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                                              Ágrip 

  

Viðfangsefni þessa verkefnis var að svara spurningunni á hvaða hátt læra 

leikskólabörn best um náttúruna? Skoðaðar voru ýmsar heimildir t.d. 

þróunarverkefni, rannsóknir og handbækur um útikennslu. Einnig voru greinar um 

útkennslu og útiveru barna skoðaðar eins heimasíður um útikennslu. 

     Þegar á leið komu fram ýmsir þættir sem höfundi fannst skipta máli hvað 

varðar tilhögun útikennslu. Þættir eins og aðgengi að náttúru og rannsóknir um 

þroska barna sem leika í náttúrulegu umhverfi. 

     Byrjað var að skýra út hvað útikennsla er og hvernig hún er notuð í leikskólum. 

Aðeins var litið á græna leikskóla og möguleg áhrif  þeirra á útikennslu. Aðgengi 

að náttúru var skoðað og hvernig hægt væri að nota næsta græna svæði ef ekki 

væri hægt að fara út í óspillta náttúruna. Vitnað er til nokkurra innlendra 

rannsókna um áhrif náttúru á leik barna og þróunarverkefna og rannsókna erlendra 

fræðimanna. Að lokum var farið yfir hlutverk kennarans í útikennslu, börnin, 

kennsluaðferðir og fræðimenn sem hafa sérhæft sig í útikennslu og síðan og ekki 

síst samspil barna og kennara í útikennslu. 
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1. Inngangur 

 

 Það er mikill misskilningur sem margir eru haldnir að börn á leikskóla læri ekki 

meðan þau eru þar. Börn á leikskólaaldri læra nefnilega í leikskóla, þau læra í 

gegnum leik og geta ef vel er haldið á spöðunum mjög margt. Þau læra t.d. 

félagslega hegðun, sjálfshjálp, stærðfræði og tungumálið sitt. Þau læra líka 

ýmislegt um dýrin og umhverfi sitt. Það læra þau bæði inni sem úti. Börnum á 

leikskólaaldri finnst gaman að leika sér úti og því er auðvelt að fá þau með í ferðir 

út fyrir skólann. Börn hafa nefnilega mikla þörf fyrir að uppgötva umhverfi sitt.          

     Misjafnt er hvaða merking er lögð í hugtök og hvað þau merkja fyrir hvern og 

einn. Hér er hugtakið útikennsla notað um alla kennslu utan dyra, hvort sem er 

kennsla inn á skólalóð eða utan hennar. Vettvangsferðir eru ferðir sem farið er út 

fyrir skólalóð og getur einnig átt við þegar farið er að skoða t.d söfn og fyrirtæki. 

Náttúruupplifun er öll sú upplifun sem einstaklingurinn verður fyrir í náttúrunni 

hvort sem hún er góð eða slæm. Hugtakið grænir leikskólar er hér notað um 

leikskóla sem leggja stund á endurvinnslu og náttúruvernd sem leiðir af sér þá 

þörf að vilja skoða umhverfið og njóta þess. En náttúruleikskólar er hugtak sem 

mikið er notað í Noregi og merkir leikskóli sem stundar útkennslu og virkjar 

börnin í upplifun af náttúrunni.      

     Heimildir eru fengnar úr rannsóknum, þróunarverkefnum, heimasíðum 

leikskóla, greinum um útikennslu og náttúruupplifun og bókum um útikennslu og 

umhverfismennt sem virtir fræðimenn á sviði útikennslu hafa skrifað. 

     Markmiðið hér er að ræða spurninguna, „Á hvaða hátt læra börn best um 

náttúruna í útikennslu?”. Hér er ætlunin að færa rök fyrir því að börn læri best um 

náttúru og umhverfi með því að fá að njóta hennar í leik, þar sem kennarinn er 

þeim til aðstoðar og drífur þau áfram þegar þau þurfa á því að halda.   

     Til þess að fá svar við þessari spurningu verður að taka tillit til þátta sem koma 

fram hér á eftir. Þeir eru hugtakið útkennsla, bæði útkennslu almennt og útkennslu 

í leikskóla og möguleg áhrif grænna leikskóla á útileik. Færð verða rök fyrir því 

að umhverfi hafi áhrif á þroska barna á leikskólaaldri. Viðraðar verða kenningar 

um kennsluaðferðir við útkennslu, hlutverk kennarans og samskipti barna og 

kennara. Að lokum verður meginmál dregið saman í niðurstöður um „á hvaða hátt  
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börn læra best um náttúruna í útikennslu?”. 
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                                                2. Útikennsla 

  

Hér verður gerð grein fyrir því hvað útkennsla er í sinni víðustu merkingu og þá 

sérstaklega náttúrukennsla í leikskóla. 

 

 

2.1. Úr skólastofu og út 

Útikennsla eins og nafnið gefur til kynna er sú kennsla sem fer fram utan dyra t.d. 

inni á skólalóð, úti í náttúrunni eða jafnvel ferðir á söfn eða í fyrirtæki. Þegar 

útikennsla er rædd koma fram ýmsar hugmyndir, t.d. skólaútilegur, það að veiða 

fisk á sumrin með skólanum og endurvinnsla (Broda, Herbert W. 2007:5).             

Í rauninni er hægt að kenna hvaða fag sem er utan skólastofu allt frá tungumálum 

til stærðfræði, náttúrufræði og allt þar á milli, bæði með og án bóka. Þetta á við 

um öll skólastig, frá leikskóla upp í framhaldskóla. Þessi vinnuaðferð, að fara út 

fyrir veggi skólans og gefur börnunum færi á að nota öll skilningarvit sín               

(Nikolaisen Jordet, Arne.1998:24). Sérstaklega þegar verið er úti í náttúrunni er 

hægt að virkja öll skilningavit vel. Útikennsla gengur meðal annars út á 

náttúruupplifun og góð samskipti (Nikolaisen Jordet, Arne.1998:27). Skiptir því 

samskiptahlið útikennslu miklu máli í kennslunni. En samskipti eru grundvöllur 

þess að allir þátttakendur njóti þess sem verið er að gera. 

 

 

 2.2. Útikennsla í leikskóla  

Leikskólar  hafa að jafnaði lagt meiri áherslu á útikennslu í gegnum árin en 

grunnskólar enda kennsluaðferðir aðrar. 

 

 „Í  leikskóla ber að fræða börn um náttúruna, umhverfið og 

  verndun þess. Þetta má gera með því að ræða um dýr, plöntur, 

 árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni um náttúruna og fleira”.  

                                                (Aðalnámskrá leikskóla. 1999:26) 
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  Í leikskóla er lögð áhersla á leikinn, hvort sem er utan dyra eða innan. Leikurinn 

er helsta tjáningarform barnsins á leikskólaaldri þar sem barnið sýnir í leik það 

sem það hefur lært og vill læra (Aðalnámskrá leikskóla.1999:11). Því er útfærsla 

útikennslu með aðeins öðru sniði en samskonar kennsla í grunnskóla þar sem 

áhersla er ekki lögð á leikinn en frekar að börnin taki á móti því efni sem 

kennarinn hefur fram að færa. 

     Útikennsla í leikskóla er oft í formi vettvangsferða. Í vettvangsferðum er farið í 

ferðir bæði út í náttúruna og líka til að skoða söfn, fyrirtæki o.fl. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999:19-20) er fjallað um útiveru og sagt að mikilvægt sé fyrir börn að 

vera úti og komast í snertingu við náttúruna og efla þannig skilningarvitin.           

Á leikskólaaldri eru börn afar næm og því tilvalið að nota þetta næmi við 

útikennslu. Úti í náttúrunni fá börnin tækifæri að læra um umhverfi og fá að 

upplifa það, þá helst í gegnum leik (Nikolaisen Jordet, Arne.1998:22).               

Efling skynfæra barna á leikskóla aldri er mikilvægur þáttur í þroska þeirra sem 

einstaklinga. 

     Aftur á móti er misjafnt  hvort útikennsla er notuð markvisst í leikskólum hér á 

landi, hvort sem farið sé reglulega út fyrir skólann eða ákveðið markmið sé með 

kennslunni. Í Noregi hefur um árabil verið reknir „náttúruleikskólar” eins og þeir 

eru kallaðir við góðan orðstír. Dæmi um leikskóla sem leggja stund á útikennslu 

eru leikskólarnir Geitspranget sem er einkarekinn leikskóli í Stördal og 

leikskólinn Trolltangen sem er í bænum Halden. Í báðum þessum leikskólum er 

lögð áhersla á skógarferðir en það hugtak er mikið notað um útikennslu í Noregi. 

Þar eru skógarnir notaðir mikið til útkennslu. Í Trolltangen fer hver barnahópur í 

ferð einu sinni í viku hvernig sem viðrar en í Geitspranget er farið flesta daga í 

ferðir og ef börnin koma eftir kl. níu þá þurfa foreldrar að koma með þau út í 

skóginn (Trolltangen. 2008., Geitspranget. 2008).   

     Margir leikskólar hér á Íslandi hafa útkennslu sína markvissa og fara reglulega 

í ferðir vanalega einu sinni viku, dæmi um leikskóla sem fer reglulega í ferðir út 

fyrir leikskólann er Álfheimar á Selfossi. Hann hefur tekið norska leikskóla sér til 

fyrirmyndar  og fer í skógarferðir (Kristín Norðdahl. 2004:1).  

      Útikennsla fer einnig fram á skólalóð í svo kallaðri útiveru barna, sem fer fram 

á hverjum degi. Þar leika börnin sér með leikföng sem gerð eru af mönnum og 

einnig af náttúrulegum efnum eins og mold og sandi (Kristín Norðdahl. 2005:2).  



9 

 

Þessi tegund útikennslu er líka misjafnlega markviss eftir leikskólum og 

kennurum, en hér vilja þeir oft fría sig frá því að kenna og vera með börnunum í 

leik og grípa aðeins inn í þegar þess nauðsynlega þarf, svo sem ef einhver meiðir 

sig. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999:13) ber kennurum að fylgjast náið 

með leik barnanna og grípa inn í leik þeirra þegar þess þarf og þá á forsendum 

barnanna. Flestum börnum finnst gaman þegar kennarinn leikur með, sérstaklega 

yngstu börnunum. Einnig ber leikskólakennurum að fara með börnin út í náttúruna 

og leyfa þeim að upplifa hana (Aðalnámskrá leikskóla.1999:26). Það má því segja 

að aðalnámskrá kveði á um að leikskólakennarar eigi að kenna alla kennslu 

markvisst, þar á meðal útikennslu.  

      Í grein Kristínar Norðdahl (2005:2) Að leika og læra í náttúrunni kemur fram 

hvað okkur þyki mikilvægt að börn komist út að leika sér og séu í tengslum við 

náttúruna. En við sem fullorðin erum dvöldum langdvölum utandyra þegar við 

vorum börn. Þannig að okkur þykir það eðlilegt og gott að börn fái að vera úti 

(Kristín Norðdahl. 2005:2). Leikskólabörn eru mikið úti en oftast í manngerðu 

umhverfi þ.e. skólalóðum. Það er því mikilvægt að nota útikennsluna til að koma 

börnum í tengsl við náttúruna.  

 

 

2.3. Náttúrufræði og umhverfismennt í útikennslu  

Mikil uppsveifla hefur verið í þróun grænna leikskóla undanfarin ár. Með tilurð 

grænfánaleikskóla þar sem unnið er markvisst eftir markmiðum um endurvinnslu 

og náttúrvernd,  hafa þessir skólar, farið út í kennslu utan dyra vegna stefnu 

sinnar. Leikskólin Mánabrekka hefur endurvinnslu og náttúrvernd inn í  

 skólanámsskrá sinni og leggur stund á markvissa útkennslu í formi 

vettvangsferða sem eru farnar einu sinni í viku frá þriggja ára aldri (Mánabrekka. 

2008).  Leikskólinn Tjarnarsel (2002) á Reykjanesi vann að þróunarverkefni um 

vettvangsferðir árin 1997-1999 þar sem kenna átti börnum um nánasta umhverfi 

skólans. Einnig vann leikskólinn Álfheimar (2004) á Selfossi ásamt Kristínu 

Norðdahl, þróunarverkefni um áhrif skógarferða á börn. Allir þessir leikskólar 

hafa að markmiði sínu að kenna börnum um náttúruna (Tjarnarsel. 2002. Kristín 

Norðdahl. 2004). Er því upplifun barnsins meginforsenda vettvangsferða þessara 

leikskóla. 
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                                      3. Börnin og náttúran 

 

Börn á leikskólaaldri búa yfir mikilli þörf fyrir að kanna umhverfið hvort sem er 

innan eða utan dyra. Það að dvelja úti við gefur börnunum færi á að fylgjast með 

breytingum í náttúrunni (Tjarnarsel. 2002:12). Þau eru full af orku, jákvæð og 

athafnarsöm. Sá fullorðni kemur sterkt inn bæði sem leiðbeinandi og sá sem 

börnin leita til ef þau þurfa á aðstoð að halda.  

    Aðgengi að óspilltri náttúru hefur líklega aldrei skipt eins miklu máli og í dag. 

Lífshættir okkar hafa breyst mikið undanfarna áratugi, mun meiri innivera er og 

kyrrseta og það er lengra að sækja í óspillta náttúruna en áður var. Því skiptir það 

máli að geta fundið grænt svæði þar sem börn geta notið þess sem náttúran bíður 

upp á. 

 

 

 3.1. Aðgengi að náttúrunni 

 Aðgengi að náttúrunni hefur mikil áhrif á það hvort og hvenær barnið fær komst í 

návígi við hana. Randy White (2004:1) kemur inn á það í grein sinni Interaction 

with nature during middle years, að börn áður fyrr hefðu haft meiri möguleika á 

að vera úti í náttúrunni þar sem þau völdu sér oftast þann stað sem óspilltastur var 

fyrir leik sinn. Það hefur mikið breyst á síðari árum og börn fá í dag síður tækifæri 

til að leika sér í óspilltri náttúrunni. Það hefur áhrif á t.d. hreyfiþroska þeirra og 

virkjun skilningarvita.  

     Í útikennslu skiptir máli hvar skólinn er staðsettur og þá hvaða hlutar 

náttúrufræðinnar er best að kenna. Sé leikskólinn staðsettur við sjó er hann 

líklegur til að nota fjöruna og ef skóglendi er nálægt skólanum er hægt nýta sér 

það. Það er hægt að njóta náttúrunnar og umhverfisins hvar sem grænt svæði er að 

finna. Leikskólinn Álfheimar á Selfossi notar ræktaðan skóg sem er í göngufæri 

frá skólanum meðan leikskólinn Mánabrekka á Seltjarnarnesi er duglegur að nota 

sér fjörur bæjarins til útikennslu (Kristín Norðdalh. 2004, Kristín Nordahl. 2005, 

Mánabrekka. 2008). Aðgengi að náttúrunni er misjafnlega gott, sérstaklega í 

stærri bæjum. Því verða möguleikar til náttúruupplifunar minni. En það þarf ekki 

að koma í veg fyrir að ekki sé hægt að komast út í náttúruna. Er þá hægt að notast 
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við það sem er í umhverfinu, t.d. skólalóð eða næsta græna svæði en þau er 

yfirleitt hægt að finna í nálægð við leikskólann. Það er hægt að gera skólalóð 

„græna” með því að setja niður tré og plöntur sem hægt er að sjá úti í náttúrunni 

og hafa undirlendið á nokkrum stöðum á lóðinni erfiðara yfirferðar. Slík breyting 

hefur ekki bara áhrif á börnin sem nota skólalóðina heldur næsta nágrenni 

(Martin, Deborah. 1996:7). Náttúruleg skólalóð kemur auðvitað ekki í staðin fyrir 

óspillta náttúruna, en getur hjálpað til við að kynna börnum fyrir undrum 

náttúrunnar. 

     Börn nú til dags verja miklum hluta vökutíma síns í leikskóla og er því í miklu 

leyti í manngerðu umhverfi. Á leiksvæðum þeirra eru rólur, klifrugrindur og 

önnur tæki sem örva hreyfiþroska þeirra og jafnvel hafa leiksvæðin verið gerð 

mishæðótt til að örva gang (Kristín Norðdahl. 2005:2). Það þýðir þó ekki að það 

eitt að hafa góða skólalóð nægi eða sé eitthvað verr en óspillt náttúran (Kristín 

Norðdahl. 2005:2). Það sem skiptir máli er að það svæði sem fyrir hendi er sé nýtt 

sem best svo að börnin fái sem mest út úr uppgötvunum sínum í náttúrunni.  

 

 

3.2. Rannsóknir á þroska barna  

Þroski barna á leikskólaaldri tekur miklum breytingum eftir því sem þau eldast og 

hefur það að einhverju leyti áhrif á það hvernig þau upplifa náttúruna. Með 

auknum líkamsþroska eiga þau auðveldara með að hreyfa sig í umhverfi því sem 

þau eru í og jafnframt eykst líkamlegt úthald. Hvað andlegan þroska varðar eykst 

orðaforði og áhugi á umhverfinu jafnt og þétt. 

     Gerðar hafa verið rannsóknir á áhrifum náttúru á þroska barna og sýna þær að 

áhrif náttúrunnar á þroska barna eru umtalsverð. Kristín Norðdahl (2005:21-22) 

segir frá rannsóknum sem sænskur rannsóknarhópur gerði árið 1997, þar var 

athugað hvort gerð leiksvæðis hefði áhrif á líðan þeirra og þroska. Þroski þeirra 

var kannaður á nokkrum sviðum og var leikur þeirra athugaður. Voru tveir 

leikskóla athugaðir, annar með dæmigert borgarleiksvæði hinn með leiksvæði ríkt 

af náttúru og möguleikum. Niðurstöðurnar voru þær að börnin sem komust í meiri 

nálægð við náttúruna komu betur út í ýmsum þroskaþáttum en þau sem voru 

eingöngu í manngerðu umhverfi (Kristín Norðdahl. 2005:4). Svipaðar niðurstöður 

koma út úr norskri rannsókn sem Ingunn Fjörtoft (2004) gerði um áhrif 
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útivistarsvæða á þroska barna, þá sérstaklega hreyfiþroska.  Þessar rannsóknir 

sýndu að börn sem voru mikið í náttúrulegu umhverfi höfðu t.d. betri rúmskynjun 

en önnur börn (Fjörtoft, Ingunn. 2004:39). 

      Samkvæmt grein  Randy White (2007:2) Interation with nature during the 

middle years, kemur það fram þegar White vitnar almennt í rannsóknir um börn 

sem eru ofvirk og börn með hegðunarvandamál eigi auðveldar með að læra í úti 

náttúrunni einnig dregur úr hegðunarvandamálum sem þau eiga við. 

Rannsókn Kristínar Norðdahl (2004) segir: 

 

 „Í ljós kom að skógurinn væri ákjósanlegur vettvangur fyrir börnin til að   þjálfa 

hjá sér ýmiss konar færni og efla þannig sjálfstraustið. Áskoranirnar í skóginum 

væru margar og börnin dugleg, að takast á við þær.”  

                                                                                   (Kristín 5orðdalh. 2004:38)                                                                                                                     

 

Gott sjálfstraust skiptir miklu máli og hjálpar til við þróun þroska barna sem 

skiptir máli til framtíðar. 
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     4. Á hvaða hátt læra börn best um náttúruna í útikennslu?  

 

Ýmsar kenningar eru um það á hvaða hátt börn læra best um náttúruna eru það 

bæði uppeldisfræði og kenningar um náttúruupplifun. Hvernig sem því líður eru 

börn mjög áhugasöm um það sem verið er að skoða. Sú staðreynd að kennarinn 

viti ekki svarið við spurningum barnanna um náttúruna á það til að fæla þá frá því 

að fara með barnið út í náttúruna (Nyhus Braute, Jorunn. 1994:21). Það ber vott 

um góðan kennara að geta viðurkennt að hann viti ekki svarið við spurningunni 

sem barnið spyr. 

 

 

4.2. Fræðimenn um útikennslu 

Það hafa ýmsir fræðimenn skrifað um útikennslu og náttúruupplifun. Þar á meðal  

Joseph Cornell sem hefur helgað líf sitt kennslu utan dyra þá sérstaklega kennslu á 

náttúruupplifun. Eftir hann liggja bækur um útikennslu og hvernig á að njóta 

náttúrunnar og kenna börnum sem fullorðnum að njóta hennar. Arne Nikolaisen 

Jordet (1998)  skrifaði bókina 5ærmiljöet som klassrom sem fjallar um útikennslu, 

hvernig má nota hana við alla skólakennslu. Nikolaisen Jordet skrifar fyrir öll 

skólastig meðan Cornell skrifar bæði fyrir börn og fullorðna, þó að hann beini 

athygli sinni mest að börnum saman ber bók hans Sharing nature with children 

(1998). Leikskólum hér á landi ber að fara eftir aðalnámskrá leikskóla þegar unnið 

er með leikskólabörn og það sama gildir um grunnskólann.     

     Í bók Grimeland (1982) Lek og læring i naturen kemur það fram að hægt sé að 

kenna ýmsa þætti sem snúa að náttúru í samverustundum inni í leikskóla svo sem 

árstíðir og hvað tilheyrir hverri árstíð, mæla hita og skoða veðurlag.                        

Í vettvangsferðum má spyrja börnin spurninga um það sem þau sjá og kenna þeim 

áttirnar í leiðinni (Grimeland, Gisle. 1982:24-25). 

 

4.1. Kennsluaðferðir 

 Aðferðir við útikennslu eru breytilegar svo og túlkun kennara á þeim. Það fer 

eftir þeim uppeldiskenningum sem notaðar eru í hverjum skóla hvernig kennarar 
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útfæra útikennslu, einnig kemur þar inn áhugi kennarans. Þeir fræðimenn í 

uppeldisfræðum sem helst er stuðst við í dag hér á landi eru Dewey, Piaget, 

Montisori og Vygotsky. 

     Hugmyndafræði Piaget og Vygotsky þykir henta vel varðandi útikennslu. 

Kenning Piaget var að barnið lærði af samskiptum sínum við umhverfið, af því  

sem það væri að gera hverju sinni (Garhart Mooney, Carol. 2000:61-62). 

Vygotsky lagði áherslu á samskipti barna að þau lærðu þannig best og að 

félagsfærni og vitsmunagreind héldust í hendur (Garhart Mooney, Carol. 

2000:82). Kenning Dewey má segja í einni setningu: 

 

 „Learning by doing”. 

                    (Geahart Mooney, Carol. 2000:4) 

 

Leikskólar og grunnskólar í dag nota bæði meðvitað og ómeðvitað kenningar 

þeirra. Er til dæmis samskiptakenning Vygosky oft notuð til að sýna fram á 

hvernig samskiptum barna er háttað þegar þau eru stödd út í náttúrunni.  

      Joseph Cornell notar leiki til þess að fá nemendur sína með sér í flæði sem 

hann vill að nemendur sínir læri svo þeir nái að njóta og komast í tengl við 

náttúruna (Cornell, Joseph. 1989:18). Flæði er kennsluaðferð sem byggist á 

fjórum þáttum. Þeir eru:  

                                         

                                          „1. Awaken enthusiasm 

          2. Focus attention 

                                           3. Direct experience 

                                           4. Share inspiration”. 

                                                 (Cornell, Joseph. 1989:18) 

 

Hver þáttur tekur við af öðrum. Nemandinn byrjar á að læra fyrsta þátt og síðan 

koll af  kolli þar til allir fjórir þættirnir hafa verið lærðir. Kennarinn segir 

nemendunum sögur sem eiga að hjálpa þeim að læra þessa aðferð. Cornell telur að 

aldur skipti ekki máli heldur áhugi og telur að allir geti lært flæði.  

     Hugmyndafræði leikskólans Trolltangen er að þegar farið er í skógarferðir er 

búið að ákveða fyrirfram markmið ferðarinnar af kennurum; börn og kennarar 
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ræða saman um það sem á að gera áður en lagt er af stað. Stundum breytist 

skipulagið þegar komið er á staðinn og þá er spilað út frá því. (Trolltangen. 2008). 

Leikskólinn er fyrir börnin og þau eru í fyrirrúmi. Kennararnir aðlaga sig að 

þörfum þeirra en koma sínum áherslum fram á sama tíma. Breskir leikskólar sem 

stunda útikennslu nota skólalóðina talsvert enda oft langt í næsta græna svæði og 

skiptir þá skipulagning miklu máli. Breskir skólar hafa margir hverjir farið út í 

það að gera skólalóðir grænni með t.d.  matjurtagörðum og kenna börnunum um 

jurtir og þau dýr sem koma fram þegar búið er að planta niður trjám og blómum 

(Martin, Deborah. 1996:12-19). Í grein í Guardian (2006) segir frá leikskóla í 

Bretlandi sem er útileikskóli sá fyrsti sinnar tegundar þar í landi. Í þessum  

leikskóla eru börnin úti allan daginn í hvaða veðri sem er. Lögð er áhersla á 

frjálsan leik, garðrækt og að læra á náttúruna. Leikskólinn heitir Secret Garden og 

er í Skotlandi. Stofnandi þessa leikskóla er kennari sem fannst mál til komið að 

færa kennsluna út þar sem hún sá að börnin lærðu vel og jafnvel betur úti en inni 

(Carrell, Serverin. 2006). Þessi skóli er þó ekki dæmigerður fyrir skóla í Bretlandi, 

og er hugmyndafræðin komin frá Noregi. Kennsluaðferðir eru þó mun stýrðari en 

í norskum skólum. 

     Aðferðir við útikennslu takmarkast ekki aðeins við þær kenningar sem til eru 

um kennslu ungra barna heldur líka við þá menningu sem er á hverju svæði fyrir 

sig. Það sem hentar hér á Íslandi hentar kannski ekki annarsstaðar. 

 

 

 

4.3. Börnin  

Börn eru full af orku og forvitin um umhverfið. Þessi þörf  er þó mismikil og þarf 

stundum að hjálpa þeim af stað í upphafi. Þá geta þau orðið óörugg í ókunnu 

umhverfi og er því gott að heimsækja sama stað mörgum sinnum, einnig er gott að 

skapa sem mesta ró í ferðum út í náttúruna (Grimeland, Gisle.1982: 20 -21). Þetta 

á sérstaklega við um yngstu börnin en það er líklegra að þau sé að öllu leyti 

viðkvæmari fyrir breytingum. Það er best að fara í styttri ferðir með þau til að 

byrja með. 

     Leikur barna er oft afar fjölbreyttur og verður fjölbreyttari og meira skapandi 

þegar komið er út í náttúruna og mikil samskipti á milli barnanna og hreyfing 
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mikil (Kritsín Norðdahl. 2004:15). Börn á þessum aldri eru afar fróðleiksfús.    

Þau eru hrifin af því að heyra dýra og plöntunöfn þulin upp og nöfn á öllu því sem 

finnst í náttúrunni. Þau spyrja því mikið um allt sem þau sjá í náttúrunni (Nyhus 

Braute, Jorunn. 1994:19). Þau eiga það þó til að gleyma fljótt og er því mikilvægt 

að endurtaka aftur og aftur. Börnum á leikskólaaldri leiðist ekki endurtekning og 

þegar þau hafa náð því sem verið er að læra um er hægt að snúa sér að næsta 

verkefni. 

     Leikur barna er að mörgu leyti öðruvísi úti í náttúrunni en þegar þau leika sér 

inni eða á sérstökum leiksvæðum. Kennararnir stýra leiknum minna og örvun frá 

umhverfinu er meiri (Nyhus Braute, Jorunn. 1994:46-47). Leikefni er annað sem 

veldur því  leikurinn breytist og kennararnir líta á hann öðrum augum og fara til 

hliðar en fylgjast þó vel með. Nikolaisen Jordet (1998) fjallar um leikinn í bók 

sinni 5ærmiljöet som klassrom hversu miklvægur hann er þroska barnsins t.d. 

félags og vitsmunaþroska. Máltaka barna og hvernig þau hugsa þróast mikið á 

leikskólaárunum (Nikolaisen Jordet. 1998:69). Þessi áðurnefndu atriði skipta 

sköpum í þróun leiks barna bæði hins frjálsa leiks og þess stýrða. 

       Nota má leiki til að gera börnin meðvitaðri um umhverfið. Leikir sem 

Cornell, J (1998) setur fram í bók sinni Sharing nature with children geta komið 

að gagni að einhverju leiti. Leikir eins og „Hvaða dýr er ég” og  „Fugl á grein” 

(Cornell.Joseph. 1998:75 og 118).  Þess skal geta þess að þeir eru gerðir fyrir 

bandaríska náttúru og eiga því ekki alltaf við. Leikir í bók Cornell eru stýrðir 

leikir þar sem ákveðnar reglur eru til staðar. 

 Cornell einblínir á upplifun barnsins. Hans aðalmarkmið er að barnið njóti 

náttúrunar og læri í leið um það sem gerist í náttúrunni. 

 

 

4.4. Hlutverk kennara 

Staða leikskólakennarans skiptir máli þegar kenna á leikskólabörnum á umhverfi 

sitt og náttúruna. Það eru þeir sem leiða börnin áfram hvort sem það er gert með 

beinni kennslu eða ekki. 

     Áhugahvöt kennarans skiptir miklu máli hvað varðar að vekja áhuga barnanna 

á umhverfinu. Það skiptir máli að kennarinn sé virkur þátttakandi og sé 

meðvitaður um álit sitt  t.d. á veðrinu því neikvæðni hans smitar út frá sér til 
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barnanna. Einnig þarf kennarinn að geta sýnt einlægan áhuga á umhverfinu og 

smita þessum áhuga sínum til barnanna (Tjarnarsel. 2002:12). Börn eru fljót að 

skynja það ef kennarinn er áhugalaus um það sem er verið að skoða eða því sem 

þeim finnst áhugavert. Það er einnig mikilvægt að kennarinn þekki umhverfi það 

sem verið er að kanna að einhverju leyti.  

Umræður um það sem gerist í útikennslu skipta máli og á kennarinn að halda þeim 

uppi  með opnum spurningum til að vekja frekari áhuga barnanna (Tjarnarsel. 

2002:14). Í bók leikskólans Tjarnarsels er fjallað um hlutverk  kennarans í 

vettvangsferðum og sagt að hlutverk kennarans sé tvíþætt annars vegar að 

kennarinn sé virkur þátttakandi og hann sé meðvitaður um að áhrif þau sem hann 

hefur á börnin séu góð. Leikskólakennarinn þarf  líka að vera tilbúinn að grípa þau 

tækifæri sem koma upp og nota þau vel (Tjarnarsel. 2002:12).  

     Á leikskólanum Álfheimum á Selfossi er farið í skógarferðir einu sinni í viku 

og er hlutverk kennarans að vera til staðar fyrir börnin og vekja með þeim áhuga á 

umhverfinu. Þeir eiga ekki að stjórna en vera þess í stað þátttakendur líkt og 

börnin (Kristín Norðdahl. 2004:19). Í skógarferðum í  leikskólanum Álfheimum 

eiga leikskólakennarar að kenna börnunum hvernig á að ganga vel um náttúruna 

og hversvegna og sögðust leikskólakennarar vera duglegir að benda börnunum á 

eitt og annað sem væri að finna í náttúrunni (Kristín Norðdahl. 2004:19).      

Joseph Cornell segir í bók sinni Sharing nature with children, að best sé að kenna 

minna en deila frekar þeim tilfinningum sem bærast innra með 

leikskólakennaranum, taka vel eftir því sem börnin segja og gera, sýna barninu 

alla þá á athygli sem það þarf og sýna áhuga sinn, því börnin taka eftir því ef 

leikskólakennarinn er ekki með á nótunum (Cornell, Joseph. 1998:11-14).  Börn 

taka fljótt eftir því ef hugur kennarans er annarstaðar og hann hefur lítinn áhuga á 

því sem þau eru að gera.             

     Í byrjun getur kennarinn verið óöruggur um hvernig á að koma þeirri orku sem  

börnin hafa í þann farveg að þau geti notið náttúrunnar og lært af henni. En með 

tíð og tíma lærir kennarinn að nota þá tækni sem hentar í náttúrukennslu utandyra 

(Cornell, Joseph. 1989: 15). Það skiptir máli að láta ekki bugast heldur halda 

áfram því með reynslu verður leikskólakennarinn betri í að hjálpa og kenna 

börnunum. 
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4.5. Samspil barna og barna og kennara 

Góð samskipti eru grundvöllur þess að góð kennsla fari fram hvernig sem hún er 

framkvæmd. Á það við um börn og þeirra samskipti og samskipti kennara og 

barna. Samskiptakenning Vygotsky kemur sterkt inn á samskipti inni í 

barnahópnum og samskipti þau sem barnið á við kennarann (Garhart Mooney. 

2000:85). 

 

 „Vygosky taldi að félags  og persónuleg reynsla héldust í hendur”. 

                                                          (Garhart Mooney. 2000:84)  

 

Allt hefur áhrif á barnið, umhverfi, félagar, fjölskyldan og kennarar. 

      Á leikskólanum Tjarnarseli er lögð áhersla á börnin séu í hópi með jafningjum 

sínum að aldri og getu. Það er gert til að barnið getið notið sín á eigin forsendum í 

jafningahópnum. Þá er líka auðveldara að koma í veg fyrir að krefjandi 

einstaklingur steli senunni frá hinum börnunum (Tjarnarsel. 2002:15). Kennarar á 

Tjarnarseli telja einnig að mikil og góð vinátta skapist á milli barnanna þegar 

jafningahópar eru notaðir í vettvangsferðum (Tjarnarsel. 2002:16).  

Kennarar á leikskólanum Álfheimum nefndu það í niðurstöðum 

þróunarverkefnisins um skógarferðir að samskipti barna í millum hafi verið mjög 

góð og samkennd mikil, þau eru dugleg að leika sér saman og hann blómstrar út 

frá góðum samskiptum (Kristín Norðdahl. 2005:7). Það vakti líka athygli 

leikskólakennara að börnum sem áttu í erfiðleikum með samskipti gekk mun betur 

að vinna með þau út í skógi, sem hafði góð áhrif á þau (Kristín Norðdalh. 2005:7). 

Börn með hegðunarvandamál eiga það skilið að geta einhverstaðar látið ljós sitt 

skína og sýnt styrkleika sína sem eru ekki alltaf augljósir. Barn sem getur sýnt 

styrkleika sína upplifir á endanum betra sjálfstraust, barnið veit að það getur gert 

svo margt. 

      Samskipti kennara og barns skiptir miklu máli svo upplifun beggja aðila geti 

verið sem mest og best. Börn takast á og sjá möguleikana í náttúrunni á annan  

hátt en sá fullorðni (Nyhus Braute, Jorunn. 1994:22). Því þarf kennarinn að geta 

sett sig í spor barnsins svo báðir aðilar fái það út úr náttúru upplifuninni.  

      Nemendur eiga að vera virkir og skapandi á eigin forsendum og kennarar eiga 

gera nemendum kleift að geta það. Vinnuaðferðir geta því breyst frá því hvernig 
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kennt er inni. Samvinna nemenda er mikilvæg í leit þeirra að svörum (Hebæk, 

Marit. 2001:61).  Í útkennslu er það ætlunin að nemendurnir fá tækifæri til að vera 

skapandi og njóta þess sem verið er að gera í ríkari mæli. 
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                              5. Samantekt og niðurstöður 

 

Á hvaða hátt læra börn í leikskóla best um náttúruna? var spurningin sem lagt var 

upp með hér í byrjun og leitast er við að svara.  

     Samkvæmt þeim rannsóknum og dæmum úr þróunarstarfi sem könnuð voru 

við gerð þessa verkefnis má lesa að útikennsla og náttúruupplifun haldast í hendur 

og náttúruupplifunin sé mikilvæg forsenda náms. Aðgengi að náttúru eða grænu 

svæði skiptir því verulegu máli og hefur áhrif á útikennslu í tengslum við 

náttúrukennslu og náttúruupplifun. 

      Þroski barna sem fá tækifæri til að leika sér í náttúrulegu umhverfi virðist 

samkvæmt heimildum vera að mörgu leyti meiri en annarra barna og styðja 

rannsóknir það. Þroskaþættir eins og rýmisgreind og hreyfiþroski koma betur út 

hjá börnum sem fá að leika sér í náttúrulegu umhverfi samkvæmt rannsókn 

Fjörtoft (2004:39). Einnig eflir leikur og nám úti náttúrunni félags og 

vitsmunaþroska barna (Nikolaisen Jordet, Arne. 1998:69). Það má segja að 

tengslin við náttúruna hafi veruleg áhrif á þroska barna. 

    Börn á leikskólaaldri læra best í gegnum leik ekki síst hinn frjálsa leik.           

Stýrður leikur er líka aðferð til að kenna börnum og leiðbeina við náttúruupplifun. 

Í gegnum leikinn læra börnin það sem kennarinn er að kenna þeim bæði á beinan 

hátt með stýrðum leik, samanber leiki sem Cornell (1998) setur upp í bók sinni  

Sharing nature with children og frjálsum leik þar sem kennarinn tekur þátt en er 

ekki stjórnandi en frekar til aðstoðar börnunum (Nyhus Braute, Jorunn. 1994:46-

47 og Tjarnarsel. 2002:12). Heimildir leggja mismikla áherslu á frjálsan leik og 

stýrðan. Hér verður ekki gert upp á milli þessara tveggja leikgerða; báðar eiga rétt 

á sér.  

     Hlutverk kennara er mikilvægt því  börnin líta upp til hans/hennar og  það er 

kennarinn sem örvar og vekur eftirtekt á einhverju í náttúrunni, geislar e.t.v. af 

áhuga og svarar spurningum barnanna.  Cornell telur að best sé að kenna minna en 

deila frekar tilfinningum með börnunum. Svipaða sögu er að segja frá 

leikskólanum Tjarnarseli og Álfheimum en þeir telja að kennarinn eigi að vera til 

staðar fyrir börnin og vekja áhuga þeirra. Samskipti barna og samskipti barna og 

kennara skipta  miklu máli við útinám og eru líklega megin forsenda þess að allir 

njóti sín. Samskipti verða oft betri og vinátta milli barna innilegri, félagsfærni 



21 

 

eykst og samstarf þróast.  

      Fræðin sem stuðst er við setja upplifun barnsins í brennidepil og kennarinn á 

að sjá til þess að barnið fá að njóta hennar á sinn hátt einnig til náms og skilnings 

þar sem tækifæri gefast og spurningar vakna. 
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                                             6. Lokaorð 

 

Hér hefur verið gerð grein fyrir því hvernig börn á leikskólaaldri læra best í 

útikennslu. Farið var í gegnum hvaðan þeir straumar sem við notum í okkar 

útikennslu koma og þróunarverkefni sem geta komið að notum við gerð 

útikennslu verkáætlunar fyrr leikskóla sem hafa áhuga á að taka útikennslu föstum 

tökum.   

     Það skín í gegn sú gleði sem börnin finna þegar þau eru úti náttúrunni þegar 

lesnar eru heimildir um útkennslu sem erfitt er að setja í orð í verkefni eins og 

þessu 
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