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Útdráttur 
 
Umhverfið og leikskólinn er heiti á eftirfarandi lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri 2004. Í verkefninu er fjallað um umhverfismennt, 
mikilvægi hennar í leikskólastarfi og hvort hægt sé að vinna með markvissum hætti með 
náttúruupplifun í þeim tilgangi að auka umhverfisvitund barna í leikskólum. Verkefnið 
skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og svo hugmyndir að vinnu með börnunum. 

Í fyrri hluta verkefnisins eru nokkur hugtök skilgreind og farið yfir ýmsa þætti sem lúta að 
umhverfismennt. Þar má helst nefna upphaf hennar, uppeldismarkmið og siðfræði.  
Hugmyndir John Dewey um nám barna eru tíundaðar og greint frá megininntaki kenninga 
hans og hvaða áhrif þær hafa haft á leikskólakennara og leikskólastarf. Getið er um hvaða 
áherslur í umhverfismennt eru líklegastar til að skila árangri þegar til langtíma er litið. Einnig 
er fjallað um áherslur leikskólakennarans í náttúruupplifun leikskólabarna og hvernig vinna 
má með þroskaþætti barna úti í náttúrunni. 

Í seinni hlutanum eru settar fram hugmyndir að kennsluaðferðum sem nýta má í 
leikskólum í tengslum við árstíðaskipti, dýr og tré í umhverfinu. Sérstaklega er fjallað um 
Seltjarnarnes, heimabyggð höfundar, kynntir eru áhugaverðir staðir og settar fram hugmyndir 
að verkefnum sem hægt er að vinna á þessum stöðum. 

Í dag má segja að umhverfismennt sé mjög mikilvægur þáttur í almennu skólastarfi og til 
þess að börn læri að hugsa um umhverfi sitt er nauðsynlegt að byrja á að fræða þau strax í 
leikskóla. Þannig fá börnin að kynnast sjálfum sér og umhverfinu frá fyrstu tíð og læra 
jafnframt að bera virðingu fyrir sjálfu sér, öðrum lífverum og umhverfinu. 

 

Abstract 
 

“The environment and the kindergarten” is the title of this dissertation to B.Ed degree at the 
University of Akureyri completed in the spring semester 2004. The dissertation covers 
environmental education, its relevance within the kindergarten curriculum and whether it is 
possible to use nature experience to enhance the child’s awareness and development. The 
dissertation is divided in two parts, a theoretical one and ideas about things that can be done 
with children connecting them to the environment. 

The first section discusses moral and theoretical issues relating to the role and structure of 
environmental education and the emergence of international initiatives and study programs in 
the aftermath of several international summits. John Dewey’s educational philosophies and 
the main content of his theories are addressed as they significantly underpin the foundations 
of present day kindergarten education. In addition current environmental educational 
practices, which enable the teacher to maximize the child’s potential, are examined. 

The second section highlights specific projects and ideas such as the changing of seasons, 
animals and trees. Seltjarnarnes, the author’s home, is discussed in detail as its diverse wealth 
of natural resources has facilitated several successful practical projects with the kindergarten. 

Environmental education plays an increasingly important part in today’s curriculum. It is 
vital that an awareness of nature is fostered at the earliest possible stage of a child’s 
development. Children have the opportunity in kindergarten to learn about themselves 
through their environment. In doing so, they develop not only positive self-esteem but a 
respect for others and the valuable resources of the natural world around them. 
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1. Inngangur 

Á undanförnum árum og áratugum hefur orðið mikil umhverfishnignun í heiminum vegna 

þess að gengið hefur verið miskunnarlaust á gæði jarðarinnar. Þetta hefur átt sinn þátt í því að 

í dag búa ekki allir jarðarbúar við viðunandi lífsgæði eða frið. Það er því lífsnauðsynlegt að 

snúa þessari þróun við með tilliti til komandi kynslóða. Við viljum ekki að næstu kynslóðir 

gangi um jörðina á sama hátt og raunin hefur verið allt fram á þennan dag, heldur læri af þeirri 

dýrkeyptu reynslu sem við höfum af að miðla. Það hljóta allir að sjálfsögðu að bera þá ósk í 

brjósti að börnin þeirra læri að ganga vel um náttúruna og meta hana að verðleikum, ásamt 

öllum þeim lífverum sem þar lifa. Jörðin og náttúran eru undirstaða alls lífs og það ætti því að 

vera skylda hvers og eins að ganga þar um með virðingu.  

Í þessari ritgerð leita ég svara við því hvort hægt sé með markvissum hætti að auka 

umhverfisvitund leikskólabarna. Í fyrri hlutanum er fjallað um umhverfismennt, upphaf 

hennar og hugtakið skilgreint. Farið er yfir siðfræðina um hvað sé rétt og rangt í samskiptum 

manns og náttúru, uppeldismarkmið umhverfismenntar tíunduð sem og ýmsar hugleiðingar, 

m.a. um Grænfánaverkefnið. Í þriðja kafla er fjallað um hugmyndir John Dewey um nám 

barna, lítillega sagt frá Dewey og farið í megininntak kenninga hans. Hlutverk kennarans er 

reifað og greint frá því hvaða áhrif kenningar Dewey hafa haft á leikskólastarf. Fjórði kafli er 

um áherslur í umhverfismennt, hver sé ávinningur af henni og hvernig hægt sé að vinna með 

þroskaþætti barnsins úti í náttúrunni. Fjallað er um náttúruferðir, hverjar séu áherslur 

leikskólakennarans og hvaða atriði hafa ber í huga þegar upplifa á eitthvað sérstakt í 

umhverfinu. Í seinni hluta ritgerðarinnar eru hugmyndir um ýmsar kennsluaðferðir sem hægt 

er að nota. Fimmti kafli er eingöngu um Seltjarnarnesið sem er mín heimabyggð og er þar 

fjallað um áhugaverða staði. Í sjötta kafla eru árstíðirnar teknar fyrir og bent á fleiri aðferðir 

til upplifunar og má þar nefna dýraleiki og tré í umhverfinu.  

„Hvað ungur nemur, gamall temur“ er orðatiltæki sem er enn í fullu gildi. Það er því 

nauðsynlegt að hefja fræðslu um þessi mál strax í barnæsku og besta leiðin til að ná til hinna 

fullorðnu er oft  í gegnum börnin.  Umhverfismennt er mikilvægur þáttur í þessu ferli og er 

því komin til að vera og ætti að skipa stóran sess í námskrám leikskóla. Hún ætti einnig að 

vera fastur liður í námi leikskólakennarans, þannig að hann sé í stakk búinn að miðla áfram til 

nemenda sinna og kenna þeim að bera ábyrgð á umhverfi sínu og náttúru. Í þessu hraða 

þjóðfélagi sem við lifum í nú á dögum er það hverjum manni mikilvægt að hafa tækifæri til að 

fara út í óspillta náttúru og upplifa hana í allri sinni fegurð og á þetta ekki síst við um börnin.  
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2. Umhverfismennt 

Hvað er umhverfismennt? Spurningin virðist einföld en möguleg svör eru sjálfsagt mörg. Einn 

þeirra sem mikið hefur velt þessu hugtaki fyrir sér er Þorvaldur Örn Árnason líffræðingur sem 

skilgreinir umhverfismennt þannig í samnefndu riti sínu: „Umhverfismennt er menntun sem 

stuðlar að verndun umhverfis – og ekki síst náttúrunnar. Með umhverfismenntun eða 

umhverfismennt er átt við uppeldi og fræðslu sem stuðlar að því að varðveita og bæta 

umhverfið, lífsgrundvöll okkar og afkomenda okkar.“1

Með umhverfismennt er ætlunin að búa mannkynið undir óvissa framtíð, í þeirri von að 

hún verði bjartari. Ef vel tekst til er menntun og fræðsla áhrifarík aðferð til að koma í veg fyrir 

og leysa umhverfisvandamál. Hún gerir mannkyninu kleift að njóta lífsins án þess að 

eyðileggja lífsgrundvöll sinn og afkomenda sinna. Umverfismennt bætir almenna menntun, 

með því að tengja námsgreinar við líf og umhverfi nemendanna. Með henni má slá á hræðslu 

þeirra við umhverfishrun og er það gert með því að ræða skynsamlega um umhverfismál og 

koma með úrbætur sem gætu leitt til jákvæðrar þróunar. Umhverfismennt er ekki eingöngu 

bundin við skóla, heldur ræður þar einnig fræðsla og uppeldi heimilanna, þar sem 

umhverfisvitund næstu kynslóða er mótuð. Þáttur fjölmiðla og bóka í umhverfisfræðslu er 

mikill og nýtur vinsælda.2

Með umhverfismennt er ætlunin að búa mannkynið undir að lifa í samfélagi þar sem 

umhverfisvandi er og verður veruleiki og stöðugt þarf að leita úrlausna til að draga úr honum. 

Maðurinn er gerður meðvitaðri um umhverfið og reynt er að bætta viðhorfið til náttúrunnar 

með því að skilgreina stöðu og eðli samskipta milli manns og náttúru. Með umhverfismennt er 

ætlunin að byggja upp færni til að greina umhverfisvandamál og hvernig bregðast megi við 

þeim. Einnig er ætlunin að vekja sem flesta til ábyrgðar á umgengni við náttúruna, þannig að 

vilji verði til að bæta fyrir það sem skemmist.3

Umhverfismennt hvílir að miklu leyti á vettvangsathugunum og upplifun einstaklingsins. 

Athygli er beint að nánasta umhverfi, umgengni um það og viðhorfum til þess. Það veltur 

mikið á einstaklingnum sjálfum hvaða árangri umhverfismenntin skilar. Því valda hugmyndir 

hans um náttúruna, gildismat, þekking, daglegt líf og sjálfstæði í hugsun. Það getur ráðið 

úrslitum um breytni einstaklingsins að upplifa eitthvað nýtt í náttúrunni, fá áður óþekkta 

vitneskju eða öðlast skilning á orsök og afleiðingu.4

1 Þorvaldur Örn Árnason 1998:43 
2 Þorvaldur Örn Árnason 1998:43 
3 Stefán Bergmann 1994:203 
4 Stefán Bergmann 1994:203-204 
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Umhverfismennt er nýr þáttur í formlegri skólamenntun og má rekja upphafið til 

umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Stokkhólmi 1972, í Belgrad 1975 og í Tiblisi 1977. 

Þar kviknaði vonarneisti margra þeirra sem orðin var ljós hættan sem stafaði af umsvifum 

mannsins með stórtækri tækni og tilheyrandi auðlindanýtingu. Mönnum varð ljóst að 

umhverfismennt yrði ný vídd menntunar sem tengdist mörgum greinum, því vissulega 

spannar hún margar ólíkar greinar vísinda, kennslu og lista. Aukin menntun og fræðsla er 

grundvöllur farsællar sambúðar manns og náttúru, en skilningur á náttúrunni forsenda fyrir 

skynsamri nýtingu auðlindanna. Með markvissri umhverfismennt má fræða einstaklinginn um 

nánasta umhverfi og einnig um þær hættur sem að umhverfinu stafa vegna mannlegra 

umsvifa. Með umhverfismennt er einfaldlega átt við uppeldi og fræðslu sem stuðlar að 

varðveislu og bættu umhverfi, sem aftur á móti tryggir lífsgrundvöll fyrir komandi kynslóðir.5

Í umhverfismennt eru orðin fræðsla og menntun notuð jöfnum höndum en þau hafa þó 

ólíka merkingu. Það er hægt að vera fróður og vita margt en ekki er víst að sú þekking hafi 

áhrif á það sem gert er. Menntun tengist ekki aðeins þekkingu, heldur einnig færni, uppeldi, 

þroska og menningu. Þegar barn fæðist hefst uppeldi og mótun þess að ákveðinni menningu. 

Umhverfismennt þarf því að vera hluti af uppeldi til að umhverfisvitund og virkni verði 

samofin menningunni og er það á ábyrgð bæði foreldra og skóla.6

Í daglegu tali er jöfnum höndum talað um náttúru og umhverfi sem eitt þótt þau séu í raun 

tvö og oft harla ólík fyrirbrigði. Náttúran er sá hluti veruleikans sem er hægt að sjá og skynja. 

Hún er í senn eðli allra skapaðra hluta, öflin sem ráða gerð þeirra og heildin sem myndar bæði 

eðli og afl hlutanna. Náttúran er í raun hið skapandi afl og sköpunin er hér ekki verk 

mannanna heldur náttúrunnar sjálfrar. Maðurinn skynjar náttúruna gegnum skilningarvit sín 

og er líkamleg vera í sýnilegri náttúru. Umhverfi er hins vegar afurð af sköpunarstarfi 

mannanna. Þeir leitast við að breyta náttúrulegum aðstæðum eftir sínum þörfum og óskum. 

Það má segja að efnið sem umhverfið er gert úr, komi frá náttúrunni en formið frá 

mönnunum. Hugtakið umhverfi nær því bæði yfir náttúrulegt umhverfi og það umhverfi sem 

maðurinn hefur haft áhrif á, m.a. með ræktun. Einnig má tala um manngert umhverfi og er 

það eingöngu mótað af manninum og þeirri tækni sem hann býr yfir, t.d. byggingar og vegir.7

5 Þorvaldur Örn Árnason 1998:6 
6 Sigrún Helgadóttir 2002:185 
7 Páll Skúlason 1998:34-35 
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2.1 Sjálfbær þróun og Ríó-yfirlýsingin 
 

Árið 1992 héldu Sameinuðu þjóðirnar umhverfisráðstefnu í Rio de Janeiro. Þar var töluvert 

rætt um menntun og fræðslu og þar var samþykkt framkvæmdaáætlun í umhverfis- og 

þróunarmálum. Á þeim tíma stóðu jarðarbúar á tímamótum. Þeir stóðu frammi fyrir aukinni 

fátækt, hungri, heilsuleysi og ólæsi, auk þess sem ástandi umhverfisins hrakaði ört. Það kom 

fram í inngangi framkvæmdaáætlunarinnar að fullnægja mætti grundvallarþörfum, bæta 

aðbúnað fólks og ástand umhverfisins og snúa þróuninni við, með því einu að taka höndum 

saman í umhverfis- og þróunarmálum og auka umhverfisvitund. Framkvæmdaáætlunin lagði 

áherslu á sjálfbæra þróun sem kölluð var Dagskrá 21.8 Hugtakið sjálfbær þróun kom fyrst 

fram á sjónarsviðið í skýrslu Brundtland-nefndarinnar 1987 en sú nefnd var undir stjórn Gro 

Harlem Brundtland, fyrrum forsætisráðherra Noregs og hefur verið kennd við hana síðan. Í 

kjölfar skýrslunnar ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að boða ríki heims til ráðstefnunnar í Ríó de 

Janeiro.9 Skilgreining á sjálfbærri þróun sem mótuð var í Dagskrá 21, Ríó-yfirlýsingunni og 

Brundtland-nefndinni er eftirfarandi:  

Sjálfbær þróun er ... þróun sem uppfyllir þarfir núlifandi kynslóða án þess að 

stefna í hættu möguleikum seinni kynslóða á að uppfylla þarfir sínar. Þegar allt 

kemur til alls er sjálfbær þróun þó ekki endanlegt jafnvægisástand heldur fremur 

ferli breytinga þar sem nýting auðlinda, stýring fjárfestinga, stefna í tækniþróun og 

kerfisbreytingar eru bæði í samræmi við þarfir nútímans og framtíðarinnar.10 

Ríó-yfirlýsingin var samþykkt á þessari sömu ráðstefnu og þar með voru staðfestar 

grundvallarreglur sem lúta að samskiptum manna og umhverfis. Þar segir í réttindayfirlýsingu 

að jarðarbúum beri réttur til að lifa heilbrigðu og auðgandi lífi í sátt við náttúruna, einnig er 

minnst á réttinn til sjálfbærrar þróunar. Réttindayfirlýsingin er ein af fjórum meginreglum sem 

finna má í Ríó-yfirlýsingunni, hinar eru varúðarreglan, mengunarbótareglan og 

nytjagreiðslureglan. Í varúðarreglunni segir að ekki skuli ráðist í framkvæmdir sem kunna að 

hafa alvarlegar eða óbætanlegar afleiðingar fyrir umhverfið, fyrr en að það hefur sýnt sig að 

þær hafi ekki slík áhrif. Mengunarbótareglan segir að þeir sem spilli umhverfinu þurfi að bera 

nauðsynlegan kostnað vegna aðgerða sem miða að því að koma í veg fyrir skaða á 

umhverfinu. Nytjagreiðslureglan kveður á um að sá sem nýtir sér náttúruauðlindir til ánægju 

eða ávinnings, greiði þann kostnað sem til fellur við verndun og viðhald auðlindanna.11 

8 Þorvaldur Örn Árnason 1998:38 
9 Árni Bragason 2004 
10 Sjálfbær þróun. Ný stefna fyrir Norðurlönd 2001:5 
11Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Framkvæmdaáætlun til aldamóta 1997:3.1  
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Það er mælst til þess í framkvæmdaáætluninni að almenningi séu veittar upplýsingar um 

umhverfi og þróun og hann hvattur til að taka þátt í umræðum um umhverfismál, sérstaklega er 

mælt með því að börn og unglingar séu virkjuð. Áhersla er lögð á grunnmenntun, sérstök 

áhersla á lestrarkunnáttu en slík grunnmenntun er forsenda umhverfismenntunar, sem felur í sér 

fræðslu og uppeldi svo að hægt sé að virkja fjöldann til að taka á umhverfismálum á 

lýðræðislegan hátt.12 

Í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar, sem sett var til ársins 2000 kemur fram að ef 

markmið umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar eigi að ná fram að ganga á öllum sviðum 

þjóðfélagsins, þurfi að mennta og fræða einstaklinga. Stefna umhverfismenntar er að 

einstaklingarnir öðlist þekkingu og skilning á hugtökum, staðreyndum, vistkerfum og 

tengslum hluta í náttúrunni. Einnig að einstaklingar fái þjálfun í öflun gagna og úrvinnslu 

upplýsinga um umhverfismál. Með umhverfismennt er einnig ætlunin að ala upp einstaklinga 

með áherslu á mótun viðhorfa og skoðana og einnig að efla ábyrgð gagnvart náttúru og 

umhverfi.13 

2.2 Siðfræði 
 

Eitt af því sem umhverfismennt felur í sér er siðfræði. Nærtækustu spurningar í 

viðfangsefnum umhverfismenntar er spurningin um hvað sé rétt og hvað sé rangt í 

samskiptum mannsins við umhverfi sitt. Með þessum spurningum er vissulega ýtt við 

manninum og hann jafnframt minntur á verk sín og ábyrgð sína gagnvart umhverfinu.14 

Siðfræði í þessum skilningi snýst um að skýra boð og bönn, dygðir og lesti, gildi og 

verðmæti, sem ríkja í hegðun manna gagnvart náttúrunni og því sem hún hefur að bjóða.15 

Náttúran hefur þrenns konar siðferðilega merkingu. Fyrst og fremst er náttúran móðir og 

fóstra alls lífs á jörðinni. Maðurinn er ein af þessum lífverum sem sífellt þurfa að bregðast við 

duttlungum náttúrunnar og læra á hana svo að vel megi fara. Það getur reynst erfitt, því að þær 

aðferðir sem náttúran notar eru óútreiknanlegar og oft á mannkynið erfitt með að skilja þær. 

Náttúran er margbreytileg, oftast blíð og heillandi, en stundum eins og versta óargadýr sem 

engu eirir, en einmitt þess vegna vex þroski og skilningur og mannkynið lærir að lifa í 

sambýli við hana. 

 
12 Þorvaldur Örn Árnason 1998:38 og 42 
13 Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Framkvæmdaáætlun til aldamóta 1997:3.2.8 
14 Stefán Bergmann 1994:207-208 
15 Páll Skúlason 1995:7 
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Í öðru lagi er náttúran uppspretta þeirra gæða sem mannkynið lifir á. Það þarf stöðugt að 

huga að þessum gæðum, hvernig þau séu best nýtt og hvernig hægt sé að komast hjá 

ofnotkun. Ef illa er farið með gjafir náttúrunnar getur það spillt fyrir lífsskilyrðum 

mannkynsins. Þar kemur hugtakið „sjálfbær þróun“ upp í hugann. Merking þess er að ekki sé 

ausið úr auðlindum náttúrunnar nema tekið sé mið af því að hún geti endurnýjað sig og nýst 

þannig komandi kynslóðum. Því ber að gæta þess að náttúran spillist ekki af mannavöldum. 

Í þriðja lagi kemur náttúran fram í verkum mannanna. Framkoma þeirra sjálfra 

endurspeglast í framkomu þeirra við náttúruna. Ef hegðun er neikvæð gagnvart dýrum eða 

blómum, þá er verið að gera lítið úr lífinu sjálfu og lítilsvirða þann mátt sem lífið er. Virðing 

fyrir lífinu, fegurð þess og fjölbreytileika er frumforsenda mannlegs siðferðis.16 

Til að breyta viðhorfum fólks til umhverfismála, liggur beinast við að snúa sér að 

börnunum. Þau eru ung, ómótuð, áhugasöm og það eru þau sem erfa munu landið. Þau verða 

seinna fullorðnir einstaklingar sem þurfa að taka afstöðu til umhverfismála og búast má við að 

umhverfisvandinn verði þá meiri og alvarlegri en nú er. Börn geta ekki lært af reynslunni, 

nema þau fái að fylgjast með og eiga hlutdeild í umræðu fullorðinna. Það er réttur æskunnar 

sem er að alast upp að fá að taka þátt í mótun framtíðar og hafa þannig áhrif á hvernig 

möguleikum þeirra er ráðstafað. Börn hafa aðra sýn á heiminn en fullorðnir. Þau geta komið 

með hugmyndir sem fullorðnum hugkvæmast ekki og þannig geta fullorðnir lært af 

börnunum, líkt og börn af þeim fullorðnu. Til að börn finni til ábyrgðar á umhverfi sínu og 

náttúru, þarf að leyfa þeim að taka þátt í umræðunni um umhverfismál. Það er ekki hægt að 

ætlast til að börn beri ábyrgð á því sem þau hvorki þekkja né fá að taka þátt í.17 

2.3 Uppeldismarkmið umhverfismenntar 
 

Markmiðið með umhverfismennt er að kenna einstaklingum að lifa lífinu án þess að grafa 

undan framtíð sinni eða framtíð komandi kynslóða. Umhverfismennt er nýr, mikilvægur og 

spennandi þáttur í menntun og leikskólastarfi, sem fléttast hvarvetna inn. Það er vandasamt 

verk, sem krefst undirbúnings og leiðbeininga ef vel á til að takast.18 Umhverfið kemur við 

alla þætti mannlegs lífs, náttúruna, söguna, mannlegu samskiptin, siðfræðina og fegurðina svo 

eitthvað sé nefnt. Taka þarf tillit til staðsetningar leikskólans, samvinnu við aðila í 

nágrenninu, mannauð og nýta þarf áhuga og hæfni bæði leikskólakennara og barna í 

 
16 Páll Skúlason 1995:7 
17 Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir 1994:19 og 36 
18 Þorvaldur Örn Árnason 1998:7 
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leikskólanum. Kennarar verða að vera vakandi fyrir getu og þroska barnanna þegar verkefni 

og aðferðir eru valdar. Þannig getur vinnan með umhverfið þróast og dafnað.19 

Þeim uppeldismarkmiðum sem umhverfismennt eru sett, má skipta í þrjá flokka. Í fyrsta 

lagi er það upplifun og tilfinning, í öðru lagi siðfræðileg viðhorf og ábyrg hegðun gagnvart 

umhverfinu og í þriðja lagi færni til að taka þátt í að vernda umhverfið.20 Með upplifun er átt 

við að börnin fari út úr leikskólanum og þau fái að kynnast náttúru, menningu og umhverfi af 

eigin raun. Þannig fá þau aukna þekkingu og þar með grunninn að því að hegða sér ábyrgt 

gagnvart umhverfinu og að taka þátt í verndun þess.21 

Umhverfismennt í leikskóla verður að ganga út á það að vekja áhuga barnanna á 

umhverfinu og náttúrunni. Hún má ekki fara út í að verða hræðsluáróður t.d. með því að sýna 

myndir af óhreinum ströndum með deyjandi fiskum og fuglum vegna umhverfisspjalla. Ung 

börn eiga erfitt með að skilja þetta og getur orðið til þess að þau óttist um framtíðina. 

Umhverfismennt á frekar að byggja upp vel upplýst börn, með ást á jörðinni sem við búum á, 

þannig verður velferð hennar best borgið. Kennarinn verður að gefa sér tíma til að upplifa ást 

og gleði barnanna við upplifun á undrum og lögmálum náttúrunnar, áður en farið er að líta á 

umhverfisvandamálin. Það þarf að ræða umhverfismál af yfirvegun en ekki að hræðast 

veruleikann. Benda þarf á að alltaf er möguleiki á að gera betur ef allir hjálpast að og hægt er 

að viðhalda því sem þegar er til staðar og koma í veg fyrir að það glatist. Þegar upp koma 

vandamál þá eiga börnin að fá tækifæri til að leysa þau á sinn hátt. Kennarinn verður að vera 

meðvitaður um þroska og skilning barnanna og aðstoða þau við að leita lausna.22 

Upplifun á náttúrunni er mikilvægur þáttur fyrir barnið og það nám sem það innir af 

hendi. Barnið kynnist náttúrunni og um leið sjálfu sér með því að fá tækifæri til að ræða um 

náttúruna og umhverfið, gera athuganir, vinna úr upplýsingum og tjá og skapa á ýmsan hátt. 

Það hefur verið tilhneiging í samfélaginu að setja þá ábyrgð sem snýr að umhverfismálum á 

skólakerfið. Það er því hætta á að með umhverfismennt falli samfélagið í dvala og telji að 

málum sé nú vel borgið og það þurfi því ekki að halda vöku sinni. Þetta er hættuleg þróun, því 

dæmi eru um góðan árangur þegar aðilar innan og utan skóla taka höndum saman og vinna að 

umhverfismennt, báðum aðilum til hagsbóta.23 

Það getur verið erfitt að meta hvernig gengur og hætta er á að umhverfismennt verði 

svolítið útundan í hefðbundnu leikskólastarfi. Þetta er því vandasamt verkefni en skemmtilegt 
 
19 Environmental Education for Our Common Future. A Handbook for Teachers in Europe 1991:8 
20 Stefán Bergmann 1990:41 
21 Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir 1994:21 
22 Environmental Education for Our Common Future. A Handbook for Teachers in Europe 1991:47 
23 Stefán Bergmann 1994:206-207 
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og fræðandi ef vel tekst til. Það er mikilvægt að börn fái að hrífast af góðu óspilltu umhverfi 

og læri með því að elska, vernda og bera á því ábyrgð.24 Meginmarkmið leikskóla í 

umhverfismennt hlýtur að felast í því að börn tileinki sér góða umgengni við náttúruna en það 

skilar sér svo vonandi áfram til komandi kynslóða.25 

Umhverfismennt er komin til að vera. Leikskólinn má ekki vera áhorfandi í kennslu á 

uppalendum framtíðarinnar, heldur ber honum að vera leiðandi afl í að kenna þeim að þekkja 

umhverfi sitt. Lengi býr að fyrstu gerð segir máltækið og því ber kennaranum að opna augu 

barnanna fyrir undrum náttúrunnar. Um leið kennir hann þeim að bera virðingu fyrir jörðinni 

og íbúum hennar og stuðlar að vináttu á milli manna. Að geta lifað í sátt við umhverfi sitt og 

aðra menn er eitthvað sem er eftirsóknarvert að hafa í farteskinu allt sitt líf.26 

2.4 Hugleiðingar 
 

Ekki er mjög langt síðan að tengsl við náttúruna voru meiri en nú. Hér áður fyrr voru börn 

send í sveit en í dag alast þau upp í borgum og bæjum nútímans og hafa því ekki sömu 

tækifæri til að kynnast og upplifa guðsgræna náttúru. Í dag kynnast þau henni einna helst fyrir 

framan sjónvarpsskjái, í kvikmyndahúsum eða af lestri bóka. Það er mikilvægt að aðilar eins 

og leikskólakennarar, sem vissulega eru áhrifavaldar í lífi barna, geri sér grein fyrir ábyrgð 

sinni hvað þetta snertir. Leikskólinn getur vissulega fært umhverfið nær börnunum, t.d. með 

ýmiss konar vettvangsferðum og brúað þannig bilið milli borgarbarna og náttúru.27 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að gert sé ráð fyrir að börnum sé kennt að bera 

virðingu fyrir náttúru og umhverfi. Leikskólakennurum ber því að fara með börnin í 

vettvangsferðir til að kynna þeim undur náttúrunnar.28 

Þó svo að ekki komi mikil leiðsögn eða hvatning frá yfirvöldum menntamála hafa nokkrir 

skólar, aðallega leik- og grunnskólar, lagt áherslu á umhverfismál. Þar hefur skilað sér aukinn 

áhugi almennings og eru nokkrir skólar nú þegar búnir að setja sér umhverfisstefnu. Mörg 

sveitarfélög hafa samþykkt Staðardagskrá 21, sem er framkvæmdaáætlun í umhverfismálum 

og forsenda þess að árangur náist í þessum málaflokki. Með þessari samþykkt fá skólarnir 

hvatningu og styrk til að halda áfram starfi sínu að umhverfismálum. Vorið 2001 auglýsti 

 
24 Þorvaldur Örn Árnason 1990:37 
25 Ragna Valdís Júlíusdóttir o.fl. [án árs]:5 
26 Environmental Education for Our Common Future. A Handbook for Teachers in Europe 1991:9 og 27 
27 Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir 1994:35 
28 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
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Landvernd eftir grunnskólum sem áhuga hefðu á að taka þátt í alþjóðlegu verkefni, 

svokölluðu Grænfánaverkefni. Til að geta tekið þátt í verkefninu þurfa skólarnir að uppfylla 

ákveðin skilyrði í umhverfisstjórnun og rekstri skóla og menntun nemenda með Staðardagskrá 

21 að leiðarljósi.29 Nú þegar hafa nokkrir leik- og grunnskólar hlotið grænfánann og mun 

fleiri hafa sótt um að verða „skólar á grænni grein“. 

Með umsókn um Grænfánaverkefnið er viðkomandi skóli skráður „skóli á grænni grein“. 

Þá er hafist handa við að uppfylla sjö skref til bættrar umhverfisstjórnunnar. Þessi skref eru í 

fyrsta lagi að stofna umhverfisnefnd í skólanum, þar sem sitji fulltrúar nemenda, kennara, 

foreldra og annarra sem hagsmuna eiga að gæta. Um er að ræða lýðræðislega nefnd og hafa 

nemendur þar mikið vægi. Það er mikilvægt að nefndin fundi reglulega, skrái fundargerðir og 

leiðbeini nemendum með hlutverk sitt. Annað skrefið er mat á umhverfismálum skólans og á 

það mat að ná til sem flestra þátta. Þriðja skrefið felst í að gera áætlanir um aðgerðir og 

markmið og er matið notað til að hægt sé að áætla um aðgerðir og forgangsraða í samræmi við 

það. Fjórða skrefið er stöðugt eftirlit og endurmat, sem tryggir að settum markmiðum sé náð, 

þau viðurkennd og ný markmið sett. Með þessu móti má tryggja stöðuga umhverfismennt í 

skólanum. Fimmta skrefið er námsefnisgerð og verkefni, því með samræmingu á störfum er 

hægt að tryggja nemendum markvissara nám. Má þar nefna þemavinnu, þar sem allur skólinn 

vinnur að sama markmiðinu t.d. að spara vatn, flokka úrgang eða minnka rusl. Sjötta skrefið 

er að upplýsa aðra og fá þá til að taka þátt. Skóli sem hefur umhverfisstefnu, smitar út í 

þjóðfélagið og kennir betri siði. Sjöunda skrefið er að skólinn búi til umhverfissáttmála, þar 

sem fram koma markmið skólans og nemendanna. Mikilvægt er að hann sé unninn í samvinnu 

allra sem standa að skólanum og sé kynntur jafnt innan skólans sem utan. Þegar þessi skref 

hafa verið stigin getur skólinn sótt um að fá Grænfánann. Það er ekki þar með sagt að 

vinnunni sé lokið, því að stöðug þróun þarf að vera á starfinu til að skólinn geti fengið 

Grænfánann endurnýjaðan að tveimur árum liðnum.30 

Að fá Grænfánann er mikill heiður og viðurkenning á starfi skóla að umhverfismálum. 

Umhverfismerkið Grænfáninn nýtur mikillar virðingar í Evrópu og er tákn um góða 

umhverfisstefnu og fræðslu í skólum.31 

29 Sigrún Helgadóttir 2002:187-188 
30 Landvernd 2004 
31 Steinunn Þorsteinsdóttir 2002:19 
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3. Hugmyndir um nám barna 

Dewey sagði að „Menntun sem þroski ætti að vera ævarandi ferli.“32 Í eðli sínu er allt uppeldi 

félagslegt, þ.e. að uppeldi og fræðsla eru helstu tæki til að tryggja í verki þroskavænlegt og 

lifandi lýðræði. Það gerist svo framarlega sem uppeldið skapar virka og skynsama 

þjóðfélagsþegna. Uppeldið verður því ekki skilið frá þjóðfélaginu og þeim viðfangsefnum og 

tækifærum sem það hefur upp á að bjóða. Til þess að standa sig í nútíma þjóðfélagi, sem er 

eins flókið og viðamikið og raun ber vitni,  þurfa einstaklingarnir að fá markvissa þjálfun og 

kennslu. Þetta er stærra verkefni en heimilin ráða almennt við og því hafa skólarnir tekið að 

sér þetta hlutverk. Markmið menntunar ætti að vera vöxtur og þroski og mælikvarði á árangur 

hversu vel hafi tekist að skapa löngun í áframhaldandi vöxt.33 

Í umhverfismennt er lögð mikil áhersla á reynslu og upplifun sem, eins og lesa má hér að 

ofan, er inntakið í kenningum John Dewey. Dewey taldi að reynsla barns sé mikilvæg í námi 

þess og þannig fái það tækifæri til að þroskast og dafna. Undirstaða að ábyrgum einstaklingi 

er að hann fái tækifæri til að kynnast náttúru og umhverfi af eigin raun og þróa þannig með 

sér ábyrgð, ást og virðingu fyrir lífinu. Þetta er ástæða þess að eingöngu er fjallað um 

hugmyndir John Dewey í þessu verki. 

 

3.1 John Dewey (1859–1952) 
 

John Dewey fæddist árið 1859 í bænum Burlington í Vermontfylki í Bandaríkjunum. Eftir 

háskólanám kenndi hann nokkur ár í menntaskóla en hóf svo að nema heimspeki og lauk 

doktorsprófi árið 1884. Hann kenndi eftir það við háskólana í Michigan og Chicago en frá 

1905 og til starfsloka 1930 var Dewey prófessor í heimspeki við Colombia háskólann í New 

York. Þróunarkenning Darwins hafði sterk áhrif á Dewey á háskólaárunum en í 

heimspekináminu einbeitti hann sér að ritum Hegels. Dewey stofnaði tilraunaskóla ásamt 

eiginkonu sinni, Alice Chipman, í Chicago árið 1896 og hóf þá að móta uppeldiskenningar 

sínar. John Dewey var mikilsvirtur rithöfundur og af ritverkum hans má nefna Skóla og 

samfélag sem kom út 1899, Hugsun og menntun árið 1910 og Reynsla og menntun árið 1938. 

John Dewey hafði sérstaka sýn á heiminn og var í eðli sínu mikill náttúrusinni. Hann hafði 

þá trú að ekkert væri ofan við eða utan hins gefna heims, heldur áttu öll fyrirbæri sér 

skýringar innan þess hluta. Hann taldi að vitundin eða hugsunin væri náttúrufyrirbæri eins og 

allt annað. Dewey taldi þó vera stigsmun á mannlegri lífveru og öðrum lífverum en ekki 
 
32 Dewey 1996:23 
33 Myhre 2001:173-174 
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eðlismun. Sá munur fólst í því að maðurinn gat, umfram allar aðrar lífverur, breytt umhverfi 

sínu og lagað það til að geta fullnægt þörfum sínum sem best.34 

Dewey var með þeim fyrstu sem notfærðu sér þróunarsálfræði á vísindalegan hátt í 

uppeldisfræði. Það hafa allir möguleika á að þroskast og barnið lærir smám saman gegnum 

meðfædda hæfileika sína og öðlast þannig nýja og aukna þekkingu.35 

3.2 Megininntak kenningar Dewey 
 

Það má segja að sú staðhæfing að einstaklingurinn lifi í heimi, þýði í raun og veru að hann lifi 

í röð af aðstæðum. Samspil og víxlverkun á sér stað á milli einstaklinga og hluta og hugtök 

eins og aðstæður og samspil verða óaðskiljanleg. Þetta skapar reynslu sem myndar umhverfi 

einstaklingsins. Hann öðlast reynslu við samspil persónulegra þarfa, langana, hæfileika og 

áforma. Sjóndeildarhringurinn víkkar stöðugt við nýjar og breyttar aðstæður, sem og færni og 

þekking. Það sem hann hefur einu sinni tileinkað sér, nær hann að yfirfæra á nýjar aðstæður 

seinna meir. Þetta ferli kallast þroski og heldur hann áfram lífið á enda. 

Þegar talað er um að þroskast, er ekki aðeins átt við líkamlegan þroska, heldur einnig 

vitsmunalegan og siðferðislegan þroska. Menntun og reynsla eru vissulega stór hluti af 

þroskaferlinu, en reynslan sem einstaklingurinn upplifir getur þó haft bæði jákvæðar og 

neikvæðar afleiðingar í för með sér. Reynslan á þátt í að móta viðhorf hans og fær hann til að 

taka afstöðu og hefur þannig áhrif á hlutlægni hans í síðari tíma reynslu.36 

Dewey nefndi samspil manns við umhverfi sitt reynslu, en ekki er öll reynsla grundvöllur 

árangurs. Það fer allt eftir gæðum reynslunnar en góðri reynslu fylgja tvenns konar einkenni. 

Góð reynsla er bæði ánægjuleg og hún lifir á frjósaman og skapandi hátt í reynslu sem síðar 

verður, fyrirbæri sem Dewey kallar samfellda reynslu. 

Dewey taldi að heillavænlegra væri að rækta einstaklingseðli og tjáningu, í stað þvingana 

að ofan og að hin frjálsa athöfn væri betri en ytri agi. Það væri betra að læra af reynslunni en 

af bókum. Í stað þess að tileinka sér einangraða færni og aðferðir með fyrirskipaðri þjálfun, 

væri betra að tileinka sér leið að settum markmiðum sem höfðuðu beint til áhugamála. Betra 

væri að nýta sem best þau tækifæri sem byðust hér og nú, í stað þess að huga meira og minna 

að undirbúningi framtíðarinnar. Það væri farsælla að hafa þekkingu á síbreytilegum heimi í 

stað þess að dvelja við kyrrstæð markmið og efnivið.37 

34 Myhre 2001:170-173 
35 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði Gíslason 1983.26 
36 Dewey 1996:13-19 
37 Dewey 1996:1-3 
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Segja má að saga kennslu- og menntunarfræða mótist af tveimur ólíkum hugmyndum. 

Annars vegar að menntun sé þroski sem kemur innan frá, það er að menntun byggist á 

meðfæddum hæfileikum. Hins vegar að menntun byggist á utanaðkomandi mótun og sé í því 

fólgin að vinna sigur á meðfæddum hneigðum og breyta þeim í venjur sem mótast fyrir 

tilstuðlan ytri þrýstings.38 

3.3 Hugsun 
 

Hugsun er mikilvægur hæfileiki sem greinir manninn frá hinum óæðri dýrum. Hugsun hefur 

það sér til ágætis að leysa manninn úr viðjum vana og athafna sem eingöngu eru háðar 

duttlungum. Hún gerir manninum kleift að stjórna lífinu með fyrirhyggju og skipuleggja eftir 

settum markmiðum. Hugsun gerir það að verkum að maðurinn hagar sér á yfirvegaðan og 

markvissan hátt til að ná framtíðarmarkmiðum. Hugsun sýnir manninum afleiðingar gerða 

sinna eða gerir honum kleift að vita hverjar þær verða. Hugsun getur breytt hvatvísri, blindri 

og ílöngunarfyllri hegðun í skynsama hegðun. Hugsun gefur atburðum og hlutum aðra stöðu 

og annað gildi hjá hugsandi einstaklingi, en hjá þeim sem ekki hugsar.39 

Lykilatriði í ígrundaðri hugsun eða vitsmunalegri hugsun eru þau tengsl þegar einn hlutur 

táknar annan eða vísar til hans. Einnig þegar hluturinn kallar fram hugleiðingu um tengsl 

hlutanna eða hvort líta megi á annan hlutinn sem vissu fyrir trú á hinn. Ígrunduð hugsun hefst 

þegar byrjað er að athuga áreiðanleika og mikilvægi sérstakrar vísbendingar. Þá er gildi 

hennar kannað og gengið úr skugga um hvort þau gögn sem fyrir hendi eru, vísi í raun til 

þeirra hugmynda sem gefnar voru í skyn, þannig að rétt sé að taka mark á þeim.40 

Hugsun á sér eitthvert upphaf, t.d. í einhverri minningu, vanda eða óvissu, því hún verður 

ekki til af sjálfu sér. Það er því eitthvert tilefni sem kallar hana fram eða vekur hana upp. Til 

staðar verður því að vera einhver reynsla sem t.d. raskar jafnvægi eða veldur hugarangri, svo 

hægt sé að krefjast hugsunar. Ef vandi er fyrir hendi er næsta skref að íhuga einhverjar 

lausnir. Uppspretta hugmynda er fyrri reynsla og sá þekkingarforði sem einstaklingurinn 

ræður yfir. Reynslan segir til um hvort hann er í stakk búinn að koma með hugmyndir að 

lausnum sem eru viðeigandi og gagnlegar.41 

Maðurinn hefur hneigðir sem sækja fram á við eða út á við til að leita nýrra hluta eða 

mynda ný sambönd, sem víkka sjóndeildarhringinn. Þessar hneigðir má kalla forvitni og 

virkja þær öll skyn- og hreyfifæri, svo hægt sé að nýta umhverfið. Þetta er mjög ríkt hjá 
 
38 Dewey 1996:1 
39 Dewey 2000:57-59 
40 Dewey 2000:49 
41 Dewey 2000:53-54 
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börnum, fyrir þeim er veröldin ný. Forvitnin er einn grundvallarþáttur í víkkun reynslu og því 

frumpartur þeirra frjókorna sem síðar verða ígrunduð hugsun. Það má skipta forvitni í þrjú 

stig. Á fyrsta stigi má segja að forvitni eigi lítið skylt við hugsun, heldur sé hún tjáning á 

ríkulegri lífsorku eða líkamlegri umframorku. Á öðru stiginu þróast forvitni vegna félagslegra 

áhrifa. Barn lærir að leita sér fróðleiks og reynslu frá öðrum. Á þriðja stiginu hefst forvitnin 

upp yfir líkamlegt og félagslegt stig og verður að vitsmunalegu stigi. Þetta á sérstaklega við 

hjá börnum þegar þau fá áhuga á að uppgötva svör við spurningum. Ef forvitni kemst ekki á 

þetta síðasta stig, þ.e. vitsmunalega stigið, dregur úr henni eða hún hverfur. Það gerist oft ef 

fullorðinn einstaklingur gleymir þessum leitandi eiginleika barnsins.42 

3.4 Barnæskan 
 

John Dewey taldi að börn væru mikilvæg og barnæskan mikilvægur tími í lífi þeirra. Honum 

fannst að nám ætti að tengjast lífi barnanna og ætti það að vera nokkurs konar undirstaða fyrir 

líf þeirra í ört vaxandi þjóðfélagi. Skólinn átti að einbeita sér að eiginleikum barnsins og trúði 

Dewey því að sönn kennsla kæmi vegna örvunar á krafti barnsins í því þjóðfélagi sem það 

lifir í. Eiginleikar og kraftur barnsins næra það og örva og er undirstaða alls náms. Nám er því 

lífið sjálft en ekki einungis undirbúningur fyrir framtíðina.43 

Dewey vildi að börnum væru skapaðar námsaðstæður og tækifæri sem leiddu til vaxtar og 

þroska. Hann hélt því fram að börn hefðu meðfæddar hvatir og atferlishneigðir, má þar nefna 

félagshvöt, rannsóknarhvöt, sköpunar- og listhvöt, sem kæmu fram í vissum meðfæddum 

áhugaefnum. Dewey kallaði þetta „ónotaða hæfileika barnsins“ sem væri mikilvægt að virkja 

með því að búa börnum þær aðstæður þar sem að þau fengju að spreyta sig með heillandi 

viðfangsefnum. Þannig þroskast hæfileikar barna, þeim sjálfum og þjóðfélaginu til hagsbóta. 

Dewey talaði um „nám í verki“, á ensku „learning by doing“, og mátti námið ekki vera 

tilviljanakennt, það átti ekki að vera viðbragð við skyndilegri löngun, heldur að stjórnast af 

ásetningi sem tryggði æskilega reynslu. Markmið framkvæmdarinnar á að vera að námið verði 

vakandi starf, sprottið af lifandi áhuga.44 

Tengsl milli þess sem börn aðhafast innan og utan skólans eru áríðandi að mati Dewey. 

Kynna þarf börnum frumþætti þjóðfélagsins og þjálfa þau í að vera virkir þátttakendur. 

Skólinn þarf að byggja á reynslu þeirra utan veggja hans sem innan og skapa þeim nýja 

reynslu til að læra af. Með því hjálpar hann þeim að lifa og starfa sem hæfir einstaklingar í 

 
42 Dewey 2000:76-79 
43 Gordon og Browne 2000:19 
44 Myhre 2001:174 
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þjóðfélaginu. Skólinn á að hafa áhrif á félagslega stöðu þeirra, með því að leggja áherslu á 

sjálfstæða og gagnrýna hugsun frá unga aldri. Börn mynda sér ákveðnar skoðanir og byggja 

upp það gildismat, sem talið er ákjósanlegt í þjóðfélaginu. Skólinn á að vera það samfélag, þar 

sem lýðræði er haft að leiðarljósi og ólíkir einstaklingar vinna saman og leggja sitt af 

mörkum.45 

Dewey lagði mikla áherslu á að virkja athafnaþörf barnsins og vekja áhuga þess og taldi 

hann að barnið lærði af eigin reynslu, virkni og áhuga. Dewey vildi að áhersla yrði lögð á að 

skapa lifandi tengsl milli skóla og þjóðfélags. Uppeldi átti að stuðla að eðlilegri samvirkni 

milli barns, uppalanda, umhverfis og samfélags. Markmið uppeldis væri að örva þá 

stigbundnu þróun á milli þroskastiga allt fram á fullorðinsár.46 

3.5 Hlutverk kennarans 
 

Sú ábyrgð hvílir á kennurum að þeir geri sér grein fyrir að raunveruleg reynsla mótast af 

umhverfisskilyrðum. Þeir þurfa einnig að gera sér grein fyrir hvaða umhverfi stuðlar að 

reynslu sem leiðir til þroska. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um hvernig hagnýta megi það 

efnislega og félagslega umhverfi, sem til staðar er og geti með því stuðlað að því að byggja 

upp reynslu sem er einhvers virði.47 

Ný reynsla verður ekki endilega til af nýjum viðfangsefnum, heldur á frekar að leggja 

áherslu á að börnin verði leiknari og eigi auðveldara með að fást við hluti sem þau þekkja. 

Þegar ný viðfangsefni eru lögð fyrir börnin, þurfa þau þó að vera hluti af fyrri reynslu en með 

því sýna börnin framför í skilningi og framsetningu staðreynda og hugmynda. Það er því í 

höndum kennara að velja viðfangsefni innan ramma þeirrar reynslu sem fyrir er og sem víkka 

reynslusvið barnanna.48 

Það er einnig í verkahring kennara að skipuleggja starfið. Þeir þurfa því að hafa þekkingu 

og þroska til að meta hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar þegar til langs tíma er litið, þannig 

að þau veki áhuga barnanna og virki þau til frekari þátttöku. Starfið þarf að vera meira en 

stundargaman og stuðla að æskilegri reynslu. Reynslan lifir áfram og byggir upp nýja reynslu 

í þeim athöfnum sem verða til á frjóan og skapandi hátt.49 Frumkvæði til náms þarf samt að 

 
45 Jóhanna Einarsdóttir 1997:28-29 
46 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:18 
47 Dewey 1996:16 
48 Dewey 1996:39 
49 Dewey 1996:8 
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koma frá börnunum. Það má segja að þau séu orkan sem knýr bátinn en kennarinn stjórni 

honum.50 

Kennarar og börn eru saman í skólastofunni og er samspilið í því fólgið að börnin vinna 

saman að lausn verkefna, undir leiðsögn kennara. Ef unnið er af áhuga og skynsemi ætti 

námið að leiða til þess að börnin þroskist og menntist.51 Kennarinn er hluti af hópnum og er 

þroskaðasti meðlimur hans. Hann ber sérstaka ábyrgð á framkvæmd samskipta og tjáskipta, 

sem er líftaug hópsins sem samfélags.52 Dewey taldi að kennsla væri eitt mikilvægasta 

hlutverk þjóðfélagsins. Með menntun væri hægt að þroska þá möguleika sem búa í hverju 

barni.53 

3.6 Áhrif kenninga Dewey á leikskólastarf 
 

Í námi ungra barna lagði Dewey áherslu á hlutverkaleikinn og taldi hann að í 

hlutverkaleiknum endurskapi börnin þekkingu sína, með samskiptum sín á milli. Í leiknum 

nota þau reynslu sína og upplifun og tjá hugmyndir sínar. Leikurinn er því mikilvægur fyrir 

þroska barnanna og þróun persónuleikans og er hann viðurkenndur í leikskólauppeldi. Dewey 

taldi mikilvægt að öll leikföng væru sem raunverulegust. Hugmynda Dewey um menntun 

gegnum reynslu, tengsl samfélagsins við skólann og sköpun lýðræðis innan veggja hans, gætir 

víða í leikskólum. Leikskólakennarar leggja áherslu á reynslumiðað nám og leggja áherslu á 

að hafa starfið lifandi, þannig að börnin fái sem best notið sín. Reynt er að byggja á reynslu 

barnanna heiman frá, sem og reynslu þeirra af næsta umhverfi. Farið er í vettvangsferðir um 

nágrennið og fá börnin því tækifæri til að kynnast því sem er staðsett nærri leikskólanum. 

Þegar aftur er komið í leikskólann er unnið úr þeirri reynslu sem börnin öðluðust í ferðinni. 

Það er t.d. gert með því að leika hlutverkaleik og þá jafnvel með hluti sem að tengjast eða 

fengust í ferðinni.54 

Hugmyndir Dewey um skólastarf hafa verið undirstaða í vinnu margra leikskólakennara, 

sem hafa mótað hugmyndir hans að sínum hugmyndum og þannig hafa fræðin um 

leikskólauppeldi mótast með nýrri þekkingu og nýjum tímum.55 

50 Dewey 2000:76 
51 Dewey 1996:XI-XII 
52 Dewey 1996:29 
53 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði Gíslason 1983:26 
54 Jóhanna Einarsdóttir 1997:30-32 
55 Jóhanna Einarsdóttir 1997:32 
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4. Áherslur í umhverfismennt 

Það kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla að börn þurfi að kynnast fjölbreytileika náttúrunnar. 

Þetta er best gert með því að vera í beinum tengslum við hana og með því að læra að njóta 

hennar. Benda þarf börnunum á fegurð náttúrunnar og kenna þeim að virða hana og bera á 

henni ábyrgð.56 Því miður hafa ekki allir leikskólar í þéttbýli jafngreiðan aðgang að ósnortinni 

náttúru. Það er því á ábyrgð leikskólakennara að hagnýta sér sem best það umhverfi sem 

leikskólinn hans hefur til umráða. Í leikskóla er hægt að vinna með, fræða og koma börnum í 

tengsl við náttúru á marga vegu. Börn kynnast gróðri með því að fá að planta fræjum, rækta 

blóm og aðrar plöntur bæði úti og inni. Börn kynnast dýrum með því að rannsaka skólalóðina, 

þar finnast m.a. ánamaðkar og köngulær. Vettvangsferðir eru mjög mikilvægur þáttur í starfi 

leikskóla en í þeim er kjörið að finna svæði þar sem hægt er að hreyfa sig frjálslega og 

kynnast öðrum aðstæðum en bjóðast á leikskólalóðinni. Úti í náttúrunni er hægt að rannsaka 

gróður, fugla, steina og önnur náttúrufyrirbrigði.57 

4.1 Ávinningur af umhverfismennt 
 

Rachel Carson líffræðingur hélt því fram í bók sinni, The Sense of Wonder, að út frá reynslu 

sinni drægi hún þá ályktun að áhugi barna á náttúrunni væri þeim meðfæddur. Það væri 

lífsspursmál fyrir þau að þessi eiginleiki fengi að þroskast og dafna í umgengni við náttúruna 

frá frumbernsku. Það fari ekki á milli mála að slíkt uppeldi sé ekki aðeins mikilvægt fyrir 

barnið, heldur einnig allt samfélagið og sjálfa náttúruna.58 Hún hvetur til þess að náttúran sé 

skoðuð með tilfinningu og af áhuga, að öll skynfæri séu notuð og að kennarinn sleppi því að 

kenna eða útskýra fyrirbrigði náttúrunnar. Carson hvetur til þess að örva tilfinningarnar, hún 

minnir á að grunnur lærdóms sé í því sem elskað er.59 

Heimur barnsins er nýr og ferskur, fullur af eftirvæntingu og tilbúinn að kanna þá fegurð 

sem náttúran hefur upp á að bjóða. Þessi eiginleiki glatast oft með árunum og fullorðnir eiga 

oft á tíðum erfitt með að fanga þessa fegurð. Það er því mikilvægt að halda í þennan 

eiginleika barnsins sem lengst. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að barnið hafi 

einhvern fullorðinn sem það getur deilt með og upplifað gleði, spennu og leyndardóma 

náttúrunnar. Fullorðnir eru oft á tíðum ekki tilbúnir að takast þetta verk á hendur. Þeir bera 
 
56 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
57 Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:67-68 
58 Sigrún Helgadóttir 2002:185 
59 Carson 1998:9 
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við kunnáttuleysi á sviði náttúrufræða og finnst þeir ekki hafa upp á neitt að bjóða. Það þarf 

ekki mikla kunnáttu á þessu sviði til að geta notið náttúrunnar með börnum. Það getur hver 

sem er horft til himins og fylgst með skýjum eða stjörnum, dáðst að fegurð og rætt um hvaða 

ferðalag sé á skýjunum eða hvaða stjarna skíni skærast. Það er auðvelt að hlusta á vindinn og 

athuga hvort hann blæs kröftuglega með miklum hávaða eða hreyfir aðeins létt við trjánum í 

garðinum. Þegar rignir er hægt að fara út og láta rigninguna snerta andlitið og hugleiða 

hvaðan hún komi. Hægt er að gleðjast með barninu við plöntun alls kyns fræja og íhuga svo 

hvaða fræ beri ávöxt. Aðalatriðið við að upplifa náttúruna með barni er að vera meðvitaður 

um hvað í umhverfinu býr, læra að nota augu, eyru, nef, munn og fingurgóma, þ.e. að opna öll 

skilningarvit og leyfa tilfinningunum að streyma.60 

Eins og oft hefur komið fram eru það upplifanir einstaklingsins sem hafa einna mest áhrif 

á náttúrusýn hans. Þetta á einnig við um barnið og er það barninu mikilvægari reynsla ef það 

hefur einhvern fullorðinn með sér við þessa upplifun. Hinn fullorðni upplifir oft eigin bernsku 

í leik og starfi úti í náttúrunni og er þetta því honum ekki síður mikilvægt. Af framangreindu 

má því vera ljóst að þetta hefur mikla þýðingu fyrir báða aðila, þeir ná að víkka 

sjóndeildarhringinn og fá þannig oft á tíðum aðra sýn á umhverfið sem geymist lengi í 

minni.61 

Fram kemur í niðurstöðum úr þróunarverkefni um umhverfismennt í þéttbýli sem unnið 

var í leikskólanum Lindarborg að það eru nokkur atriði sem gegna lykilhlutverki í 

umhverfismennt ungra barna. Má þar fyrst nefna viðhorf kennarans til náttúrunnar. Hann þarf 

að sýna barnslegan áhuga til að geta notið hennar og glaðst með börnunum, frekar en að viðra 

vísindalega þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd og ganga um umhverfið með umhyggju, 

ástúð og virðingu. Til að umhverfismennt skili árangri þarf hún að vera stöðug og helst að 

vera eitthvað sem gert er á hverjum degi, einstök ferð um lítið þekkt umhverfi skilar litlum 

árangri. Börn þurfa einfalda upplifum og er því gott að byrja á einhverju sem þau þekkja vel 

og þarf aðaláherslan að vera á reynslu frekar en kennslu.62 Það er nauðsynlegt að fara sem 

oftast út ef börn eiga að ná að mynda tengsl við náttúruna, þau eru fljót að aðlagast því sem 

þau þekkja og þykir vænt um. Börn þurfa að byggja upp tilfinningu fyrir náttúrunni og til að 

kynnast ylnum frá sólinni verða þau að fá að njóta hennar þegar hún skín. Þannig fá börn 

mörg tækifæri til jákvæðrar upplifunar á unga aldri.63 

60 Carson 1998:54-67 
61 Madsen 1988:16 
62 Ragna Valdís Júlíusdóttir o.f. [án árs]:14 
63 Wilson 1995:9 



19

4.2 Þroskaþættir barnsins 
 

Börn eru duglegar verur sem stöðugt koma við, klappa, moka, pota, hrista, hlusta á, lykta af 

og leika með það sem er nýtt og áhugavert í náttúrunni. Það má leiða að því líkum að í 

gegnum þessar rannsóknir þeirra læri þau best. Með umhverfismennt ungra barna er gjarnan 

horft til þess að allir þroskaþættir séu örvaðir. Ferðir út í náttúruna gefa kost á ýmsu, m.a. að 

kanna hæfni barna og eru möguleikar á hreyfingu utandyra miklir. Börn fá þá tækifæri til að 

auka sjálfsvitund sína með því að reyna á færni og getu og þannig gefst tækifæri til 

sjálfshjálpar. Það reynir einnig á samvinnu með því að hjálpa öðrum og einnig að óska eftir 

hjálp ef eitthvað bjátar á. Í vettvangsferðum skipar umhyggja fyrir sjálfum sér og öðrum háan 

sess og tilfinninga- og félagsþroskinn er því örvaður, sem og sjálfs- og félagsvitund. 

Fagurþroskinn er örvaður með því að upplifa og ræða um það sem fyrir augu ber í 

náttúrunni og umhverfinu. Börn upplifa mjög oft fegurð í náttúrunni, hver hefur ekki séð 

glampa í augum barns þegar fyrsti snjórinn fellur á veturna, þegar það kemur auga á regnboga 

í fjarska eða sér fiðrildi fljúga á milli blóma. Fegurð er ekki bara að finna í því sem hægt er að 

sjá með berum augum, heldur einnig í því sem hægt er að snerta eða hlusta á. Upplifunin getur 

orðið börnunum uppspretta margra skapandi verka, hvort sem um ræðir ljóð, sögur eða 

myndverk.64 

Vitsmunaþroska má örva úti í náttúrunni og er það t.d. gert með því að rannsaka steina í 

fjörunni og athuga á þeim stærð, áferð og lögun eða að rannsaka tré með því að mæla hæð, 

skoða og fræðast um rætur þess og finna angan blaðanna. Með því að handfjatla hluti úti í 

náttúrunni og rannsaka þá fá börn tilfinningu fyrir eðli hlutanna, þyngd, mýkt og lögun. Þau 

uppgötva ýmislegt, t.d. að vatn rennur niður í jarðveginn en safnast stundum fyrir í pollum. 

Með því að ræða undur náttúrunnar er málþroskinn örvaður. Þegar ung börn eru að læra 

að tala, er mikilvægt fyrir kennarann að hafa orð á öllu því sem fyrir augu ber. Þannig læra 

börn heiti hluta og hugtaka og það örvar þau til samræðna. Það gefur samræðum meira gildi 

að vera staddur á þeim stað sem hlutinn er að finna, t.d. að ræða um tré þegar staðið er við það 

og börnin geta komið við og fundið fyrir trénu. 

Líkams- og hreyfiþroska er auðvelt að örva út í náttúrunni, börn eru yfirleitt viljug að 

hreyfa sig þegar út er komið. Börn uppgötva það rými sem umhverfið gefur, með því klífa 

hóla og hæðir, ganga yfir þúfur, liggja í grasi eða klifra í trjám. Þau geta notað rýmið með því 

að herma eftir dýrum eins og fílum, slöngum eða fuglum. Með því að búa börnum tíma, rými 

 
64 Wilson 1995:4-6 
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og frelsi til að rannsaka og kanna umhverfið og hvetja þau áfram, má ganga að því vísu að þau 

verði meðvitaðri um sig sjálf og náttúruna sem er þeim svo mikilvæg.65 

Mörg börn koma illa fram við dýr sem þau sjá og finna í náttúrunni, þau vilja helst stíga 

ofan á köngulær eða slíta ánamaðka. Það er hægt að auka siðgæðisvitund með því að sýna 

þeim að hægt sé að fanga dýr í glerkrukku eða með því að renna undir þau blaði, í þeim 

tilgangi að fylgjast með því hvernig þau hreyfa sig og ræða um hvernig þau afla sér matar. 

Með þessu er hægt að glæða áhuga þeirra á dýrum og efla með þeim samkennd. Það er 

nauðsynlegt að skýra út fyrir þeim nauðsyn þess að skila dýrunum aftur til síns heima, þannig 

að þau fái að lifa áfram. Börn hafa gaman af að ímynda sér hluti og því er tilvalið að velta upp 

þeirri spurningu hvernig heimurinn liti út ef þau væru ánamaðkar eða köngulær. Börn upplifa 

líka dýrin á annan hátt með því að hreyfa sig eins og þau.66 

Börn hafa tilhneigingu til að vilja taka heim með sér það sem þau finna í náttúrunni sem 

annars staðar. Til að auka ábyrgð þeirra gagnvart náttúrunni er nauðsynlegt að skýra út fyrir 

þeim að allt í henni hafi tilgang, s.s. að fræpokar blóma geymi fræ fyrir ný blóm sem upp 

komi að ári eða að steinn sé heimili þar sem marflær eða pöddur búi undir og því þurfi þau að 

hugsa vel um afleiðingar gerða sinna.67 

4.3 Náttúruferðir 
 

Í Aðalnámskrá leikskóla er ætlast til að leikskólakennarar fari með börnin í vettvangsferðir út 

í náttúruna og leyfi þeim að kanna fjölbreytileika hennar.68 

Mikilvægur hluti af leikskólastarfi er útiveran, hvort sem farið er í vettvangsferðir eða 

leikið og rannsakað á leikskólalóðinni. Með útiveru fá börnin að upplifa veður sem veður en 

ekki sem vont eða gott veður. Afstaða kennarans skiptir hér miklu máli, því í raun er ekkert 

veður vont eða gott, heldur aðeins um huglægt mat hvers og eins að ræða. Börn eiga að fá að 

njóta umhverfisins í öllum sínum fjölbreytileika, með því að klæða sig eftir aðstæðum hverju 

sinni.69 Það er mikilvægt fyrir þau að kynnast mismunandi veðurfari, að fá að sulla í pollum, 

drullumalla, veltast um í snjónum, búa til snjóhús og snjókalla eða bara njóta sólar og vinda. 

Kennarinn þarf að gera sér ljósa grein fyrir mikilvægi útiverunnar og einnig því að hann geti 

 
65 Wilson 1995:5-6 
66 Humphryes 2000:17 
67 Humphryes 2000:18 
68 Aðalnámskrá leikskóla 1999:26 
69 Þorvaldur Örn Árnason 1998:22 
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haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á viðhorf barnanna til hennar, því þau eru fljót að gera sér 

grein fyrir skoðunum hans.70 

Í umhverfismennt er náttúran sjálf mikilvægasta námsefnið, með þeim hlutum og lífverum 

sem þar er að finna. Með beinni snertingu við hana læra börn best en það kryddar hins vegar 

tilveruna að hafa meðferðis alls kyns verkfæri sér til aðstoðar.71 Það er því gott að hafa við 

höndina bakpoka með verkfærum og mætti þar nefna litla töng eða flísatöng, hníf eða skæri, 

skóflu, öskjur með loki, jafnvel eina með stækkunargleri í lokinu og dagblöð eða plastpoka til 

að geyma í. Hann má einnig innihalda ýmis konar handbækur, s.s. blóma-, steina- eða 

fuglabækur. Börn hafa gaman af að skoða það sem finnst í náttúrunni en það gefur þó sérstaka 

ánægju ef þau fá að beita verkfærum við skoðunina. Þau líta umhverfið öðrum augum, eru 

meira vakandi fyrir hinu smáa og eru duglegri við að velta við grjóti eða skoða undir laufblöð 

í leit sinni að einhverju til að rannsaka.72 

4.4 Áherslur leikskólakennarans 
 

Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem gefast til að uppgötva í kennslu 

umhverfismenntar. Hann getur „fangað augnablikið“ og nýtt það til að auðga leik og starf 

barnanna og vakið upp gleði og áhuga. Þetta er sérstaklega mikilvægt í vettvangsferðum, því 

oft breytast áform við það eitt að finna eitthvað á leiðinni sem fangar huga barnanna, t.d. 

dauða mús. Ef kennarinn sýnir einlægan áhuga á fundi barnanna, getur hann smitað börnin af 

áhuga sínum og það jafnvel orðið kveikja að uppgötvunum sem verða að skemmtilegri 

reynslu innan hópsins.73 Kennarinn getur bent börnunum á að spyrja spurninga sem varða 

náttúruna en hann verður að gæta þess að aðstoða þau við að leita svara, frekar en að hann 

svari þeim sjálfur.74 

Kennarar verða að styrkja börnin og hjálpa þeim að öðlast og þróa með sér jákvæða 

náttúrusýn. Sem góðar fyrirmyndir og áhugasamir rannsakendur geta þeir glætt áhuga þeirra á 

undrum náttúrunnar sem svo sannarlega eru mörg, ef vel er að gáð. Þeir verða að vera 

meðvitaðir um þann áhuga sem fyrir hendi er innan hópsins og reyna að glæða hann þar sem 

þörf er á. Neikvæðar athugasemdir geta dregið úr áhuga barnanna á frekari rannsóknum. Það 

letur barn ef kennari segir: „Þetta er ógeðslegur ánamaðkur, láttu hann vera, þú óhreinkar þig 

bara á höndunum.“ Barn sem fær slík skilaboð, dregur úr rannsóknum sínum til að þóknast 

 
70 Madsen 1988:151 
71 Þorvaldur Örn Árnason 1998:63 
72 Madsen 1988:153-157 
73 Leikskólinn Tjarnarsel 2002:12-13 
74 Madsen 1988:75-76 
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þeim sem það lítur upp til.75 Ótti, viðbjóður eða aðrar neikvæðar tilfinningar yfirfærast 

auðveldlega til barnanna og það getur reynst erfitt að breyta þeim. Það er því mikilvægt fyrir 

kennara að yfirvinna neikvæðar tilfinningar og er það best gert með því að afla sér þekkingar 

eða komast í snertingu við það sem veldur þeim. Þekking á fyrirbærum, dregur oft úr 

fordómum og ótta. Viðhorf kennarans er eitthvað sem þarf stöðugt að vinna með og ræða um, 

ef umhverfismennt á að skipa fastan sess í leikskólastarfi.76 

Það má segja það sama um börnin, þau hafa ekki öll kynnst náttúrunni og þeim 

fyrirbærum sem hún hefur að geyma. Þau hafa lítinn skilning á og geta orðið hrædd við að 

komast í snertingu við ýmislegt sem náttúran hefur upp á að bjóða. Til að komast yfir hræðslu 

er best að þau fái að kynnast umhverfinu í leikskólanum, þar sem þau eru örugg. Þau þurfa að 

kynnast trjám og runnum á leikskólalóðinni áður en farið er í skógarferð og þau þurfa að 

fræðast um dýr í leikskólanum áður en þau fara í sveitaferð að klappa lömbum eða kálfum. 

Þannig yfirvinna þau ótta sinn með hjálp kennara og kynnast smátt og smátt náttúrunni og því 

sem hún hefur að geyma.77 

Börn eiga erfitt með að gera sér í hugarlund að náttúran sé uppspretta margra fæðutegunda 

ef þau hafa ekki fengið tækifæri til að sá fræjum og planta jurtum eða kynnast henni á annan 

hátt. Þau geta því síðar meir þróað með sér fordóma gagnvart henni, ef þau einhverra hluta 

vegna fara á mis við upplifun af þessu tagi. Þessir fordómar geta komið þannig fram að börnin 

hræðist náttúruna og þau geta ekki hugsað sér að kynnast henni eða þau upplifa hjá sér þörf 

fyrir eyðileggjandi athafnir. Það má því segja að með umhverfismennt ungra barna sé lagður 

mikilvægur grunnur að framtíð þeirra. Þannig þróa þau með sér getu til að meta fegurð og 

fjölbreytileika og örva alla þroskaþætti sína, sem og tilfinningar, eftirtekt og þann hæfileika að 

geta hugsað á gagnrýninn hátt.78 

4.5 Mikilvæg atriði sem hafa ber í huga 
 

Joseph Cornell hefur bent á það í bók sinni, Sharing Nature with Children, að það séu fimm 

atriði sem hafa ber í huga, til að náttúruupplifun verði börnum og kennurum gleðitími og þau 

uppskeri góða stund saman. Í fyrsta lagi er að deila meiru með börnunum og kenna minna. Í 

stað staðreynda, t.d. þetta er birkitré, þá segi kennarinn frá tilfinningum sínum í garð þess. Þar 

má nefna góða lykt af laufblöðunum þegar hefur rignt, að tréð sé fallegt og svo framvegis. Í 

öðru lagi verður kennarinn að vera móttækilegur, það er að hlusta á og vera meðvitaður um 
 
75 Madsen 1988:73-75 
76 Ragna Valdís Júlíusdóttir o.fl. [án árs]:13 
77 Wilson 1995:7 
78 Wilson 1994:23-24 
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áhuga barnanna. Að vera móttækilegur er eitt af mikilvægustu viðhorfunum sem kennari þarf 

að búa yfir í vinnu með börnum. Það er einnig gott að vera meðvitaður um að hver spurning, 

athugasemd eða skemmtileg útskýring sem kemur frá barni, geti verið grundvöllur samræðna. 

Sá eiginleiki að vera vakandi fyrir því sem er að gerast í náttúrunni er einnig mikilvægur, því 

þar er alltaf eitthvað spennandi og áhugavekjandi að eiga sér stað. Í þriðja lagi þarf að ná 

athygli barna strax í byrjun, það er gert með því að virkja börnin með spurningum eða vekja 

athygli á hljóðum eða einhverju áhugaverðu í umhverfinu. Í fjórða lagi er að skoða og upplifa 

fyrst en ræða síðan um upplifunina. Börn hafa þann eiginleika að geta einbeitt sér að því sem 

þau eru að horfa á þá stundina og ná að upplifa betur með því að horfa en að ræða um 

fyrirbærið. Það þarf ekki að hafa áhyggjur þó að kennarinn hafi ekki heiti á fyrirbærinu, það 

er bara heiti og það gefst oft dýpri skilningur með því að rannsaka og fylgjast með. Það er um 

að gera að upplifa, þannig þróast smám saman skilningur. Í fimmta lagi á ánægja að vera í 

fyrirrúmi hvort sem um er að ræða mikil ærsl eða rólegheit. Ánægja kennarans getur smitað út 

til barnanna og orðið besti kostur hans sem kennara.79 

5. Seltjarnarnesið er lítið og lágt 

Þegar kennsla í umhverfismennt hefst er eðlilegast að fræðast fyrst um leikskólann og næsta 

umhverfi hans. Þetta á sérstaklega við um yngstu börnin sem eru að hefja leikskólagönguna en 

með auknum þroska og getu er tilvalið að stækka sjóndeildarhringinn og fara að kanna 

umhverfið í víðari mynd.80 Á fyrstu árum barnsins í leikskóla er mikilvægt að það tengist 

kennurunum og læri að þekkja leikskólann sinn. Þannig öðlast það öryggi og getur farið að 

kanna umhverfi hans upp á eigin spýtur. Það má líka auka umhverfisvitund barnsins með því 

að ræða um hvar heimilið og leikskólinn eru staðsett og hvaða leið sé yfirleitt farin á milli 

þessara staða. Þegar barnið eldist er sjóndeildarhringurinn víkkaður með því að teikna 

staðsetningu heimilis og leikskóla inn á kort, ræða um og rannsaka hvar börnin á deildinni 

búa. Að endingu eru farnar vettvangsferðir að heimilum barnanna og umhverfi þeirra kannað. 

Þessari áætlun er hægt að fylgja óháð því hvar leikskólinn er staðsettur. Þetta gætu orðið 

fyrstu skipulögðu kynni barnanna af umhverfinu sem þau eru að alast upp í. Þegar þau eldast 

og þroski og geta eykst er ekki úr vegi að kanna það umhverfi sem fjær er leikskólanum sem 

og merka og áhugaverða staði í nágrenninu. Á Seltjarnarnesi eru margir slíkir staðir sem vert 

er að kanna nánar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra og settar fram hugmyndir 

að verkefnum sem hægt er að vinna með á þessum stöðum. 

 
79 Cornell 1998:13-15 
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Mynd 1: Kort af Seltjarnarnesi 
 

5.1 Grótta 
 

Grótta er lítil eyja, um fimm hektarar að stærð og liggur vestast á Seltjarnarnesi og tengist 

landi með Gróttugranda. Það er hægt að ganga út í Gróttu á fjöru og dvelja þar í allt að sex 

klukkustundir á milli flóða.81 

Grótta er fyrst nefnd í fógetareikningum frá árunum 1547-52 en talið er að þar hafi verið 

búið löngu áður. Á elstu kortum af svæðinu má sjá að Grótta hafi ekki verið eyja heldur breitt 

nes. Það var búið í Gróttu og á 18. öld er hún talin meðal átta bestu jarða á Framnesi 

Seltjarnarness. Eftir Básendaflóðið árið 1799 fer að halla undan fæti og var jörðin um tíma 

talin óbyggileg, enda var hún í eyði á fyrri hluta 19. aldar. Margir mætir menn og konur hafa 

síðan búið í Gróttu en síðasti ábúandi var Albert Þorvarðarson sem gegndi starfi vitavarðar. 

Hann drukknaði í róðri árið 1970. Viti hefur verið í eyjunni frá árinu 1897 en núverandi viti 

var reistur skömmu eftir síðari heimsstyrjöld og var kveikt á honum 11. nóvember 1947.82 

Grótta er einstök náttúruperla þar sem er að finna óspillta og fjölbreytta náttúru. Hún var 

friðlýst árið 1974. Grótta er einn helsti varpstaður kría á Íslandi og er ekki leyfilegt að fara út í 

 
81 Fræðasetur í Gróttu [án árs] 
82 Heimir Þorleifsson 1991:143-148 
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eyjuna á varptímanum eða frá 1. maí til 30. júní ár hvert.83 Seltjarnarneskaupstaður eignaðist 

húsin í Gróttu árið 1994 en þau voru áður í eigu ríkisins. Alla tíð síðan hefur verið unnið 

markvisst að endurnýjun þeirra með það í huga að þar yrði fræðasetur. Það var svo 23. 

október árið 2000 að Fræðasetrið í Gróttu var opnað.84 

Fræðasetrið hefur notið mikilla vinsælda hjá kennurum og er mikið notað af skólunum á 

Seltjarnarnesi auk þess sem skólar í nágrannabæjarfélögum hafa einnig fengið að nota 

aðstöðuna. Í fræðasetrinu er aðstaða til að þvo það sem finnst í fjörunni og einnig er hægt að 

skoða hlutina í smásjá. Veggspjöld með myndum af alls konar sjávardýrum og skeljum hanga 

á veggjum og því er auðvelt að fræðast um nöfn þeirra hluta eða dýra sem börnin finna í 

fjörunni. Lögð er mikil áhersla á að verkefnin í Fræðasetrinu séu viðbót við kennsluna inni í 

skólunum, því þarna gefst frábært tækifæri til að vinna að sérhæfðum verkefnum og til að 

upplifa fjölbreytta náttúru á einstakan hátt. 

 

Mynd 2: Grótta 
 

5.1.1 Verkefni í Gróttu 
 

Í fjörunni má finna fjölbreyttar lífverur svo sem skeljar, kuðunga og þara en þar er einnig 

mikið af steinum, alls konar reka og rusli. Verkefnið felst í því að börnin safna saman í ílát 

ýmsum hlutum sem þau finna í fjörunni. Síðan er farið með afraksturinn inn í Fræðasetrið þar 

sem hann er flokkaður og þveginn. Eftir að hafa skolað hlutina vel og vandlega geta börnin 

skoðað þá í smásjá og jafnvel séð þar alls konar pöddur sem lifa í fjörunni en ekki verða 

greindar með berum augum. Á veggjum setursins eru veggspjöld m.a. um lífríki fjörunnar og 

 
83 Fræðasetur í Gróttu [án árs] 
84 Seltjarnarnes 2004a 
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er tilvalið að nýta sér þann fróðleik. Það má á einfaldan hátt útfæra smá leik með hlutina úr 

fjörunni til að gera þetta skemmtilegra. Þetta er samstæðuleikur þar sem veggspjald með 

myndum af lífríki fjörunnar er sett á borð fyrir utan Fræðasetrið. Börnin para svo saman 

hlutina sem þau fundu og myndirnar á veggspjaldinu.  Það má fullyrða með nokkurri vissu að 

við sumar myndirnar verður mikið um samsvaranir en við aðrar lítið eða ekki neitt. Við þetta 

skapast svolítil fjársjóðsstemning, sérstaklega ef börnin fara að leita þeirra hluta sem lítið eða 

ekkert hefur fundist af.  Einnig gætu skapast umræður um það hvort að allt það sem á 

veggspjaldinu er finnst í fjörunni við Gróttu. 

 

5.2 Bakkatjörn 
 

Vestanmegin á Seltjarnarnesi er Bakkatjörn og milli hennar og sjávar liggur Bakkagrandi. 

Víkin utanvið Bakkagranda heitir Bakkavík og var Bakkatjörn áður leirvogur inn úr henni en 

var lokað árið 1960 og breyttist þá í salta tjörn. Einn af aðalvarpstöðum kríunnar er við 

Bakkatjörn en þar verpa einnig fleiri tegundir fugla og má þar nefna æðarfugl, tjald og 

jafnframt hafa álftahjón hreiðrað um sig á hólma sem er í miðri tjörninni.85 Það er mjög 

gróðursælt í kringum Bakkatjörn, jarðvegurinn er yfirleitt sendinn en að hluta er hann 

votlendur, þar sem áður var tenging við aðra tjörn, Seftjörn, sem nú er horfin undir byggð. Í 

nágrenni við Bakkatjörn hafa verið skráðar 78 tegundir háplantna auk ættkvísla túnfífla.86 

Bakkatjörn var friðlýst árið 2000.87 

Mynd 3: Bakkatjörn 

 
85 Göngukort: Seltjarnarnes [án árs] 
86 Náttúrufar á Seltjarnarnesi 1997:34-35 
87 Fræðasetur í Gróttu [án árs] 
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5.2.1 Rannsóknarefni við Bakkatjörn 
 

Til að auka einbeitingu hjá börnum er leikurinn hlustað eftir hljóði mikilvægur og er 

Bakkatjörn kjörinn staður til að leika hann. Allir þurfa að koma sér þægilega fyrir við 

tjarnarbakkann eða í móanum við tjörnina, með lokuð augun og teygja kreppta hnefa til 

himins. Í hvert sinn sem barn heyrir hljóð frá náttúrunni réttir það úr einum fingri og þannig er 

haldið áfram þar til að búið er að rétta úr öllum fingrunum. Þessi leikur er góður til að vekja 

börn til umhugsunar um hljóð í náttúrunni. Það má líka einbeita sér að því að hlusta eftir 

einhverju sérstöku t.d. vindinum í grasinu, sjávarnið eða fuglum. Það má einnig einbeita sér 

að kyrrð með því að reyna að telja upp að tíu án þess að heyra nokkurt hljóð t.d. í fugli.88 

Við Bakkatjörn er kjörið tækifæri til að kynnast fuglum og lifnaðarháttum þeirra. Það er 

ágætt að vera búin að skoða fuglabækur og finna út hvaða fuglar eru líklegir til að halda til við 

tjörnina. Það er hægt að velja úr fuglategund, t.d. álft eða æðarfugl, og þegar komið er að 

Bakkatjörn er sest niður og fylgst með þessum fuglum. Það má hafa meðferðis liti og blöð 

þannig að börnin geti teiknað fuglana og ekki er verra að taka ljósmyndir til að hafa með í 

leikskólann og skoða síðar. 

 

5.3 Valhúsahæð 
 

Valhúsahæð er hæsti punktur Seltjarnarness og nær 31 metra yfir sjávarmál. Á hæðinni var 

árið 1938 reist fyrsta hringsjá Ferðafélags Íslands og er þar mjög víðsýnt. Þvert yfir 

Valhúsahæðina liggja leifar af fornum landamerkjagarði frá 11.–13. öld. Hann sést enn á 

nokkur hundruð metra löngum kafla og þar sem hann rís hæst er forn merkisteinn sem 

klappað er á „Landamerki“.89 Á Valhúsahæð voru valhús eða fálkahús konunganna og var 

áður hægt að sjá tóttir valhúsanna frá 16. öld.  Fálkaskipin fluttu á haustin 200–300 fálka úr 

landi og fór síðasta fálkaskipið frá Valhúsum árið 1806.90 Árið 1997 var vesturhluti 

Valhúsahæðar friðlýstur.91 

88 Cornell 1998:40 
89 Göngukort: Seltjarnarnes [án árs] 
90 Þorsteinn Jósepsson 1966:308 
91 Fræðasetur í Gróttu [án árs] 
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5.3.1 Listaverkið Trúarbrögðin 
 

Listaverkið Trúarbrögðin er staðsett við Kirkjubrautina í jaðri Valhúsahæðar og er eftir 

Ásmund Sveinsson (1893–1982). Frummynd listaverksins er frá árinu 1956 en árið 1975 var 

hún stækkuð og reist í tilefni 100 ára afmælis Mýrarhúsaskóla. Trúarbrögðin er frá því skeiði í 

list Ásmundar er járnið leysti stein og tré af hólmi. Hann notar geómetrísk form og tákn sem 

vísa til ýmissa trúarbragða. Hálfmáninn er tákn íslam en utan hans stendur kross sem aftur 

tengist öðrum hlutum verksins með járngeislum. Í verkinu eru margs konar þríhyrnd form sem 

vísa til heilagrar þrenningar en hringurinn er tákn eilífðar og einingar. Trúarbrögðin voru 

valin listaverk mánaðarins á Seltjarnarnesi í júlí árið 2003.92 

Mynd 4: Trúarbrögðin 

5.3.2 Rannsóknarleikir á og við Valhúsahæð 
 

Leikurinn myndavélin er mikilvægur til að upplifa fegurð náttúrunnar og vekur hann 

þátttakendur til umhugsunar um hið smáa í umhverfinu og beinir sjónum að því sem 

venjulega er veitt lítil athygli. Valhúsahæð er tilvalinn staður til að leika þennan leik vegna 

þess að þar er fjölbreytt og athyglisverð náttúra. Tveir leika leikinn saman: annar er 

ljósmyndari en hinn er myndavél. Ljósmyndarinn leiðir myndavélina, sem er með augun 

lokuð, í leit sinni að fallegum og áhugaverðum myndefnum. Þegar ljósmyndarinn hefur komið 

auga á myndefni, þá beinir hann myndavélinni (andliti og augum þess sem er myndavélin) að 

því og segir henni að taka mynd. Það er gert með því að segja „opna“, þá opnar myndavélin 

augun og svo lætur ljósmyndarinn líða nokkrar sekúndur og segir svo „loka“, og þá lokast 

augun aftur. Það er einnig hægt að binda fyrir augun á myndavélinni og losa bandið þegar á 

að taka mynd. Það er mikilvægt að myndavélin hafi augun lokuð á milli mynda, því þannig 

 
92 Seltjarnarnes 2004b 
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fær hún að upplifa myndirnar sínar betur. Það er hæfilegt að hver mynd taki 3-5 sekúndur, því 

eftir þann tíma gæti hugur myndavélarinnar farið að reika og breytt sjónarhorni myndarinnar. 

Ljósmyndarinn verður að vera skapandi í vali sínu á myndefni og eins að sjá út 

mismunandi sjónarhorn sem hægt er að taka myndirnar frá. Sem dæmi má nefna að liggja 

undir tré og taka mynd upp í laufkrónu eða að beina myndavélinni ofan í blóm. Hann getur 

einnig sagt myndavélinni hvaða linsu væri best að nota, aðdráttalinsu eða breiðlinsu allt eftir 

því að hvaða myndefni er verið að einbeita sér að. Með þessum leik er eingöngu verið að 

upplifa en ekki er mikið um umræður. Ljósmyndarinn verður þó að vara myndavélina við 

hættum og hann verður að fara varlega þegar hann leiðir hana á milli myndefna. Það er 

mikilvægt að tímasetja þennan leik eða að ljósmyndarinn taki fimm myndir og síðan sé skipt 

um hlutverk. Þegar báðir aðilar hafa upplifað að vera bæði ljósmyndari og myndavél, þá fær 

hvor um sig eitt blað til að framkalla á eina mynd, þ.e. teikna mynd af því sem þeim fannst 

vekja mestan áhuga. Að því loknu gefa þeir ljósmyndaranum sínum myndina.93 

Vegna þess hve víðsýnt er við hringsjána á Valhúsahæðinni, þá er ekki úr vegi að 

heimsækja hana oft með börnunum og fylgjast með breytingum í umhverfinu og landslaginu. 

Þaðan er hægt að horfa til allra átta og kanna hvort börnin þekki jafnvel einhverjar byggingar 

sem þaðan sjást. Það gæti líka verið skemmtilegt að finna einhverja ákveðna byggingu sem 

síðar væri svo hægt að heimsækja og fræðast um.94 

Listaverkið Trúarbrögðin er skemmtilegt rannsóknarverkefni og þá sérstaklega að kanna 

formin sem það er samsett úr. Áður en haldið er af stað til að skoða listaverkið er hægt að 

útbúa nokkur form á pappaspjald, t.d. ferhyrninga, hringi og þríhyrninga, og eiga börnin síðan 

að finna þessi form í listaverkinu.95 

5.4 Uppáhaldsstaður við Bakkavör 
 

Börn á leikskólaaldri hafa þörf fyrir endurtekningu, því hún veitir þeim öryggi og þau eru 

mun fúsari til að rannsaka það sem þau þekkja. Það er því tilvalið fyrir kennarann að stuðla að 

því að börnin finni sér stað úti í náttúrunni, í þessu tilfelli er það gróðurlundur sem liggur á 

milli Bakkavarar og Valhúsaskóla. Farið er oft á þennan stað og með tímanum fara börnin að 

njóta þess að vera þar og rannsaka það sem hann hefur upp á að bjóða. Þar geta þau fylgst 

með gróðri og árstíðaskiptum, tekið með sér nesti, leikið, sungið, sagt sögur og talað saman. 

 
93 Cornell 1989:105-107 
94 Madsen 1988:151 
95 Sigrún Helgadóttir og Olga Bergmann 2002:6-7 
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Börnin geta teiknað eitthvað ákveðið sem þau koma auga á, haft með sér vatnsliti og notað 

gróðurinn sem pensla. Með því að taka ljósmyndir er hægt að fylgjast með því hvort 

einhverjar breytingar verða á milli heimsókna, sem síðan er hægt að ræða um þegar inn í 

leikskólann er komið. Börnin finna nafn á staðinn, jafnvel eftir álfum eða tröllum, þannig að 

allir í hópnum þekki hann vel. Ef nafnið á staðnum tengist einhverju slíku er hægt að velta því 

fyrir sér hvað þar gerist þegar börnin eru ekki á staðnum. Börnin geta rætt við steina og 

gróður á svæðinu og ímyndað sér að þar búi einhverjir.96 

Að taka viðtal við náttúruna er skemmtileg leið til að kynnast henni betur og þó svo að 

haldið sé fram að þessir hlutir viti ekki af tilvist sinni, þá eru þeir vissulega hluti af 

umhverfinu. Það getur verið gaman að staldra við úti í náttúrunni, hvort sem er á 

uppáhaldsstaðnum eða annars staðar. Setjast þar á stein eða handfjatla viðkvæma plöntu og 

spyrja þau spurninga og velta fyrir sér svörunum. Spurningar eins og hve gamall steinninn eða 

plantan sé, hvort þau hafi alltaf verið hérna eða hvort það sé eitthvað sérstakt sem þau vilji 

segja frá gætu verið skemmtilegt innlegg. Það verður sjálfsagt fátt um svör en þetta ætti að 

vekja börnin til umhugsunar.97 

Eins og áður hefur komið fram, þá er hægt að nýta uppáhaldsstaðinn til margra hluta. Það 

er t.d. tilvalið að nota hann til að fylgjast með árstíðunum. Á haustin má skoða haustliti á laufi 

og breytingar á gróðri og á veturna er gaman að útbúa engla í snjóinn, snjókarla eða snjóhús. 

Á vorin er hægt að setjast niður og hlusta eftir fuglum og sjá gróðurinn taka við sér eftir 

veturinn og á sumrin má finna angan blóma og gróðurs.98 Á svæðinu eru tvö listaverk Amlóði 

og Ölduspil, sem fá nánari umfjöllun hér á eftir. Þessi listaverk bjóða upp á marga möguleika 

til upplifunar og umræðna. Má þar nefna að hægt er að ganga undir Amlóða og skoða hann frá 

mörgum hliðum. Ölduspil er frekar gróft viðkomu en hægt er að búa til alls konar mynstur 

með því að leggja blað yfir listaverkið og lita með krít eða litum á það.  

 

5.4.1 Amlóði 
 

Amlóði er staðsettur við Bakkavör og er eftir listamanninn Magnús Tómasson (f. 1943). 

Magnús byrjaði á verkinu árið 1990 en Amlóði var svo vígður árið 1992. Verkið er gert úr 

basaltbjargi sem stendur á fjórum stálfótum og eru þeir bognir efst til að undirstrika þunga 

steinsins. Með nafni listaverksins er skírskotað til hinna gömlu hefða að nota björg til að 

 
96 Madsen 1988:150 
97 Cornell 1994:67 
98 Sigrún Helgadóttir og Olga Bergmann 2002:24-25 
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reyna afl manna. Listaverkið er samt mótsagnarkennt og skoplegt, því minnsti steinninn í 

hinni fornu þraut, Amlóði, er hér orðinn að stærðarinnar bjargi. Með verkinu er Magnús að 

tefla saman andstæðum eins og hefðum og nútíma, þyngd og léttleika og vekur með því fólk 

til umhugsunar um afstæði viðtekinna gilda. Amlóði var valinn listaverk mánaðarins á 

Seltjarnarnesi í október árið 2002.99 

Mynd 5: Amlóði 

5.4.2 Ölduspil 
 

Listaverkið Ölduspil er einnig við Bakkavör en þó í talsverðri fjarlægð frá Amlóða. Ölduspil 

er eftir Guðmund Benediktsson (1920–2000) myndhöggvara og er úr bronsi. Í Ölduspili fá 

mjúk formin að tvinnast saman á fágaðan og viðkvæman hátt og er bronsformið létt og lifandi 

og spilar á möguleika efnisins. Þungur málmurinn tjáir hér leikandi samspil vatns og lofts. 

Ölduspil var valið listaverk mánaðarins á Seltjarnarnesi í septembermánuði árið 2003.100 

Mynd 6: Ölduspil 

 
99 Seltjarnarnes 2004c 
100 Seltjarnarnes 2004d 
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6. Hugmyndabanki að fleiri kennsluaðferðum  

Hér á eftir koma nokkrar hugmyndir um það hvernig nýta megi árstíðirnar til að vinna 

mismunandi verkefni í umhverfismennt. Það skal tekið fram að miðað er við að börnin hafi 

náð þriggja ára aldri en margt má að sjálfsögðu einnig nýta í vinnu með yngri börnum. 

 

Haustið 

Á haustin er tilvalið að setja niður blómlauka úti í garði. Trén eru að leggjast í vetrardvala og 

fella laufin sem flest fjúka eitthvað út í buskann en önnur safnast í hauga og verða að endingu 

að mold. Það er hægt að fylgjast með þessu ferli með því að safna laufum í plastkassa með 

loki og koma honum fyrir á góðum stað utan dyra. Gæta verður þess að hafa göt á loki og 

botni kassans, þannig að vatn komist auðveldlega í gegnum hann. Síðan má skoða 

laufhrúguna yfir veturinn og fylgjast með rotnuninni. Það er hæfilegt að gera það svona einu 

sinni í mánuði.101 

Laufblöðin sem falla af trjánum á haustin eru oft á tíðum fallega gul og rauð og því er 

tilvalið að tína þau og pressa. Laufblöðin eru tekin og þeim raðað inn í dagblöð og þau síðan 

sett undir farg. Úr pressuðum laufblöðum má útbúa myndverk með því að líma þau á blað.  

Vindurinn er skemmtilegt viðfangsefni sem vert er að kanna. Vindurinn er í raun bara loft 

á hreyfingu, en hvaðan skyldi hann koma og hvert er hann að fara? Þetta má rannsaka með því 

að horfa á tré og fánastangir eða með því að binda trefil við kúst og lyfta honum upp í loftið. 

Það má líka rannsaka vindinn með flugdreka. Ef hann er hvass fer flugdrekinn á loft og tekur 

vel í en ef hann er hins vegar hægur fer flugdrekinn jafnvel ekki einu sinni á loft.102 

Veturinn 

Það ríkir yfirleitt gleði meðal barnanna þegar fyrsti snjórinn fellur á veturna. En er snjórinn 

meira en bara eitthvað hvítt og kalt sem nota má til að renna sér á eða að búa úr alls kyns 

kynjaverur? Snjórinn samanstendur af snjókornum sem gaman er að rannsaka. Þá er kjörið að 

leggjast á bakið og horfa til himins þegar það snjóar. Best er að velja aðstæður þegar frost er 

ekki mikið og það snjóar flygsum, svokallaðri hundslappadrífu og finna hvernig snjókornin 

bráðna á andlitinu. Það getur reynst þrautin þyngri að fara með snjókorn inn í hús til að skoða 

í smásjá en það er hins vegar auðvelt að fara út með stækkunargler. Ekki væri verra að taka 

 
101 Sólrún Harðardóttir 1995:30 
102 Sólrún Harðardóttir 1995:17 
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með sér svart efni, því snjókorn sjást betur á dökkum bakgrunni.103 Eftir að hafa skoðað 

snjókornin með stækkunargleri er tilvalið að skoða af þeim myndir til að gera sér gleggri grein 

fyrir formi þeirra og gerð. Börnin geta síðan búið til sín eigin snjókorn, með því að teikna eða 

mála, móta í leir eða raða perlum og jafnvel með því að barnahópurinn leggist á gólfið eða á 

jörðina og myndi þar snjókorn sem gaman væri að festa á mynd. 

Snjórinn býður upp á marga möguleika og eru tilraunir með hann bæði skemmtilegar og 

fræðandi. Ein tilraun er að sækja snjó í fötu og merkja á hana við yfirborðið á snjólaginu. Hún 

er síðan látin standa þar sem börnin geta fylgst með henni. Hægt er að velta því fyrir sér hve 

lengi snjórinn sé að bráðna og hvort umfang hans verði það sama þegar hann hefur bráðnað. 

Svör við þessum spurningum fást með því að fylgjast með og mæla tímann sem það tekur 

snjóinn að bráðna í fötunni.104 

Veturinn er oft erfiður tími fyrir fuglana, þá sérstaklega við að afla sér fæðu og er því 

kjörið að vekja börnin til umhugsunar um þetta strax á unga aldri. Það má leyfa þeim að gefa 

fuglunum korn eða mulið brauð en það er einnig hægt að hengja upp ýmis konar æti. Má þar 

nefna að þræða jarðhnetur á band, hengja upp eplakjarna og jafnvel hálfar kókóshnetur. 

Börnin geta einnig útbúið fræpott með aðstoð kennarans. Þá er trjágrein þrædd í gegnum gat í 

botninum á leirpotti og hann síðan fylltur með jurtafeiti sem búið er að bræða og blanda 

fuglafræi saman við. Þegar fræpotturinn er tilbúinn er hann hengdur upp fyrir fuglana að gæða 

sér á og það er mikilvægt að hengja pottinn upp þannig að börnin geti fylgst með fuglunum.105 

Vorið 

Þegar fer að vora, fara plönturnar að taka við sér og breytingar verða í jarðveginum. Frost fer 

úr jörðu, vatn fer að seytla, haustlaukarnir kíkja upp úr moldinni og ánamaðkar og önnur 

smádýr fara á kreik. Það er mikilvægt að börnin fái innsýn í þann fjölbreytta heim smádýra 

sem hvarvetna lifa úti í náttúrunni. Það þarf því ekki að fara langt til að fylgjast með dýrunum. 

Einfaldast er að leggjast niður með stækkunargler og skoða það sem fyrir augun ber. Það 

vekur mikinn áhuga barnanna ef hægt er að lokka smádýrin út úr fylgsnum sínum eða fanga 

þau í gildrur svo að gott tóm gefist til að rannsaka þau. Þær aðferðir sem eru líklegastar til að 

skila árangri eru að leggja fallgildru í jarðveginn eða að útbúa kartöflugildru. Smádýr og 

pöddur laðast að myrkrinu og rakanum í kartöflunni, en önnur lenda í fallgildrunni. Það 

 
103 Sólrún Harðardóttir 1995:31 
104 Sólrún Harðardóttir 1996:33 
105 Björk og Anderson  1982:8-9 
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verður að gæta þess að skaða ekki dýrin við þessar rannsóknir og skila þeim aftur í sitt 

upprunalega umhverfi.106 

Á vorin er margt að sjá í náttúrunni og gaman að skoða nánar það líf sem er að kvikna. 

Ein aðferð til nánari skoðunar er að börnin leggi t.d. „húlahring“ á jörðina og skoði nánar allt 

það sem finnst innan hringsins. Gott er að nota stækkunargler, flísatöng eða skóflu til að 

kanna svæðið nánar með tilliti til gróðurs og dýralífs. Það er svo hægt að stjórna því sem fyrir 

augu ber með því að velja svæði sem tekin eru til rannsóknar. Börnin fara svo smám saman að 

veita athygli því smáa sem lifir í jörðinni. Til að auðga þessa rannsókn má hafa meðferðis liti 

og teikniblokk og teikna það sem finnst innan hringsins.107 

Það er lærdómsríkt að kanna hringrás efna, þ.e. hvað rotnar í jarðveginum og hvað ekki. 

Góð aðferð til að kanna þetta er að festa ýmsa hluti á spýtu t.d. laufblöð, brauð eða 

kartöflubita, appelsínubörk, ullar eða bómullartuskur og svo einhver gerviefni, t.a.m. 

plasttappa af gosdrykkjaflösku. Spýtan er síðan grafin í jörðu og geymd þar, en grafin upp og 

skoðuð einu sinni í mánuði og ástand hlutanna kannað. Rotnun er háð hitastigi og af þeim 

sökum er rotnun mjög hæg á Íslandi. Það verður því að gefa þessari tilraun langan tíma. Hún 

er samt áhrifarík og börnin fá sönnun þess að sumt rotnar en annað alls ekki.108 

Sumarið 

Þegar sumarið kemur og sól fer að hækka á lofti færist leikskólastarf meira út fyrir veggi 

leikskólans. Þá gefst oft tækifæri til að velta fyrir sér veðurfari, t.d. skýjunum sem líða um 

himininn og góð aðferð er að leggjast á bakið og horfa til himins. Þá er hægt að fara í 

skýjaleik, þ.e. að horfa á skýin og sjá þau breytast í alls kyns furðuverur. Sólin gefur birtu og 

hlýju en hún myndar líka skugga, sem gaman er að rannsaka og elta, annað hvort sinn eigin 

eða annarra. Þetta er fræðandi fyrir börnin, þau uppgötva að stundum er skuggi langur en 

stundum stuttur og hann hefur tilhneigingu til að elta börnin hvert sem þau fara.109 

Það hefur færst í vöxt að leikskólar séu með sinn eigin matjurtagarð, hvort sem það er 

innan leikskólalóðarinnar eða utan. Börn hafa gaman af að sjá um og rækta garðávexti og ekki 

spillir að sjá uppskeru erfiðisins þegar tekið er upp úr garðinum að hausti. Til að skynja þann 

mun sem er á ræktuðu landi og því sem ekki er ræktað er fróðlegt fyrir börnin að hafa smá 

skika, þar sem mannshöndin kemur hvergi nálægt og náttúran sjálf er við stjórnvölinn. 

 
106 Madsen 1988:161-162 
107 Elsgeest og Harlen 1990:19 
108 Sigrún Helgadóttir 1990:39 
109 Sigrún Helgadóttir og Olga Bergmann 2002:10-11 
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Það er verðugt verkefni fyrir elstu börn leikskólans að fá að rannsaka hve margar tegundir 

plantna finnast í garði leikskólans. Kennarinn aðstoðar þau við  að safna jurtunum, þurrka þær 

og pressa.  Gæta verður þess að taka ekki mikið af hverri tegund en takmarkið er að útbúa 

plöntubók þar sem plönturnar eru flokkaðar og heiti þeirra skráð.110 Plöntur sem búið er að 

slíta af rót sinni lifa ekki lengi en með því að þurrka þær og pressa má varðveita þær lengur. 

Það er einnig hægt að tína ber þegar líða fer á sumarið og þræða þau upp á band og þurrka.111 

Yfir sumartímann er hægt að setja upp útivef á vegg leikskólans eða á girðinguna sem 

umlykur leikskólalóðina og leyfa börnunum að vefa. Þau geta tínt rusl af lóðinni, notað annað 

verðlaust efni sem fellur til í leikskólanum eða notað jurtir sem vaxa og ofið sannkallaðan 

sumarvef. 

 

6.1 Kennsluaðferðir til upplifunar 
 

Hvað á ekki heima í náttúrunni 

Kennarinn fer út og felur hluti sem ekki tilheyra náttúrunni t.d. alls kyns plasthluti. Hann 

velur að nota visst svæði á leikskólalóðinni, gjarnan göngustíg og eiga börnin að ganga eftir 

stígnum eða innan svæðisins og finna hlutina. Sumir hlutirnir eru sjáanlegir en aðrir ekki og 

kennarinn heldur því leyndu fyrir börnunum hvað hlutirnir eru margir. Börnin leita að 

hlutunum en þau mega ekki taka þá heldur eiga þau aðeins að telja hlutina. Þegar þau hafa 

farið yfir svæðið koma þau til kennarans og hvísla tölunni í eyra hans og fá þannig að vita 

hvort þau hafa fundið alla hlutina. Þegar öll börnin hafa farið í gegnum leikinn fara þau og 

safna öllum hlutunum saman.112 

Samstæður í náttúrunni 

Þessi leikur er góður til að vekja áhuga barnanna á steinum, plöntum og dýrum. Kennarinn 

safnar saman tíu hlutum sem auðvellt er að finna á svæðinu þar sem leikurinn fer fram, má þar 

nefna steina, plöntuhluta eða plöntur, laufblöð og eitthvað sem minnir á dýr t.d. fjaðrir. 

Hlutirnir eru lagðir á klút og annar klútur breiddur yfir. Kallað er á börnin og þau beðin um að 

stilla sér upp við eða í kringum klútinn. Þau fá að vita að undir klútnum séu tíu hlutir úr 

náttúrunni sem finnast í nágrenninu. Þegar klútnum er lyft eiga börnin að skoða hlutina vel og 

leggja þá á minnið en fá til þess takmarkaðan tíma. Eftir að hafa kannað hlutina eiga börnin að 

 
110 Elkington o.fl. 1991:69-70 
111 Sólrún Harðardóttir 1995:7 
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fara og finna eins eða svipaða hluti og geyma þá hjá sér. Eftir fimm mínútna leit eru börnin 

kölluð saman og er þá einn hlutur í einu dreginn undan klútnum, sögð skemmtileg saga af 

honum og börnin spurð hvort þau hafi svona hlut. Eftir því sem leikurinn er leikinn oftar eykst 

úthald barnanna og minni.113 

Blindrastígur 

Kennarinn útbýr stíg á leikskólalóðinni með því að binda band á milli staða. Stígurinn getur 

legið m.a. í gegnum rör eða undir rennibraut, þannig að börnin þurfi að skríða undir, fara yfir 

eða í gegnum. Áður en börnin fara út er bundið fyrir augun á þeim og þau látin leiðast. Þau 

fara síðan í smá göngutúr sem kennarinn leiðir. Hann verður að leiðbeina þeim allan þann 

tíma sem þau eru með bundið fyrir augun. Þegar börnin hafa vanist því að ganga með bundið 

fyrir augun leiðir kennarinn börnin að stígnum. Hann leiðbeinir þeim eftir stígnum og segir 

þeim þegar þau þurfa að beygja sig niður, ganga yfir eða fara í gegnum. Þegar börnin hafa 

gengið stiginn á enda, þá er leyst frá augunum og þau fá að ganga hann með því að fylgja 

bandinu sem leiðir þau áfram. Með þessu fá þau að upplifa á mismunandi hátt bæði sjáandi og 

með bundið fyrir augun.114 

6.2 Dýraleikir 
 

Örkin hans Nóa 

Kennarinn útbýr spjöld með myndum af dýrum sem börnin þekkja og eru tvær myndir af 

hverju dýri. Börnin sameinast um einhvern stað þar sem örkin er staðsett og þar hefst 

leikurinn. Hvert barn dregur eina mynd sem það má ekki sýna hinum börnunum. Þegar 

leikurinn byrjar eiga börnin að leika sitt dýr með hreyfingum og hljóði og um leið að finna 

maka sinn sem dregið hefur samskonar mynd. Þegar þau hafa fundið hvort annað fara þau í 

örkina og þegar börnin eru öll komin í örkina er leiknum lokið. Þá draga börnin aðra mynd en 

í þetta sinn mega þau einungis leika dýrin með hreyfingum. 
 

Hvaða dýr er ég 

Þennan leik má leika við ýmsar aðstæður, bæði úti og inni en skemmtilegt er að leika hann ef 

farið er í vettvangsferð upp í sveit eða í Húsdýragarðinn. Kennarinn er með spjöld með 

dýramyndum og leyfir hann einu barni í einu að draga sér spjald. Barnið leikur síðan dýrið 
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sem er á myndinni en hin börnin í hópnum eiga að geta hvaða dýr þetta er. Barnið byrjar á að 

standa kyrrt og leika dýrið, en bætir við hreyfingum og síðan hljóði ef hinum börnunum tekst 

ekki að finna út hvaða dýr um ræðir. Það er mikilvægt að barnið fái að klára að leika dýrið 

sem það valdi, áður en hin börnin byrja að geta en einnig má biðja börnin að rétta aðeins upp 

hönd ef þau vita hvert dýrið er. Ef barni gengur illa að leika sitt dýr er nauðsynlegt að 

kennarinn komi með vísbendingar en hann verður að vera meðvitaður um að taka ekki fram 

fyrir hendurnar á barninu sem er að leika.115 

Hér kemur önnur útfærsla af sama leik en þá er mynd af dýri næld aftan á eitt barn í 

hópnum sem ekki fær að sjá myndina. Þegar barnið hefur sýnt hinum börnunum í hópnum 

myndina, þá snýr það sér að þeim og spyr þau spurninga um dýrið og reynir að finna út hvaða 

dýr það er. Hin börnin mega aðeins svara með já, nei og kannski.116 

Hlutverkaskipti 

Það er gaman að skipta um hlutverk við lífverur í náttúrunni og  fá að vera fiðrildi sem flögrar 

um eða tré sem hreyfist í vindi. Það er einnig hægt að fá að vera slanga sem skríður eftir 

grasinu eða skógarbjörn sem er að vakna eftir veturinn. Hlutverkaleikur gerir börnum kleift að 

lifa sig inn í hvernig lífverur haga sér við hinar ýmsu aðstæður. Að fá að leika einhverja 

ákveðna mannveru, Jóa póst eða Siggu kennara, getur einnig verið spennandi og það vekur 

upp samkennd með öðrum og opnar augun fyrir mismunandi aðstæðum fólks.117 

6.3 Trén í umhverfinu 
 

Tré 

Skemmtileg aðferð til að rannsaka áferð á trjáberki eða laufblöðum er að leggja blað yfir 

börkinn eða laufblaðið og lita síðan yfir með vaxlit eða krít. Það er betra að nota ekki oddinn 

heldur lengdina á litnum.118 

Hjartsláttur trésins 

Tré er lifandi lífvera, sem nærist, hvílist, andar og dreifir lífsvökva um stofninn líkt og 

maðurinn. Hjartsláttur þess er líkt og snarkandi eða gutlandi flæði sem best er að hlusta eftir 

snemma á vorin, þegar tréð sendir safa til greinanna og undirbýr það þannig fyrir sumarið. 
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Best er að velja tré sem er um það bil 15 cm í þvermál og með þunnan börk. Sumargræn tré 

eru betur fallin í þetta verkefni en barrtré og sum eru með hærri hjartslátt en önnur. 

Hlustunarpípa er sett þétt upp við tréð, henni er haldið stöðugri svo að ekki séu önnur hljóð 

sem trufla. Það getur þurft að færa hlustunarpípuna til uns góður staður finnst til að hlusta. 

Þegar verið er að nota hlustunarpípu vilja börn oft fá að heyra sinn eigin hjartslátt og getur 

það verið mjög skemmtileg reynsla.119 

Tré allan ársins hring 

Það er lærdómsríkt fyrir börnin að fá tækifæri til að fylgjast með trjám allan ársins hring. 

Auðvelt er að sýna þeim og fræða þau um eiginleika þeirra. Börnin geta fundið sér tré nærri 

leikskólanum og eru birkitré góð til athugunar. Gott er að byrja á vorin þegar tréð vaknar af 

dvala eða um það leyti sem sól hækkar á lofti og frost fer úr jörðu. Þá springur brumið út og 

laufið brýtur sé leið út úr brumhlífinni. Á sumrin sjást svo fullvaxin laufblöð, þau vinna 

næringu fyrir tréð úr loftinu. Á þessum tíma stækkar tréð og myndar nýtt brum. Laufin eru 

fallega græn en það sem gerir þau græn nefnist blaðgræna. Með haustinu lækkar sól á lofti og 

birtan minnkar þá hverfur græni liturinn úr laufinu en margir aðrir litir koma í ljós. Tréð losar 

sig við laufblöðin, sem falla til jarðar og verða að mold. Á veturna liggur tréð í dvala, engin 

laufblöð aðeins brum sem mun opnast næsta vor.120 

6.4 Til umhugsunar 
 

Í bókinni Sharing Nature with Children II segir Joseph Cornell frá kennsluaðferð sem eykur 

umhverfisvitund barna og hann kallar Flow learning, sem á íslensku gæti útlagst flæðinám.

Helsti kostur þessarar aðferðar er að hún sýnir á einfaldan hátt hvernig er hægt að byrja þar 

sem barnahópurinn er staddur. Hópurinn er hvattur til þátttöku og leiðbeint áfram lið fyrir lið, 

með því að framkvæma og upplifa og fá með því meiri skilning á náttúrufyrirbærum.  

Þessi aðferð felur í sér fjögur þrep og er ætlunin að börnin fari á milli þrepa á auðveldan 

og eðlilegan hátt. Í fyrsta þrepinu er ætlunin að kveikja áhuga þeirra til að halda áfram að öðru 

þrepi þar sem athygli þeirra og eftirtekt er vakin á því sem verið er að skoða í það og það 

skiptið. Þriðja þrepið byggist á reynslu og það fjórða á að deila upplifunum eða hvatningu 

innan hópsins.  

 
119 Cornell 1998:25 
120 Jón Guðmundsson 1992:22-23 
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Ef litið er nánar á þessi þrep þá er hægt að segja að án áhuga í fyrsta þrepinu sé erfitt að 

sjá fyrir sér að mikilvæg upplifun leiði til áframhaldandi vinnu. Áhugi er vakinn með leik í 

byrjun, börnin læra best í gegnum leikinn, hópurinn er hristur saman og línurnar eru lagðar 

fyrir framhaldið. Alls kyns spurninga- og eftirhermuleikir eru tilvaldir í fyrsta þrepi og má þar  

nefna sem dæmi vísbendingaspurningar um dýr. Í kjölfarið verður að fanga athygli barnanna 

því áhuginn einn dugar ekki til. Ef börnin ná ekki að skerpa athyglina þá reynist þeim erfitt að 

skynja það sem verið er að rannsaka. Með vakandi athygli verða þau meðvitaðri um það sem 

þau sjá, heyra, finna fyrir, lykta af og smám saman lengist sá tími sem athyglinni er haldið. 

Með athygli næst fram innri ró og einlægni hjá börnunum en upplifun dýpkar oft á tíðum 

meðvitundina. Kennarinn sest niður með hópnum í smá stund án þess að hreyfa sig, náttúran 

kyrrist og fuglar sem áður flugu um setjast og í kyrrðinni uppgötva þau saman eitthvað sem 

annars hefði farið fram hjá þeim. Náttúran er uppspretta fegurðar sem aðeins á eftir að 

uppgötva. Það er ekki úr vegi að kennarinn deilir upplifunum sínum með börnunum og segi 

þeim sögur um náttúruna sem gjarnan vekja hjá þeim innblástur og hvetja þau áfram. 

Kennarinn fær einnig hvatningu með því að sjá hvernig hópurinn bregst við flæðináminu. 

Aðalkostur aðferðarinnar er sá að hún hjálpar hópnum að skapa vettvang til að njóta, upplifa 

og eiga góða stund saman. Af því að flæðinám er byggt á mannlegu eðli er auðvelt að nota 

aðferðina hvar sem er, hvort sem er innanhúss eða utan.121 

Til að börn fái að kynnast mismunandi veðurfari er umræða um það einn þáttur af 

mörgum og í því tilfelli er mikilvægt að vera með daglega veðurathugun. Það má jafnvel skrá 

niðurstöður myndrænt, þannig að hægt sé að fylgjast með alla vikuna. Kennarinn útbýr kort 

sem skiptist niður á vikudagana og börnin geta fært inn á ýmiss merki sem tákna sól, rigningu, 

vind eða snjókomu svo eitthvað sé nefnt. Um leið opnast umræðugrundvöllur fyrir hvernig 

skuli klæðast í mismunandi veðurfari. Til að gera börnin ábyrgari má velja einn veðurfræðing 

fyrir hvern dag og gáir hann til veðurs, merkir inn á kortið og kemur með tillögur um klæðnað 

barnanna í útiverunni. Það má nýta tækifærið og nota veðurkortið til að leggja inn daga, 

mánuði og ár, með því að hafa dagatal.122 

Börn á leikskólaaldri hafa gaman af því óvænta og leyndardómsfulla. Kennarinn getur 

örvað þessa eiginleika með því að útbúa fjársjóðskistu. Í hana má safna ýmsum gersemum úr 

náttúrunni, sem að öllu jöfnu verða ekki á vegi barnanna. Má þar nefna ígulker, alls kyns 

 
121 Cornell 1989:15-47 
122 Aðalheiður Valdimarsdóttir o.fl. 1992:13 
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skrautlega steina og kuðunga, hnetur, kórala, köngla og fjaðrir. Ekki er úr vegi að segja sögur 

um leið og kennarinn sýnir börnunum það sem fjársjóðskistan hefur að geyma.123 

Í mörgum leikskólum hefur hluti af náttúrunni verið færður inn og þar útbúinn 

náttúrukrókur. Þar geta börnin haldið áfram athugunum og þróað leik með því sem náttúran 

hefur upp á að bjóða. Kennarinn getur nýtt börnin til að safna hlutum í krókinn með því að 

fara út og tína steina, skeljar, köngla, strá og ýmislegt sem skemmtilegt er að hafa í svona 

náttúrukrókum. Þar má einnig rækta alls kyns plöntur sem börnin hugsa um, sá 

ávaxtasteinum, baunum eða fræjum og fylgjast með þeim breytingum sem verða með tíð og 

tíma. Ýmsar bækur sem tengjast náttúru og umhverfi eru þarfaþing í náttúrukróknum sem og 

tæki til tilrauna og ekki er verra að hafa þar dýr, s.s. fiska sem börnin geta hugsað um. Allt er 

þetta hluti af því að auka umhverfisvitund og samkennd og heyrir undir 

umhverfismenntina.124 

7. Lokaorð 

Það má vera lýðum ljóst að grettistaki hefur nú þegar verið lyft í umhverfismálum. Sífellt 

fleiri aðilar leggjast á sveif með náttúruverndarsinnum sem rutt hafa brautina og vonandi 

hefur tekist að vekja heimsbyggðina af dvala. En betur má ef duga skal svo komandi 

kynslóðir þurfi ekki að súpa seyðið af verkum forfeðranna frekar en orðið er. Fólk verður 

stöðugt að halda vöku sinni og vera meðvitað um afleiðingar gerða sinna. Besta leiðin til 

árangurs er að virkja börnin sem hafa ómótað viðhorf og eru ekki föst í klafa vanans eins og 

margir fullorðnir. Hér reynir virkilega á skólakerfið og ekki síst á leikskólana og kennarana 

sem þar starfa. Því miður er ekki til nein heildstæð kennslustefna í umhverfismálum þó svo að 

margir hafi lagt gjörva hönd á plóg við að vinna þessum málum framgang. Aðstæður í 

leikskólum landsins eru ákaflega mismunandi og að sjálfsögðu liggja margar leiðir að þessu 

marki. Það gerði þó gæfumuninn ef umhverfismennt væri sett með beinum og óyggjandi hætti 

inn í námskrána svo sami grunnur sé lagður til grundvallar um land allt. 

Það má því ljóst vera að umhverfismennt er mikilvægur þáttur í starfi hvers leikskóla. Til 

að geta unnið markvisst með hana verða kennarar að gera sér grein fyrir mikilvægi upplifunar 

og þess að börn læra af því að fá að skoða og rannsaka. Ef vel á að takast til þarf stöðugt að 

vera með augun opin fyrir því margbreytilega sem umhverfið hefur upp á að bjóða. Börnin 

eru frjálsari úti í náttúrunni en innan veggja skólans og eru jafnan tilbúin til að rannsaka það 
 
123 Humphryes 2000:16 
124 Wilson 1995:9 



41

sem fyrir augu ber. Ég tel að með markvissu starfi sé hægt að gera börn meðvituð um 

umhverfi sitt og náttúru. Börnin þurfa að finna að þau séu örugg og hafi tækifæri til að upplifa 

með öðrum það sem þau skynja í umhverfinu. Þannig getur reynslan af upplifuninni lifað 

lengi í huga þeirra og hjálpað þeim að bera umhyggju fyrir umhverfi sínu. Því er auðvelt að 

vekja börnin til umhugsunar um hvernig samskiptum við umhverfið og þær lífverur sem á 

vegi þeirra verða sé best háttað. Í dag er mikilvægt að börn tengist náttúrunni, þar sem 

aðgengi þeirra að óspilltri náttúru fer þverrandi með auknum umsvifum mannanna. Það er 

nauðsynlegt að ala börn upp á þann hátt að þau kunni að meta það sem náttúra og umhverfi 

hafa upp á að bjóða. Þau verða síðar að takast á við þau vandamál sem upp kunna að koma í 

umhverfinu. Þekking og virðing eykur líkurnar á að þau velji skynsama niðurstöðu og leysi 

aðsteðjandi úrlausnarefni á ábyrgan hátt og hafi langtíma hag að leiðarljósi frekar en að láta 

glepjast af skjótfengnum skammtíma hagsmunum. Þau læra að vera gagnrýnin á framkvæmdir 

mannsins í umhverfinu og meiri líkur eru á því að þau verði virkir þátttakendur í þeirri 

ákvarðanatöku. Það er því mikið í húfi að mínu mati að vel takist til með náttúruuppeldi 

einstaklingana. 
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