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Ágrip 

Mikilvægi menntunar fyrir tengsl barna við náttúru og umhverfi er yfirskrift verkefnisins sem 

er í tveim hlutum, annars vegar greinargerð og hins vegar verkefnasafn. Markmiðið með gerð 

greinargerðar og verkefnasafns var að útbúa verkefni sem auðvelda leikskólakennurum að 

efla jákvæðni barna til umhverfis og auka vilja þeirra til þess að vernda náttúru og umhverfi. Í 

fyrri hluta greinargerðar eru kenningar um nám tengdar við þessa fyrrnefndu áherslu í námi 

barna. Í seinni hluta greinargerðarinnar er fjallað um jákvæða reynslu barna af umhverfinu, 

umhverfismennt, útikennslu sem leið í umhverfismennt og hlutverk leikskólakennara í slíkri 

kennslu. Í seinni hluta verkefnisins er gerð grein fyrir 11 verkefnum sem skipulögð eru með 

því markmiði að börn kynnist umhverfinu, tengist því og verði viljugri til að vernda það. 
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Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði á meðan á námi mínu stóð, ég hef þó alla tíð haft mikinn 

áhuga á útiveru og umhverfismennt. Mínar bestu minningar úr æsku eru úr náttúrunni og 

mínu nánasta umhverfi þar sem ég fékk að kanna umhverfið mitt. Ég er uppalin á Kjalar-

nesinu þar sem stutt er í náttúru, svo sem fjöru, móa og læki. Ég man það vel hvað okkur 

systrum fannst gaman að leika okkur í fjörunni, í steinunum og lífríkinu sem þar er að finna. 

Einnig hef ég frá unga aldri ferðast mikið um landið okkar, farið í hringferðir um landið og 

gengið á fjöll og jökla með fjölskyldu minni. Í minningunni var ég alltaf úti að bralla eitthvað 

skemmtilegt. 

Markmiðið með gerð greinargerðar og verkefnasafns var að útbúa verkefni sem auð-

velda leikskólakennurum að efla jákvæðni barna til umhverfis og auka vilja þeirra til þess að 

vernda náttúru og umhverfi. Ég vil þakka fyrrum samstarfsfólki mínu í Leikskólanum Steina-

hlíð fyrir að hvetja mig áfram og veita mér ómetanlegan stuðning þegar ég þurfti sem mest á 

honum að halda, ég væri ekki stödd á þeim stað í námi mínu sem ég er í dag hefði ekki verið 

fyrir allan þann stuðning sem ég fékk frá þeim. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum 

fyrir alla þá hjálp sem þau hafa veitt mér og það umburðarlyndi sem ég hef fengið.  

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 sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta stað-

festi ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

Ólavía Hrönn Friðriksdóttir 
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1 Inngangur  

Fram kemur í einu af leiðarljósum leikskóla í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011) að gefa eigi börnum möguleika á því að fást við margbreytileg verkefni 

sem bjóði upp á fjölbreyttar lausnir og hvetji börnin til þess að kanna og ígrunda þau viðfangs-

efni sem unnið er með hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32-34). 

Útinám er góð leið til að opna augu leikskólabarna fyrir umhverfi sínu og náttúru með því að 

uppgötva, skilja og læra að virða náttúruna. Þegar við leyfum börnum að kanna útiumhverfi 

sitt gefum við þeim tækifæri til að verða sér út um þekkingu og reynslu sem ekki fæst innan 

veggja leikskólans. Rannsóknir hafa einnig sýnt að börnum í leik- og grunnskólum líkar það vel 

að vera úti og að þau vilja gjarnan vera meira úti og að þau vilja nýta útiumhverfið til þess að 

hreyfa sig (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 5-7). 

Börn á fyrsta skólastiginu kynnast lífinu og tilverunni í gegnum leik og hafa flest börn ríka 

hreyfiþörf, því er mikilvægt að gæta að þeim börnum sem eru róleg að þau hreyfi sig. Fram 

kemur í bæklingi frá Lýðheilsustöð að ráðlögð hreyfing barna ætti að vera að lámarki einn 

klukkutími á dag (Faghópur Lýðheilsustöðvar um Ráðleggingar um hreyfingu, 2008, bls. 9). 

Það væri því tilvalið að nýta að minnsta kosti þennan tíma í skipulagða útiveru þar sem börn 

fá möguleika til þess að kanna umhverfi sitt og náttúru og fá um leið tækifæri til þess að 

hreyfa sig og anda að sér hreinu og fersku lofti.  

Þegar börn eru spurð hvað náttúran gefi þeim þá nefna þau flest að útivera hafi jákvæð 

áhrif á tilfinningar og skap þeirra. Í rannsókn sem framkvæmd var í Kanada nefndi einn ungur 

drengur að það er náttúran sem gerir fólk hamingjusamt, flest börnin sem tóku þátt í rann-

sókninni svöruðu að þeim liði betur andlega ef þau færu út í náttúruna. Rannsakendur 

nefndu aldrei hugtakið andleg heilsa á meðan á rannsókninni stóð. Börnin nefndu það einnig 

að þau væru virkari ef þau færu út og fengju ferskt loft heldur en ef þau væru inni allan dag-

inn (Tillmann, Button, Coen & Gilliland, 2018, bls. 8).   

Þessari greinargerð er skipt upp í tvo hluta, í fyrri hlutanum verður fjallað um nám ungra 

barna út frá Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og námskenningum Dewey, Vygotsky og Bruner. 

Ákveðið var að fjalla um þessa þrjá fræðimenn vegna þess að kenningar þeirra eiga það sam-

eiginlegt að leitast er eftir því að skýra þátt reynslunnar í menntun einstaklings. Í seinni 

kaflanum verður fjallað um mikilvægi jákvæðrar reynslu af umhverfinu og þar er komið inn á 

umgengni okkar í náttúru og umhverfi eða vistfræðilegt fótspor okkar, sjálfbærnimenntun og 

umhverfismennt. Þá er fjallað um útikennslu og vettvangsferðir sem leiðir í umhverfismennt 

einnig verður fjallað um aðferðir sem hægt er að styðjast við þegar börnum eru gefinn tækifæri 

til að kanna umhverfi og náttúru og að síðustu er fjallað um hlutverk leikskólakennara í slíkri 

menntun.  
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Markmiðið með gerð greinargerðar og verkefnasafns var að útbúa verkefni sem auðvelda 

leikskólakennurum að efla jákvæðni barna til umhverfis og auka vilja þeirra til þess að vernda 

náttúru og umhverfi. Með þessari greinargerð fylgir verkefnasafn sem tilvalið væri að nota til 

að ná þessu markmiði.  
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2 Nám ungra barna 

2.1 Umfjöllun um nám í Aðalnámskrá leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 kemur fram að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og að leik-

skólaárin séu einn mikilvægasti tími náms og þroska barna, þar á að búa börnunum hollt og 

hvetjandi námsumhverfi þar sem menntun á sér stað í gegnum leik og skapandi starf 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 28-32). Leikur er ekki bara leikur, leikur er 

einnig námsleið barna og þá er mikilvægt að taka tillit til áhugasviðs þeirra.  

Í Aðalnámskrá leikskóla er einnig talað um ákveðin námssvið sem eiga að fléttast inn í 

leik barna og að leikskólakennarar eigi að tengja námssviðin markvist inn í markmiðin sem 

sett eru fram í námskrá leikskólanna. Námssvið leikskóla eru læsi og samskipti, heilbrigði og 

vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. Mikilvægt er að flétta námssvið leik-

skólans inn í leik barna því þannig fá börn margvísleg viðfangsefni, nýja möguleika og tæki-

færi til að skapa nýja reynslu sem nýtist þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 37-38).  

Leikur barna er ánægjulegur og sjálfssprottinn, börn leika sér af frjálsum vilja og leikur á 

hug þeirra. Þar af leiðandi er hægt að nota leik barna til þess að vinna með hugmyndir þeirra 

og gera þeim kleift að öðlast betri skilning og dýpri þekkingu. Flestir eru sammála um að 

leikur barna hafi mismunandi áherslur og eru flestir sammála því að leikur barna er ólíkur 

öðrum athöfnum þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 108-109). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru námsviðin viðfangsefni leiks og eru 

þannig hluti af leik barna. Þau viðfangsefni eiga að byggja á reynslu barna, áhuga þeirra og 

hugmyndum, vekja forvitni þeirra og hvetja þau til rannsókna og könnunar svo eitthvað sé 

nefnt. Læsi og samskipti í leikskólum snýst um þekkingu, leikni og hæfni barns til að lesa í 

umhverfið sitt og að geta tjáð upplifun sína, innlifun og skoðanir. Námssviðið heilbrigði og 

vellíðan snýst um að tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og 

hreyfingu. Hversdaglegar athafnir innan leikskólans eiga að stuðla að lífsgleði og öryggi barna 

með tengslamyndun og umhyggju. Sjálfbærni og vísindi sem námsvið í leikskólastarfi byggir á 

reynslu barna af náttúrunni og skapar aðstæður fyrir nýja reynslu. Frá unga aldri beita börn 

ýmsum leiðum við að uppgötva og skilja umhverfi sitt, þau horfa, hlusta, snerta, bragða, 

handleika, flokka, bera saman og rannsaka. Í leikskóla á að skapa kringumstæður svo börn fái 

tækifæri til að vinna með og velta vöngum yfir náttúru og umgengni okkar í henni. Námsviðið 

sköpun og menning er mikilvægur þáttur í námi og þroska barna, skapandi starf á að beinast 

að ferlinu sjálfu, gleðinni og tjáningunni sem fylgir skapandi starfi. Umhverfi leikskóla á að 
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örva skynjun og styðja við sköpunarkraft barna, gera skal börnum kleift að nálgast viðfangs-

efni frá mörgum hliðum og á eigin forsendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 41-45).  

2.2 Kenningar um nám  

Kenningar um það hvernig við lærum hafa auðgað skilning okkar á námi, gefa okkur hug-

myndir um það hvernig þekking verður til. Kenningar byggja á fjöldanum öllum af rann-

sóknum sem hafa gert okkur kleift að skilja mannlega hegðun og að sálarlíf verður ekki skýrt 

með einföldum hætti eða með allsherjar kenningum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, 

bls. 328). Hér fyrir neðan verður fjallað um námskenningar þriggja fræðimanna, þeirra John 

Dewey, Lev Vygotsky og Jerome Bruner. Ákveðið var að fjalla um þessa þrjá fræðimenn 

vegna þess að kenningar þeirra eiga það sameiginlegt að leitast er eftir því að skýra þátt 

reynslunnar í menntun einstaklings en rannsóknir hafa sýnt fram á það að reynsla barna af 

útiumhverfi er talið stuðla að jákvæðum viðhorfum barna til þess (Kristín Norðdahl, 2016, 

bls. 5-7). Að auki settu þeir allir fram sínar eigin kenningar um nám og fjölluðu þeir um þátt 

leiks í námi og þroska ungra barna. 

Dewey var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og uppeldisfrömuður, þekktur sem 

einn af upphafsmaður verkhyggju sem leggur áherslu á hið verklega, að manneskjan er ger-

andi ekki síður en þiggjandi, virk ekki síður en óvirk. Verkhyggja er ekki ákveðin stefna í heim-

speki heldur einhverskonar hugmyndafræði eða afstaða. Verkhyggja er tengd raunhyggju 

sem kennir að þekkingarleit verði að byggjast á reynslu eða skynjun (Dewey, 2010, bls 10).   

Vygotsky var rússneskur sálfræðingur og kennari sem leit svo á að börn læri fyrst og 

fremst af samskiptum við aðra, einnig taldi hann að nám væri forsenda þroska. Vygotsky 

sýndi fram á mikilvægi félagslegs samhengi þroskans, stuðning fullorðinna einstaklinga og 

mikilvægi tungumáls (Berk, L., & Winsler, Adam, 1995, bls. 1-8). 

Bruner var bandarískur sálfræðingur sem lagði áherslu á menningarlega hlið námsins og 

kennslunnar, þar sem hann skoðaði meðal annars hvaða áhrif félagslega staða einstaklings 

hefur á nám og kennslu (Bruner, 2017, bls. 10). 

2.2.1 Lært af reynslunni 

Kenning Dewey um nám snýst um það að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi, að 

þeir læri mest með því að gera hlutina sjálfir og að það veki frekari áhuga hjá börnum og leiði 

til skýrari hugsunar (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 35-37). Dewey lagði mikla áherslu á fé-

lagsleg samskipti og samvinnu, hann lagði sérstaka áherslu á verklega kennslu frekar en bók-

lega kennslu, Dewey taldi að börnin öðluðust ekki raunverulegan skilning nema með því að 

taka þátt í því að kanna viðfangsefni. Í því samhengi taldi hann mikilvægara að kennslan færi 
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fram utan hins hefðbundna skólahúsnæðis og að kennslan tæki mið af áhuga barnsins og að 

börnin væru spurð opinna spurninga sem kveiktu áhuga þeirra og hvettu þau til að leita svara 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 92). 

Reynsla er grundvallarhugtak í kenningum Deweys og útskýrði hann að það að læra af 

reynslunni sé þegar einstaklingur tengir athöfn og afleiðingar hennar við það sem hefur gerst 

og finnur þannig orsakatengsl á milli athafna og afleiðinga. Ef einstaklingur ígrundar ekki 

hvaða áhrif ákveðin athöfn hefur og vinnur ekki úr reynslunni þá er reynsla hans lítils virði. 

Reynslan sem einstaklingurinn verður fyrir þegar hann hefur ígrundað hana og unnið úr 

henni er þar af leiðandi grunnur að námi hans.  Kennarar beggja skólastiga telja reynsluna 

sem börn og unglingar öðlist í útinámi mjög mikilvæga fyrir nám barna. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ígrundun og umræða um reynsluna úti er mjög mikilvægt ferli í námsferlinu einnig 

skiptir það máli hvernig leikskólakennarar nota og ræða náttúrufræðileg hugtök við börnin. 

Það er þess vegna sem lögð er svo mikil áhersla á að hlusta á hugmyndir barnanna, að ýta 

undir rannsóknir þeirra og ræða tilgátur þeirra um hvað gerist eða mun gerast (Dewey, 2010, 

bls. 58–67). 

Dewey lagði einnig áherslu á að samfella þurfi að vera á milli heimils og skóla og að 

skólastarf ætti að taka mið af þeirri reynslu sem börn koma með inn í skóla til þess að þau 

geti byggt ofan á þá reynslu sem þau hafa fyrir. Það sem börn hafa tileinkað sér í einum 

aðstæðum verður að tækifæri til að skilja og fást við aðstæður sem á eftir koma. Til þess að 

reynsla barna geti talist menntandi verður kennari að vita eitthvað um fyrri reynslu barna til 

að geta stutt við nýja reynslu (Dewey, 2010, bls. 58–67). 

Dewey hvatti kennara til að notast við námskrár sem miðast við það sem væri að gerast í 

lífi nemenda. Mikilvægt sé í samræmi við kenningar Dewey (2010) að velja viðfangsefni sem 

tengjast reynsluheimi barna og gefur þeim tækifæri til að útvíkka hann. Með þessu þarf 

kennarinn að átta sig á því og taka mið af því að reynsla mótast bæði af umhverfi barna og 

samskiptum þeirra við fólk (Dewey, 2010, bls. 64).   

Dewey velti fyrir sér hvað þurfi til, til þess að eitthvað geti kallast menntun (Dewey, 

2002, bls. 100). Menntun hvers og eins verður að taka mið af því hversu fær hann er til að 

geta lifað og starfað í samfélaginu og að hann vinni þannig að með hverjum deginum aukist 

reynsla hans og annarra í kringum hann (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33). 

2.2.2 Svæði mögulegs þroska 

Kenning Vygotsky um það hvernig börn læra byggist á því að hugsun barna þroskist fyrst og 

fremst í samskiptum og samræðum við aðra og að tungumálið sé eitt mikilvægasta verkfærið 
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í námi hvers og eins. Að mati Vygotsky verður sú þekking sem aflað er með þátttöku í samfé-

laginu að sálfræðilegu ferli í huga hvers og eins og að í raun og veru fari allt nám fram í 

tveimur stigum. Fyrra stigið tengist samfélaginu sem einstaklingurinn tilheyrir og seinna 

stigið byggist á einstaklingum sjáfum, með samskiptum við annað fólk og með samtali við 

sjálfan sig (Berk, L., & Winsler, Adam, 1995, bls 1-8). 

Kenningu sinni til stuðnings lagði Vygotsky fram hugmyndina um áhrif þess sem kann 

betur en sá sem lærir. Þarna vísar hann til þess sem hefur betri skilning á eða meiri hæfni en 

nemandinn sjálfur, þetta þarf ekki að vera fullorðinn einstaklingur, heldur getur viðkomandi 

verið vinur, eða jafnvel bók eða tölva. Í þessu samhengi talar Vygotsky um hugtakið um 

svæði hins mögulega þroska en hann lagði það hugtak einnig fram kenningu sinni um nám til 

stuðnings. Svæði hins mögulega þroska (e. Zone of proximal development) er munurinn á því 

sem barn getur gert eitt og óstutt og því sem það nær að gera með leiðsögn eða hvatningu 

þess sem getur gert betur. Þegar leiðsögn er veitt verður hún að vera innan þroskasvæðis 

hvers og eins og viðfangsefnið í samræmi við það. Hlutverk kennarans er að átta sig á því 

hvaða verkefni eru innan þroskasvæðis. Kennarar nota tungumálið sem verkfæri til að örva 

samræður milli nemenda og kennara, nemendur bregðast ekki eingöngu við tungumálinu 

heldur rýna þeir líka í svipbrigði og líkamstjáningu til að átta sig á raunverulegri þýðingu þess 

sem sagt er (Berk, L., & Winsler, Adam, 1995, bls. 20-24). 

2.2.3 Uppgötvunarnám  

Kenning Bruners um uppgötvunarnám (e. Learning by discovery) einkenndist af því að kenn-

arinn skapaði námsumhverfi fyrir nemendur sína þar sem þeir glímdu við áhugaverð við-

fangsefni og höfðu tækifæri til að koma með hugsanlegar lausnir sem síðar væru skoðaðar, 

prófaðar og metnar á gagnrýninn hátt. Með þessum hætti var meira krafist af nemendum, 

þeir þurftu að geta unnið sjálfstætt og þurftu að hafa áhuga á viðfangsefninu (Bruner, 2017, 

bls. 17-19). 

Samkvæmt Bruner verður vitrænn þroski alltaf að fá stuðning frá nærumhverfinu og 

menningu sem barnið tilheyrir. Bruner setti fram hugmynd sína um vinnupalla sem myndlík-

ingu við stuðning sem nemandi fær við uppbyggingu þekkingar sinnar. Því betri og öruggari 

sem vinnupallarnir eru því traustari verður byggingin. Vinnupallarnir eru háðir því hvernig 

menning hjálpar hverjum og einum (Halldén, 1983, bls. 171-172). Nám er háð félagsreynslu 

og menningarlegri reynslu barna, reynsla barns og skilningur þess er undirstaða nýrrar þekk-

ingar sem barnið öðlast með því sem það sér og upplifir (Samuelsson og Johansson, 2006, 

bls. 50).   



12 

Með stuðning frá slíkum vinnupöllum nær barnið að sigrast á erfiðum viðfangsefnum 

sem það hefði ekki ráðið við án stuðnings. Með vinnupöllunum víkkar svæði raunverulegs 

þroska út á svæði mögulegs þroska og þannig nær barnið að bæta þekkingu sína og færni. 

2.2.4 Samantekt  

Nám er ferli sem á sér stað allt lífið, við erum sífellt að tileinka okkur nýja þekkingu. Í leik-

skólum landsins er mikill áhersla lögð á nám í gegnum leik. Ýmsar kenningar hafa verið settar 

fram um það hvernig nám fer fram, hvernig við lærum og hlutverk leiks í námi. Hér að ofan 

er fjallað lítillega um þrjár þessara kenninga þ.e. Deweys, Vygotskys og Bruners. Kenningar 

þeirra eru þó ólíkar, Dewey beinir sjónum sínum að reynslu einstaklings á meðan Vygotsky 

og Bruner beina sjónum sínum að hlutverki tungumálsins, samfélags og menningar í námi. 

Kenningar Vygotsky og Bruner eru að vissu leyti líkar og byggja á því sama en Bruner var með 

aðrar áherslur en Vygotsky, en var fyrir miklum áhrifum frá Vygotsky á sínum tíma. Fjallað 

var um þessa þrjá fræðimenn vegna þess að kenningar þeirra eiga það sameiginlegt að leitast 

er eftir því að skýra þátt reynslunnar í menntun einstaklings en rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að þekking barna af útiumhverfi er talið stuðla að jákvæðum viðhorfum barna til þess 

(Kristín Norðdahl, 2016, bls. 5-7). 
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3 Sjálfbærni og náttúran  

Náttúra okkar og umhverfi er afar takmörkuð auðlind og því ber að fara vel með þær auð-

lindir sem við höfum. Allir ættu að huga að umhverfinu, okkur gæti þótt aðgerðir hvers og 

eins skipta litlu máli en þegar allt kemur saman hefur það gríðarleg áhrif á umhverfi okkar. 

Í ört vaxandi samfélagi eins og okkar er sjálfbær þróun afar mikilvægt hugtak sem er m.a. 

skilgreint sem sú þróun samfélaga sem uppfyllir þarfir samtíðar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða, þar sem takmörk náttúrunnar eru virt með áherslu á samfélag, náttúru og 

efnahag. Menntun til sjálfbærni er mikilvæg til þess að vekja börn til umhugsunar um þetta 

samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar í samfélaginu sem ætlað er til að bæta 

líf allra sem búa á jörðinni (UN Documents, 1987). 

Umhverfi okkar og náttúra umlykkja okkur og sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað 

nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Menntun til sjálfbærni þarf ekki 

einungis að leggja áherslu á þekkingu og skilning á viðfangsefnum sem skipta máli, hæfni og 

færni til að leysa ýmis vandamál sem við mætum heldur þarf menntun til sjálfbærni að 

breyta sjónarhorni fólks til umhverfis síns og byggja upp með því samkennd og væntumþykju 

til náttúru og samfélags (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 38).  

Með sjálfbærnimenntun er verið að skapa sameiginlegt samfélag þar sem einstaklingar 

eru aldir upp sem virkir borgarar, að þeir geri sér grein fyrir gildum, viðhorfum og tilfinn-

ingum sínum gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa, náttúru sinni og 

umhverfi (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls.47). 

Í leiðarljósum leikskóla í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningar- 

málaráðuneytið, 2011) kemur fram að menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi 

leikskóla í virku samvinnu við heimili og nærsamfélag. Það er á ábyrgð leikskóla að styðja við 

og ýta undir forvitni og fróðleiksþorsta barna með því að fylgjast með og hlusta á hvað 

börnin eru að fást við og reyna að átta sig á því hvernig þau hugsa og skilja hlutina. Spurðar 

eru spurningar sem vekja börnin til umhugsunar um sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Með því 

að sýna börunum hvernig bera eigi virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru erum við að skapa 

tækifæri fyrir þau til þess að upplifa og njóta náttúrunnar um ókomna tíð. 

Geta til aðgerða er eitt af aðal markmiðum sjálfbærnimenntunar. Í því felst þjálfun í lýð-

ræðislegum vinnubrögðum og að einblínt sé á áhuga og vilja barna til þess að taka þátt í sam-

félaginu og að börnum séu gefnir möguleikar á að takast á við margvísleg álitamál og ágrein-

ingsefni.  
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Ekkert verður til úr engu, allt er komið frá náttúrunni og það er einnig hún sem verður að 

taka við því sem frá fólki kemur. Jörðin okkar hefur takmarkaða stærð og er því frumfram-

leiðsla hennar og móttaka á mengandi efnum takmörkuð. Mikilvægt er að kynna og kenna 

börnum að svokallað vistfræðilegt fótspor okkar felst í því hve mikið af sorpi og öðrum 

úrgangi við skiljum eftir okkur í jörðinni og hvernig við nýtum auðlindir jarðar. Stærðin á fót-

sporinu sem við skiljum eftir okkur ræðst af daglegum venjum okkar og hversu mikils þær 

krefjast af auðlindum jarðar, með breyttum venjum til hins betra minnkar vistfræðilegt fót-

spor okkar og er því afar mikilvægt að byrja snemma að kenna börnum góðar venjur (Kristín 

Norðdahl, 2009).  

Hugtakið vistspor er eins konar mælikvarði á ágang einstaklinga á auðlindir jarðar, því 

meiri neysla því stærra er vistsporið, ef sporið er minna en geta jarðar eru einstaklingar 

innan þeirra marka sem jörðin ræður við. Síðan mælingar hófust á vistspori jarðar hefur 

neysla einstaklinga verið töluvert meiri en burðargeta jarðar (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 

25-26).  

3.1.1 Umhverfismennt 

Í þessu verkefni beini ég sjónarhorninu sérstaklega að umhverfinu og hvernig má mennta 

börn til að ganga betur um umhverfið. Markmið umhverfismenntunar er að fólk öðlist 

umhverfisvitund, að það skynji hvaða hegðun er við hæfi í náttúru og samfélagi og að 

umhverfi okkar sé sýnt tillitssemi, virðing og kurteisi (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls.41). 

Grunnstoð umhverfismenntunar er vistfræði, að þekkja, skynja og skilja ferla í náttúrunni og 

lögmál sem þar gilda og læra að bera virðingu fyrir þeim. Mikilvægt er að börn fái tækifæri til 

að kanna og upplifa náttúruna og samfélagið, að börn fái tækifæri til að gera tilraunir og 

athuganir og að börnin takist á við verkefni sem hentar aldri þeirra og getu. Gera verður 

börnum kleift að takast á við viðfangsefni úr náttúrunni sem ýtir undir tækifæri barna til þess 

að vernda og bæta umhverfi sitt. Viðfangsefnin eiga að víkka sjóndeildarhring þeirra þroska 

málfar þeirra og skynjun (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 59).   

Oft er hætta á að umhverfismennt gleymist og verði afgangs, hins vegar er það stað-

reynd að þegar kennarar hafa verið hvattir til að nýta umhverfið og náttúruna til að læra af 

þá treysta fæstir sér til þess vegna þess að þeir þekkja náttúruna ekki nógu vel til þess að 

geta kennt um hana, þeir vita ekki nöfn á lífverum, svo sem plöntum eða fuglum en grunn-

vistkerfi jarðar er tiltölulega einfalt og alls staðar það sama (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 

22).   Í hverju landi er sól, planta, loft og vatn en þó ólíkt í útliti eftir svæðum og löndum þótt 

hlutverk þeirra séu hin sömu. Sólin skín á lind á Íslandi, eplatré í Svíþjóð og kaktus í Ástralíu, 

alls staðar hefur sólin sömu áhrif. Plönturnar ljóstillífa og vaxa og breyta ólífrænu efni í líf-

rænt, á plöntunum lifa dýr og lífverur sem eru annað hvort plöntuætur, rándýr eða alætur. Í 
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vistkerfi jarðar er líka að finna lífverur sem taka við úrgangi annarra lífvera og nota hann sér 

til framfæris og breyta honum í hráefni til lífs. Vistkerfi jarðar er aldrei stopp, alls staðar er 

verið að byggja upp og brjóta niður. Allt sem myndast og verður til tekur lán og greiðir það 

síðan aftur til baka með því að leysast upp svo aðrir hlutir geti orðið til, þannig gengur þetta 

hring eftir hring (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 22).   

Við manneskjunnar erum hluti af grunnvistkerfi jarðar og til að taka þátt í því án þess að 

valda þar skaða verðum við að skilja það (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 21-23). Í dag eru til 

ýmsar góðar og fræðilegar bækur þar sem hægt er að fræðast um umhverfið, náttúruna og 

grunnvistkerfi jarðar, það ætti því ekki að vera afsökun fyrir því að geta ekki nýtt umhverfið 

og náttúruna til að læra í og um.   

Í niðurstöðum rannsókna hefur komið fram að reynsla barna af útiumhverfinu stuðli að 

jákvæðum viðhorfum barna til útiumhverfis einnig hefur komið fram að leik- og grunnskóla-

kennarar hafa trú á því að börn öðlist jákvæða reynslu af umhverfinu með útikennslu þar 

sem börnin fá tækifæri til þess að læra um náttúruna og umhverfið (Kristín Norðdahl, 2016, 

bls. 5-7). Rannsóknarniðurstöður gefa einnig til kynna að leikskóla- og grunnskólabörn séu 

áhugasöm um að rannsaka það sem finnst úti, eins og vatn, dýr og plöntur og að þátttaka 

barna í ýmsum viðfangefnum úti við sé mikilvæg til að hafa áhrif á viðhorf þeirra og getu til 

að vernda umhverfið (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 5-7).  

Í rannsókn sem Chawla (2007) gerði um reynslu barna á umhyggju fyrir umhverfinu 

kemur fram að þegar börn fá að njóta og rannsaka umhverfi sitt þá eru þau líklegri til þess að 

bera umhyggju fyrir lífverum og eru þau þar af leiðandi meðvitaðri um að maður og náttúra 

er háð hvort öðru. Þegar börn rannsaka umhverfið ýtir það undir frumkvæði og þekkingu 

þeirra á náttúrunni. Ekki er síður mikilvægt að börnin hafi góða fyrirmynd sem sýni umhyggju 

gangvart náttúrunni. Þau börn sem eru mikið úti og fá góða reynslu að umhverfi og náttúru 

eru líklegri til þess að tileinka sér útivist sem áhugamál á fullorðinsárum.  

3.2 Útikennsla sem leið í umhverfismenntun  

Útikennsla er hugtak sem vísar til náms og kennslu sem á sér stað utan skólans. Þó er mis-

jafnt hvernig menn líta á útikennslu, sumir tala um að hún fari fram undir berum himni aðrir 

segja að það sé kennsla sem fer fram utan skólahúsnæðis. (Kristín Norðdahl og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2010, bls. 2). Kennarinn skipuleggur og framkvæmir útikennslu í þeim tilgangi 

að nemandinn læri einhver ákveðin atriði sem eru höfð í huga við skipulagningu kennslunnar 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15).  Útinám er hugtak sem vísar í 

það að barn lærir utan veggja skólans, hvort sem er úti eða innan annarra veggja en skólans 

til dæmis á söfnum. Barnið getur lært af kennaranum sem kennir eða af öðrum nemendum 

sem það er með og af viðfangsefnum sem barnið glímir við. Námið getur verið skipulagt fyrir 
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fram en það er þó ekki alltaf þannig. Það getur verið vegna þess að börnin uppgötvuðu eitt-

hvað nýtt sem ekki var gert ráð fyrir eða annað sem vakti áhuga þeirra (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15).  

En hver er þó megin munurinn á útikennslu og útinámi? Í grunninn eru þessi hugtök 

mjög lík, munurinn er þó sá að skipulag útikennslu er meira og ítarlega og þar læra börnin 

fyrir fram ákveðin atriði á meðan skipulag útináms er opnara, frjálsara og ekki alltaf einhver 

fyrir fram ákveðin viðfangsefni. Að mínu mati er útikennsla öll sú kennsla sem fer fram utan 

hefðbundins skólahúsnæðis, að fara í vettvangsferð í fyrirtæki eða stofnun er að mínu mati 

útikennsla þar sem kunnáttan og kennslan fer fram utan hefðbundist skólahúsnæðis.  

Útikennsla er valmöguleiki sem ætti ekki að hafa mikinn kostað í för með sér ef nærum-

hverfið er notað. Börn sem fara reglulega út og kanna umhverfi sitt taka fljótlega eftir því 

hvernig dýralífið er og fara að sjá hversu fallegt er í kringum þau. Að læra í náttúrunni þarf 

ekki alltaf að vera skipulagt frá A til Ö, en gott væri að hafa skýran ramma og alltaf skal hafa 

markmið með útináminu. Í útinámi fá börn tækifæri til að kanna umhverfið sitt á sinn eigin 

hátt þar sem forvitni þeirra fær að njóta sín (Bourne B, 2000, bls. 1-10). 

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla að starfhættir leikskóla eigi að stuðla að virðingu 

barna fyrir náttúru og umhverfi sínu og einnig að í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að 

fást við margbreytileg verkefni sem bjóða upp á margar lausnir og hvetja til rannsókna og 

ígrundunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). Í útikennslu ættu börn að 

fá hvatningu til að tala um það sem fyrir augu þeirra ber og lýsa því sem þau eru að fást við 

eða útskýra það, þannig getur barnið öðlast þekkingu á nærumhverfi sínu. Þekking á nærum-

hverfinu uppgötvast ekki að sjálfu sér og er það hlutverk kennarans að setja orð á hluti, 

benda börnunum á það sem finnst í náttúrinni og ræða við börnin um það sem fer fram í 

nærumhverfinu hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

Útikennsla er góð leið í kennslu ungra barna, markmiðið er að opna augu barnanna fyrir 

umhverfi sínu og náttúru og með því hjálpa þeim að uppgötva, skilja og virða. Úti lærum við 

líka ýmislegt sem aldrei verður hægt að læra innan húss eða af námsbók (Bourne B, 2000, 

bls. 47). Fyrri rannsóknir sýna fram á að þegar nánasta umhverfi barna er sem ríkast af 

náttúrulegum fyrirbærum, getur það haft áhrif á nám barna á ýmsan hátt. Meðal annars 

getur það ýtt undir áhuga þeirra og jákvæð viðhorf til náms og það á ekki síst við um nám í 

náttúrunni. Reynsla barna af útiveru hefur þótt mikilvæg fyrir sýn barna til umhverfismála og 

aðgerða í þágu umhverfisins (Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010, bls. 2).  
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3.3 Að kanna nærumhverfi sitt með könnunaraðferðinni 

Þegar börn fá tækifæri til að kanna umhverfi sitt eru kennarar að gera þeim kleift að skilja 

það, verða sér út um kunnáttu þar og svala forvitni sinni (Kovalik, S. Og Olsen, K, 2010, kafli. 

4.2). Þegar börn kanna umhverfi sitt eru þau gjarnan að gera athugun eða rannsókn þar sem 

kafað er djúpt niður í ákveðinn viðfangsefni. Viðfangsefnið er venjulega tekið úr umhverfi 

sem börnin þekkja vel og hefur persónulega þýðingu fyrir þau. Þegar börn kanna umhverfið 

verða þau að fá að hafa áhrif á það, bæði hvaða viðfangsefni verður fyrir valinu og einnig 

hvernig viðfangsefnið er rannsakað (Dewey,2010, bls. 58–67).  

Til þess að börn geti ígrundað og unnið úr því sem fór fram verður að fara fram umræða 

um könnunina þar sem börnin fá tækifæri til þess að spyrja og velta hlutunum fyrir sér (Kris-

tín Norðdahl, 2016, bls 10). Þegar kanna á umhverfi með börnum er gott að notast við 

ákveðna nálgun í námi sem kölluð hefur verið könnunaraðferð á íslensku (e. Project 

approach) (Helm, J., & Katz, Lilian G., 2016, bls. 1- 4). Hana má rekja til hugmyndafræði 

margra fræðimanna eins og Dewey, Vygotsky og Piaget. Könnunaraðferðin er ferli sem snýst 

um að kanna ákveðin viðfangsefni, komast að einhverju með því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem gera ráð fyrir fjölbreyttum barnahópi. 

Ávinning af könnunaraðferðinni segja Helm, Katz og Lilian (2016, bls. 4-5) að börn öðlist 

ákveðna skólafærni sem byggir á því að ýtt er undir frumkvæði og ábyrgð, einnig segja þær 

að félagsfærni barna verði meiri þar sem þau þurfi oft á tíðum að vinna saman, tala saman 

og ákveða saman. Námsmarkmið könnunaraðferðarinnar beinast að þekkingu, færni, náms-

venjum og tilfinningum barna (Chards, S.,2001). Markmið varðandi þekkingu fjallar um hvaða 

þekkingu börn hafa og hvernig má efla hana. Markmið um færni barna fjallar um hvaða færni 

börn hafa og hvaða færni þarf að efla hjá þeim. Markmið um námsvenjur, fjallar um til-

hneigingu barna til náms, hverjar námsvenjur þeirra eru og hvaða þýðingu þær hafa fyrir 

þekkingu barna og færni. Markmið um tilfinningar, fjallar um líðan barna og hvaða áhrif 

námsmarkmiðin hafa á þær.  

Könnunaraðferðin skiptist niður í þrjú þrep, fyrsta þrepið er upphaf könnunar, annað 

þrepið er að þróa könnunina og þriðja og síðasta þrepið er mat og kynning á verkefninu. 

Fyrsta þrepið felst í því að komast að því hvað barnahópurinn veit um viðfangsefnið sem 

á að kanna, það er hægt að gera með til dæmis samtölum, myndgerð, hlutverkaleik, bygg-

ingum eða líkönum. Þegar búið er að komast að því hvað barnahópurinn veit um viðfangs-

efnið er útbúinn könnunarvefur þar sem rannsóknarspurning er sett fram, mikilvægt er að 

börnin sjái spurningar sínar verða að ritmáli. Þegar rannsóknarspurningar eru settar fram er 
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gott að spyrja hvað börnin vilji vita meira um viðfangsefnið, dæmi um spurningar eru: Er eitt-

hvað sem þig langar að vita meira um eða ég er að velta fyrir mér … hvað heldur þú? Til hvers 

heldur þú að þetta sé? (Chards, S.,2001).  

Annað þrepið felst í því að þróa könnunina, vinnan er skipulögð varðandi hvað hægt er 

að gera til að leita svara við spurningunum sem settar hafa verið fram. Athugað er hvað er til 

í skólanum sem tengist efninu, bækur, sönglög, myndir og fleira, gott getur verið að leita til 

foreldra um efni sem tengist viðfangsefninu. Möguleikar í nánasta umhverfi eru kannaðir og 

séð hvað það hefur upp á að bjóða, farið er í vettvangsferðir og heimsóknir til sérfræðinga 

(Chards, S.,2001). Að fara í ferðir í nærumhverfinu er góð leið til þess að kanna umhverfið sitt 

en slíkar ferðir krefjast undirbúnings með börnunum, þegar farið er út fyrir skólann er gott 

að hafa í huga þrískipt ferli, þ.e. að huga að undirbúningi, framkvæmd og úrvinnslu (Reykja-

vík, e.d.). Undirbúningur útikennslu er mikilvægur til þess að vel takist til, en mikilvægt er að 

vera búin að kynna ferðina vel fyrir börnunum og segja þeim hvers vegna verið er að fara í 

vettvangsferð og að þau séu að fara í vettvangsferð til þess að leita svara við spurningum 

sínum (Reykjavík, e.d.). Að auki er afar mikilvægt að kynna börnunum öryggisreglur sem gilda 

þegar farið er í vettvangsferðir, hver og einn leikskóli verður að semja og setja sínar reglur en 

góð regla er að börnin leiðast í pörum og hafa því félaga og að það sé bannað að fara fram 

fyrir kennarann (Reykjavík, e.d.).  

Þriðja og síðasta þrepið er úrvinnslan sem fer fram þegar könnuninni er lokið, unnið er 

úr svörum barnanna og farið er yfir það sem fram fór í vettvangsrannsókninni. Börnin halda 

kynningu á verkefninu þar sem þau eru studd við að færa nám sitt í orð, hvað hef ég lært? 

Hvað hef ég gert? Samvinnunám er nýtt og þar fá börnin tækifæri til að gefa persónulegar 

upplýsingar um eigin könnun viðfangsefnisins. Valdir eru út ákveðnir þættir til kynningar og 

deilt með öðrum (Chards, S.,2001).   

Að lokum er tekin ákvörðun um það hvort halda eigi áfram með verkefnið og vinna það 

frekar eða láta staðar numið. Þegar úrvinnslan fer fram væri hægt að teikna eða mála myndir 

frá ferðinni, semja sögur eða ljóð um ferðina og setja má upp sýningu á ljósmyndunum og 

teikningunum sem börnin gerðu í ferðinni (Reykjavík, e.d.). Þegar unnið er með könnunar-

aðferðina er skráning á ferlinu mjög mikilvæg, skráning felur í sér athuganir, ljósmyndir, 

hljóð- og myndbandsupptökur, söfnun á verkum barnanna, frásagnir þeirra, samtöl og upp-

lifanir. Skráning hjálpar kennaranum að greina þekkingu, færni, námsvenjur og tilfinningar 

hvers barns betur með því að meta hvað fór fram og hvað barnið lærði. Mikilvægt er að gefa 

hverju og einu barni tækifæri til að meta sitt eigið nám á sínum forsendum (Helm, J., & Katz, 

Lilian G., 2016, bls. 19-24) 
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3.4 Hlutverk leikskólakennarans  

Hlutverk leikskólakennara er að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum, litið er á leikskóla-

kennara sem leiðandi samstarfsmenn barna og foreldra. Leikskólakennara ber að sjá til þess 

að hvert barn sé virt og að námsumhverfið sé sett upp á þann hátt að börn njóti æsku sinnar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31).  

Torgeir Limstrand (2004) greinir frá fjórum mismunandi tegundum kennara í útikennslu í 

grein sinni Perspektiver på uteskole. Í grein Limstrands kemur fram að fyrirmyndakennarinn 

er í raun og veru bara hugmynd eða viðmið. Allar þessar kennarategundir hafa jákvæðar 

hliðar og ein aðferð þarf ekki að útiloka aðra. (Limstrand, T. 2004).   

Fyrsta tegund af kennara er kennari sem flytur kennsluna út án þess að námið tengist 

raunverulega útirýminu. Markmið kennara er að komast út en önnur markmið með kennsl-

unni eru óskýr. Kennslan er vel skipulögð en grunnhugmyndin um námið byggist á kennslu 

innandyra (Limstrand, T. 2004).  

Önnur tegund af kennara er kennarinn sem er áhyggjulaus gagnavart inntaki námsins, 

hann telur mikilvægara að börnin leiki sér, upplifi náttúruna sem eitthvað skemmtilegt og já-

kvætt. Stundum er kennarinn þátttakandi, stundum ekki (Limstrand, T. 2004).  

Þriðja tegundin af kennara er kennarinn sem nálgast útikennslu sem skipulagt reynslu-

nám þar sem börnin takast á við að leysa ýmsar þrautir. Þrautirnar gætu verið, að finna leið 

til þess að lifa af í náttúrunni, rata um náttúruna og umhverfið og öðlast nýja færni. Þessi 

tegund af kennara er oftast mikið áhugafólk um útivist og vilja koma kunnáttu sinni til barn-

anna (Limstrand, T. 2004).   

Fjórða tegundin er fyrirmyndakennarinn í útináminu, nálgun hans er miðuð að börn-

unum þar sem upplifun barnsins er í fyrirrúmi. Kennarinn tekur virkan þátt með börnunum, 

er vakandi fyrir því hvað það er sem vekur áhuga barnanna og skipuleggur námið út frá því. 

Kennari og börn eru rannsakendur saman og kennarinn setur upplifanir í stærra og viðameira 

samhengi (Limstrand, T. 2004).    

Samkvæmt Limstrand (2004) þurfa kennarar að:  

• Vera vakandi fyrir mögulegum viðfangsefnum sem vekja áhuga barnanna  

• Leita sér upplýsinga sem gætu nýst börnunum í þekkingarleit  

• Afmarka viðfangsefnið og setja fram markmið  

• Huga að aðstæðum og umhverfi, hvort það sé nógu örvandi og hvetjandi fyrir 

börnin 

• Kanna þekkingu nemenda á viðfangsefninu og skipuleggja námið út frá því 
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• Vera styðjandi og leiðandi í námsferlinu 

• Spyrja opinna spurninga  

• Meta ferlið jafn óðum og gera lokamat  

• Vera fyrirmynd barnanna, hæfni og áhugi kennara á viðfangsefninu skilar sér út til 

barnanna og hefur áhrif á virkni þeirra og áhuga, börnin eru oft spegilmynd 

kennarans (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 119-120).   

Mikilvægi þess að hafa áhrif á viðhorf barna til náttúru og umhverfi er gríðarlegt, þar 

sem börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Til að börn upplifi jákvætt viðhorf til náttúru-

verndunar telja kennarar mikilvægt að börnin fái jákvæða reynslu af umhverfinu. Með já-

kvæðri reynslu má þróa með börnunum virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Kenna skal 

börnunum að nota umhverfið á ábyrgan hátt og stuðla með því að vilja þeirra til að vernda 

náttúruna (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 13). 

3.4.1 Samantekt 

Með vaxandi umhverfisvanda í heiminum er það staðreynd að fólk þarf að breyta lífsháttum 

sínum og neysluvenjum og sætta sig við hófsemi til að koma í veg fyrir ofnýtingu jarðar og 

minnka þannig vistfræðilegt fótspor okkar. Athafnir hvers og eins skipta miklu máli fyrir 

ofnýtingu jarðar, við verðum að gæta þess að skila náttúru okkar og umhverfi til baka í því 

ásigkomulagi sem við tókum við henni.  

Það er mikilvægt að börn fái að kanna og upplifa náttúruna og samfélagið, prófi og geri 

tilraunir og takist á við verkefni sem eru rétt á mörkum þess sem þeir eru auðveldlega færir 

um. Útikennsla, sem hefur það að markmiði að opna augu barnanna fyrir umhverfi sínu og 

náttúru með því að uppgötva, skilja og læra að virða náttúruna getur verið góð leið í til að ná 

slíkum markmiðum. Með útikennslu má fjalla um ýmislegt sem aldrei verður kennt innan 

húss eða með námsbók. Með því að gera börnum kleift að kanna umhverfið sitt fá þau tæki-

færi til að verða sér út um þekkingu þar og svala forvitni sinni. Fyrri rannsóknir á útinámi 

ungra barna hafa sýnt fram á það að börnum þykir gaman að vera úti og að þau sækist í það 

að fá að vera úti.  

Þeim finnst gaman og spennandi að kanna og rannsaka nærumhverfi sitt. Þau geta öðlast 

jákvæða reynslu af umhverfinu ef rétt er farið að sérstaklega ef kennarar gefa sé tíma til þess 

að leyfa hugmyndum barnanna að njóta sín og að börnunum sé gefið tækifæri til þess að 

ígrunda og ræða um það sem fram fór. Þannig er hlutverk kennara mjög mikilvægt öllum 

stundum að vera til staðar, styðja og hvetja börnin áfram. Hvetja þau til að afla sér þekkingar 

og reynslu.  
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4 Lokaorð 

Vinnan að þessu lokaverkefni hefur verið skemmtileg, gefandi og fræðandi og hefur aukið 

vitneskju mína um útikennslu og hvernig ýta megi undir það að börn rannsaki umhverfið sitt 

og læri að bera virðingu fyrir náttúrunni. Í þessari greinargerð var markmiðið að útbúa verk-

efni sem auðvelda leikskólakennurum að efla jákvæðni barna til umhverfis og auka vilja 

þeirra til þess að vernda náttúru og umhverfi 

Í byrjun greinargerðar var fjallað um nám ungra barna, hvernig er fjallað um nám í Aðal-

námskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og um kenningar þeirra 

John Dewey, Lev Vygotsky og Jerome Bruner. Þessir fræðimenn settu allir fram sínar eigin 

kenningar um nám og fjölluðu m.a. um þátt leiks í námi og þroska ungra barna. Fjallað var 

um jákvæða reynslu af náttúru og umhverfi þar sem stiklað var á stóru og var meðal annars 

komið inn á hvernig megi ýta undir það að börn kanni umhverfið sitt, umhverfismennt, úti-

kennslu sem leið í umhverfismennt eða sjálfbærnimenntun, og að lokum hlutverk kennara.  

Í leiðarljósum Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) að 

börn eigi að fá tækifæri til þess að fást við fjölbreytileg verkefni sem bjóða upp á margar 

lausnir og hvetja til rannsókna og ígrundunar. Útikennsla hefur alla þessa möguleika, úti-

kennsla er fjölbreytileg, þar eru unnin fjölbreytileg verkefni sem bjóða upp á margar lausnir. 

Könnunaraðferðin er góð leið til að gefa börnum tækifæri til þess að rannsaka ákveðin við-

fangsefni og að lokum fá þau tíma til þess að ígrunda og komast að niðurstöðu. Það er mín 

skoðun að með auknu útinámi og veru í náttúrunni læra börn að umgangast náttúruna af 

virðingu og vilji þeirra til að vernda umhverfið eykst.  

Að lokum er gott að minna á að útinám getur farið fram hvar sem er úti og þarf ekki 

mikla fyrirhöfn, en það þarf að vera vel skipulagt og gæta verður að öryggi barnanna. Það er 

von höfundar að leikskólakennarar sjái og kynnist því hvað útikennsla hefur upp á að bjóða 

fyrir andlega og líkamlega heilsu barna og nýti sér útikennslu í auknum mæli í nánari framtíð. 
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