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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um nám leikskólabarna í gegnum náttúruna og nánasta 

umhverfi leikskólans. Lokaverkefnið byggir á rannsókn sem gerð var á fimm leikskólum í 

Borgarbyggð. Í þessari rannsókn er starfsfólk leikskólanna spurt hvort og á hvaða hátt það 

nýti náttúruna og nánasta umhverfi leikskólanna við kennslu. Sérstaklega var athugað hvort 

þátttakendur nýttu sér náttúru og umhverfi við kennslu á námssviðum Aðalnámskrár. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þátttakendur með leikskólakennaramenntun eru í 

meirihluta þeirra sem nýta sér náttúru og umhverfi við kennslu á námssviðum Aðalnámskrár. 

Einnig að þrátt fyrir að bæði leikskólalóðir og nánasta umhverfi leikskólanna henti vel til 

útikennslu, samkvæmt svörum þátttakenda, þá virðast svæðin ekki vera nýtt til útikennslu 

nema að litlum hluta. Hluti af ritgerðinni er hugmyndabanki sem tengir námssvið 

Aðalnámskrár við náttúru og umhverfi. Fjallað er um útikennslu, hvar og hvernig hún fer fram 

og hvaða áhrif útinám hefur á nám og þroska barna. Einnig verður fjallað um hvernig 

kennarar geta stutt við nám nemenda sinna í gegnum náttúruna og hvaða aðferðir þeir geta 

nýtt sér við kennsluna. Sagt er frá því hvar leikskólar standa gagnvart umhverfismennt og 

menntun til sjálfbærni og er komið inn á grænfánaverkefnið í því sambandi. Sagt er frá 

þremur fræðimönnum þeim John Dewey, Jean Piaget og Lew Vigotsky en þeir tengjast allir 

efninu á sinn hátt.  
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1. Inngangur  

Hugmyndin að verkefninu kviknað fyrst á námskeiði um útikennslu sem ég fór á og var það 

námskeið með tengingu við matreiðslu. Það var þó ekki matreiðsluhlutinn sem heillaði mig 

heldur þessi hugmynd að færa starf leikskólans út, nýta náttúru og umhverfi leikskólans og 

reyna þannig að gera nám barnanna fjölbreyttara og skemmtilegra. Ég tel að börn læri best 

með því að gera hlutina sjálf og prófa sig áfram með raunverulegan og fjölbreyttan efnivið. 

Með því að fara út og  kanna umhverfið, skoða, snerta, lykta og hlusta í náttúrunni eru þau að 

læra á þann hátt að líklegt er að eitthvað sitji eftir, eitthvað sem getur nýst þeim út í lífið. 

Kveikjan að þessu verkefni varð svo endanlega til núna í haust en þá hafði ég lokið 

námskeiðinu „Náttúra sem uppspretta sköpunar“ og var á námskeiðinu „Umhverfi sem 

uppspretta náms“ og fann að þetta var viðfangsefni sem ég vildi fjalla um.  

Ritgerðin hefst á umfjöllun um útikennslu. Síðustu ár hefur mikið verið fjallað um 

útikennslu og hafa verið gerð mörg lokaverkefni um þess konar kennslu. Í þessu verkefni 

verður, auk þess að fjalla almennt um útikennslu, skoðað hvaða áhrif kennsla í gegnum 

náttúruna og nánasta umhverfi leikskólans hefur á börn, hvaða ávinning þau hafa af þess 

konar námi og hversu mikill stuðningur kennarinn er í slíku námi. Það verður fjallað um 

umhverfismennt og sjálfbæra þróun í leikskólastarfi og greint frá grænfánaverkefninu sem svo 

margir leikskólar og grunnskólar eru farnir að taka þátt í. Þrír þekktir fræðimenn verða tengdir 

við umfjöllunina um nám barna í gegnum náttúru og umhverfi en það eru þeir John Dewey, 

Lev Vygotsky og Jean Piaget. Þá má alla tengja við það hvernig börn læra í gegnum 

umhverfið og/eða með stuðningi fullorðinna og eru þeir sammála um það að nemendur verði 

að vera virkir í námi sínu og að þeir byggi upp þekkingu með því að rannsaka (Björg 

Haraldsdóttir, 2010:51). 

Allir leikskólar landsins verða að fylgja ákveðnum námssviðum sem lýst er í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999), þessi námssvið eru málrækt, hreyfing, myndsköpun, tónlist, menning og 

samfélag og náttúra og umhverfi. Í uppeldisstarfi leikskólanna eru þessi námssvið 

áhersluþættir. Námssviðin skarast og eru samofin þeim undirstöðuþáttum sem einkenna 

leikskólastarfið en það eru leikurinn, dagleg umönnun barnanna og almenn lífsleikni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Í ritgerðinni fjalla ég stuttlega um þessi námssvið 

Aðalnámskrár og tek saman hugmyndabanka um það hvernig er hægt að tengja náttúru og 

umhverfi við námssvið Aðalnámskrár.  

Auk þess að gera fræðilega greinagerð hafði ég mikinn áhuga á að kanna hvernig starfsfólk 

á leikskólum væri að nýta sér náttúruna og nánasta umhverfi leikskólanna í starfi sínu. Ég 
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ákvað því að gera rannsókn á fimm leikskólum í Borgarbyggð. Rannsóknin fjallar um það 

hvernig starfsfólk leikskólanna nýtir sér náttúruna og nánasta umhverfi leikskólanna við 

kennslu og hvort  niðurstöður megi á einhvern hátt tengja við menntun, starfsaldur 

starfsfólksins og staðsetningu leikskólanna.  
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2. Útikennsla 

2.1 Hvað er útikennsla? 

Hugtakið útikennsla er notað yfir allt það nám sem fram fer fyrir utan skólabygginguna og 

skiptir þá engu máli hvernig umhverfið er. Nánast allt nám og allar námsgreinar geta verið 

kenndar utandyra, það þarfnast aðeins undirbúnings og áhuga.  Útikennsla byggir á því að 

nemendur geri athuganir og prófi sig sjálfir áfram með stuðningi kennarans. Nemendur eiga 

að læra af eigin reynslu, skynja og uppgötva á sinn eigin hátt. Það að færa kennslu út og nýta 

nánasta umhverfi skólans til náms hefur marga kosti í för með sér. Þess konar kennslu fylgir 

augljóslega aukin hreyfing og útivera en einnig veitir það aukið frelsi sem fylgir því að vera 

úti í víðáttu og nýju umhverfi (Lýðheilsustöð, e.d.).  

Simon Priest er fræðimaður sem sett hefur fram sex viðmið til að skilgreina markmið og 

tilgang útikennslu. Í þessum viðmiðum kemur meðal annars fram að útikennsla teljist ekki sér 

námsgrein, heldur sé hún ákveðin aðferð til náms og að umhverfið verði bæði að viðfangsefni 

og kennslustofu. Fram kemur að nemandinn öðlist reynslu með útinámi og að sömu reynslu sé 

ekki hægt að öðlast innandyra. Bent er á að hluti námsins geti farið fram innandyra eins og til 

dæmis ýmis konar undirbúningur fyrir kennsluna og svo er það umhverfið utandyra sem veitir 

aðstöðu og hvatningu til náms. Nemendur nýta öll skynfæri sín í útináminu, hægt er að 

samþætta allar námsgreinar með útikennslu og einnig að aðlaga allar námskrár að henni. 

Priest talar um að mikilvægasta viðmiðið séu þau margþættu tengsl eða sambönd sem 

útikennslan ýtir undir með námi og þjálfun (Priest, S. 1986:13-14). Kosturinn við útinám er 

einnig hið mikla frelsi sem börnin öðlast á því að vera úti í náttúrunni en það frelsi er langtum 

meira en það sem þau hafa innandyra og örvar þau á allt annan hátt. Þetta lýsir sér bæði í því 

að þau hafa möguleika á að athafna sig á fjölbreyttari hátt utandyra en innan, sumt sem hægt 

er að gera úti er ekki hægt að gera inni, en þau finna einnig þetta frelsi eingöngu með því að 

vera úti og finna víðáttuna og hið opna umhverfi og andrúmsloft allt í kringum sig 

(Richardson, G. R. 2006:1).  

 

 

2.2 Útikennsla á leikskólum 

Oft þarf ekki að leita langt til að geta nýtt það sem náttúran hefur að bjóða og getur 

leikskólalóðin verið gott dæmi um það. Það er hægt að nýta sandkassa, tré og annan gróður, 

klappir og kletta og jafnvel moldar- og sullsvæði þar sem það er til staðar. Í trén koma jafnvel 
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fuglar og skordýr og hægt er að nýta sandinn, moldina og vatnið í margskonar vinnu 

(Brenden, L. 2001:11). Að fara út að læra er allt öðruvísi en að vera inni í stofu eða á deild. 

Náttúran er opin, það eru engir veggir sem setja hömlur,  nemendur geta leyft sér að vera 

frjálsari og læra meira með líkamanum í samvinnu við náttúruna (Brenden, L. 2001:15). Oft 

koma upp spurningar úti í náttúrunni sem vekja vangaveltur og annaðhvort mörg eða engin 

svör fást við. Þá er hægt að halda kennslunni áfram inni á leikskólanum, skoða bækur og leita 

upplýsinga á veraldarvefnum. Með þessu móti tengja börnin þann gríðarlega stóra heim 

þekkingar og heimilda við það sem þau eru að upplifa úti í náttúrunni og á eigin skinni. Það 

námsumhverfi sem er úti í náttúrunni breytist eftir árstíðum og er það frábært tækifæri til að 

nýta við kennslu. Það getur t.d. verið mjög gagnlegt að hver hópur, deild eða leikskólinn í 

heild eigi sér einhverskonar reit eða skjólbelti sem hægt er að nýta sem útikennslustofu og til  

að skoða og rannsaka eftir árstíðum. Þá er hægt að sjá hvernig gróðurinn og dýralífið breytist 

eftir árstíðum og fjalla um það hvernig við getum nýtt okkur þá árstíð sem þá er til að læra 

eitthvað nýtt og/eða deila þeirri reynslu sem kennarar og börn hafa (Brenden, L. 2001:18-19). 

Skólalóðina þarf ekki bara að hugsa sem leik- og félagslegt svæði fyrir börnin heldur er hægt 

að hugsa hana sem einskonar kennslustofu líka. Skólalóðin getur boðið upp á margskonar 

möguleika til náms hvort sem það er í náttúrufræði, íslensku, stærðfræði, hreyfingu, 

myndsköpun eða öðru því er mikilvægt að kennarar uppgötvi þau tækifæri sem felast í 

skólalóðinni. Það sem þarf þó að hafa í huga er að nemendurnir geri sér grein fyrir því hvar 

eru ákveðin rannsóknarsvæði, t.d. til að grafa og rannsaka og hvar það er ekki æskilegt eins og 

til að mynda þar sem verið er að rækta eða búið að planta. Gott getur verið að hafa 

umsjónarmann með svæðinu, börnin gætu jafnvel skipst á að hafa umsjón með því að allir fari 

eftir settum reglum (Brenden, L. 2001:83-85).  

Í þeim hluta sem snýr að námsumhverfi í nýjum drögum að Aðalnámskrá leikskóla er 

fjallað um útinám sem jafn mikilvægan þátt og það nám sem fram fer innan veggja 

leikskólans. Þar kemur fram að námsumhverfi leikskóla sé samansett af leikskólanum 

sjálfum, húsnæði og búnaði, leikvellinum umhverfis leikskólann og nærumhverfi hans og þess 

vegna fari nám leikskólabarna fram bæði úti og inni. Þar er fjallað um það að leikskólalóðin 

sé mikilvæg í námi barnanna og að hún þurfi að hvetja til leiks, rannsókna, hreyfingar og 

mismunandi tjáningar. Til þess að þetta megi verða þarf lóðin að vera fjölbreytt. Einnig er 

fjallað um þá möguleika til náms sem finnast í nærumhverfi leikskóla. Þetta umhverfi getur 

bæði verið náttúrulegt og manngert og hægt er að læra af hvorutveggja 

(Menntamálaráðuneytið, 2010).  



12 

2.2 Þýðing útikennslu fyrir nám og þroska barna 

Þroski barna þróast með samvinnu á milli líkamlegra og andlegra þátta. Þessir þættir verða 

fyrir áhrifum frá hinum fullorðnu og umhverfi barnsins alveg frá fæðingu þess. En barnið 

hefur einnig áhrif á umhverfi sitt frá upphafi. Að læra úti í náttúrunni gefur möguleika á að 

læra á fleiri sviðum en náttúrufræði og umhverfismennt. Með því að vera í hópi úti í 

náttúrunni, kanna hluti og fyrirbæri og ræða saman um þá, er verið að auka og efla félagsleg 

samskipti til muna, það  á við bæði á milli barnanna sjálfra og á milli barna og fullorðinna. 

Með því að upplifa og öðlast reynslu í sameiningu úti í náttúrunni eru börnin að safna að sér 

hugmyndum sem þau síðar geta talað um  og það gefur þeim góðan grunn til þess að vinna úr 

hugmyndum í gegnum leikinn (Pettersen, J. R. 1994:11-12). Með því að hreyfa sig, gera hluti 

sjálf og nota skynfæri sín eru ung börn að læra með líkama sínum. Þegar börnin eru úti eru 

þau að læra í gegnum beina snertingu við náttúruna og eigin reynslu af umhverfi sínu. Þau 

kanna mismunandi eiginleika náttúrunnar með skynfærum sínum og læra á umhverfið og 

samfélagið í gegnum hlutverka- og ímyndunarleik. Einnig öðlast þau skilning á ýmsum 

hugtökum eins og til dæmis stærð, þyngd og fjarlægð með því að leika sér utandyra 

(Richardson, G. R. 2006:2-3).  

Í grein Kristínar Norðdahl (2005)  „Að leika og læra í náttúrunni: Um gildi náttúrulegs 

umhverfis í uppeldi og menntun barna“ er fjallað um þróunarverkefnið „Út í mó inn í skó“ en 

í því verkefni var farið með börn af leikskólanum Álfheimum á Selfossi reglulega í 

skógarferðir. Eftir skógarferðirnar var gerð  rannsókn og voru niðurstöður rannsóknarinnar 

þær að ferðirnar höfðu mikið gildi fyrir þroska og líðan barnanna. Í greininni segir:   

Niðurstöðurnar sýna að skógarferðir höfðu sérstakt gildi fyrir þroska og líðan 

barnanna. Þær virtust hafa jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði barnanna,  sjálfsmynd 

þeirra og sjálfstraust, áhuga og nám, sköpunargleði, hugmyndaflug og  ekki síst á 

samskipti þeirra sín á milli og við kennarana.“ 

(Kristín Norðdahl, 2005)  

Þessar niðurstöður sýna án efa mikilvægi þess að nýta umhverfið til náms vegna þess hve 

mikið það styður við og byggir upp þroska, andlegt og líkamlegt heilbrigði barna. Fram kom 

að kennurunum þóttu samskipti á milli barnanna og samhugur þeirra í garð annarra barna 

aukast með þessum skógarferðum og þótti kennurunum þær hafa sérstaklega mikið gildi fyrir 

börn með sérþarfir en þau virtust falla vel inni í hópinn í þessum ferðum og var minna um 

árekstra hjá þeim en á skólalóðinni. Börnin sýndu hvort öðru aukna tillitssemi, leiddust og 

hjálpuðu hvort öðru og þau lærðu líka ýmsar reglur á leiðinni til dæmis í sambandi við 
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umferðina. (Kristín Norðdahl, 2005).  Í grein Kristínar (2005) er einnig fjallað um sænska 

tilviksrannsókn sem gerð var til að kanna þroska barna á mismunandi sviðum. Í rannsókninni 

voru bornir saman tveir leikskólar sem höfðu mismunandi útisvæði til umráða, annar þeirra  

var í borginni og bauð ekki upp á mikla náttúruskoðun en hinn var mjög náttúrulegur og bauð 

upp á fjölbreytta könnun barnanna á náttúrunni bæði inni á skólalóðinni og með 

vettvangsferðum í kringum hann. Að öðru leiti voru leikskólarnir áþekkir ef tekið var tillit til 

fjölda barna og starfsfólks, menningar og þess félagslega bakgrunns sem börnin höfðu. 

Niðurstöðurnar sýndu útkomu sem var mun betri fyrir þau börn sem voru á náttúrulegri 

leikskólanum. Vegna þess hve umhverfið á þeim leikskóla var náttúrulegt fengu börnin þar 

mun meiri og fjölbreyttari hreyfingu en þau börn sem voru á leikskólanum í borginni. Í 

náttúrulega leikskólanum voru börnin meira úti en inni og voru þau mun hraustari og síður 

veik en börnin á borgarleikskólanum. Börnin á náttúrulega leikskólanum komu einnig betur út 

á hreyfiprófum, leikir þeirra voru fjölbreyttari, þau voru hugmyndaríkari og þau höfðu meiri 

einbeitingargetu en börnin sem voru á borgarleikskólanum. Það var þó talið að umhverfið 

væri ekki eini þátturinn sem skýrði þennan mun á börnunum heldur að starfsfólkið spilaði þar 

hlutverk. Starfsfólkið á náttúrulega leikskólanum var mun afslappaðra gagnvart hávaða og 

ærslaleikjum en starfsfólkið á borgarleikskólanum og var lóðin skipulögð með það að 

markmiði að hún hentaði til leikja barna og ýtti undir þroska þeirra. Börnin voru mun meira 

úti en inni og máttu því hafa hátt og ærslast að vild á náttúrulega leikskólanum, starfsfólkið á 

borgarleikskólanum hafði frekar þær skoðanir að leikvöllurinn ætti að vera snyrtilegur ( 

Kristín Norðdahl, 2005).  

Í bæklingi Lýðheilsustöðvar (e.d.) um hreyfingu er kafli um útinám. Í þessum kafla eru 

kostir útináms taldir upp og af þeim kostum er meðal annars nefnt að nemendur auka 

hreyfingu, þol og hreyfifærni með því að læra úti. Nemendur verða félagslega færari, 

einbeiting þeirra og ró eykst. Einnig hefur verið sýnt fram á að heilsa, bæði hjá nemendum og 

kennurum verði betri. Nemendur verða meðvitaðri um klæðaburð, þ.e. að hann henti veðri, 

nemendur tengjast betur því viðfangsefni sem verið er að kenna og síðast en ekki síst eykst 

skilningur nemenda á náttúru, vísindum og umhverfi (Lýðheilsustöð, e.d.). 

  

 

2.3 Hlutverk kennarans og kennsluaðferðir 

Náttúran hefur ýmislegt umfram skólastofuna og bíður upp á annarskonar nálgun við 

kennsluna. Þeir kennarar sem hafa áhuga og vilja til að kenna í gegnum náttúruna hafa 
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viðurkennt hvað það hefur í raun mikla þýðingu fyrir börnin og nærir þau á allt annan hátt en 

hið venjubundna námsumhverfi (Richardson, G. R. 2008:1). Að nýta náttúruna við kennslu 

gefur mikla möguleika og getur gert nám barna bæði áhugavert og skemmtilegt en það setur 

einnig auknar kröfur á kennarana sem þurfa að vita hvernig þeir geta nýtt sér það sem fyrir ber 

og er í nánasta umhverfinu (Brenden, L. 2001: 8). Þegar kennarar skipuleggja útikennslu er 

mikilvægt að þeir hugi að þremur þáttum, þessir þættir eru undirbúningur, útikennslan sjálf og 

úrvinnsla. Sá þáttur sem snýr að undirbúningi kennslunnar er tvíþættur, annarsvegar snýr hann 

að því að kennslan sé skipulögð frá upphafi til enda af kennaranum og hins vegar að hann 

undirbúi nemendur undir útinámið. Með því að undirbúa nemendur undir útinám er verið að 

skapa nemendum ákveðnar væntingar, það eykur áhuga þeirra fyrir námsefninu og þeir vita til 

hvers er ætlast af þeim. Það skiptir einnig miklu máli hvernig úrvinnslu frá því sem lært hefur 

verið úti er háttað og að áframhald verði á kennslunni eftir að inn er komið. Þá getur verið 

gott að hafa umræðutíma þar sem nemendur og kennarar ígrunda það sem fram fór úti og 

hægt er að tengja útikennsluna við það nám sem fram fer innandyra (Björg Haraldsdóttir, 

2010:53-55).  

Þegar skipuleggja á kennslu úti í náttúrunni getur verið gott að hugsa aðeins um þau tengsl 

og þær hugmyndir sem kennarinn hefur um náttúruna og umhverfið. Hvaða hugmyndir hefur 

kennarinn til dæmis frá eigin skólagöngu? Hvernig upplifði hann náttúruna sem barn? Hvaða 

minningar sitja eftir um leik og starf í náttúrunni og af hverju ætli þær minningar sem koma 

upp í hugann séu þær sem standa upp úr? Það er nauðsynlegt að skipuleggja nám úti í 

náttúrunni vel, rétt eins og allt annað nám í leikskólanum. Gott getur verið að setja upp 

einhverskonar skipulag sem hægt er að fara eftir þegar færa á námið út. Í byrjun er það skoðað 

og skráð hvað náttúran og nánasta umhverfi leikskólans hefur upp á að bjóða fyrir nám úti í 

náttúrunni. Þegar þetta hefur verið skráð er komin góð yfirsýn yfir þá möguleika sem 

nærumhverfi leikskólans býður upp á og einnig gerir það auðveldara fyrir ef gera á útikennslu 

að stærri þætti í leikskólastarfinu. Til að gera svona skráningu auðvelda getur verið gott að 

spyrja sig nokkurra spurninga um nærumhverfi leikskólans sem gefa þá hugmyndir að því 

starfi sem hægt er að framkvæma í því. Þessar spurningar geta til dæmis verið um það hvernig 

náttúran er í námunda við leikskólann. Er t.d. skógur, klettar, fjara, vatn eða hraun nálægt? Ef 

svarið er já við einhverju af þessu þá er hægt að spyrja hvernig dýralíf fylgi þessu svæði, hvað 

væri til dæmis hægt að skoða og kanna í dýraríkinu ef það er skógur í námunda við 

leikskólann eða ef það er fjara? Það er einnig hægt að spyrja sig hvernig vistkerfi er í 

námunda við leikskólann og jafnvel hvaða áhrif umhverfið hefur á náttúruna t.d. ræktun, 

umferðin eða eitthvað annað sem haft getur áhrif (Pettersen, J. R. 1994). 
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3. Umhverfismennt-menntun til sjálfbærni 

3.1 Hvað er umhverfismennt-menntun til sjálfbærni? 

Þessi tvö hugtök, umhverfismennt og menntun til sjálfbærni, eru mikið á dagskrá í starfi 

leikskóla og eru margir þeirra farnir að setja þessi hugtök inn í stefnur sínar og námskrár. Það 

er oft erfitt að koma með nýjungar inn í skólakerfið og hefur gengið hægt að innleiða 

umhverfismenntina inn í skóla hér á landi sem og á Norðurlöndunum. Það er þó ekki hægt að 

segja með vissu hver staða umhverfismenntar er í skólum hér á landi þar sem ekki hafa verið 

gerðar verulegar rannsóknir á því í seinni tíð og því erfitt að segja hversu útbreidd hún er 

orðin í skólakerfinu hér á landi. Umhverfismenntin hefur átt það til að staðna í miður 

heppilegu fari og hefur oft verð einblínt of mikið á umhverfisvandamál ein og sér eða á þátt  

náttúruvísinda í umfjöllun um þau (Stefán Bergmann, 2000, 160-161). Upphaf nútíma 

umhverfismenntar má rekja til umhverfisráðstefna sem Sameinuðu þjóðirnar héldu í 

Stokkhólmi árið 1972, Belgrad árið 1975 og Tibilisi árið 1977. Þegar horft er til skólastarfsins 

er umhverfismenntin yfirleitt ekki sér námsgrein, heldur er ætlast til að hún fléttist inn í allt 

starfið, það getur þó þýtt að hættara sé á að hún verði út undan í skólastarfinu. Ein af 

mikilvægustu vinnuaðferðum umhverfismenntar er útikennsla þar sem nemendum er kennt að 

umgangast náttúruna, umhverfi sitt, mannvirki og samfélag. Með umhverfismennt er verið að 

búa börnin undir framtíðina og til að taka þátt í samfélagi þar sem samskipti mannsins við 

umhverfið verða mikið á dagskrá. Reynt er að koma í veg fyrir umhverfisvandamál með 

menntun og uppeldi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). 

Á 9. áratug tuttugustu aldar kom fram hugtakið sjálfbær þróun og var það hugtak fastsett 

árið 1992 í alþjóðlegum sáttmálum á Río ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og 

þróun. Segja má að menntun til sjálfbærar þróunar sé í raun áframhaldandi þróun á 

umhverfismenntinni en með breytingum á áherslum. Auk umhverfismenntarinnar falla þættir 

eins og friðarmál, heilbrigði og alþjóðarmál undir hugtakið menntun til sjálfbærni sem og 

greinar sem eru fyrir innan skólakerfið eins og náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni og 

heimilisfræði. Sameinuðu þjóðirnar telja menntun til sjálfbærni það mikilvæga að þær hafa 

tilgreint árin 2005-2014 áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2007). Á vef umhverfisráðuneytisins má finna stefnu íslenskra stjórnvalda um 

sjálfbæra þróun. Þessi stefna ber heitið „Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi“ og hefur áherslu á að skoða árin 2006 -2009. Í upphafi þessarar stefnu er hugtakið 

sjálfbær þróun skilgreint á þennan hátt: 
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Sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem þróun sem mætir þörfum 

 samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til 

 að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum 

og félagslegum gæðum verður að haldast í heldur við vernd  

umhverfisins og grunngæða jarðar. 

(Umhverfisráðuneytið, 2007)   

Almennur skilningur og þekking á umhverfis- og þjóðfélagsmálum er forsenda fyrir 

lýðræðislegri umræðu og þeirri ákvarðanatöku sem stuðlar að sjálfbærri þróun. Undirstaðan 

að slíkri þekkingu í samfélaginu er öflug fræðsla í skólakerfinu sem og miðlun upplýsinga frá 

stjórnvöldum, áhugasamtökum og öðrum þeim sem til þekkja. Í stefnu stjórnvalda (2007) 

segir að á öllum skólastigum, allt frá leikskóla til háskóla, fari fram öflug umhverfisfræðsla. 

Aðalnámskrár setja fram viðmið um kennslu og nám fyrir hvert skólastig, í Aðalnámskrá 

leikskóla er fjallað um náttúru og umhverfi sem er eitt af námssviðum leikskólans. Á því 

námssviði er lögð áhersla á að börnin læri á náttúruna, umhverfið og hvernig má stuðla að 

verndun þess (Umhverfisráðuneytið, 2007). Í þróunarverkefninu „ GETA til sjálfbærni – 

menntun til aðgerða „ sem unnið var af fræðafólki við Háskóla Íslands og Háskólann á 

Akureyri voru námskrár og stefnur um menntamál skoðaðar með því markmiði að athuga 

hvort í þeim fælust ákvæði um menntun til sjálfbærni. Þróaður var sérstakur greiningarlykill 

sem hafði það hlutverk að greina þau stefnuskjöl sem valin höfðu verið til athugunar. 

Greiningarlykillinn byggir á sjö þáttum sem skilgreina hann, þessir þættir eru: 

 Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi  

 Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar  

 Velferð og lýðheilsa  

 Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða  

 Jafnrétti og fjölmenning  

 Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur  

 Efnahagsþróun og framtíðarsýn.  

       (Kristín Norðdahl, 2009) 

Við notkun greiningarlykilsins kom í ljós að þó svo að orðasambandið sjálfbær menntun 

komi ekki oft fram í skólanámskrám þá voru vísbendingar um að ákvæði er snúa að sjálfbærri 

menntun séu þar að finna. Í leik- og grunnskólum fór mest fyrir þætti eitt og einnig var 

nokkuð algengt að tenging væri við þátt númer tvö í greiningarlyklinum. Síst var fjallað um 

það sem tengist síðustu þremur þáttunum (Kristín Norðdahl, 2007).  
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3.2 Tenging við leikskólastarf 

Í leikskólastarfinu hefur verið lögð áhersla á að börnin fái tækifæri til að njóta og kynnast 

náttúrunni og þeim kennt að umgangast hana í sínu daglega lífi. Vettvangsferðir eru nýttar til 

fræðslu og náms um náttúruna og umhverfið. Á sumum stöðum hefur einnig verið farið út í 

moltugerð. Þetta eru að sjálfsögðu mjög mikilvægir þættir til að efla umhverfismennt í 

leikskólum en mættu þó vera fleiri. (Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir, 2001: 22). Í grein 

Kristínar Norðdahl og Svölu Jónsdóttur sem ber heitið „Umhverfismennt í leikskóla“ og 

birtist í tímaritinu Athöfn árið 2001 fjalla þær um samnorrænt þróunarverkefni sem unnið var 

með börnum og unglingum á norðurlöndunum og var þar verið að athuga hvort hægt væri að 

finna nýjar leiðir til að vinna með umhverfismennt. Í þessu samnorræna verkefni sem nefnt 

var MUVIN var tilgangurinn að fá börnin og unglingana til þess að leiða hugann að þeim 

hagsmunaárekstrum sem upp geta komið við nýtingu náttúruauðlinda. Flest af þeim börnum 

sem þátt tóku voru í grunn- eða framhaldsskólum en verkefnið var einnig ætlað fyrir 

leikskólabörn og var Ísland eina landið þar sem þau tóku þátt. Þetta voru alls níu leikskólar og 

var grundvallarhugmyndin sú að það séu ákvarðanir fólks um nýtingu á náttúrunni sem leiði 

til umhverfisvandamála og mikilvægi þess að náttúra og samfélag sé skoðað í samhengi. 

Tilgangurinn var þó ekki að láta börnin leysa einhver umhverfisvandamál heldur að fá þau til 

að hugsa um þessa hluti, taka afstöðu og reyna að finna lausnir. Börnin á leikskólunum sem 

þátt tóku sáu oft ekki vandamál í þeim dæmum sem þeim voru gefin en voru þó mjög 

hugmyndarík við að koma með lausnir. Tilgangur verkefnisins var sá að fá börnin til þess að 

skoða hluti frá mörgum sjónarhornum, fá þau til að safna upplýsingum og taka afstöðu á eigin 

forsendum og þau reyni að finna lausnir. Að mati greinarhöfunda á þessi umræða og aðferð 

vel heima á leikskólum en hún verður þó að vera á forsendum barnanna (Kristín Norðdahl og 

Svala Jónsdóttir, 2001: 24-25). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er umhverfismennt lýst þegar fjallað er um náttúru og umhverfi 

sem er eitt af námssviðum leikskólanna. Í upphafi kaflans er sagt frá því hversu lífnauðsynlegt 

það er manninum að þekkja náttúruna og fyrirbæri hennar. Það þarf að kynna fyrir börnum 

hversu fjölbreytt náttúran er og leyfa þeim að upplifa og njóta hennar á lifandi hátt. Það er 

komið inn á mikilvægi þess að börn séu frædd um náttúruna sem og umhverfið og verndun 

þess og einnig að þau læri að bera virðingu fyrir náttúrunni og finni fyrir ábyrgð gagnvart 

henni. Leikskólakennarar eiga að nýta sér áhuga barnanna á náttúru og umhverfi til dæmis 

með því að fara í skoðunarferðir í nærumhverfið. Úti getur barnið gert tilraunir, skoðað og 

kannað og þarf kennarinn að vinna út frá áhuga barnanna, hvetja þau til áframhaldandi 
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könnunar og að leita svara við spurningum sínum (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í drögum 

að nýrri Aðalnámskrá fyrir leikskóla hefur ýmsu verið bætt við hina eldri Aðalnámskrá sem 

snýr að umhverfismennt og menntun til sjálfbærni. Settir eru upp nokkrir punktar sem 

tilgreindir eru sem leiðarljós leikskóla og tengjast tveir þeirra þessum hugtökum, þeir eru: 

 Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og 

 umhverfi sínu.  

 Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla í virku 

 samstarfi við heimili og nærsamfélag.  

 (Menntamálaráðuneytið, 2010) 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá leikskóla segir að þau leiðarljós sem talin eru upp séu 

kjarni leikskólastarfs á Íslandi. Þau eiga að vera vísir fyrir leikskólana að mótun starfsins og 

eiga þeir að taka mið af þeim (Menntamálaráðuneytið, 2010). Af þessu má álykta að þættir er 

snúa að umhverfismennt og menntun til sjálfbærni séu orðnir mikilvægir þættir í 

leikskólastarfi á Íslandi og hugsaðir sem hlutar af kjarna starfsins.  

 

3.3 Grænfánaverkefnið 

Á Íslandi stýrir Landvernd Grænfánaverkefninu með tilstyrk stjórnvalda en Landvernd er aðili 

að alþjóðlegum samtökum sem kallast FEE eða Foundation for Environmental Education in 

Europe. Grænfánaverkefnið er eitt af fimm verkefnum sem samtökin sjá um en þau verkefni 

eru öll mismunandi umhverfisverkefni. Þegar skólar sækja um aðild að Grænfánaverkefninu  

er talað um þá sem skóla á grænni grein og eru þeir þá orðnir hluti af alþjóðlegu verkefni sem 

stuðla á að aukinni umhverfismennt og því að umhverfisstefna í skólum sé styrkt. Markmiðin 

með Grænfánaverkefninu eru að: 

• Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

 • Efla samfélagskennd innan skólans. 

 • Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu  

 og utan.  

 • Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru  

ákvarðanir sem varða nemendur. 

 • Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

 • Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 • Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. 

(Landvernd, e.d.) 
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Til þess að geta orðið skóli á grænni grein þarf að uppfylla sjö skref sem eiga að efla 

umhverfisvitund bæði hjá kennurum, nemendum sem og öðru starfsfólki skólans. Ef þessi sjö 

skref eru stigin er skólanum leyfilegt að flagga Grænfánanum í tvö ár og hægt er að endurnýja 

það með því að halda áfram góðu starfi í umhverfismálum. Þessi sjö skref eru þau að í fyrsta 

lagi þarf að starfa umhverfisnefnd við skólann og sér sú nefnd um að skipuleggja og stýra 

verkefninu. Allir hópar innan skólans eiga sér fulltrúa í nefndinni og á hún að viðhalda 

lýðræði í vinnubrögðum. Hlutverk nemenda skipar þarna stórann sess. Annað skrefið er það 

að staða skólans í umhverfismálum er metin. Notaður er til þess gátlisti og eiga sem flestir 

nemendur að koma að matinu. Þriðja skrefið snýst um það að þær upplýsingar sem koma út úr 

matinu séu nýttar við áætlunargerð. Skólarnir setja sér markmið sem raunhæft er að fylgja 

eftir og eru jafnvel mælanleg á einhvern hátt. Í fjórða skrefinu er fjallað um mikilvægi þess að 

haft sé gott eftirlit og að gert sé endurmat í markmiðunum. Með því er hægt að viðurkenna og 

fagna þeim markmiðum sem áður voru sett og fara í það að setja sér ný markmið. Fimmta 

skrefið er um námskrárgerð og verkefni. Allur skólinn tekur þátt í ákveðnum verkefnum með 

settum þemum sem byggja á þeim þáttum sem koma fram í skólanámskrá eða nýjum þáttum 

sé bætt inn í skólanámskrá eftir því sem við á. Sjötta skrefið snýr að upplýsingu, bæði til 

annarra skóla, sveitarfélagsins og fyrirtækja í grenndinni. Skólinn á að leiða hugann að 

samfélaginu þegar markmið eru ákveðin og gera sig sýnilegan samfélaginu. Sjöunda og 

jafnframt síðasta skrefið fjallar um þann umhverfissáttmála sem hver skóli setur sér og allir 

sem standa að skólanum vinna að í sameiningu. Þessi sáttmáli þarf að vera kunnugur öllum í 

skólanum og vel kynntur samfélaginu í kringum skólann. Þegar skóli hefur stigið þessi sjö 

stig getur hann sótt um að fá að fá grænfánann (Landvernd. e.d.).  

 

4. Úr fórum fræðimanna  

4.1 Hugsmíðahyggja 

Með því að skoða hugmyndir hugsmíðahyggjunnar má finna margt sem hægt er að tengja við 

útinám. Hugsmíðahyggjan byggir á þeim hugmyndum að huga þurfi að forhugmyndum 

einstaklinga til þess að átta sig á því hvers konar nám er að eiga sér stað. Einstaklingar verða 

að vera virkir í sínu eigin námi og til að skilja nýja reynslu þurfa þeir að tengja hana við fyrri 

reynslu. Fræðimennirnir John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky tengjast allir 

hugsmíðahyggjunni en þeir byggðu allir hugmyndir sínar á því að nemendur byggi á þeim 

forhugmyndum sem þeir hafa og byggi þannig upp net hugtaka. Þeir voru sammála um 
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nauðsyn þess að nemendur sýni virkni í námi sínu og að með framkvæmd rannsókna sé verið 

að byggja upp þekkingu. Áhersluatriði þeirra eru mismunandi. Hjá Dewey voru það 

áþreifanleg viðfangsefni, hjá Piaget voru það rannsóknir með notkun skynfæra og Vygotsky 

var með áherslu á samskipti og tungumál ( Björg Haraldsdóttir, 2010 ).  

 

4.2 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður. Dewey 

aðhylltist það sem hann sjálfur kallaði samfélagslega menntun (community-centered 

education) en ekki barnhverfa eða námsgreinamiðaða kennslu. Samfélagsleg menntun þýðir 

það að skólinn er lifandi samfélag, eða smækkuð mynd af því og er barnið virkur þátttakandi 

þar. Lögð er áhersla á samfélag og samvinnu og er barnið í vissum skilningi aðalatriðið í starfi 

skólans sem hluti af hóp þar sem unnið er að verkefnum í sameiningu og kennarinn leiðir 

starfið (Dewey, J. 2000:12-13). Samkvæmt Dewey öðlumst við reynslu með því að vera í 

stöðugum samskiptum við umhverfið og verðum fyrir áhrifum af þeim hlutum sem við höfum 

í kringum okkur. Forvitni rekur okkur áfram í að leita nýrrar reynslu í gegnum nýja hluti en 

ákveðin tæki sem við búum yfir forða okkur frá hættum og skaðlegum áhrifum. Þegar við 

erum vakandi og öll skyn- og hreyfifæri eru virk finnum við áhrif frá umhverfinu. Fullorðnir 

bægja oft þessum áhrifum frá sér, þeim finnst þægilegt að vera í sama farinu með þá reynslu 

sem þeir hafa þegar öðlast. Börn eru hinsvegar alltaf að sækjast í nýja reynslu. Þeim finnst 

veröldin spennandi og bíða ekki eftir að tækifærin komi til þeirra heldur sækjast eftir þeim og 

eru forvitin. Þegar víkka á reynsluna er forvitni grunnþáttur (Dewey, J. 1994:28).   

 

4.3 Lev Vygotsky 

Lev Wygotsky (1896-1934) var rússneskur þroskasálfræðingur. Hann hélt því fram að börn 

fæddust með ákveðin grundvallaratriði í hugsun, það er eftirtekt, skynjun, skilning og minni, 

sem þróast síðan í frekari andlega getu eftir menningu barnsins. Wygostky, líkt og Piaget, 

taldi börn vera forvitna rannsakendur sem væru virk í námi sínu og uppgötvuðu þannig ný 

gildi. Ólíkt Piaget lagði hann hinsvegar ekki áherslu á að lærdómurinn færi fram sem 

einstaklings uppgötvun heldur taldi hann að vitsmunalegur þroski þróaðist í félagslegu 

samhengi. Þannig vill hann meina að börn geri ýmsar mikilvægar uppgötvanir í samskiptum 

og með samræðum við fullorðna eða þá sem eru getumeiri en þau sjálf á því sviði sem um er 

rætt. Með þessu lærir barnið af getumeiri einstaklingnum bæði með því að horfa á hann 

framkvæma og með því að ræða við hann og fá munnlegar leiðbeiningar og verður þetta því 
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leiðbeinandi nám. Wygotsky nefnir bilið á milli þess sem barn getur gert eitt og þess sem það 

getur gert með stuðningi frá reyndari einstaklingi svæði hins mögulega þroska. Á þessu svæði 

er vitsmunaþroski barnsins aukinn með því að leiða það áfram og kynna því nýjar leiðir. 

Barnið er leitt áfram þangað til að það er komið á það stig að það er farið að geta gert hlutinn 

án hjálpar og hefur það þá náð ákveðnum þroska. Annað hugtak sem kemur frá Wygotsky er 

vinnupallahugtakið (e. Scaffolding). Þetta hugtak vísar til þess að hinir reyndari styðji við 

nýjar vitsmunalegar uppgötvanir barnsins og þannig öðlast barnið aukinn skilning á því og 

getur fært sig upp á næsta þrep í vitsmunaþroskanum  (Shaffer, D.R. 1999: 248-249). 

Aðferðinni er líkt við vinnupalla vegna þess að vinnupallar eru notaðir til aðstoðar þegar hús 

er reist, þeir eru stuðningur við þá sem reisa húsið en eru fjarlægðir þegar þeirra er ekki lengur 

þörf. 

 

4.4 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur sem rannsakaði hugarstarfsemi barna 

og þróaði kenningar um það hvernig vitsmunaþroski barna þróast. Samkvæmt kenningum 

hans skiptist vitsmunaþroskinn í fjóra þætti og tengjast þeir allir hver öðrum. Í fyrsta lagi er 

það líkamsþroski og er það þá einkum þroski miðtaugakerfis sem horft er til. Í öðru lagi er 

það reynsla og er þá verið að vísa til þeirrar reynslu sem fæst með því að handleika 

áþreifanlega hluti og velta þeim hlutum fyrir sér í huganum. Í þriðja lagi eru það félagsleg 

samskipti og er þá verið að tala um leik, tal og þau samskipti sem börnin eiga við aðrar 

manneskjur og þá aðalega við önnur börn. Fjórði og síðasti þátturinn kallast jafnvægisleitni og 

í honum felst að allir fyrri þættirnir þrír eru felldir saman og endurmótast hugsunarform 

barnanna ( Charles, C. M. 1981:2).   

Að mati Piaget þróast vitsmunaþroskinn út frá tveimur meðfæddum þáttum, skipulagningu 

og aðlögun. Í skipulagningu felst það að einfaldar athafnir eru nýttar sem efniviður fyrir 

flóknari form hugsunar eins og til dæmis að horfa á, snerta eða nefna. Með þeim hætti er hægt 

að kanna umhverfi sitt á skipulegan hátt með eigin aðferðum. Með aðlögun er verið að vísa til 

þeirra breytinga sem verða á einstaklingum í kjölfar samskipta við umhverfið, aðlögun á sér 

stað með nýrri reynslu.. Í meginhugmyndum Piaget kemur einnig fram að hann telur að 

hugsunin komi út frá athöfnum en ekki af orðum og að þekking sé ekki eitthvað sem aðrir geti 

látið börnin hafa heldur öðlist þau þekkingu á því að fást sjálf við viðfangsefnin, þau læra 

mest af hlutrænni reynslu. Börn endurmóta hugsunarform sín með því að kanna og reyna að 
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botna í heiminum í kringum sig, með því getur raunverulegt nám átt sér stað og ný og 

varanleg þekking verður til  ( Charles. C, M, 1981:2-4).  

 

 

5. Náttúra og umhverfi í starfi leikskóla 

5.1 Aðferð 

Rannsókn þessi var gerð til þess að fá innsýn í það hversu mikið starfsfólk leikskóla er að 

nýta sér náttúru og umhverfi við kennslu. Ætlunin var að kanna hvernig leikskólalóðirnar eru 

nýttar við kennslu og einnig nánasta umhverfi leikskólanna. Tengt var við menntun 

þátttakenda og námssvið Aðalnámskrár. Stuðst var við megindlega rannsóknaraðferð við gerð 

rannsóknarinnar. Megindleg rannsóknaraðferð byggir á tölum, mælingum, rökfræði, stjórn og 

tilraunum. Lengi vel voru flestar kennslufræðilegar rannsóknir gerðar á megindlegan hátt og 

voru þær í miklum meirihluta fram undir miðjan áttunda áratuginn. Með megindlegum 

aðferðum eru fyrirbæri rannsökuð með hlutlægni og reynt er að ná fram raunveruleikanum, 

rannsakandinn reynir að vera hlutlaus og hafa ekki áhrif. Spurningakannanir, eins og hér er 

notast við, hafa síðustu ár þróast út í það að verða mjög mikið notaðar til þess að safna 

gögnum um ákveðin málefni. Í spurningakönnunum velur rannsakandinn úrtak sem svara á 

spurningalistanum, safnar saman gögnunum og greinir svo upplýsingarnar til þess að fá svör 

við spurningum sínum. Þegar notast er við spurningakönnun eru ýmsar leiðir sem hægt er að 

fara en yfirleitt er talað um þrjár megin aðferðir sem notast er við. Þær eru póstkannanir, 

viðtöl og símakannanir. Í þeirri könnun sem lýst verður hér á eftir var notast við póstkönnun 

sem þátttakendur svöruðu á vefnum (McMillan, J.H. 2000).  

Spurningarnar í þessari rannsókn tengdust bæði leikskólalóðinni og nánasta umhverfi 

leikskólans. Einnig fannst mér forvitnilegt að sjá hvort að munur væri á hugmyndum og starfi 

þess starfsfólks sem er með leikskólakennaramenntun og þeirra sem hafa hana ekki og eins 

hvort að starfsaldur skipti þar einhverju máli. Áður en rannsóknin var framkvæmd var hún 

send til Persónuverndar og fékk ekki athugasemdir þaðan. Haft var samband við 

leikskólastjóra fimm leikskóla í Borgarbyggð og hjá þeim fékkst samþykki fyrir að nota 

starfsmannalista leikskólanna fyrir rannsóknina, hún var framkvæmd með lokuðum 

spurningalista sem svo var sendur rafrænt út á tölvupóstfang viðtakenda. Spurningalistanum 

fylgdi bréf þar sem tilgangi rannsókninnar var lýst og var öllum gerð grein fyrir því að 

þátttaka væri frjáls og að ekki væri hægt að rekja svör til baka til einstaka þátttakenda. 
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Viðtakendur spurningalistans voru 55 og af þeim svöruðu 39 en það gerir 70,91 % 

svarhlutfall. Opið var fyrir spurningalistann í 9 daga og var einu sinni á þeim tíma sendur 

tölvupóstur á viðtakendur þar sem þeir voru minntir á hann. Spurningalistinn var settur upp á 

vefsíðunni www.createsurvey.com og unnið úr niðurstöðum í Microsoft Excel. Spurningarnar 

í könnuninni voru 20 og var þeim skipt niður eftir því hvort þær tengdust starfsmanninum 

sjálfum, leikskólalóðinni eða nánasta umhverfi leikskólans. Leikskólarnir fimm sem þátt tóku 

í rannsókninni eru ólíkir bæði að starfi og staðsetningu og því var forvitnilegt að sjá hvort 

sjáanlegur munur er á starfi í náttúru og umhverfi á þeim. Tveir þeirra eru í 

þéttbýliskjarnanum Borgarnesi, einn á Hvanneyri, einn í Reykholtsdal og einn á Bifröst. Einn 

þeirra flaggar Grænfánanum, hefur markað sér heilsustefnu og stefnir á að verða 

heilsuleikskóli.  

 

5.2 Niðurstöður 

Spurt var um menntun þátttakenda og var ætlunin með því að athuga hvort að einhver 

samtenging væri á milli þess hvort að leikskólakennarar væru með mótaðri hugmyndir eða 

nýttu sér náttúruna og nánasta umhverfi leikskólans meira en aðrir starfsmenn og þá 

sérstaklega hvað varðar námssvið aðalnámskrár leikskóla. Alls voru 19 af þeim 39 sem 

svöruðu með leikskólakennaramenntun eða 48,72 %, sjá mynd 1. Næst var spurt um 

starfsaldur á leikskóla og var mjög jafnt á með öllum flokkum fyrir utan þann fyrsta, sjá mynd 

2. Af þessu má ráða að þátttakendur hafi verið nokkuð breiður hópur fólks bæði hvað varðar 

menntun og starfsaldur. 

http://www.createsurvey.com/
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  Mynd 1. Menntun þátttakenda.  

 

 

  Mynd 2. Starfsaldur þátttakenda. 

 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar sem fjallaði um leikskólalóðina var spurt um eiginleika 

hennar og notkun í starfinu. Byrjað var á því að athuga hvort starfsfólkinu finnist lóð leikskóla 

síns vera að mestu manngerð, t.d. stéttar, manngerðir stígar og leiktæki í meirihluta, 

náttúruleg, t.d. gróður, tún og klettar í meirihluta eða að gott jafnvægi sé á milli þess 

manngerða og þess náttúrulega. Af þeim 38 sem svöruðu þessari spurningu þykir 19 vera gott 
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jafnvægi á milli þess manngerða og þess náttúrulega á leikskólalóðinni, 11 telja meirihluta 

lóðarinnar vera náttúrulegan en einungis 8 sögðu lóð síns leikskóla vera að meirihluta 

manngerðann. Ég ákvað að setja þessa spurningu upp í töflu sem sýnir svör frá hverju 

leikskóla fyrir sig en fróðlegt er að sjá mun á svörum þátttakenda sem starfa á sama 

leikskólanum, niðurstöðurnar má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Gerð leikskólalóða (að mati þátttakenda). 

 Meirihlutinn Meirihlutinn Gott jafnvægi Svaraði  

  manngerður náttúrulegur á milli ekki 

Leikskóli 1 4 0 4 1 

Leikskóli 2 1 1 1  

Leikskóli 3 0 6 1  

Leikskóli 4 2 0 5  

Leikskóli 5 1 4 8  

 

Einnig var spurt um hvort starfsfólki þætti lóðin henta til könnunnar á mismunandi jarðvegi 

og/eða lífverum og voru svörin við þeirri spurningu nokkuð afgerandi en 34 svöruðu því 

játandi en einungis 5 neitandi og bendir það til þess að lóðir þessara fimm leikskóla henti vel 

til útikennslu. Í framhaldi af þeirri spurningu voru þeir sem svöruðu henni játandi spurðir að 

því á hvers konar jarðvegi og/eða lífverum hún hentaði til skoðunar og var þá nokkuð jafnt á 

með svörum. Einn starfsmaður merkti við möguleikann „annað“ og nefndi þar hraunmola, sjá 

mynd 3.  
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Mynd 3. Hvernig jarðveg og/eða lífverur er hægt að kanna á lóðinni.  

 

Spurt var um hvort einhvers konar ræktun væri á leikskólalóðinni og ef já þá hvers konar. 

Greinilegt er að ræktun í leikskólum hefur færst mikið í vöxt og svöruðu 34 starfsmenn  

þessari spurningu játandi en einungis 5 neitandi og kom þá í ljós að einungis einn af þessum 

fimm leikskólum er ekki með neina ræktun á leikskólalóðinni. Af þeim möguleikum sem upp 

voru gefnir merktu flestir við það að ræktaðar væru kartöflur eða 30, næst kom grænmeti sem 

24 merktu við, 23 merktu við tré og/eða runna og 12 merktu við blóm, 8 starfsmenn merktu 

við alla fjóra kostina.  

Þegar spurt var um hreyfingu svöruðu allir þeir 39 starfsmenn sem þátt tóku í könnuninni 

því játandi að góð aðstaða væri til hreyfingar á leikskólalóðinni. Niðurstöðurnar voru nokkuð 

fjölbreyttar en flestir merktu við frjáls hlaup og æfingar í leiktækjum. Fimm starfsmenn 

merktu við valkostinn annað og voru þar nefndar hjólreiðar, klifur á stórum steinum og 

brekkur sem hægt er að nýta til hreyfingar, niðurstöður má sjá á mynd 4.  
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Mynd 4. Til hvernig hreyfingar henta lóðirnar.  

 

 Spurt var um nýtingu lóðarinnar og eins og við var að búast merktu allir þátttakendur við  

að lóðin væri notuð sem frjáls leikvöllur í útiveru, 13 starfsmenn nýta lóðina í 

rannsóknarvinnu, t.d. á jarðvegi, smádýrum og gróðri, 11 nýta hana í skipulagðar 

hreyfistundir og 10 fyrir hópastarf, tveir starfsmenn merktu við valkostinn annað að þeir nýti 

leikskólalóðina í vali og leiki á grænu svæði á lóðinni.  

Næsti hluti rannsóknarinnar fjallar um nánasta umhverfi leikskólans og tengingu við 

aðalnámskrá leikskóla. Þegar spurt var um vettvangsferðir þótti öllum 39 starfsmönnunum 

nánasta umhverfi leikskólans hentugt til vettvangsferða. Spurt var út í það hverskonar náttúru 

nánasta umhverfi leikskólanna byði upp á og voru svörin mjög dreifð enda skólarnir staðsettir 

í mjög mismunandi landslagi og eru dreifðir um sveitarfélagið. Sjá má niðurstöðurnar á mynd 

5. Af þessum niðurstöðum má álykta að leikskólarnir búi við mjög fjölbreytt umhverfi þar 

sem hægt er að fara út í fjölbreytta náttúru sem veitir margskonar möguleika við kennslu en 

hafi einnig möguleika á að heimsækja fyrirtæki og stofnanir í nágrenninu. 
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Mynd 5. Hvers konar umhverfi er í göngufæri frá leikskólunum. 

 

Í kjölfarið var fróðlegt að vita hvort þetta fjölbreytta umhverfi leikskólanna væri nýtt við 

útikennslu og þá hvort leikskólinn, deildar eða hópar innan þeirra ættu sér einhverskonar  

griðarstað eða skjólbelti sem nýst gæti sem útikennslustofa. Þessar niðurstöður eru settar upp í 

töflu til að bera saman svör innan hvers leikskóla, sjá töflu 2.  

 

 

          Tafla 2. Útikennslusvæði sem nýtt er við kennslu. 

 Já það er Nei það er ekki Svaraði ekki 

 griðarstaður/skjólbelti. griðarstaður/skjólbelti.  

Leikskóli 1 9   

Leikskóli 2 1 2  

Leikskóli 3 3 4  

Leikskóli 4 7   

Leikskóli 5 8 3 2 
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Þar sem mikill meirihluti þátttakenda svaraði því játandi að leikskólarnir ættu sér 

útikennslusvæði eru einnig settar sýndar niðurstöður úr næstu spurningu sem var um það 

hvort að slík svæði séu nýtt við kennsluna. Á því súluriti má sjá að flestir þátttakendur nýta 

sér það nokkuð oft við kennslu en þeir sem kjósa að svara ekki þessari spurningu eru þeir sem 

svöruðu liðnum á undan neitandi eða kusu að svara honum ekki, sjá mynd 6.  

 

 

Mynd 6. Hversu oft nýta þátttakendur útikennslusvæði. 

 

Spurt var hvort starfsmennirnir nýttu vettvangsferðir við kennslu að markmiðum 

Aðalnámskrár leikskóla, málrækt, hreyfingu, tónlist, myndsköpun, menningu og samfélagi og 

náttúru og umhverfi. Það kom ekki mjög á óvart að allir starfsmennirnir 39 merktu við að þeir 

nýttu vettvangsferðir við kennslu á markmiðunum hreyfingu og náttúru og umhverfi. Nokkuð 

jafnt var á með flokkunum málrækt, myndsköpun og menning og samfélag en langfæstir nýta 

sér vettvangsferðir til tónlistarkennslu eða aðeins 9 af þeim sem svöruðu, niðurstöður eru 

sýndar á mynd 7.  
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Mynd 7. Hversu margir þátttakendur nýta náttúru og umhverfi við kennslu á námssviðum 

Aðalnámskrár. 

 

Þegar niðurstöður þessa hluta voru bornar saman við menntun starfsfólks kom í ljós að af 

þeim 29 sem nýta vettvangsferðir til kennslu í málrækt eru 17 með leikskólakennaramenntun 

eða  58,62%. Af þeim 24 sem nýta vettvangsferðir við kennslu á myndsköpun eru 15 

leikskólakennaramenntaðir eða 62,5%, af þeim 28 sem nýta vettvangsferðir til kennslu á 

menningu og samfélagi eru 18 með leikskólakennaramenntun eða 64,29% og af þeim 9 sem 

nýta vettvangsferðir við kennslu á tónlist eru 6 með leikskólakennaramenntun eða 66,67%. Af 

þessu má ráða miðað við hvert hlutfall leikskólakennara er í þessari könnun, að þeir séu ávallt 

í meirihluta, þó mismiklum, þeirra sem nýta markmið af  námssviðum Aðalnámskrár 

leikskóla í vettvangsferðum. Í rannsókninni var spurt að því hvort starfsfólkinu þætti betra að 

kenna úti í náttúrunni, færa náttúruna inn í leikskólann og kenna þar eða hvoru tveggja. 

Aðeins einn starfsmaður merkti við það að honum þætti betra að færa náttúruna inn í 

leikskólann og kenna þar en sjö starfsmönnum finnst betra að kenna úti í náttúrunni. Það er 

hinsvegar yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda sem gerir hvoru tveggja eða 31 sem gerir 

79,49% þátttakenda. Spurt var að því hvort notast væri við vatn, mismunandi jarðveg, smádýr, 

plöntur og gróður, manngerð leiktæki eða eitthvað annað sem starfsfólk vildi taka fram við 

kennslu. Svörin voru nokkuð jöfn en fjórir starfsmenn merktu við eitthvað annað en talið var 

upp og var þar nefnt að sett væru upp leikrit úti í náttúrunni, að árstíðabundnar breytingar 

náttúrunnar væru nýttar, hljóð úti í náttúrunni, veðurfar og rusl, sjá niðurstöður á mynd 8.  
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     Mynd 8. Hvað nota þátttakendur við kennslu.  

 

Að lokum var spurt um hvort að starfsfólk teldi sig hafa mótaðar hugmyndir um það hvernig 

það geti nýtt náttúruna og nánasta umhverfi leikskólans við kennslu. Þessari spurningu 

svöruðu 28 starfsmenn játandi og 11 neitandi. Af þeim 28 sem svöruðu játandi voru 13 með 

leikskólakennaramenntun eða 46,43% og er því ekki hægt að setja samhengi á milli 

leikskólakennaramenntunar og þess hve mótaðar hugmyndir starfsfólk hefur um kennslu í 

gegnum náttúru og umhverfi.  

5.3 Umræða 

Þegar ég fór af stað með þessa rannsókn var ætlunin að skoða hversu mikið starfsfólk 

leikskólanna  fimm nýtir sér náttúru og umhverfi við kennslu, á hvaða hátt, hvort tengja megi 

svörin við menntun þátttakenda og hvort að starfsfólk leikskóla nýtir sér náttúru og umhverfi 

við kennslu á námssviðum Aðalnámskrár leikskóla. Niðurstöðurnar sína að þó svo að 

starfsfólk innan sama leikskóla hafi misjafna sýn á það hvort að lóðir leikskólanna séu að 

meirihluta manngerðar, náttúrulegar eða gott jafnvægi sé þar á milli, hefur yfirgnæfandi 

meirihluti þá skoðun að lóðin henti til könnunar á mismunandi jarðvegi og/eða lífverum eða 

34 af 39 þátttakendum. Af þessu má áætla að lóðir þessara fimm leikskóla henti vel til 

útikennslu. En þegar spurt var um nýtingu lóðanna kom á óvart að aðeins 13 af 39 

þátttakendum nýta lóðina til rannsóknarvinnu, t.d. á jarðvegi, smádýrum og gróðri og virðist 

hún því meira vera nýtt sem frjáls leikvöllur í útiveru barnanna og góð aðstaða til hreyfingar 
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frekar en til rannsókna og könnunar. Þessu ætti hinsvegar að vera auðvelt að breyta þar sem 

að fjölbreyttar leikskólalóðir henta mjög vel fyrir útikennslu og má nýta þær á margan hátt 

eins og kemur fram í kaflanum um útikennslu á leikskólum.  

Nánasta umhverfi þessara fimm leikskóla er mjög fjölbreytt eins og fram hefur komið enda 

bíður sveitarfélagið upp á afar fjölbreytt landslag. Niðurstöður sýndu að leikskólarnir eru allir 

í göngufæri frá fjölbreyttu landslagi, menningarhúsum og stofnunum af einhverju tagi, þó 

mismiklu eftir staðsetningu. Mikilvægt er að leikskólar nýti sér þau tækifæri sem felast í því 

að hafa fyrirtæki og stofnanir í sínu nánasta umhverfi en með vettvangsferðum og 

heimsóknum á slíka staði kynnast börnin samfélaginu og þeirri menningu sem þar ríkir. Svo 

virðist sem allir leikskólarnir eigi sér einhverskonar skjólbelti eða griðarstað sem hægt er að 

nýta til útikennslu. Það var hinsvegar ekki samræmi í svörum innan allra leikskólanna og 8 

starfsmenn sem nýta sér þessa staði ekki oft eða aldrei. Þetta bendir til þess að leikskólarnir 

séu því miður ekki að nota þessi svæði sem útikennslustofur með markvissum hætti og því 

líklegt að þörf sé á stuðningi við að skipuleggja og nýta slík útikennslusvæði. En eins og áður 

hefur komið fram þá krefur útikennsla kennara um að þekkja umhverfið og kynna sér leiðir til 

þess að nýta það við kennslu.  

Við gerð rannsóknarinnar fannst mér mjög mikilvægt að kanna hversu mikið þátttakendur 

nýta sér náttúru og umhverfi við kennslu á námssviðum Aðalnámskrár sem eiga að vera eins 

og rauður þráður í gegnum allt leikskólastarfið. Það kom ekki á óvart að námssviðin hreyfing 

og náttúra og umhverfi fengu fullt hús stiga þegar þetta tvennt var tengt saman enda erfitt að 

skilja þessa þætti frá hvorum öðrum. Í þessum hluta nýtti ég mér upplýsingarnar um menntun 

þátttakenda til að athuga hvort að menntaðir leikskólakennarar væru betur í stakk búnir til að 

nýta sér náttúru og umhverfi  við kennslu á námssviðunum. Það kom í ljós að í þessari 

rannsókn eru menntaðir leikskólakennarar í meirihluta þeirra sem nýta sér náttúru og 

umhverfi við kennslu á öllum námssviðum Aðalnámskrár og bendir það til þess að í náminu 

fari fram fræðsla og kennsla á því sviði sem skilar sér út á starfsvettvanginn.  Ánægjulegt er 

að sjá í niðurstöðunum að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda kýs bæði að færa starfið út í 

náttúruna og náttúruna inn í leikskólann við kennsluna en eins og fram kemur í greinagerðinni 

þá snýst útikennsla um hvoru tveggja. Í þessum hluta bentu svör þátttakenda til þess að nýtt 

væru margskonar fyrirbæri náttúrunnar við kennsluna sem og manngerðir hlutir og virðist því 

sem starsfólk fari frekar út fyrir leikskólalóðina til rannsóknar- og könnunarvinnu. Að lokum 

var spurt um það hvort að þátttakendum þættu þeir hafa mótaðar hugmyndir um það hvernig 

það geti nýtt náttúru og umhverfi við kennslu. Mjög ánægjulegt var að sjá mikinn meirihluta 

svara þessari spurningu játandi eða 28 af 39 þátttakendum. 
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Rannsókn þessi sýnir hvernig náttúra og umhverfi eru nýtt í starfi 5 leikskóla í 

Borgarbyggð. Gaman væri að sjá svipaða rannsókn gerða á landsvísu þar sem bera mætti 

saman landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið og mun á milli landshluta. Mætti þá bæta við 

rannsóknina athugun á því hvort að munur er á því hversu mikið leikskólar nýta náttúru og 

umhverfi við kennslu eftir stefnum þeirra. Það væri einnig hægt að athuga hvort að fjallað 

væri um náttúru, umhverfi, umhverfismennt eða menntun til sjálfbærni í skólanámskrám 

leikskólanna og ef svo væri hversu mikið væri unnið með þessa þætti í starfinu. 

  

 

6. Hugmyndabanki 

6.1 Námssvið Aðalnámskrár 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eru námssvið leikskóla málrækt, hreyfing, tónlist, 

myndsköpun, menning og samfélag og náttúra og umhverfi. Þessi námssvið eru talin vera 

mjög mikilvægir í því uppeldi sem fram fer á leikskólum, þau skarast við hvert annað og eru 

fléttuð inn í stoðir leikskólastarfsins sem eru leikurinn, sú umönnun sem fram fer daglega og 

lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 1999). Mikilvægt er að átta sig á því hvað felst í hverju 

námssviði og hvernig hægt er að tengja þau daglegu starfi leikskóla áður en farið er að skoða 

eða vinna eftir hugmyndabanka eins og þeim sem kemur hér á eftir. Hér verður aðeins farið 

lítillega í hvert námssvið fyrir sig.  

Málræktin er mjög mikilvægur þáttur að huga að. Tungumálið er okkar mikilvægasta tæki 

til boðskipta, móðurmálið tengir okkur við annað fólk og samfélagið og bókmenntaarfurinn er 

tenging á milli fortíðar og nútíðar. Mikilvægt er að flétta málræktina inn í hið daglega starf 

sérstaklega í leik barnanna. Börnin öðlast orðaforða og læra hugtök úr daglegu lífi og þannig 

ýtir fjölbreytt umhverfi og dagleg reynsla undir fjölbreyttari orðaforða og aukinn skilning á 

hugtökum. Hreyfing er nauðsynleg öllum börnum og hafa þau þörf fyrir að fá að hreyfa sig 

frjáls og án hindrana. Leikskólar eiga að veita börnum gott hreyfiuppeldi og sjá til þess að þau 

fái næga hreyfingu en með því er verið að bæta bæði líkamlega og andlega líðan þeirra. 

Tónlist er einnig mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og eru helstu þættirnir sem ættu að vera 

iðkaðir á leikskólum söngur, að hlusta og leika með hljóðgjafa. Leikskólakennarar þurfa að 

veita sjálfsprottnum söng barnanna áhuga og eftirtekt, hvetja þau til tónsmíða og hvetja þau til 

að tjá tilfinningar og þær hugsanir sem tónlistin vekur í gegnum hreyfingu og túlkun. 

Myndsköpun er ein af þeim leiðum sem börn nota til að tjá sig og mótast hún eftir því 



34 

þroskastigi sem barnið er á, reynslu þess og uppvaxtarskilyrðum. Í leikskólanum þurfa börn 

að fá tækifæri til að kanna mismunandi efnivið og prófa sig áfram í að skapa og móta eftir 

hugmyndum sínum. Börn hafa mikla sköpunarþörf og tjá tilfinningar sínar í myndsköpuninni, 

oft endurspegla listaverkin þeirra þá reynslu sem er þeim hugleikin og það sem þau eru að 

upplifa þá stundina. Menning og samfélag er námssvið sem á að kenna börnunum að þekkja 

það samfélag sem stendur þeim næst. Umhverfi leikskóla er mjög mismunandi. Starf þeirra 

mótast eftir því umhverfi sem þeir eru í og ber þeim að nýta öll þau tækifæri, bæði félagsleg 

og menningarleg sem þeir geta öðlast með umhverfi og staðsetningu. Nýting á umhverfi og 

ferðir um nágrenni leikskólans eru mjög mikilvægur þáttur í þessu námssviði. Náttúra og 

umhverfi er öllum lífsnauðsynlegt að þekkja og hafa skilning á, en líf okkar og heilsa er mjög 

háð því hvernig náttúran hagar sér. Leikskólanum ber að fræða börn um það hve náttúran er 

fjölbreytt. Þau þurfa að fá að kynnast fegurð náttúrunnar og finna tengsl við hana en þau þurfa 

einnig að læra að bera virðingu og finna til ábyrgðar gagnvart náttúrunni og að hana þarf að 

vernda (Menntamálaráðuneytið, 1999).   

6.1.1 Málrækt-hugmyndir 

Samkvæmt rannsókninni sem gerð var í tengslum við þetta verkefni virðist starsfólk þeirra 

leikskóla sem þátt tóku í könnuninni í flestum tilfellum telja sig nýta sér náttúru og umhverfi 

og vettvangsferðir við kennslu í málrækt. Hér koma nokkrir punktar sem hægt er að hafa í 

huga þegar tengja á náttúru og umhverfi við málrækt:    

 Vekja athygli barnanna á ritmáli í umhverfinu, t.d. á skiltum og verlsunum. 

 Útbúa fyrir þau verkefnablöð þar sem þau eiga að finna ritmál í umhverfinu og skrifa 

þau niður. 

 Taka bækur með í vettvangsferðir eða útiveru og lesa fyrir börnin úti í náttúrunni. 

 Fara í vettvangsferðir á bókasöfn, skoða þau og læra um þau, hafa lestrarstundir á 

bókasöfnum. Taka bækur sem fyrirfram hafa verið ákveðnar og hægt er að leita að í 

sameiningu þegar börnunum hefur verið kennt á leitarkerfi bókasafnsins.  

 Semja ljóð eða sögur um það sem börnin sjá og upplifa í vettvangsferðum, kennarinn 

getur þá hjálpað þeim að skrifa og jafnvel er hægt að gera bók eða hefti með þeim 

frásögnum og út frá þeirra upplifunum á náttúrunni og umhverfinu.  

 Finna kennileiti, staði eða byggingar í umhverfinu sem hægt er að fræðast um í bókum 

eða á vefnum. 

 Spyrja börnin krefjandi spurningar um náttúruna og umhverfið, styðja þau í að leita 

svara og skapa umræður um hugtök tengd náttúrunni og umhverfinu.   
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6.1.2 Hreyfing-hugmyndir 

Allir þeir starfsmenn sem svöruðu spurningakönnuninni merktu við það að þeir nýttu sér 

náttúru og umhverfi við kennslu á námssviðinu hreyfingu. Það kemur nú ekki á óvart þar sem 

hreyfingin er mjög tengd útiveru að mínu mati og þegar farið er í vettvangsferðir verður 

hreyfingin ósjálfrátt stór þáttur af ferðinni þar sem yfirleitt er gengið á áfangastað. Ganga er 

góð hreyfing og því er gott að fara sem oftast í gönguferðir með börnin og er þannig hægt að 

tengja hreyfinguna við öll hin námssvið aðalnámskrár. Hér á eftir koma nokkrir punktar um 

það hvernig tengja má náttúru og umhverfi við hreyfingu: 

 Nýta má garð leikskólans til þess að fara í ýmiskonar leiki og getur verið gott fyrir 

leikskóla að koma sér upp sér hugmyndabanka þar sem fram koma mismunandi leikir 

sem hægt er að fara í með börnunum. Þetta geta verið hreyfileikir, hlaupaleikir, 

boltaleikir, ratleikir, bandleikir eins og snúsnú eða teygjutvist og þannig mætti áfram 

telja. 

 Á veturna er hægt að fara í vettvangsferðir með því markmiði að finna brekkur til að 

renna í ef það er snjór og er þá hægt að hafa með snjóþotur eða bara poka til að renna 

á. Það er einnig hægt að leita uppi frosna polla eða ef vötn hafa botnfrosið og renna sér 

á svellinu.  

 Það er hægt að fara í ferð með því markmiði að klifra, t.d. í trjám eða klettum og er þá 

hugsanlega betra að hafa færri börn með í för. 

 Börnin fá góða og nauðsynlega hreyfingu í daglegri útiveru leikskólanna. Ekki má 

gleyma því að frjáls hreyfing er börnunum mikilvæg og passa verður upp á að 

skipuleggja ekki allar útistundir heldur leyfa frjálsa útileiknum að njóta sín líka. 

6.1.3 Tónlist-hugmyndir 

Af öllum námssviðum Aðalnámskrár þótti þátttakendum rannsóknarinnar erfiðast að tengja 

tónlistina við náttúru og umhverfi og nýttu sér í fæstum tilfellum vettvangsferðir til kennslu á 

tónlist. Hér á eftir koma nokkrir punktar með hugmyndum að því hvernig tengja má náttúru 

og umhverfi við tónlist: 

 Fara út, finna skjólgóðan stað, leggjast niður og hlusta eftir hljóðum náttúrunnar og 

umhverfisins.  

 Fara í gönguferð og skrá niður það helsta sem fyrir augu ber. Þegar á leikskólann er 

komið er leitað að lögum, ljóðum, þulum eða vísum um það sem börnin upplifðu eða 

sáu í gönguferðinni.  

 Safna hljóðgjöfum úti í náttúrunni og spila á þá úti í náttúruni eða inni á leikskólanum. 
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 Safna efniviði úti í náttúrunni til þess að búa til hljóðfæri inni á leikskólanum. 

 Hlusta á tónlist úti í náttúrunni og reyna að finna þá tónlist sem hentar best við það 

umhverfi sem hópurinn er í, hvernig tónlist hentar t.d. inn í skógi, eða uppi á klettum?  

 Dansa úti í náttúrunni, hvort sem er við tónlist úr útvarpi, eigin söng eða við 

hljóðfæraleik. 

 Muna það að söngur er hin mesta skemmtum og um að gera að syngja sem mest þegar 

farið er í göngu-og/eða vettvangsferðir. 

6.1.4 Myndsköpun-hugmyndir 

Samkvæmt rannsókninni voru það nokkuð margir starfsmenn sem nýta sér náttúru og 

umhverfi við myndsköpun. Þetta voru þó færri en hjá öllum hinum námssviðunum er frá er 

talin tónlistin. Þetta hlutfall má að mínu mati bæta talsvert enda bjóða bæði náttúran og 

umhverfið upp á mikla sköpun sem auðvelt á að vera að nýta sér í vinnu með 

leikskólabörnum. Hér á eftir koma nokkrir punktar með hugmyndum um það hvernig nýta má 

náttúru og umhverfi til myndsköpunar: 

 Nýta má staði, fyrirbæri og lífverur úr náttúrunni sem innblástur í hvers konar list. 

 Nýta sér þann efnivið sem finnst úti í náttúrunni til að búa til listaverk eða skúlptúr 

hvort sem er innan veggja leikskólans eða utan þeirra. 

 Fara í vettvangsferðir og heimsækja listasöfn eða vinnustofur listamanna. 

 Fara í vettvangsferðir og skoða listaverk eða skúlptúra sem eru í nánasta umhverfinu.  

 Fara í vettvangsferðir og reyna að sjá listina í umhverfinu, t.d. í klettum, trjám og öllu 

því sem fyrir ber. Reyna jafnvel að endurskapa það þegar komið er á leikskólann aftur.  

 Mála utandyra, jafnvel í rigningu og fylgjast með hvað gerist. 

 Á veturna er hægt að gera skúlptúra úr ís og snjó, nota má annarskonar efnivið til 

aðstoðar eins og t.d. steina, trjágreinar, vír, málningu, matarlit, bara allt sem 

ímyndunaraflið nær yfir.  

 Einnig er hægt að gera skúlptúra úr mold eða sandi og nota þá smá vatn með til að 

auðveldara sé að vinna með efnið. Þá er hægt að nýta annan efnivið til aðstoðar eins 

og með snjónum í fyrra dæmi.  

6.1.5 Menning og samfélag-hugmyndir 

Þeir starfsmenn sem tóku þátt í rannsókninni virtust nýta sér nokkuð vel að kenna börnunum 

um menningu og samfélag í vettvangsferðum og í tengslum við náttúru og umhverfi. Þetta 

námssvið kemur inn á marga þætti og tel ég mjög mikilvægt að börn læri um það samfélag 
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sem þau búa og lifa í og er leikskólinn mjög mikilvægur í þeirri kennslu. Hér á eftir koma 

nokkrir punkar með hugmyndum að því hvernig má tengja menningu og samfélag við náttúru 

og umhverfi: 

 Hægt er að kynna sér og börnunum menningu og samfélag með því að fara í 

vettvangsferðir og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu og kynnast 

starfsemi þeirra. 

 Einnig er hægt að kynna sér hvaða viðburðir, opnanir eða hátíðir eru í samfélaginu 

sem hægt væri að sækja með börnin og jafnvel taka þátt í.  

 Umferðin er stór þáttur af menningunni og er mikilvægt að kynna hana vel fyrir 

börnunum og eru vettvangsferðir mjög góðar til þess.  

6.1.6 Náttúra og umhverfi-hugmyndir 

Náttúra og umhverfi er í raun sá þáttur sem ekki þyrfti að fjalla um í þessum hluta 

verkefnisins enda er nokkuð óhjákvæmilegt að kenna það námsvið án þess að hvoru tveggja 

komi við sögu. Hugmyndir að verkefnum tengdum þessu námssviði eru allmargar og koma 

hér nokkrir punktar sem hægt er að styðjast við þegar vinna á með námssviðið náttúra og 

umhverfi: 

 Koma sér upp ákveðnum reit eða skjólbelti þar sem hægt er að fara reglulega með hóp 

af börnum og fylgjast með breytingum á náttúru og dýralífi eftir árstíðum og veðurfari.  

 Gera athuganir á lífverum, plöntum eða annarskonar fyrirbærum úr náttúrunni, bæði 

úti í náttúrulegu umhverfi og einnig inni með smásjá eða stækkunargleri.  

 Koma upp ræktun af einhverjum toga inni á leikskólalóðinni þannig að börnin geti 

fylgst með vexti og hugsað um það sem verið er að rækta.  

 Fara í vettvangsferðir með það að markmiði að tína rusl og fræða börnin í leiðinni um 

verndun náttúrunnar.  

 Kynna fyrir börnunum nánasta umhverfi leikskólans t.d. ef í nálægð er fjara, klettar, 

skógur og svo framvegis. Kynna þá fyrir þeim þær hættur sem geta leynst á slíkum 

stöðum en einnig skemmtanagildi, fegurð og hvernig vernda þarf slíka staði.  

 Vera ávallt með skriffæri og blað við hönd í vettvangsferðum og skrá niður þær 

hugmyndir og spurningar sem börnin koma með og kannski ekki er hægt að svara á 

staðnum. Þá er tilvalið að hafa umræðutíma og afla sér frekari upplýsinga um málefnið 

þegar í leikskólann er komið t.d. úr bókum eða af vefnum.  
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 Leyfa börnunum að upplifa náttúruna og umhverfið á sinn barnslega og frjálsa hátt, 

hvetja þau til umræðna og til að leita svara við spurningum sínum. 

 

 

7. Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni er komið inn á ýmsa þætti sem allir eiga það sameiginlegt að tengja 

leikskólastarfið við náttúru og umhverfi. Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um útikennslu og 

þau miklu tækifæri sem slík kennsla bíður upp á fyrir félagslegan, líkamlegan og 

vitsmunalegan þroska barna. Fjallað var um það hvernig hægt er að nýta sér útikennsluna sem 

markvissa vinnuaðferð í leikskólastarfi og hvernig starfsfólk leikskólanna getur stutt við slíkt 

nám með hvatningu og umræðum við börnin. Komið var inn á umhverfismennt og menntun 

til sjálfbærni í ritgerðinni og því lýst hvað þessi hugtök merkja og hvernig þau fléttast inn í 

leikskólastarfið. Vitnað er í Aðalnámskrá sem og drög að nýrri Aðalnámskrá og má þá sjá að 

mikil vakning er að verða um útikennsluna og einnig umhverfismenntina og menntun til 

sjálfbærni og eru þau hugtök orðin hluti af námssviðum Aðalnámskrár. Í drögum að nýrri 

Aðalnámskrá eru þessi hugtök sett sem leiðarljós í leikskólastarfinu og má því ætla að þegar 

ný Aðalnámskrá kemur út verði mun meiri áhersla lögð á þau.  

 Þrír fræðimenn voru stuttlega kynntir til sögunnar og hafa þeir það allir sameiginlegt að 

tengjast inn á þetta svið þó svo að áhersluþættir þeirra séu mismunandi. Samkvæmt John 

Dewey öðlast börn reynslu í samskiptum sínum við umhverfið og telur hann forvitni vera það 

sem rekur þau áfram í þekkingarleit sinni. Lev Vygotsky leggur áherlsu á að nám og 

vitsmunalegur þroski barna fari fram í félagslegum samskiptum við fullorðna eða þá sem eru 

getumeiri en þau sjálf. Samskipti og samræður eru lykilþátturinn í náminu. Jean Piaget fjallar 

um skipulagningu og aðlögun sem meðfædda þætti sem þróa vitsmunaþroskann. Í 

hugmyndum hans kemur fram að börn læri mest af hlutrænni reynslu og að þau endurmóti 

hugsunarform sín með því að kanna og reyna að botna í heiminum í kringum sig. 

Ég ákvað að skoða tengingar við Aðalnámskrá þar sem ég reyni að sýna fram á að í öllum 

námssviðum aðalnámskrár er tenging við náttúru og umhverfi. Þetta ákvað ég að  gera  vegna 

þess að spurt er um námssvið Aðalnámskrár í rannsókninni sem ég gerði. Rannsóknin er  stór 

hluti af lokaverkefninu og er  all ítarlega gert grein fyrir niðurstöðum hennar. Í heildina litið er 

ég ánægð með útkomuna og tel niðurstöðurnar hafa svarað þeim spurningum sem ég lagði 

upp með. Ég hafði fyrirfram þær hugmyndir að náttúra og umhverfi væru ekki nægilega mikið 

nýtt við kennslu í leikskólum og þá sérstaklega á námssviðum Aðalnámskrár og var því mjög 
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ánægjulegt að sjá að hversu mikið er um það, að minsta kosti hér í Borgarbyggð, en það má 

alltaf gera betur. Hugmyndabankinn sem settur er fram í ritgerðinni tengist rannsókninni þar 

sem niðurstöður hennar eru nýttar að einhverju leiti við gerð hans. Þær hugmyndir sem settar 

eru fram í hugmyndabankanum eru punktar sem ég hef safnað að mér bæði í 

leikskólakennaranáminu og einnig á starfsvettnangi. 

Eftir að hafa unnið að þessu lokaverkefni hefur vitneskja mín um viðfangsefnið aukist til 

muna og tel ég að hæfni mín til að tengja leikskólastarfið við náttúru og umhverfi sé orðin 

mun meiri en áður. Í því felst að ég tel mig hafa öðlast aukinn skilning á hugtakinu útikennsla 

og hvernig nýta má nánasta umhverfi leikskólans, hvort sem það er innan leikskólalóðar eða 

utan, við uppeldi og kennslu. Ég tel einnig að hæfni mín til að tengja saman námssvið 

Aðalnámskrár við náttúru og umhverfi hafa aukist til muna og þar sem námssviðin eru eins og 

rauður þráður í gegnum allt leikskólastarfið er sú tenging mjög mikilvæg þegar farið er í 

útikennslu. Það er von mín að ritgerð þessi auki á þekkingu lesenda og sé þeim hvatning til að 

færa leikskólastarfið meira út í náttúruna og eins að nýta sér allt það sem náttúran hefur upp á 

að bjóða við kennslu inni í leikskólunum.  
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