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Útdráttur  
 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerðinni er leitast við að kanna á hvaða hátt við mætum námi og starfi yngstu barnanna 
þannig að það verði áhrifaríkt og ánægjulegt fyrir þau. Einnig hvernig við leiðbeinum 
yngstu börnum leikskóla að upplifa náttúru og umhverfi. 
 Fjallað er um hvernig vinna má að upplifun á náttúru og umhverfi með tveggja til 
þriggja ára börnum. Ung börn hafa mikla hreyfiþörf og því hentar þeim vel að vera úti 
þar sem þau geta hreyft sig óhindrað. Ísland býr yfir stórbrotnu náttúruumhverfi og meðal 
annars er þar hreint loft sem gerir útiveru barna heilnæma. Með ágangi á náttúrunni af 
mannavöldum getur hún spillst og umhverfið því orðið óheilnæmt. Þess vegna er 
mikilvægt að kenna börnum æskilega hegðun við umhverfi sitt. Til þess að sjá hvaða 
aðferð er áhrifaríkust í kennslu barnanna verður greint frá ýmsu í kenningum fjögurra 
fræðimanna á sviði þroska og þróunar í uppvexti barna. Fram kemur að mikil þróun hefur 
orðið í umhverfismálum sem lýsir sér í auknum áhuga fyrir að tengja þau inn í starf 
leikskóla. Fjallað verður um fimm leikskóla sem byggja starfsemi sína á náttúru og 
umhverfi. Aðferðir þeirra og hugmyndir eru skoðaðar og einnig eru lögð drög að 
leikskólalóð sem býður börnum upp á margbrotna náttúruupplifun. Greint verður frá 
framkvæmd verkefna með tveggja ára börnum sem fléttast inn í námssvið Aðalnámskrár 
leikskóla. Einnig koma hugmyndir að verkefnum sem vinna má með yngstu börnum 
leikskólans. Uppeldisfræðilegar skráningar eru settar fram til þess að gefa sýn á ferli sem 
á sér stað þegar ung börn eru að upplifa umhverfi og náttúru. Eftir að hafa unnið 
verkefnin með börnunum teljum við starf með tveggja ára börnum í leikskólanum 
merkilegt og árangur sýnilegan. Því ætti umfjöllun um starf þeirra að vera meira áberandi 
í skólanámskrám leikskóla. Verkefni með náttúru og umhverfi er góð námsleið fyrir 
tveggja til þriggja ára börn því þar finnast mörg tækifæri til skynjunar.   
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Abstract 
 
This thesis is the final paper towards a B.Ed degree in the Faculty of Education at the 
University of Akureyri. The paper addresses a research on how it is possible to fulfil 
educational and functional needs of the youngest children in Icelandic educational system 
and at the same time keep them interested and happy. Also how the preschool can teach 
preschoolers to experience nature and their environmental surroundings. 
In the paper it is specially discusses how the preschool can enable two and three year olds 
to discover nature and their environment. Young children need to move around and enjoy 
being outdoors where they can play freely. Iceland’s spectacular nature provides, among 
other things, clean, unpolluted air, making outdoor activities healthy for children. Man’s 
encroachment on nature can spoil it and contribute to an unhealthy environment. This is 
why it is important to teach children to treat their environment with respect. To identify 
which educational method is most effective for this age-group, we will elaborate on 
principles by four theorists in the field of children’s development. A observation was 
conducted in five preschools that build their curriculum on environment and nature. Their 
methods and ideas are observed and a plan depicting an ideal preschool-playground, 
where children can experience and interact with nature, is put forward. Implementation of 
assignments for two-year-olds that intertwine with the core curriculum of preschools is 
also described. Pedagogical listings are put forward to demonstrate processes that come 
about when young children encounter their environment and nature. After working with 
the children on these assignments we find that teaching two-year-olds is both interesting 
and demonstrate detectable results. Therefore, the role of such assignments should be 
more pronounced in the preschool curriculum. Projects involving nature and environment 
provide a good educational path for two to three year olds, as they involve many sensory 
opportunities.  
 


