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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig rækta má samskipti barna við umhverfi sitt og 
náttúru, í gegnum leikskólauppeldi. Skoðaðar eru leiðir til að vekja áhuga barnanna á 
umhverfi og menningu þess staðar sem þau búa á og hvernig sú þekking styrkir 
sjálfsvitund þeirra og eykur líkur á því, að sem fullorðnir einstaklingar vilji þau setjast 
að á sínum heimaslóðum. Reynt er að sjá heiminn með augum barnanna í gegnum 
vettvangsferðir og listgreinar, til að draga af ályktanir sem geta komið að gagni þegar 
börnunum er hjálpað við að treysta og hlú að rótum sínum. Fjallað er um 
námskenningar sem falla að kennsluaðferðum grenndarfræðanna, fræðin útskýrð og 
rætt um hvernig þau tengjast við námskrár leikskólanna. Í ritgerðinni er leitast við að 
varpa ljósi á vilja stjórnvalda og ráðamanna í þjóðfélaginu til að bæta heilsu þegnanna 
og ásýnd landsins. Til að sjá betur hvað verið er að gera í þeim málum er sjónum beint 
að einum leikskóla sem er leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík. Að lokum er ályktað 
um hvernig leikskólabörn í Bolungarvík geti á sem bestan hátt treyst samband sitt við 
umhverfið og náttúruna. 
 

Abstract 
This thesis will discuss how children's communication with their environment and 
nature can be established through the work of nursery schools. Ways to encourage 
their interest in their local environment and culture will be looked at, as well as how 
such knowledge strengthens their self awareness an increases the possibility of them 
choosing their future home in the area. To draw conclusions that may be of aid while 
helping children to trust and cherish their roots an attempt is made, through field trips 
and arts, to see the world in the way children se it. Theories concerning the education  
methods of local studies will be discussed, local studies explained and a light will be 
shed on the government's will to improve the nation's health as well as the view of the 
country. To take a closer look at that development one nursery school will be focused 
on, the local one Gladheimar. Finally it is concluded how nursery school children can 
trust their relationship with environment and nature in the most sufficient way. 
 


