og tákn fyrir veðrið svipað og er í veðurspánni í sjónvarpinu og 

veðurfræðingurinn límir þá táknin inn á kortið og jafnvel myndir af þeim fötum sem þarf að 

klæðast í útiverunni þann daginn. 

 

Börnin geta einnig leikið sér með skuggann sinn í sólinni, kríta jafnvel meðfram honum og 

búið til ýmsar skuggamyndir. Velta fyrir sér muninum á sól og skugga. Hvað gerist þegar vatn 

í flösku er sett í sól og önnur flaska er sett á skuggsælan stað? Hvort vatnið verður heitara? 

Hvað gerist þegar við leggjumst í sólbað, verður okkur heitt? Hvað gerist þegar við leggjumst 
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á skuggsælan stað, finna muninn. Einnig spennandi að hella vatni á tvo steina sem eru annars 

vegar í sól og hins vegar í skugga og athuga hvor steinninn er fljótari að þorna. Þannig má 

gera tilraunir með hjálp sólarljóssins. 

 

Börnin leika sér í rokinu, búa til flugdreka úr innkaupapokum og böndum og láta þá fljúga um 

loftin blá. Fylgjast með laufblöðunum fjúka til og frá, elta þau og ganga með vindi og á móti 

vindi. Finna muninn. Henda vettling upp í loftið og fylgjast með honum svífa um. Horfa á 

gróðurinn og hlusta á vindinn, hvað gerist? 

 

Leika sér í rigningu. Hvað heyrum við þegar við leggjumst niður úti í rigningu með svartan 

ruslapoka yfir okkur? Sulla í pollum, hlaupa í þá og hoppa. Horfa upp í himininn og gleypa 

dropana, fylgjast með gróðrinum og litunum á himninum. 

 

Leika sér í snjónum. Búa til engla í snjónum, renna sér niður hóla og hæðir, búa til snjókarla, 

búa til snjóhús, fara í snjókast og veltast í snjónum. Rekja slóð í snjónum eftir hvert annað, 

teikna í snjóinn með grein, bræða snjó og búa til skúlptúra úr honum. Gera tilraunir með snjó 

t.d. taka fulla fötu af snjó inn og athuga hvað gerist yfir nóttina. Athuga hvað gerist þegar við 

blöndum saman snjó og vatni og búa til klakaluktir (Bang, Braute og Koen, 1989:31,37). 

 

Náttúran er háð breytingum eftir árstíðunum vetur, sumar, vor og haust. Það er hægt að fjalla 

um árstíðirnar á marga vegu og mjög fræðandi að benda börnunum á áhrif veðursins á allt 

lífríkið. Ræða um það hvað gerist þegar fer að frjósa og trén fella laufin. Fylgjast með þegar 

brumið kemur á vorin og þegar trén eru í fullum laufskrúða. Fylgjast með breytingum á 

lofthita, á birtuskilyrðum og á jarðveginum eftir árstíma (Johansson, S., 1985:64-67,108-110). 

 

Ruslatínsla. Þegar snjóa leysir á vorin kemur oft í ljós mikið af rusli í umhverfinu og á 

leikskólalóðinni. Þá er tilvalið að fá börnin til að velta því fyrir sér hvaðan allt þetta rusl 

kemur og hvað getum við gert til að bæta ástandið. Börnin tína síðan ruslið í poka og þegar 

því er lokið hella þau úr pokunum og flokka það. Hvað má endurvinna og hvað ekki. Getum 

við notað eitthvað af því til myndsköpunar eða í leik? (Grimeland, 1982:100-101). 

   6.3  Áhöld til náttúruskoðunar 

Þegar farið er út á leikskólalóðina með það í huga að kynnast náttúrunni aðeins betur eru ýmis 

tæki, tól og áhöld sem vert er að nefna sem geta auðgað og eflt náttúrufræðslu leikskólabarna.  
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Stækkunargler. Það er afskaplega skemmtilegt að skoða t.d. sandinn, grasið, smádýrin, 

laufblöðin og moldina með stækkunargleri og sjá margt skemmtilegt koma í ljós sem við 

sáum ekki áður.  

 

Smádýraílát. Ílát eða dollur með stækkunargleri í lokinu. Þá er hægt að skoða lifandi smádýr, 

setja það í ílátið og skoða með stækkunarglerinu án þess að það fljúgi í burtu. Eins er upplagt 

að safna plastdollum af öllum stærðum og gerðum sem gaman er að tína eitthvað í s.s. 

ánamaðka, laufblöð og lirfur. 

 

Pokar. Gott er að hafa þá við höndina til að tína jafnvel laufblöð í eða fallega steina.  

 

Vasaljós. Það hjálpar til við að skoða t.d. trjástofna og til að skoða lóðina í rökkri.  

 

Kaðall. Hann er gott að eiga til að binda á milli trjánna til að hanga í, til að fara undir eða til 

að hafa sem eiturslöngu eða hvað annað sem börnum dettur í hug.  

 

Myndavél. Hún er mjög nauðsynleg til að taka myndir af því sem verið er að rannsaka og 

gefur möguleika á að vinna með inni á eftir. 

 

Sjónauki. Hann gefur mikla möguleika á því að t.d. skoða fugla og fiðrildi úr fjarlægð. 

Kennarinn stillir sjónaukann og kennir börnunum umgengni um hann (Bang, Braute og Koen, 

1989:39). 

 

Gömul rúmlök eða gluggatjöld. Skemmtilegt að strengja þau á milli trjánna og búa til skjól 

eða til að leggja á jörðina og leika sér á. 

 

Fiskabúr. Getur nýst á margvíslegan hátt. Fróðlegt að taka inn smádýr í tiltekinn tíma, setja í 

búrið, láta gróður og mold líka og fylgjast með lifnaðarháttum dýranna. Eins má veiða smádýr 

úr ferskvatni eða fjöru og halda sem húsdýr um tíma. Athuga hvernig dýrin hreyfa sig, hvað 

þau éta og hvernig. 
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Samantekt 

Markmið þessarar ritgerðar var eins og áður hefur komið fram að skoða hvernig efla megi 

tengsl leikskólabarna við náttúruna innan leikskólalóðar og verða hér helstu niðurstöður raktar 

og athugað hvaða ályktanir má af þeim draga.  

 

Fram kom að náttúrulegt umhverfi virðist vera meira líkamlega krefjandi heldur en manngert 

umhverfi. Rannsóknir benda til þess að hreyfiþroski barna sem leika sér reglulega í 

náttúrulegu umhverfi aukist meira en ef þau væru í manngerðu, einkum hvað varðar 

samhæfingu og jafnvægi (Fjörtoft, 2000b:12). Uppeldi í náttúrulegu umhverfi getur ýtt undir 

tengsl barnanna við náttúruna og að þau læri að bera virðingu fyrir henni (Kristín Norðdahl, 

2005). Umhverfið ræður miklu um leik barna og hvetur ýmist til hlutverkaleikja, 

byggingaleikja eða annarra leikja. Í rannsókn Grahn og fl. frá 1991 kom í ljós að leikur í 

náttúrulegu umhverfi var fjölbreyttari og hugmyndaríkari en leikur á manngerðu svæði og svo 

virðist sem náttúrulegt umhverfi hvetji börn til ímyndunar- og hlutverkaleikja (Fjörtoft, 

2000:1,3,30). 

 

Minna virtist vera um árekstra og ágreining þegar leikið var í náttúrunni með náttúrulegan 

efnivið, börnin báru meiri virðingu fyrir hvert öðru, þau tóku frekar þátt og það var meiri 

gleði í leikjunum. Börnin upplifðu meira líkamlega og andlega og líkams- og hreyfiþroski svo 

og tilfinningaþroski óx (Grimeland, 1982:109). Leikumhverfi þarf að vera áhugavert og 

hvetjandi og það þarf að vera nægt rými til að fyrirbyggja ágreining milli barnanna og 

árásarhegðun (Van Hoorn o.fl. 2003:70). Náttúrulegt umhverfi getur ýtt undir hugmyndaflug 

og ímyndunarafl barna og gefur barni öðruvísi reynslu en manngert umhverfi gerir (Kristín 

Norðdahl, 2005). 

 

Hlutverk kennara er mjög mikilvægt í útivist á leikskólalóðum eins og í öllu öðru starfi og 

kennarinn þarf að veita barninu svigrúm til þess að  upplifa náttúruna á eigin forsendum. 

Hann þarf að benda barninu á það mikilvæga í umhverfinu og veita stuðning en ekki gera 

hlutina fyrir barnið (Cornell, 1979:11-14). Börn í dag eru ekki í eins nánum tengslum við 

náttúruna og áður fyrr og flest leiksvæðin eru manngerð (Grimeland, 1982:11). Að lokum er 

rétt að nefna að það bendir flest til þess að það sé mjög mikilvægt að ala börn upp í 

vistvænum lífsháttum, við þurfum að hugsa um umhverfið okkar og bera virðingu fyrir því 

(Kristín Norðdahl, 2005:32-33). 
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Þær kenningar um nám barna og niðurstöður rannsókna sem ritgerðin byggir á gefa til kynna 

að vera úti í náttúrunni sé börnum mjög mikilvæg og hafi mjög jákvæð áhrif á þroska og líðan 

þeirra. Fræðimennirnir fjórir sem fjallað er um í upphafi eru sammála um mikilvægi 

umhverfis á þroska barna. Kenningar þeirra um nám barna koma allar inn á það að barn þurfi 

að fá að kynnast umhverfinu á eigin forsendum, framkvæma og prófa og uppgötva hlutina á 

eigin hraða. Börnin þurfa umhverfi sem gerir þeim kleift að uppgötva nýja hluti daglega og 

veita þeim tækifæri til fjölbreytilegra leikja. 

 

Taka þarf mið af því að þegar umhverfi úti er rannsakað þá eru margir þættir sem geta haft 

áhrif á það sem rannsakað er og ber því að álykta varlega út frá niðurstöðum. Samt sem áður 

er hægt að segja að það sé margt sem bendir til að vera barna úti í náttúrulegu umhverfi hafi 

góð áhrif á þau og því sé rétt að efla hana frekar en ekki. 
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Lokaorð 

Áður en ég hófst handa við lokaritgerðina þá hafði ég ákveðnar hugmyndir um þau góðu áhrif 

sem vera í náttúrulegu umhverfi getur haft á börn. Þær hugmyndir hef ég fengið af eigin 

reynslu í starfi með börnum og einnig af lestri fræðirita í náminu. Við lestur heimildanna sem 

ritgerðin byggir á varð ég þess vísari að það er margt sem bendir til þess að vera barna í 

náttúrunni hafi mjög jákvæð áhrif á þroska þeirra og líðan og að efla beri þennan þátt í 

kennslu og öðru uppeldisstarfi. Það er talsvert til af erlendum rannsóknum um veru barna í 

náttúrunni en þær eru frekar litlar og gefa einungis vísbendingar um áhrifin sem börnin verða 

fyrir. Það er erfitt að alhæfa út frá þeim. Það væri mjög fróðlegt að gera slíka rannsókn hér á 

Íslandi og kanna þátt umhverfis á t.d. atferli barna og hegðunarmynstur eða hvaða áhrif 

náttúrulegt umhverfi getur haft á félagsþroska barna. Á Íslandi er náttúran mjög fjölbreytt og 

það væri vert rannsóknarefni að kryfja hana svolítið með tengsl við þroska barna í huga. 

 

Einnig hef ég kynnst útikennslu og skipulögðum skógarferðum þar sem börnin fá markvisst 

að kynnast náttúrunni undir handleiðslu kennara. En þarf ætíð að fara eitthvað til að komast í 

kynni og snertingu við náttúruna, er ekki hægt að hafa náttúruna við hendina hvenær sem er?  

 

Það er von mín að eftir lestur þessa verkefnis vakni fólk til umhugsunar um gildi náttúrulegs 

umhverfis fyrir börnin okkar. Það krefst ekki mikillar fyrirhafnar að búa slíkt umhverfi til en 

gefur aftur á móti leikskólabarninu þroskavænlegra umhverfi. Stuðlum að aukinni veru 

leikskólabarna í náttúrulegu umhverfi. 
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