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Ágrip  

Í dag komast börn í minni snertingu við náttúruna vegna breytinga í samfélaginu og færri 

tækifæra. Hætt er við að þau missi af ákveðnum þroskatækifærum vegna þessa. 

  Í þessari ritgerð er leitast við að svara því hvaða áhrif náttúrulegt umhverfi getur 

haft á þroska barna og á frjálsan leik þeirra. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er frjáls leikur barna 

skilgreindur og hvaða þroskatækifæri slíkur leikur býður upp á. Í seinni hluta hennar verða 

athuguð þau tækifæri sem náttúrulegt umhverfi gefur til þroska og leiks. 

 Upplýsingum úr fjölda rannsókna um tengsl náttúrulegs umhverfis og þroska barna 

og leiks var aflað við gerð þessarar ritgerðar. Helstu niðurstöður eru að náttúrulegt 

umhverfi hefur hvetjandi áhrif á leik barna, þau sýna meiri fjölbreytni í leik sínum, þau 

leika sér lengur og minna er um aðgerðarleysi. Einnig hefur náttúrulegt umhverfi jákvæð 

áhrif á þroska þeirra varðandi hreyfingu og líkamlegt heilbrigði, félagsþroska, athygli og 

sjálfstjórn, andlega vellíðan, samkennd og umhverfisvitund. 
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Formáli 

Ég hef alltaf verið hrifin af náttúrunni og leitaði mikið í hana þegar ég var yngri. Ég man 

eftir því að hafa fengið að leika mér allt frá fimm ára aldri nánast óhindrað úti án eftirlits 

með systkinum mínum og vinum í Mosfellsbænum þar sem ég ólst upp. Þá var hann 

reyndar kallaður Mosfellssveit því byggðin var ekki stór. Stutt var fyrir okkur að fara niður í 

fjöru, út í móa og jafnvel upp á Úlfarsfellið. Við þekktum hvern krók og kima, höfðum 

vaðið flestar ár, hlaupið yfir Leirurnar á lágfjöru og áttum okkar leynistaði í skjólgóðum 

lautum umkringdum smáhríslum. Við eltum köngulær í von um að þær vísuðu okkur á 

berjamó, við klifum vænleg tré sem urðu á vegi okkar og einstaka sinnum römbuðum við á 

vængbrotna smáfugla sem við sáum okkur tilneydd til að aflífa.  

 Það var vinsæll leikur hjá okkur að þykjast vera órafjarri frá mannabyggð og 

ímynda okkur að við þyrftum að komast af í náttúrunni. Við útbjuggum skjól og spáðum í 

hvað við gætum borðað. Þar af leiðandi hef ég smakkað fífla, brennisóley, hundasúru, 

mold og ýmisskonar trjábörk og strá svo eitthvað sé nefnt. Enn þann dag í dag tíni ég 

krónublöðin af brennisóleyjum og borða því mér líkar bragðið. Öll Mosfellssveitin var 

okkar leikvöllur og að kvöldi komum við oft haugskítug heim til áhyggjufullra foreldra. 

Mamma nefndi það síðar meir að hún hefði oft verið dauðhrædd um okkur.  

 Í minningunni vorum við alltaf úti. Ég hef fylgst með því í áranna rás með mikilli 

eftirsjá hvernig umhverfið sem við lékum okkur í sem börn hefur farið undir þétta byggð. 

Ég horfi oft í kringum mig úti á góðum dögum og furða mig á því af hverju ég sjái ekki börn 

að leik. Stundum er nýfallinn snjór, sem að mínu mati væri tilvalinn í snjókarlagerð eða 

snjóboltakast, óhreyfður svo dögum skiptir og stundum alveg þar til hann bráðnar.  

 Þessar æskuminningar og tilfinningar til náttúrunnar höfðu mikil áhrif á hvað ég 

valdi að skrifa um í lokaverkefni mínu. Það er mér mikilvægt að börn læri að meta 

náttúruna og í framhaldi af því virði hana og vilji vernda. 

 Ég vil þakka föður mínum fyrir yfirlestur á ritgerðinni og móður minni fyrir að 

nenna að ræða um allt það sem snerti nám mitt. Einnig vil ég þakka barnsföður mínum 

fyrir öll þau liðlegheit sem hann sýndi meðan á náminu stóð og ég þurfti frið til þess að 

læra. 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

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

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 
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sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Akranes, 9. Maí 2017 

 

  
           Hlín Pálsdóttir
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1 Inngangur  

Eldri kynslóðir hafa haft orð á að börn í dag leiki sér ekki úti á sama hátt og tíðkaðist þegar 

þær voru yngri (Burdette og Whitaker, 2005, bls. 46; Clements, 2004, bls. 72-74; Dowdell, 

Gray og Malone, 2011). Frjáls leikur barna hefur minnkað og þar eiga breytingar sem átt 

hafa sér stað í samfélaginu stóran hlut að máli. 

 Fyrrgreindar rannsóknir benda til að börn leiki sér minna úti en áður og því mætti 

ætla að þau komist í minni snertingu við náttúruna og hafi færri tækifæri til að leika sér 

þar frjálst. Þróun byggða hefur takmarkað aðgengi barna að náttúrulegu umhverfi 

(Dowdell o.fl., 2011). Skipulögð starfsemi, svo sem tómstundir eftir skóla, hefur orðið til 

þess að börn hafa minni lausan tíma en áður tíðkaðist og þar af leiðandi leika þau sér 

minna úti (Burdette og Whitaker, 2005). Í rannsókn sem Clements (2004) gerði var 

athugað hvernig börn í Bandaríkjunum leika sér úti samanborið við fyrri kynslóðir og 

kemur þar fram að sjónvarp og tölvuleikir séu þar stærstu áhrifaþættir þess að börn fari 

ekki út í dag.  

 Ég horfi til minnar eigin æsku og þess sem ég hafði tækifæri til að upplifa og velti 

því fyrir mér hvort þau missi ekki af ákveðnum þroskatækifærum. Einnig velti ég því fyrir 

mér hvort skólar, þar sem börn eyða oft mestum hluta dagsins, séu ekki sá vettvangur þar 

sem börn gætu kynnst náttúrunni betur, til dæmis með reglubundnum og tíðum 

vettvangsferðum. Rannsóknarspurningar mínar eru þessar, „Hvernig hefur náttúrulegt 

umhverfi áhrif á frjálsan leik barna?“ og „Hver eru áhrif náttúrulegs umhverfis á þroska 

barna?“. 

 Í ritgerðinni verður fjallað um frjálsan leik barna og reynt að skilgreina hvað felst í 

honum. Sýn tveggja fræðimanna á leik barna verður skoðuð. Fyrst út frá kenningu Piaget 

um uppbyggingu þekkingar og hvernig hann sá vitsmuni barna þroskast í ákveðnum 

þrepum og því næst kenningu Vygotsky um áhrif umhverfis á þroska barna. Einnig verður 

hugmyndafræði Reggio Emilia athuguð þar sem umhverfið er álitið þriðji kennarinn. Þá 

verður fjallað um þau áhrif sem frjáls leikur getur haft á þroska barna. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar verður náttúrulegt umhverfi skilgreint og litið á hvað það er sem veldur því 

að börn leika sér minna úti en áður. Ýmsar rannsóknir um áhrif náttúrlegs umhverfis á 

þroska og leik barna verða skoðaðar. Að síðustu verða helstu niðurstöður dregnar saman 

og þær ræddar. 
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2 Frjáls leikur 

Í þessum kafla er skilgreint hvað frjáls leikur er og hvað það er sem einkennir hann. Einnig 

eru nokkrir flokkar leikja skilgreindir og á hvaða aldri þeir eru algengastir hjá börnum. 

 Þau áhrif sem frjáls leikur getur haft á þroska barna er einnig skoðaður, svo sem á 

líkamlegan, félagslegan og vitsmunalegan þroska. Sérstaklega eru áhrif hlutverka- og 

hreyfileikja á þroska barna athuguð. 

2.1 Hvað er frjáls leikur? 

„Við verðum að finna okkur skjól fyrir nóttina! 

Já! …. Og við verðum líka að finna mat! 

Ó, nei, við erum svo villt, við komumst aldrei aftur heim! 

Við verðum að lifa hér að eilífu.“ 

Þessar setningar sem flugu á milli okkar systkinanna í æsku voru ekki óalgengar, jafnvel þó 

við værum aðeins í 15 mínútna fjarlægð frá heimili okkar og við vissum það vel. Þetta er 

dæmi um frjálsan leik og þann ímyndaða heim sem börn geta ferðast til. Sú vissa að við 

gætum vel komist af þrátt fyrir takmarkaða kunnáttu til að lifa af í óbyggðum er dæmi um 

það að vera höfðinu hærri í leik. Einnig var mikið öryggi fólgið í því að vita að þetta væri 

aðeins leikur, við vorum ekki hrædd eða örvæntingarfull, heldur spennt fyrir þeirri 

ímynduðu áskorun sem við settum okkur í leiknum. 

 Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 37-38) segir að leikur barna sé sjálfsprottinn og 

þeim eðlislægur, einnig að þau leiki sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. 

Margir fræðimenn (sjá t.d. Lillemyr, 2009, bls. 6; Smith og Pellegrini, 2008) segja að 

leikurinn reynist gegna margvíslegu hlutverki fyrir börn og þar af leiðandi getur verið erfitt 

að koma með eina skýringu eða skilgreiningu á því hvað hann er. 

 Gordon (2009) segir að leikurinn sé athöfn sem barnið tekur sjálfviljugt þátt í. Í 

leiknum segir hann að raunveruleikinn verði sveigjanlegur og barnið losi um spennu á 

ánægjulegan hátt, það sé opið fyrir því óvænta og umbreyting verði möguleg. 

 Margir fræðimenn (Gordon, 2009; Lillemyr, 2009, bls. 7; Pellegrini og Smith, 1998; 

Smith og Pellegrini, 2008) tala um að frelsi sé hornsteinn leiksins. Þeir segja að með 

ímyndunarafli sínu geti barnið breytt raunveruleikanum, auðveldara verði að aðlagast 

breytum í leiknum og möguleikar í leiknum aukist. Í leik geti barnið breytt um 

persónuleika og gert hluti sem það getur ekki í daglegu lífi og það gefi barninu frelsi og 

tækifæri til að nota önnur úrræði, svo sem að aka bíl, fljúga eða nota galdra. Þannig geti 



11 

hvert barn tekið sér hlutverk í samræmi við söguþráð leiksins jafnvel þótt hann sé 

ófyrirséður. Til að mynda geti barn skipt um hlutverk án þess að það skaði leikinn eða 

komið af stað leikfléttu sem á sér enga stoð í raunveruleikanum. Persónur geti verið frá 

mismunandi stöðum og jafnvel tímum þar sem risaeðlur og vélmenni framtíðar geta 

komið saman.  

 Leikur er oft skilgreindur sem athöfn sem gerist leiksins vegna og virðist oft ekki 

hafa neinn ákveðinn tilgang (Lillemyr, 2009, bls. 21). Þá einkennist leikur af því sem börnin 

gera í leiknum fremur en útkomu hans, það er að ferlið er mikilvægara en markmiðið. 

Leikur einkennist af sveigjanleika og er ánægjulegur og skemmtilegur fyrir barnið. Þó svo 

að fullorðnir geti verið meðvitaðir um það hvaða áhrif leikur getur haft á þroska og 

lærdóm barnsins, þá er leikur í augum barnsins einungis til gamans gerður.  

 Margar tilraunir hafa verið gerðar til að meta hvað einkennir leik barna og flestir 

virðast sammála um tiltekin einkenni sem tengjast leik og afmarka hann frá öðrum 

athöfnum eða atferli (Hewes, 2006; Lillemyr, 2009, bls. 9-10; Valborg Sigurðardóttir, 1991, 

bls. 108-109). Hér eru nokkur einkenni sem hafa verið nefnd: 

 Athafnir barna einkennast gjarnan af leik (Lillemyr, 2009, bls. 9-10). Í daglegum 

venjum eins og á matmálstímum má oft sjá börn bregða á leik þar sem maturinn eða 

hnífapörin verða uppspretta að nýjum leik. Það er vilji barnsins að leika sér og kemur ekki 

frá utanaðkomandi reglum eða félagslegum kröfum (Hewes, 2006)  

 Börn hafa ánægju af því að leika sér (Lillemyr, 2009, 9-10; Valborg Sigurðardóttir, 

1991, bls. 108-109). Þau taka þátt í leik vegna þess að þeim finnst það gaman og 

barnið nýtur hans sem jákvæðrar upplifunar. 

 Börn ráða því sjálf hvort þau leika sér og ekki er hægt að þvinga börn í leik 

(Lillemyr, 2009, bls. 9-10). 

 Leikur er í þykjustunni, handan hins raunverulega heims (Hewes, 2006; Lillemyr, 

2009, 9-10) Börn nýta ímyndunarafl sitt til þess að skapa persónur eða hluti og 

barnið gerir hluti sem það getur ekki í daglegu lífi. 

 Leikur skapar spennu (Lillemyr, 2009, bls. 9-10). Börn geta búið til hættulegar 

aðstæður í leik sínum líkt og við systkinin gerðum í æsku þegar við þurftum að 

komast af í óbyggðum. 

 Leikur er tjáning á innri eðlishvöt (Lillemyr, 2009, bls. 9-10). Hann er leið barnsins 

til að uppfylla eigin óskir og þarfir sem það getur ekki uppfyllt í raunveruleikanum. 
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 Leikur er undirbúningur fyrir fullorðinsárin (Lillemyr, 2009, 2009, bls. 9-10). Í leik 

þarf barnið að takast á við ýmsar áskoranir sem ýta undir þroska þess. 

 Leikur er takmark í sjálfu sér (Hewes, 2006). Hann einkennist af ferlinu fremur en 

útkomunni. Barnið hefur meiri áhuga á ferlinu sjálfu í leiknum en niðurstöðu hans. 

 Leikur er sveigjanlegur (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 108-109). Talsverð 

breyting getur orðið á formi eða samhengi leiksins meðan á honum stendur.  

 Leikur er bundinn tilteknum stað og tíma (Lillemyr, 2009, bls. 9-10).  

Rannsókn (Weldermariam, 2014) hefur verið gerð á þessu síðasta einkenni þar sem fylgst 

var með börnum að leik í leikskóla. Daglegt skipulag og inngrip frá kennurum trufluðu oft 

leik þeirra. Ef leikur var truflaður eða stöðvaður var erfitt fyrir börnin að halda áfram sama 

leik þegar þeim gafst tími til þess næst. Nýr leikur hófst með nýjum forsendum. 

 Leikur getur haft margar mismunandi útfærslur eftir því hvað barnið hefst við 

hverju sinni. Leik barna má skipta í nokkra flokka eftir því hvers konar leik er um að ræða. 

Það verður þó að hafa í huga að leikur barns getur tilheyrt fleirum en einum flokki hverju 

sinni. Þessi listi er ekki tæmandi: 

 Einstaklingsleikur er það nefnt þegar barnið leikur sér eitt með hluti og/eða eigin 

hugmyndir (Smith og Pellegrini, 2008). 

 Í hliðstæðum leik leika börn sér hlið við hlið án þess að trufla hvort annað (Smith 

og Pellegrini, 2008). Þau geta hermt eftir hvort öðru eða leikið sér á ólíkan hátt. 

Þessi leikur er algengur hjá 2-3 ára börnum. 

 Skynfæra- og hreyfileikur er algengastur á fyrstu tveimur árum ævinnar þar sem 

barnið endurtekur sömu athöfnina aftur og aftur (Lillemyr, 2009, bls. 11-12). 

Barnið rannsakar eiginleika hluta með því að nota bæði skynfæri og hreyfingar. 

 Þykjustu- eða hlutverkaleikur felst í því að geta ímyndað sér að hlutur eða aðgerð 

sé eitthvað annað en það raunverulega er (Smith og Pellegrini, 2008). Til dæmis 

getur steinn orðið sími eða trjábolur hestur. Þessi leikur þróast frá 15 mánaða 

aldri. Við 3 ára aldur verður hlutverkaleikur með öðrum algengur. Börnin fara í 

hlutverk og til verður söguþráður. Í hlutverkum sínum geta börnin hermt eftir 

öðrum (svo sem læknum, feðrum, lögreglumönnum) og líkt eftir aðstæðum þar 

sem tilfinningar, atburðir, fólk og dýr geta komið við sögu.  

 Byggingaleikur er dæmigerður fyrir börn á aldrinum 3-15 ára en breytist mjög eftir 

því sem barnið eldist (Lillemyr, 2009, bls. 11-12). Barnið býr til byggingar úr 
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kubbum eða álíka efnivið sem hægt er að setja saman á fjölbreyttan hátt. Áhersla 

barnsins er á byggingarferlið sjálft en ekki hvað það getur gert með bygginguna 

þegar verkinu er lokið. 

 Hreyfileikur einkennist af fjöri og látum. Frá tveggja ára aldri verður aukning á 

leiknum sem nær hámarki snemma á grunnskólagöngu (Pellegrini og Smith, 1998). 

Öflugar hreyfingar verða til þess að hjartsláttur fer vel yfir hvíldarmörk. Börnin 

nota stærri vöðva og mikið er um grófhreyfingar. Dæmi um virkni í þessum leik 

eru ganga, klifur, eltingaleikur og þykjustuslagur. 

2.2 Frjáls leikur og þroski barna 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 36-37) segir að leikur sé ein helsta námsleið barna. Í 

gegnum leik geti þau lært og skilið umhverfi sitt, tjáð hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar og þróað félagsleg tengsl við önnur börn. Einnig geti þau unnið með og gert 

tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning og nýja þekkingu. 

 Sú skilgreining að leikur virðist ekki hafa tilgang leiðir af sér rökfræðilegt vandamál 

þegar leikur er einnig talinn vera hagnýtur og þjóni þroskahlutverki (Pellegrini og Smith, 

1998). Ein leið til að leysa þessa mótsögn er að líta svo á að leikur þjóni lágmarks hlutverki 

í æsku en afleiðingar komi fram þegar barnið eldist. Hins vegar geta áhrif leiks komið strax 

fram en aðrir verða ekki varir við áhrifin. Rannsóknir (Brown, 2013) hafa sýnt að börn sem 

hafa fá eða enginn tækifæri til að leika sér þroskast ekki eðlilega. Þau eiga á hættu að 

þróa með sér slæma geðheilsu sem fylgir þeim ævilangt og þau geta orðið eirðarlaus og 

árásargjörn.  

 Leikur er mjög mikilvægur fyrir vitsmunaþroska barna. Pellegrini og Smith (1998) 

segja að börn sem leika frjálst sýni meiri rökhugsun og séu betri í að leita lausna en þau 

börn sem ekki hafi tækifæri til að leika sér. Þau vinni einnig einbeittari að markmiðum 

sínum og séu staðfastari. Einnig segja þeir að leikur hlúi að sköpunargáfu og ímyndunarafli 

barna. Í leik noti börn sjónskynjun, þau vinni með samhæfingu augna og handa og 

táknræna framsetningu, það er hlutur eða athöfn getur táknar eitthvað annað en það 

raunverulega er. Þar að auki segja þeir að leikur þroski getu til að greina, taka ákvarðanir, 

mynda og móta eigin skoðanir og sjá orsakasamhengi. 

 Í leik læra börn einnig félagsleg samskipti og er hlutverkaleikur (e. Sociodramatic 

play) þróaðasta form af félagslegum leik (e. social play) og táknaleik (e. symbolic play) 

(Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 144-146). Í leiknum geta börn náð tökum á 

tilfinningalegum þörfum sínum, þau öðlast sjálfsöryggi og læra að treysta öðrum. Þau 

læra að gefa, þiggja og deila, tjá skoðanir og tilfinningar, taka ákvarðanir og skilja 
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sjónarhorn annarra. Hlutverkaleikur stuðlar að tilfinningaþroska og meira sjálfstrausti þar 

sem þau geta tjáð tilfinningar sínar í leik. Leikskólabörn sem verja meiri tíma í 

hlutverkaleik eru þroskaðri vitsmunalega (Frost o.fl., 2008, bls. 131). Að auki skora þau 

hærra á prófum sem meta ímyndunarafl og sköpunargáfu þeirra. Smith og Pellegrini 

(2008) segja að hlutverkaleikur leggi einnig grunninn að læsi og skilningi á rituðum 

táknum. Að börn verði vör við stafi og prent og átti sig á hlutverki bóka og að 

söguþráðurinn í hlutverkaleik endurspegli söguþræði í bókum. 

 Í leik geta börn aukið tilfinningalegt öryggi sitt, til dæmis getur barn sem er í 

uppnámi unnið gegn kvíða með því að leika svipaðan atburð eða aðstæður sem ollu 

barninu uppnámi í þykjustuleik. Það er í eðli leiksins að engra skuldbindinga er krafist sem 

gefur barninu fleiri tækifæri til að prófa sig áfram. Það leiðir til þess að barnið getur fengið 

betri innsýn í hvert vandamálið er í raun og notað mismunandi aðferðir til að finna út úr 

því hvernig á að skilja það. Margir meðferðaraðilar hafa einmitt notað leik til að skilja 

vandamál barna og einnig notað hann til að hjálpa þeim að vinna úr þeim (Lillemyr, 

2009,bls. 11-12). 

 Hreyfileikir byggja á mikilli líkamshreyfingu og barnið æfir grófhreyfingar, styrk, þol 

og getu (Burdette og Whitaker, 2005; Pellegrini og Smith, 1998; Smith og Pellegrini, 2008). 

Rannsóknir sýna einnig að ef börn fá hlé til að hreyfa sig í kyrrsetuverkefnum hjálpar það 

þeim að einbeita sér og er þá talið best að hreyfingarnar séu þróttmiklar og líflegar 

(Pellegrini og Smith, 1998).  

 Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem fá að leika sér úti í frjálsum leik í vel 

hönnuðu leikumhverfi hreyfa sig á mun fjölbreyttari hátt en í skipulögðum íþróttatímum 

þar sem hreyfingar þeirra takmarkast af þeim hreyfingum sem tengjast íþróttinni og 

skiptir þá ekki máli hvort tímarnir eru úti eða inni(Frost o.fl., 2008, bls. 128-129). Ung börn 

hafa sérstaklega þörf til þess að vera úti þar sem umhverfið býður upp á margskonar 

líkamlega hreyfingu í frjálsum leik, ein eða með félögum sínum. Þar að auki þurfa þau tíma 

og tækifæri til að taka þátt í þeim félagslegu og vitsmunalegu þáttum sem eru mögulegir í 

hreyfileikjum.  
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3 Sýn á leik barna og umhverfið 

Leikur barna þótti lengi vel vera gagnslaus dægrastytting sem þyrfti að venja börn af sem 

fyrst (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11). Á síðari árum hefur þó leikur barna verið 

umfjöllunarefni fjölmargra fræðimanna úr mörgum og ólíkum fræðigreinum. Til að mynda 

hefur verið fjallað um leik út frá sögulegu, bókmenntalegu, sálfræðilegu og 

félagsfræðilegu sjónarhorni. Talið er að Plato (427-347 f. Kr.) hafi verið fyrstur til að 

viðurkenna gildi leiks í uppeldi barna í ritum sínum. Tilvitnun frá honum gefur það í skyn 

að hann áleit leik barna helstu námsaðferð þeirra. 

[H]aga verður kennslunni þannig að börnin séu ekki þvinguð til að læra . . . 

[F]rjálsborinn maður á ekki að læra neitt með þrældómi. Líkamleg 

nauðungarvinna gerir líkamanum ekkert til, en námsgrein sem þvingað er upp 

á sálina festist ekki í henni . . .  [E]kki . . . þvinga börn til náms, heldur skaltu 

þjálfa þau með leik. Þá sérðu líka hvað í hverjum býr. (Platon, 1991, bls. 207-

208) 

 Hér á eftir verður leikur skoðaður út frá kenningum tveggja fræðimanna, Jean 

Piaget og Lev Vygotsky. Kenningar Jean Piaget einkennast af því að hann sá vitsmuni 

barna þroskast í ákveðnum þrepum. Lev Vygotsky taldi að félagslegt og menningarlegt 

umhverfi hefði áhrif á vismunaþroska barna. Einnig verður fjallað um hugmyndafræði hins 

svo kallaða þriðja kennara í kennslufræði Reggio Emilia, sem byggir meðal annars á því 

hvernig börn skynja og nota umhverfið til að skapa merkingu. 

3.1 Samlögun - undirstaða leiks 

Jean Piaget (1895-1980) var svissneskur líffræðingur og frumkvöðull í þróunarsálfræði. 

Hann hafði sérstakan áhuga á getu barna til að öðlast skilning á nýfenginni reynslu með 

því að nýta sér fyrri reynslu og þekkingu. Kenningar Piaget á þroska barna byggist fyrst og 

fremst á þroskasálfræðikenningum, annars vegar um uppbyggingu þekkingar og hins 

vegar um þrepaskiptingu í vitsmunaþroska barna. Hann skoðaði leik barna í tengslum við 

þroska þeirra og taldi að sjálfsprottinn leikur væri mikilvægur í vitsmunaþroska barnsins 

og að þróun vitsmuna og leiks væri samofið ferli og endurspeglaði þroskastig barnsins 

(Lillemyr, 2009, bls. 76-86). 

 Samkvæmt Piaget á vitsmunaþroski sér stað vegna víxlverkunar milli einstaklings 

og umhverfis, sem byggist á hæfni hvers og eins til að túlka það sem hann skynjar í 

umhverfinu. Þekking og fyrri reynsla hefur mikil áhrif á hvernig einstaklingur túlkar og 

skilur það sem gerist í kringum hann. Samkvæmt kenningum Piaget einkennist 
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vitsmunaleg þróun og vitræn aðlögun af tveimur ferlum sem eru hver öðrum háðir, 

samlögun (e. assimilation) og aðhæfing (e. accommodation). Samlögun er hvert það ferli 

sem barn beitir þegar það verður fyrir nýrri reynslu sem fellur inn í reynsluheim þess, það 

er þeirri þekkingu, reynslu og þroska sem það býr nú þegar yfir. Aðhæfing er gagnstætt 

ferli, það er þegar barnið verður fyrir nýrri reynslu sem fellur ekki að reynsluheimi þess. 

Barnið þarf að laga hugmyndir sínar að umhverfinu og kröfum þess og til verður ný 

reynsla og þekking sem það getur byggt á (Lillemyr, 2009, bls. 76-86; Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 32-33). Í leik taldi Piaget að barnið myndi fyrst og fremst túlka 

aðstæður á grundvelli fyrri þekkingar og reynslu. Athafnir barnsins byggja á þeirri ánægju 

sem það fær út úr því að hafa náð ákveðinni leikni sem byggir á fyrri þekkingu og reynslu. 

Barnið ræður því hvað gerist, hvernig það gerist og leikurinn er eigin heimur barnsins. 

Einkenni leiks séu því hrein samlögun (Lillemyr, 2009, bls. 76-86). Þegar barnið hermir 

eftir til dæmis foreldri sínu beitir það aðhæfingu þar sem það prófar sig áfram með 

hugmynd frá öðrum. Fljótlega verður eftirherman að leik hjá barninu og þá beitir það 

samlögun. Barnið lærir um öðruvísi umhverfi með því að nota þá athöfn sem það lærði 

áður á nýjum stað. Þegar barnið lærir á þennan hátt breytist ekki sú þekking sem það 

hefur þegar öðlast heldur byggir barnið ofan á þá þekkingu. Smám saman eykur barnið 

þekkingu sína í gegnum blöndu af aðhæfingu (eftirherma) og samlögun (leikur) (Lillemyr, 

2009, bls. 76-86).   

 Rannsóknir Piaget beindust að formi leiks (skynfæra-, hlutverka- og 

byggingarleikur svo eitthvað sé nefnt) en ekki innihaldi hans. Hann skoðaði leikinn út frá 

kenningu sinni um þrepaskiptingu í vitsmunaþroska barna og taldi að leikurinn væri 

stigskiptur rétt eins og þroski barnsins og að leikurinn endurspeglaði vitsmunaþroska 

þess. Samkvæmt Piaget þróast leikur barns frá skynfæra- og hreyfileikjum til táknrænna 

leikja og þaðan yfir í regluleiki (Lillemyr, 2009, bls. 76-86).  

3.2 Höfðinu hærri í leik 

Lev S. Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og kenningar hans eru kenndar 

við félagslega hugsmíðahyggju (Lillemyr, 2009, bls. 85-97). Hann taldi að samspil 

líffræðilegs þroska og félagslegs og menningarlegs umhverfis hefðu áhrif á 

vitsmunaþroska. Hann setti fram kenningu um svæði mögulegs þroska. Það er svæðið 

milli raunverulegs þroskastigs barns, það er það sem barnið getur án hjálpar, og mögulegs 

þroska þess, það er það sem barnið getur gert með leiðsögn fullorðinna eða í samvinnu 

með jafnaldra sem stendur framar í þroska (Vygotsky, 1978, bls. 86). Í leik er barnið þó 

ævinlega einu stigi á undan í þroskastigi sínu og hversdagslegri hegðun og talaði Vygotsky 
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um að barnið væri höfðinu hærra þegar það leikur sér eins og verður komið inn á hér á 

eftir (Lillemyr, 2009, bls. 85-97). 

 Rætur leiksins rakti Vygotsky (1978, bls. 92-93) til tilfinningasambands barns við 

aðra og félagslegan þrýstings og að leikurinn væri leið barnsins til að uppfylla eigin óskir 

og þarfir, sem það gat ekki uppfyllt í raunveruleikanum. Leikurinn gat þar með losað um 

spennu og veitt huggun (Lillemyr, 2009, bls. 85-97). Hann taldi að ekki væri unnt að skilja 

þróun barnsins án þess að hafa í huga þarfir þess, tilhneigingar og hvatir til athafna 

(Vygotsky, 1978, bls. 92-93). Sem dæmi má nefna 5 ára stúlku sem gat ekki safnað hári. 

Hana dreymdi um að hafa sítt hár og þegar hún lék sér setti hún jafnan náttbuxur á 

höfuðið þar sem skálmarnar voru tvær síðar fléttur. 

 Vygotsky lagði mikla áherslu á að ánægja og reglur væru mikilvæg einkenni leiks, 

ásamt því að börn við leik skapa ímyndaðar aðstæður og að þau eru við stjórnina 

(Lillemyr, 2009, bls. 85-97). Vygotsky (1978, bls. 94) taldi að ekki væri til sá leikur sem ekki 

innihéldi reglur og að ímyndaðar aðstæður í hvaða formi leiks sem er, innihaldi reglur um 

hegðun jafnvel þó að ekki séu lagðar fram utanaðkomandi reglur áður en leikur hefst. Ef 

barn ímyndar sér að það sé móðir og að dúkka sé barn þess verður það að hlíta þeim 

reglum sem fylgja því að vera móðir. Þetta sýnir að barnið gegnir reglum leiksins. Þetta á 

einnig við í frjálsum leik og barnið lærir smátt og smátt að aðlagast reglum leiksins. 

Vygotsky hélt því fram að á þennan hátt nái barnið merkingu þess að hugurinn stjórni 

aðgerðinni en í raunveruleikanum hélt hann því andstæða fram, það er að aðgerðin 

stjórni huga barnsins (Lillemyr, 2009, bls. 85-97).  

 Yfirleitt samþykkir barn ekki félagslegar reglur og viðmið vegna þess að einhver 

fullorðinn segir því að gera það en það samþykkir reglur í leik vegna þess að hlutverk þess 

krefst þess (Vygotsky, 1978, bls. 99-100). Leikur skapar stöðugar kröfur um að barnið láti 

ekki eigin hvatir ráða og í leik sýnir barnið hvað mesta sjálfstjórn og viljastyrk. Til að 

mynda mun barn ekki borða sælgæti ef að leikurinn býður ekki upp á það. Barnið fylgir 

reglum leiksins af fúsum og frjálsum vilja vegna þess að það tengir það við ánægju.  Á 

þennan hátt eru mestu afrek barnsins möguleg í leiknum, afrek sem síðar verða barninu 

möguleg í raunveruleikanum. Þetta samsvarar því sem Vygotsky leggur áherslu á, það er 

að barnið er alltaf höfðinu hærra í leik (Lillemyr, 2009, bls. 85-97).  

 Vygotsky taldi að óbeint samband sé milli lærdóms, þroska og leiks (Lillemyr, 2009, 

bls. 85-97). Það gefur til kynna að leikur getur verið mjög gagnlegur þegar kemur að 

þroska og námi jafnvel þó að áhrifin komi ekki fram í þeim skammtíma sjónarmiðum sem 

fullorðnir setja. 
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3.3 Þriðji kennarinn 

Kennslu- og hugmyndafræði Reggio Emilia er notuð í uppeldisfræðum fyrir leik- og 

grunnskólabörn og er að mestu talin byggja á áhrifum frá John Dewey, en einnig má sjá 

áhrif frá Piaget og Vygotsky (Lindsay, 2015; Strong-Wilson og Ellis, 2007). Hugtök eins og 

„nám í gegnum leik“ og „ læra af því að framkvæma“ (e. learning by doing) eru byggð á 

hugmyndum Dewey og mikið notuð í hugmyndafræði Reggio Emilia (Lindsay, 2015). Fátt 

tengir reynslu og menntun á jafn áhrifaríkan hátt og leikur (Jóhanna Einarsdóttir, 2011, 

bls. 67-68). Í gegnum leik tjá börn reynslu sína, túlka hana og endurskapa.  

 Þegar barn  fær að framkvæma sjálft öðlast það reynslu, reynsla á sér aldrei stað í 

tómarúmi heldur við ákveðnar aðstæður, í samhengi og í samskiptum barnsins við 

umhverfið. Samkvæmt Dewey er hugsun og ígrundun samofin reynslunni vegna þess að 

án hugsunar verður engin merkingarbær reynsla (Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 58-60. 

 Helstu áhersluatriði Reggio Emilia eru virðing, ábyrgð, könnun og að barnið haldi 

nokkru sjálfræði í því hvað það tekur sér fyrir hendur og bent er á umhverfið sem þriðja 

kennarann (Strong-Wilson og Ellis, 2007). Með því að líta þannig á að umhverfið sé 

fræðandi sjáum við betur þá möguleika sem það bíður upp á til að ýta undir nám barna.  

 Þeir þættir sem taldir eru nauðsynlegir til að umhverfið nýtist vel sem þriðji 

kennarinn og ýti undir nám barna eru fagurfræði, gagnsæi, virkt nám, sveigjanleiki, 

samvinna, gagnkvæmi, sambönd og að náttúran sé tekinn inn í kennslustofuna.  

 Fagurfræði snýr að þeirri tilfinningu og viðbrögðum sem litir, form og hönnun geta 

vakið upp (Danko-McGhee, 2009). Fagurfræðileg reynsla getur átt sér stað hvar 

sem er. Mismunandi litir, form og hönnun í umhverfinu geta skapað margvíslega 

reynslu og getur haft áhrif á hve skapandi leikur barna verður.  

 Með gagnsæi er átt við að efniviður í umhverfinu sé sýnilegur og aðgengilegur 

börnum (Lewin- Benham, 2011) 

 Með virku námi er átt við að börn kanni á virkan hátt hvað þau vilja læra (Lewin-

Benham, 2011). Bæði námsferlið og námsefnið eru frá barninu komin. Uppbygging 

umhverfisins og hvað það býður upp á hefur mikið að segja um virkni barnanna.  

 Til þess að umhverfið geti verið kennari barnsins, þarf það að vera sveigjanlegt, 

það er að hægt sé að breyta því. Það þarf að vera þannig að bæði börn og 

kennarar geti breytt því og koma þannig til móts við þörf þeirra til náms 

(Biermeier, 2015).  
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 Að umhverfið bjóði börnum upp á að vinna saman er einnig mikilvægt til að hægt 

sé að líta á umhverfið sem þriðja kennarann. (Fraser og Gestwicki, 2002).  

 Líta þarf á barnið út frá þeim samböndum sem það hefur við fjölskyldu, önnur 

börn, kennara, samfélagið og umhverfið (Gandini, 1993). Þessi sambönd barnsins 

eru öll samtvinnuð og gagnkvæm og reynt er styrkja þau og virkja í námi.  

 Umhverfið getur hvatt börn til samskipta (Morrison, 2010). Það getur boðið barni 

að vera í stórum hópi barna, litlum hópi en einnig getur það boðið barni að vera 

eitt vilji það vera í næði. 

 Til þess að nýta náttúruna betur í námi barna eru afurðir hennar teknar inn 

(Lewin-Benham, 2011). Börn eiga sérstakt samneyti við náttúruna og 

ímyndunarafl þeirra er oft tengt henni. Sem dæmi má nefna óskastjörnur og að 

könguló vísi þeim á ber. Lifandi pottaplöntur, náttúrulegt ljós frá gluggum og 

tréleikföng eru dæmi um að taka náttúruna inn.  

Þessir þættir byggja á því hvernig ung börn skynja og nýta umhverfið til að skapa 

merkingu (Strong-Wilson og Ellis, 2007).  

 Hugmyndafræði Reggio Emilia tekur mið af því að börn hafi ánægju af að skapa 

sinn eigin heim. Þau vilja gjarnan geta breytt umhverfi sínu og hafa ánægju af því að 

rannsaka nýja hluti og verða vitni að athyglisverðum atburðum. Umhverfið getur haft 

áhrif á hvert barnið stefnir, því hvaða hópi barnið tilheyrir og getur einnig haft áhrif á 

sjálfsmynd þess vegna þeirra minninga og tengsla sem barnið hefur myndað við ákveðið 

umhverfi. (Strong-Wilson og Ellis, 2007). 

 Strong-Wilson og Ellis (2007) tala um að staðir fyrir börn séu ekki það sama og 

staðir barna. Þær segja að fullorðnir útbúa gjarnan staði eða leikvelli fyrir börn út frá öðru 

sjónarhorni en börn. Frá sjónarhóli barna er umhverfið gjarnan það sem þau geta gert úr 

því og með það. Börn finna oft not fyrir hluti eða staði sem fullorðnir sáu ekki fyrir eða 

gerðu ekki ráð fyrir. Strong-Wilson og Ellis segja að samkvæmt hugmyndum Reggio Emilia 

sé reynt að útbúa umhverfi sem börn geta gert að sínum stað. 
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4 Náttúrulegt umhverfi og breytt samfélag 

Í þessum kafla er fjallað um hvað átt er við með náttúrulegu og manngerðu umhverfi og 

hvort það umhverfi sem við teljum náttúrulegt sé það í raun og veru. 

 Fjallað er um þær breytingar sem orðið hafa í samfélaginu sem hafa orðið til þess 

að börn hafi minna aðgengi að náttúrulegu umhverfi en áður fyrr. 

4.1 Náttúrulegt umhverfi 

Skilgreiningin á því hvað náttúra er, samkvæmt Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2007), 

er sú að náttúra sé jörðin með því sem henni tilheyrir áður en maðurinn og afskipti hans 

komu til. Hugtakið náttúra á þannig ekki við um framleidda hluti eða það sem tilheyrir 

uppbyggðum samfélögum manna og yfirleitt er gerður greinamunur á milli þess sem er 

náttúrulegt og þess sem er tilbúið og framleitt af manninum. Náttúra er því t.d. dýr, 

plöntur og steinar auk allra þeirra krafta og ferla sem verða á jörðinni óháð manninum, 

svo sem veðrið, hafið, fjölgun dýra og vöxtur plantna.  

 Maðurinn hefur haft mikil áhrif á umhverfið, borgir og bæir hafa risið, akrar, tún 

og beitilönd eru einnig víða og stíflur hafa verið byggðar svo mikil landsvæði fara undir 

vatn svo eitthvað sé nefnt. Maðurinn hefur þó einnig plantað trjám og hafið skógrækt, 

grætt land á bersvæðum til varnar uppfoki og oft er slíkt manngert umhverfi talið 

náttúrulegt (Kristín Norðdahl, 2005). Samkvæmt ströngustu skilgreiningu eru slík svæði 

ekki náttúruleg. Sama má segja um skrúðgarða og lóðir við hús sem oft eru heimili margra 

plöntutegunda en þar er því yfirleitt mikið stýrt hvaða planta vex hvar og yfirleitt hafa þær 

ákveðnu hlutverki að gegna, eins og að vera til skrauts eða veita skjól (Kristín Norðdahl, 

2005). Stór hluti umhverfisins sem er í kringum okkur er því ekki óspillt náttúra og oft 

mætti ætla að fólk vilji ekki hafa slíka náttúru of nærri sér. Þannig er talað um illgresi og 

meindýr og reynt að útrýma þeim úr umhverfinu. Grasið er slegið, illgresi reytt og jafnvel 

eitrað fyrir mosa í grasrótinni. Meindýraeyðar eru fengnir til að losa umhverfið við 

skordýr, mýs og jafnvel fuglahreiður finnist fólki þau vera til ama. Þetta er manngert 

umhverfi og má nefna Laugardalsgarðinn sem dæmi um slíkt. 

 Í þessari ritgerð er átt við að náttúrulegt umhverfi sé þar sem plöntur fá að vaxa 

nokkuð villt, óháð því hvort maðurinn hafi plantað þeim eða ekki, einnig ef skógur er 

grisjaður til þess að mynda pláss fyrir heilbrigð tré sem standa fyrir, líkt og gert er í 

nytjaskógum. Einnig umhverfi þar sem klettar og hraun hafa fengið að standa óhreyfð, 

lággróður fær að vaxa villt og engin stýring er á því hvaða lífverur eru á svæðinu. 

Heiðmörk og svæðið í kringum Kaldársel eru dæmi um slíkt. 
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4.2 Breytt samfélag og áhrif þess á útiveru barna 

Eins og fyrr segir leika börn í nútíma samfélagi sér minna úti en áður og hafa eldri 

kynslóðir gjarnan orð á því að börn leiki sér á annan hátt en tíðkaðist (Burdette og 

Whitaker, 2005). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem lýsa því hversu mikið og á 

hvaða hátt leikur ungra barna í náttúrunni hefur breyst (Burdette og Whitaker, 2005; 

Clements, 2004; Dowdell o.fl., 2011). Í rannsókn þar sem mæður víðsvegar um Bandaríkin 

voru beðnar um að svara spurningum um útiveru og frítíma barna sinna miðað við eigin 

æsku kom í ljós að 70% mæðra léku sér úti á hverjum degi í æsku miðað við aðeins 31% 

barna þeirra (Clements, 2004). Einnig kom í ljós að 56% mæðra voru þrjá tíma eða lengur 

úti miðað við 22% barna. Þessar niðurstöður benda til mikilla lífsstílsbreytinga hjá 

börnum. Um 85% mæðra töldu að sjónvarp og tölvuleikir væru stærsti áhrifaþáttur þess 

að börn þeirra færu ekki út að leika sér. Að auki nefndu 82% mæðranna glæpi og áhyggjur 

af öryggi barnanna ástæðu þess að þær meinuðu börnum sínum að leika sér úti og 61% 

mæðra nefndu skort á eftirliti og hræðslu um að börnin gætu orðið fyrir líkamlegum skaða 

ástæðu fyrir minni tíma í leik úti. Einnig kom í ljós að 77% foreldra hafa ekki nægan tíma til 

að vera úti með börnum sínum. 

  Á árunum 1981-1997 er áætlað að frítími barna í bandaríkjunum hafi minnkað um 

25% og svo virðist sem sú breyting eigi sér rætur í aukinni skipulagðri starfsemi, t.d. 

tómstundum eftir skóla. Í þeim frítíma sem börnin eiga er frjálsi leikurinn í harðri 

samkeppni við sjónvarp, tölvur og snjallsíma. Tæknivæðingin hefur haft þau áhrif á frítíma 

barna að mörg þeirra kjósa tölvuleiki fram yfir útiveru (Burdette og Whitaker, 2005).  

 Dowdell o. fl. (2011) segja að þróun byggða hafi einnig takmarkað aðgang barna 

að náttúrunni. Einnig að hræðsla foreldra um öryggi barna sinna sé vandamál sem hefur 

verið skilgreint sem stór áhrifaþáttur, sérstaklega hræðsla foreldra við umferð og 

ókunnuga. Þær telja að þessi hræðsla hafi aukist þar sem foreldrar eru oft á tíðum lengur í 

vinnu en áður og geti því síður litið eftir börnum sínum. Þar af leiðandi er stálpuðum 

börnum sem ekki eru í gæslu sagt að halda sig heima þar sem minni líkur eru á því að þau 

fari sér að voða. Einnig segja þær að jafnvel þar sem börn hafi tækifæri til að fara út hafa 

opin svæði verið lokuð almenningi af öryggisástæðum og hættu á skaðabótaskyldu.   

 Að auki tala Dowdell o.fl. (2011) um að aðgengi að náttúru í bakgörðum hafi víða 

minnkað vegna þess að þeir eru minni en áður og svæði sem áður voru opin hafi mörg 

hver verið lögð undir byggingar. Þetta hefur þær afleiðingar að minna er um leiksvæði og 

möguleikar barna til að leika sér úti verða minni. Einnig hefur sú þróun að börn eigi að 

vera búin að læra ákveðna færni til að undirbúa sig fyrir komandi skólagöngu orðið til þess 

að þau hafa minni tíma en áður fyrir frjálsan leik (Dowdell o.fl., 2011). Vísbendingar eru 
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um það á Íslandi að formlegt námsgreinamiðað nám færist neðar í skólakerfið, alveg niður 

í elstu deildir á leikskólum (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). 
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5 Áhrif náttúrulegs umhverfis á leik barna 

Í þessum kafla er fjallað um virknikosti umhverfisins, það er hvað umhverfið bíður upp á 

og hvaða áhrif það hefur á leik barna. Einnig verður komið inn á félagslegar og 

menningarlegar hindranir. 

 Í framhaldi af því verður fjallað um hvernig fjölbreytt umhverfi og þá sérstaklega 

hið náttúrulega umhverfi getur haft áhrif á leik barna og nokkrar rannsóknir skoðaðar í 

tengslum við þá umfjöllun. 

5.1 Virknikostir umhverfisins  

Það sem náttúran býður upp á hefur áhrif á leik barna með því að veita aðgang að 

mismunandi umhverfi. Sem dæmi má nefna tré sem hægt er að klifra í. Kenning Gibsons 

útskýrir þetta með því að segja að umhverfið sem við búum í bjóði upp á mismunandi 

aðgerðir og hegðun (Kyttä, 2002; Sandseter, 2009) eða ákveðna virknikosti (Kristín 

Norðdahl, 2016). Sandseter (2009) segir að virknikostir umhverfisins (e. affordances of the 

environment) séu ekki einungis bundið umhverfinu sjálfu heldur einstaklingnum líka, sem 

þýðir að þeir séu einstaklingsbundnir og samsvara stærð einstaklingsins, styrk, getu, 

hugrekki o.s.fr. Svo tréð sé aftur tekið sem dæmi þá býður það ekki upp á að barnið klifri í 

því nema að það nái í neðstu greinarnar og/eða að það hafi styrk og hugrekki til þess að 

klifra það. Hún hefur eftir Heft (1988) sem útfærði kenningu Gibsons og bætti við að 

útiumhverfi barna bjóði upp á mismunandi leiki og að börnin skynji umhverfið á þann hátt 

að það gefi kost á ákveðnum athöfnum. Heft útbjó flokkunarkerfi með 10 flokkum sem 

einkennir virknikostina sem umhverfið býður upp á. Sem dæmi má nefna „hægt að klifra 

í“, „hægt að sveifla sér í“ og „hægt að hlaupa á“.  

 Kyttä (2002) útfærði þessa kenningu enn frekar og bendir á að vistfræðileg 

sálfræði (e. ecological psychology) líti á skynjun sem virka reynslu þar sem einstaklingur 

fær upplýsingar í gegnum hreyfanleika, það er að skynjun og aðgerð vinni saman. Aðgerð 

leiði í ljós nýja möguleika og skynjun nýrra möguleika skapi nýja aðgerð. Einnig greinir hún 

á milli hugsanlegra virknikosta og þeirra sem nýttir eru, það er að einstaklings og 

félagsmenningarlegar hindranir geti ákvarðað hvort og hvenær þeir virknikostir sem barn 

skynjar séu nýttir. Til dæmis geta fullorðnir hvatt eða hindrað börn í að nýta sér þá.  

 Kyttä (2002)talaði einnig um að geta barna til að skynja það sem umhverfið hefur 

upp á að bjóða þróist markvisst um leið og þau vaxi og læri nýja líkamlega færni. Til dæmis 

opnist fjöldi nýrra möguleika í umhverfinu þegar barn lærir að ganga og að börn skynji 

það sem umhverfið býður upp á og nýti innsæi sitt í leik sinum, og þar sem hver 
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einstaklingur skynji og nýti umhverfið á sinn hátt sé þetta hugtak vel fallið til þess að lýsa 

sálfræðilegum eiginleikum í umhverfi barna. 

5.2 Fjölbreytni í umhverfi  - fjölbreytni í leik 

Fjørtoft (2001) er ein af þeim sem hefur kannað hvernig virknikostir umhverfisins hafa 

áhrif á leik barna og þroska þeirra. Hún telur að flókin og fjölbreytt náttúra hafi mikil áhrif 

á fjölbreytni leikja barna og tækifæri þeirra til þess að leika sér. 

 Sannreynt hefur verið að leikur eykst í samræmi við fjölbreytni umhverfis sem 

gefur fleiri tækifæri til leikja (Dowdell o.fl., 2011; Frost o.fl., 2012; Fjørtoft, 2004). Einnig 

leika börn sér af meiri krafti utandyra en innan og hópar sem leika sér saman eru oft 

öðruvísi uppbyggðir en venjan er innandyra (Frost o.fl., 2012). Þar sem náttúrulegt 

umhverfi býður gjarnan upp á fjölbreyttan efnivið hvetur slíkt umhverfi börn oft til að 

nota ímyndunarafl sitt og sköpunargáfu. Náttúran er síbreytileg og það er alltaf eitthvað 

nýtt sem börnin geta uppgötvað (Fjørtoft, 2004). 

 Möguleikar til að velja, tækifæri til leikja og möguleikinn til að byggja og breyta 

umhverfinu er ómetanlegt í leikumhverfi barna (Frost o.fl., 2012, bls. 315-341). Það sem 

börn meta mest í sínu leikumhverfi eru litirnir í náttúrunni, tré, skógar, mishæðir, 

skjólgóðir staðir, engi, staðir til að klifra í og til að byggja á og krefjandi staðir til að kanna 

og upplifa. Þetta bendir til þess að börn óska eftir fjölbreyttara og meira krefjandi 

leikumhverfi en hefðbundinn leikvöllur býður yfirleitt upp á (Fjørtoft, 2004). 

 Gerð landslagsins og lausi efniviðurinn sem umhverfið hefur upp á að bjóða vinnur 

saman að því að gefa leik og hugmyndarflugi barna merkingu (Fjørtoft, 2004). Enn fremur 

gefa línur og form í landslaginu börnum hugmynd um rúm og form. Til dæmis kjósa börn 

að leika sér í umhverfi sem hefur margbrotin form fram yfir einföld. Runnar gefa þeim 

tækifæri til þess að kíkja í gegnum og gefa tilfinningu fyrir dýpt og fjölbreytni. Staðir sem 

bjóða upp á ýmisskonar áferð, hljóð, lykt og náttúrleg einkenni höfða einnig til barna þar 

sem umhverfið er ófyrirsjáanlegt, kemur á óvart og börnin uppgötva alltaf eitthvað nýtt. 

 Margar rannsóknir sem gerðar eru á skólalóðum þar sem fylgst er með hegðun og 

leik barna í mismunandi umhverfi benda til þess að náttúrulegt umhverfi bjóði upp á fleiri 

tækifæri til hlutverkaleikja, byggingarleikja og leikja þar sem félagsleg samvinna er 

mikilvæg heldur en malbikuð svæði, stórar grasflatir eða þar sem tilbúin leiktæki eru til 

staðar (Chawla, 2015).  

 Í rannsókn þar sem malbikuðum leikvelli var umbreytt í náttúrulegan garð varð 

skynjun barnanna eftir breytingu af allt öðrum toga (Fjørtoft, 2004). Þau skynjuðu 
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fjölbreytni, glæsileika, að þau tilheyrðu staðnum, umhyggju fyrir náttúrunni og vinalegra 

andrúmsloft. Viðtöl við börnin, fimm og tuttugu árum seinna leiddu í ljós minningar þar 

sem börnin voru heilluð af garðinum og fjölbreyttu plöntu- og dýralífinu þar. Oft á tíðum 

minntust þau landslags sem bauð upp á leik, til dæmis í rjóðrum, á brúnni yfir lækinn, á 

steinum sem hægt var að hoppa á yfir tjörninni og allra trjánna sem hægt var að klifra í. 

Börnin sem eyddu miklum tíma í þessum garði sýndu meiri umhverfisvitund, voru 

frumlegri í leik sínum og aukning varð á hlutverkaleik þar sem laus efniviður í umhverfinu 

voru notaðir.   

 Fjørtoft, 2004 skoðaði leik barna í skógarumhverfi og í ljós kom að grófhreyfileikir 

fóru yfirleitt fram þar sem lágvaxinn gróður og stök tré voru á víð og dreif og þar sem 

landslagið var jafnt. Þar bauð umhverfið upp á hlaup, að veltast um, klifur í trjám og 

fjölmarga leiki sem innihalda mikla hreyfingu. Hlutverka- og byggingarleikir fóru yfirleitt 

fram þar sem umhverfið einkenndist af dreifðum trjágróðri, bæði trjám og runnum og 

landslagið var fjölbreyttara en þar sem grófhreyfileikir fóru fram og mikið var um lausan 

efnivið.  

 Malone og Tranter (2003) skoðuðu hegðun barna á mismunandi skólalóðum með 

tilliti til hve góður aðgangur barna var að náttúrulegu umhverfi. Í ljós kom að mikill munur 

var á leik barna eftir því hvernig skólalóðin var uppbyggð að þessu leyti. Á skólalóð þar 

sem náttúrulegt umhverfi var ríkjandi sáust börn lang oftast vera í leikjum sem 

rannsakendur flokkuðu undir vitsmunaleik. Slíkir leikir fela í sér að byggja eða búa til hluti 

úr lausum efniviði, fylgjast með og vera í snertingu við náttúruna, kanna umhverfið og 

taka þátt í ímynduðum athöfnum, og var sá leikur einnig ríkjandi yfir aðrar tegundir leikja 

á tiltekinni skólalóð. Önnur skólalóð var einnig rík af náttúrulegum svæðum en þau svæði 

voru að mestu girt af og nemendum var bannað að leika sér þar. Þar sáu rannsakendur 

lítinn vitsmunaleik og einnig á þeim skólalóðum þar sem lítið var um tré og náttúrulega 

þætti. Mesti munurinn á þessum skólalóðum er líklega sá að á náttúrulegu skólalóðinni 

gátu nemendur mótað umhverfið á þann hátt sem ekki var leyfilegt eða hægt á hinum 

skólalóðunum og því hafi vitsmunaleikur verið svo algengur þar. Á náttúrulegu 

skólalóðinni var minna um að nemendur væru á flakki frá einum stað til annars í leit að 

einhverju að gera. Þar fóru nemendur út með að því er virtist fyrirfram ákveðna athöfn í 

huga og hófu leik um leið og héldu honum áfram þar til kominn var tími til að fara inn. Á 

þeim skólalóðum þar sem lítið aðgengi var að náttúrulegu umhverfi varð meira vart við 

aðgerðarleysi og meira var um það að nemendur vildu fara inn. Líklegt er að það sé vegna 

þess að börnin hafi ekki fundið sér neitt spennandi eða áhugavert að gera.  
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 Í rannsókn (Dowdell o.fl., 2011) voru tveir mismunandi leikvellir skoðaðir. Annar 

var stór salur innandyra með hefðbundnum útileiktækjum, svo sem rólum, sandkassa, 

klifurkastala og rennibraut. Hinn var utandyra þar sem umhverfið var að miklu leiti 

náttúrulegt. Börn nutu þess að eiga í samskiptum við náttúruna sem sýndi sig best í því að 

flest börn kusu að leika ímyndunarleiki með lausamuni náttúrunnar af öllum þeim leikjum 

sem þau kusu. Þessi tækifæri voru sýnileg á náttúrulega leikvellinum þar sem börn 

uppgötvuðu skordýr undir trjábol og voru áfjáð í að sýna kennurum og öðrum börnum. 

Dowdell o.fl. (2011) benda á að börn séu heilluð af náttúrunni nema að öðru hafi verið 

komið inn hjá þeim og að þau laðist að öðrum lifandi verum, sérstaklega dýrum. Þessi 

hrifning af náttúrunni hafi verið greinileg í náttúrulega umhverfinu þar sem börnin höfðu 

alltaf áhuga á að deila uppgötvunum sínum með kennurum og öðrum börnum. Einnig 

benda þær á að náttúrulegt umhverfi sé mikilvægt til að örva börn og styðja þau í 

þátttöku í fjölbreyttri og hugmyndaríkri leikreynslu. Án aðgangs að slíku umhverfi geti 

erfiðleikar komið upp. Börn í vel hönnuðu og búnu umhverfi taki frekar þátt í leik í stað 

þess að standa hjá og fylgjast með og minna sé um hegðunarvandamál en hjá þeim sem 

eru í hefðbundnu leikumhverfi. Þó svo að leikvöllurinn sem var innandyra hefði skapað 

„úti leikvöll“ var leikur barnanna takmarkaður af plastinu sem boðið var upp á og varð til 

þess að leikur þeirra var háður meiri erfiðleikum og áhættu. 



27 

6 Náttúrulegt umhverfi og þroski barna  

Í þessum kafla verður fjallað um þá þroskaþætti sem náttúrulegt umhverfi getur stuðlað 

að hjá börnum. Einnig verður skoðað hvernig náttúrulegt umhverfi getur bæði haft áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra og hvernig umhverfið getur haft áhrif á athygli og 

sjálfstjórn og er umræðunni þá sérstaklega beint að börnum sem hafa verið greind með 

ADHD. Að síðustu verður rætt hvernig umhverfisvitund og samkennd getur aukist þegar 

börn hafa í uppvextinum fengið jákvæða reynslu af náttúrulegu umhverfi. 

6.1 Líkamlegur þroski og heilsa 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði náttúrulegs umhverfis og þroska barna sýna 

jákvæð tengsl á milli náttúrulegs umhverfis og hreyfingar og heilsu (Chawla, 2015; 

Fjørtoft, 2004; Frost o.fl., 2008). Í yfirlitsgrein Chawla (2015) á rannsóknum á áhrifum 

útivistar í náttúrulegu umhverfi á heilsu og velferð barna kemur fram að það hvetur börn 

til grófhreyfinga sem oft geti verið mjög þróttmiklar og ýtir undir hreyfiþroska og stuðlar 

að betri hreyfifærni. Jafnvel þó að manngerð leiktæki á skólalóðum bjóði upp á 

þróttmiklar hreyfingar, viðhalda fleiri börn að minnsta kosti miðlungs virkni þegar 

náttúrulegir þættir eru í umhverfinu. Einnig kemur fram að leikskólabörn sem hafa 

aðgengi að náttúrulegu umhverfi í leikskóla sínum taka fleiri skref á mínútu samanborið 

við börn á hefðbundnum leikskólum og þau séu grennri og hafi heilbrigðari 

líkamsþyngdarstuðul (BMI). Einnig segir hún að rannsóknir sýni að börn sem eru í 

læknismeðferð vegna offitu léttist meira þegar þau hafi aðgang að náttúrulegu umhverfi.  

 Fjørtoft (2004) kannaði grófhreyfifærni barna í mismunandi umhverfi og þar 

kemur fram að náttúrulegt skógarumhverfi sé hentugur leikvöllur fyrir börn til að efla 

hreyfifærni þeirra. Hún bar saman hóp norskra leikskólabarna sem fengu að vera í 

frjálsum leik í nærliggjandi skógi við samanburðarhóp á hefðbundnum leikvelli. Í 

umhverfinu var fjölbreyttur gróður og landslag og bauð fjölbreytnin upp á marga 

leikmöguleika. Í byrjun skólaársins fékk tilraunahópurinn lægri einkunn en 

samanburðarhópurinn á líkamshæfniprófi EUROFIT þar sem níu próf ná yfir liðleika, 

hraða, þrek og styrk.  Á næstu níu mánuðum sem Fjørtoft (2004) fylgdist með börnunum 

varð rannsóknarhópurinn mun færari í að leika sér í ójöfnu og náttúrulegu 

leikumhverfinu. Grófhreyfileikir í náttúrulega umhverfinu bættu alla þá hreyfifærni sem 

prófuð var fyrir utan liðleika. Mestar framfarir mátti greina í jafnvægi og samhæfingu 

hreyfinga. Niðurstaða Fjørtoft (2004) var sú að náttúrulegt leikumhverfi barnanna olli 

þessum áhrifum og að börnin lærðu að hreyfa sig á fjölbreyttari og meira krefjandi hátt. 
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 Einnig kemur fram í sænskri rannsókn sem Söderström o.fl. (2013, vitnað í Chawla, 

2015) stóðu að, að börn sem eru í snertingu við náttúrulegt umhverfi í leikskóla sínum 

sofa betur á nóttinni en börn á hefðbundnum leikskóla, og einnig eru þau hraustari og 

sjaldnar veik. Samkvæmt Rook (2013) þróa þau börn sem eru í snertingu við náttúrlegt 

umhverfi þar sem fjölbreytni gróðurs er mikil, síður með sér asma og/eða ofnæmi. Hann 

telur að það sé vegna þess að ónæmiskerfi þeirra kemst í meiri snertingu við örverur sem 

lifa í fjölbreyttum gróðri, dýrum og frjórri jörð sem styrkir ónæmiskerfið. 

6.2 Félagsþroski 

Jákvæð félagsleg hegðun barna er mjög tengd gæðum og fjölbreytni leikumhverfis þeirra 

(Frost o.fl., 2008). Á útileiksvæði eru félagsleg samskipti yfirleitt öðruvísi uppbyggð en 

gengur og gerist innandyra og er það er tilkomið vegna meira rýmis og sveiganlegra 

umhverfis. Útileiksvæðið býður upp á meira frelsi fyrir börnin til að velja leikfélaga en 

innandyra, sem leiðir til þess að þau læra jákvæða félagslega hegðun. Samkvæmt Frost 

o.fl. (2008) geta auðir og einsleitir leikvellir leitt til þess að börn misnoti umhverfið og 

hvort annað.  

 Í rannsókn (Herrington og Studtmann, 1998) þar sem leikir barna á hefðbundnum 

skólalóðum voru skoðaðir, fyrir og eftir að plöntu- og trjágróðri var komið fyrir á fimm 

fermetra grasflöt við skólana, kom í ljós að félagshegðun barnanna breyttist töluvert. Fyrir 

breytingu þar sem hefðbundin leiktæki voru í aðalhlutverki var félagstaða barnanna byggð 

á líkamlegum burðum. Þau börn sem voru sterkari, sneggri og gátu klifrað hærra urðu 

forsprakkar barnahópsins. Eftir breytingu voru leiktækin síður notuð og félagstaða 

barnanna breyttist. Börnin léku sér oftar og lengur á gróðurfletinum en í leiktækjunum og 

varð félagstaða barnanna meira byggð á tungumálakunnáttu, ímyndunarafli og 

sköpunargáfu. Með öðrum orðum var félagstaða barnanna byggð á vitsmuna-, félags- og 

tilfinningahæfni þeirra. Þau börn sem voru forsprakkar fyrir breytingar voru ekki alltaf 

forsprakkar eftir þær. 

 Börn sem leika sér á náttúrulegum leikvöllum, samanborið við hefðbundna 

leikvelli, sýna flóknari leik, þau leika sér lengur í sama leiknum og aldur þeirra sem leika 

sér saman er blandaður sem hefur jákvæð áhrif á félagsfærni þeirra (Luchs og Fikus, 

2013). Umhverfið bíður upp á skapandi hugsun með því að bjóða upp á lausa hluti og 

breytingar sem geta orðið á umhverfinu býður ekki upp á eina tiltekna aðgerð. Aukning 

verður á byggingarleikjum sem hvetur ekki eingöngu til hlutverkaleiks heldur til samskipta 

og samningaviðræðna. Á hefðbundnum leikvöllum eru meiri líkur á því að leiktæki skapi 

samkeppni en samvinnu. Chawla (2007) talar um að náttúrulegt umhverfið geti orðið 
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miðill fyrir samskipti og samvinnu barna þar sem þau geti þurft að yfirvinna ýmsa 

erfiðleika í slíku umhverfi. Til dæmis þegar þau þurfa að færa stóran stein í sameiningu, 

hjálpa hvort öðru upp í tré eða þegar þau setja upp búð þar sem þarf að komast að 

samkomulagi um verð á skeljum og fjöðrum. Þessi samskipti gefa börnunum tækifæri til 

að þroska með sér félagslega færni (Chawla, 2007). 

6.3 Athygli og sjálfstjórn 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á hver áhrif náttúrlegs umhverfis er á athygli og 

sjálfstjórn barna (Faber Taylor og Kuo ,2009; Van den Berg og Van den Berg, 2011; Wells, 

2000). Þær hafa sýnt að börn sem eru í snertingu við náttúruna einbeita sér betur og hafa 

betri sjálfstjórn.  

  Í rannsókn (Luchs og Fikus, 2013) þar sem leikur barna var skoðaður á 

náttúrulegum leikvelli annarsvegar og hefðbundnum leikvelli hinsvegar, kom fram að börn 

á náttúrulegum leikvelli skiptu sjaldnar yfir í aðra leiki, þau léku sér lengur og stundum 

voru þau í sama leiknum allan athugunartímann, sem tók þrjátíu mínútur í hvert skipti. 

Samkvæmt Luchs og Fikus (2013) gefur það til kynna að börnin séu einbeittari. Svona 

langur leiktími sást aldrei á hefðbundnum leikvelli. Börn gátu tekið þátt í bæði stuttum og 

löngum leikjum á náttúrulega leikvellinum en á þeim hefðbundna varði leikurinn aldrei 

meira en fimmtán mínútur. Þetta gefur til kynna að á þeim náttúrlega hafi börnin tækifæri 

til að þróa leik sinn lengra og að umhverfið bjóði upp á að börnin noti sköpunargáfu sína 

og ímyndunarafl með því hafa lausan efnivið í umhverfinu og að síbreytilegt umhverfið 

bjóði upp á margar mismunandi athafnir. Börnin á hefðbundna leikvellinum sýndu ekki 

jafn mikinn þroska og hugmyndaflug innan leiksins þar sem umhverfið bauð ekki upp á 

það. 

 Fyrir börn sem hafa verið greind með ofvirkni og athyglisbrest (ADHD/ADD) hefur 

verið sýnt fram á að viðvera í náttúruna minnki einkenni þess og þau geti einbeitt sér 

betur og að því náttúrulegra sem umhverfið er þeim mun meiri áhrif hafi það. Faber 

Taylor og Kuo (2009) gerðu rannsókn þar sem farið var með börn sem höfðu greinst með 

ADHD í tuttugu mínútna gönguferðir í þrenns konar umhverfi, almenningsgarði, miðbæ og 

íbúðahverfi. Um helmingur barnanna tóku lyf að staðaldri til að minnka einkenni ADHD, 

en á þeim tíma sem gönguferðirnar fóru fram voru engin lyf notuð.  Áhrif gönguferðar í 

almenningsgarði voru verulegar og gátu þau jafnast á við hámarksvirkni lyfja sem gefin 

eru við ofvirkni og athyglisbresti.  

 Rannsókn Van den Berg og Van den Berg (2011) á 12 börnum með ADHD, þar sem 

helmingur þeirra voru einnig greind með einhverfu og mótþróaþrjóskuröskun, sýndi að 
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þegar börnin eyddu deginum í náttúrlegum umhverfi voru þau áhugasamari, unnu betur 

saman og einbeittu sér betur. Þegar þau eyddu deginum í bænum sýndu þau slaka 

félagslega hegðun, eftirtektarleysi og hvatvísi. Á athyglisprófi eftir þessa daga skoruðu 

börnin mun hærra eftir daginn í skóginum. 

 Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt svipaðar niðurstöður. Í rannsókn Wells (2000) 

notar hún skala til að meta athyglisbrest til þess að sjá áhrif þess þegar börn úr láglauna 

fjölskyldu fluttu í betri húsnæði. Niðurstöður sýndu að þau börn sem fluttu í umhverfi sem 

ríkast var af náttúrulegum þáttum sýndu einnig mesta aukningu á athygli eftir flutninginn.  

6.4 Andleg vellíðan 

Náttúrlegt umhverfi bíður upp á staði fyrir börn þar sem þau geta fundið sér athvarf og 

verið í friði með eigin hugsanir (Chawla, 2015; Korpela, Kyttä og Hartig, 2002). Náttúrulegt 

umhverfi er verndandi þáttur þegar kemur að andlegri vellíðan barna og lækkar tíðni 

þunglyndis meðal þeirra (Chawla, 2015).  

 Í niðurstöðum rannsóknar (Korpela o.fl., 2002) þar sem uppáhaldstaðir barna voru 

skoðaðir nefndu mörg þeirra íþróttavelli, heimili vina og aðra staði sem þeim þóttu 

eftirsóknarverðir til leikja. Aftur á móti nefndi meiri hluti barnanna náttúrlegt umhverfi 

þegar þau leituðu sér athvarfs þar sem þau gætu gleymt vandræðum sínum, verið frjáls, 

afslöppuð eða hreinsað hugann. 

 Í rannsókn Kristínar Norðdahl og Jóhönnu Einarsdóttur (2015) á því hvað börn á 

tveimur leikskólum og einum grunnskóla vildu geta gert úti á skólalóð kemur meðal 

annars fram að þau vilja finna sér eða útbúa athvarf þar sem þau geta verið í friði, ein eða 

með nokkrum öðrum börnum. Á meðal þessara staða var náttúrulegt umhverfi í hávöxnu 

grasi og á toppi hæðar. 

6.5 Samkennd og umhverfisvitund 

Náttúran hefur ekki aðeins góð áhrif á börnin sjálf eins og komið hefur fram hér að ofan, 

heldur er talið að vera barna í náttúrunni hafi áhrif á vilja þeirra til að viðhalda henni 

(Chawla, 2007, 2015). Í rannsókn sem Chawla (2015) greinir frá kemur fram að börn sem 

eyða meiri tíma í náttúrulegu umhverfi sýna meiri samkennd og umhyggju fyrir öðrum 

lífverum og eru meðvitaðri um að maður og náttúra eru háð hvort öðru. 

 Margir telja að það sé mikilvægt að börn fái jákvæða reynslu af náttúrunni til þess 

að þau beri frekar virðingu fyrir henni á fullorðinsárum og þar sem frjáls leikur er 

ánægjulegur og skemmtilegur fyrir börn er leikur þeirra í náttúrulegu umhverfi jákvæð 

reynsla (Chawla, 2007; Hewes, 2006). Í rannsókn Chawla (2007) kemur fram að þeir sem 
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sýni umhyggju fyrir náttúrunni og taki þátt í verndun hennar á fullorðinsárum höfðu frekar 

reynslu af því sem börn að leika sér úti í náttúrulegu umhverfi. Einnig sé líklegra að þessir 

einstaklingar leiti í náttúruna sér til dægradvalar. Í niðurstöðum hennar kemur einnig fram 

að það sé ekki síður mikilvægt að barnið hafi góða fyrirmynd sem beri umhyggju fyrir 

náttúrunni, hvort sem sú fyrimynd sé foreldri, amma eða afi, frændfólk eða jafnvel 

kennarar sem verji nokkrum árum með barninu. 
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7 Samantekt og lokaorð 

Í þessari ritgerð vildi ég leita svara við því hver áhrif náttúrulegs umhverfis hefur á leik 

barna og hvernig náttúrulegt umhverfi getur stuðlað að þroska þeirra. 

 Frjáls leikur er oft skilgreindur sem sú athöfn barna sem virðist ekki hafa neinn 

tilgang og er takmark í sjálfu sér. Athafnir barna einkennast af leik, þau hafa ánægju af því 

og þau ráða því sjálf hvort þau leiki sér. Í leik nýta börn ímyndunarafl sitt, hann er í 

þykjustunni og getur skapað spennu. Barn getur uppfyllt eigin óskir og þarfir í leik sínum. 

Frjáls leikur gegnir mikilvægu þroskahlutverki fyrir börn og þau sýna meiri rökhugsun og 

vinna einbeittari að markmiðum sínum. Einnig hlúir leikur að sköpunargáfu og 

ímyndunarafli barna og hann er því mikilvægur fyrir vismunaþroska þeirra. Í leik læra börn 

einnig félagsleg samskipti og getur hann stuðlað að tilfinningaþroska og meira 

sjálfstrausti. Í leik æfir barn grófhreyfingar og eikur styrk, þol og getu. 

 Sýn fræðimanna á leik barna var einnig skoðaður þar sem Piaget talar um hvernig 

barnið byggir upp eigin þekkingu í gegnum leik þar sem samlögun gegnir miklu hlutverki. 

Vygotsky segir að barnið sé alltaf framar í þroska þegar það leikur sér og sé því höfðinu 

hærra í leik. Áhrif umhverfisins samkvæmt kennslufræði Reggio Emilia voru einnig skoðuð 

en hún útskýrir hvernig umhverfið sem barnið er í getur ýtt undir þroska og nám þess. 

 Áður en áhrif náttúrulegs umhverfis á leik og þroska barna voru athuguð var 

náttúrulegt umhverfi skilgreint sem það umhverfi þar sem gróður fær að vaxa því sem 

næst óhindrað og engin stýring er á því hvaða lífverur búa þar. Því næst voru ástæður 

þess af hverju börn leika sér minna en áður í náttúrulegu umhverfi skoðaðar. Miklar 

breytingar hafa orðið á samfélaginu sem hafa orðið til þess að börn hafa minna aðgengi 

að náttúrulegu umhverfi en áður.  

 Náttúrulegt leikumhverfi bíður gjarnan upp á fjölbreytni og síbreytileika og allir 

þeir þættir sem umhverfið hefur upp á að bjóða, svo sem tré, runnar, lággróður, mold, 

sandur, greinar, vatn og steinar svo eitthvað sé nefnt hefur hvetjandi áhrif á leik barna. 

Það fer eftir þroska og getu barna hvaða virknikosti umhverfisins það getur nýtt sér og 

hvernig þau leika sér. Börn í náttúrulegu umhverfi sýna meiri fjölbreytni í leik sínum, þau 

leika sér lengur og minna er um aðgerðarleysi.  

 Náttúrulegt umhverfi hvetur börn til að hreyfa sig og það hefur því jákvæð áhrif á 

grófhreyfiþroska og heilsu þeirra. Einnig sofa þau betur og eru sjaldnar veik. Náttúrulegt 

umhverfi hvetur börn til jákvæðrar félagslegrar hegðunar þar sem börnin velja sína eigin 

leikfélaga og þau hjálpast að. Vera úti í náttúrunni hefur sýnt sig hjálpa börnum að 

einbeita sér og þau hafa betri sjálfstjórn. Börn með greiningu eins og ADHD farnast betur 
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eftir að hafa notið útiveru í náttúrulegt umhverfi. Náttúran getur verið verndandi þáttur 

gegn þunglyndi og því meira sem börnin eru úti í náttúrunni þeim mun meiri verða áhrifin.  

Náttúrulegt umhverfi býður börnum upp á tækifæri til að finna afdrep og að geta bundist 

náttúrunni tilfinningaböndum. Þau börn sem upplifa náttúruna á jákvæðan hátt eru 

líklegri til að taka þátt í verndun hennar þegar þau verða fullorðin. 

 Þegar ég valdi mér efni til þess að skrifa um í þessari ritgerð var ég með fyrirfram 

mótaða hugmynd um hver áhrif náttúrunnar væru á þroska barna. Bæði vegna þess sem 

ég hafði þegar lært á námskeiðum skólans og því sem ég hafði áður lesið mér til um. Fyrri 

rannsóknarspurning mín um áhrif náttúrlegs umhverfis á leik barna hafði ég litla hugmynd 

um en var viss um að það hefði einhver áhrif. Eftir lestur margra rannsókna á þessu sviði 

er ég um margt fróðari hver áhrif náttúrunnar eru á bæði leik og þroska barna. 

 Flestar rannsóknir sem ég hef fjallað um í þessari ritgerð eru gerðar í 

Bandaríkjunum og norðurlöndunum en ég tel að hægt sé að læra af þeim og að þær geti 

gefi ákveðnar vísbendingar um hvernig staðan sé í öllum vestrænum löndum, þar á meðal 

Íslandi. 

 Við vinnslu þessara ritgerðar varð mér hugsað til drengs sem ég þekki. Hann var á 

leikskóla þar sem mikið var um útikennslu, útiumhverfið var mjög náttúrulegt og margar 

náttúruvettvangsferðir voru farnar. Það var ekki fyrr en hann var komin í grunnskóla að 

fór að bera á félagslegum og andlegum erfiðleikum. Hann var að lokum greindur með 

ADHD á háu stigi og asbergers heilkenni. Eftir vinnslu þessara ritgerðar hef ég velt því fyrir 

mér hvort umhverfið á leikskólanum hafi haft svona góð áhrif á hann og að einkenni hans 

hafi verið í lágmarki vegna þess. Margar af þeim rannsóknum sem ég las um benda til að 

svo geti verið. 

 Samfélagið þar sem börn léku sér úti virðist vera að hverfa í stærri byggðum og 

daglegt líf barna hefur að miklu leiti færst inn. Afleiðingar þess eru að börn hafa færri 

tækifæri til sjálfssprottnar snertingu við náttúruna. Ef börn komast ekki í snertingu við 

náttúruna getur það ekki einungis haft neikvæð áhrif á þroska þeirra heldur er viðbúið að 

náttúrulegt umhverfi haldi áfram að hverfa. 

 Aðgegni að náttúrunni þarf að mínu mati að vera meira þar sem hún hefur jákvæð 

áhrif á heilsu, andlega vellíðan og þroska barna. Því tel ég mikilvægt að náttúruvæða 

skólalóðir því börn eyða þar miklum tíma. Eins þykir mér mikilvægt að í leikskólastarfi séu 

farnar reglulegar og tíðar vettvangsferðir í náttúrulegt umhverfi þar sem börnin fá 

tækifæri til að leika sér frjáls. Það er þeim ómetanlegt.  
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