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Samantekt 
Rannsókn þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Viðfangsefnið er grenndarkennsla í leikskólum. Grenndarkennsla er tiltölulega nýtt hugtak í 
kennslufræðum, aðferðin á rætur að rekja til umhverfismenntar en nær yfir breiðara svið. Þegar 
grenndarkennsla er notuð sem kennsluaðferð eru staðarauðlindir náttúru og menningar notaðar 
sem útgangspunktur í öllu námi með það að markmiði að gera börn læs á nánasta umhverfi sitt, 
landfræðilegt, náttúrulegt og menningarlegt. Í hnotskurn gengur aðferðin út á að fara frá hinu 
nálæga til hins fjarlæga, frá hinu þekkta til hins óþekkta og frá hinu hlutbundna til hins 
óhlutbundna. Tilgangur rannsóknarinnar er að komast að hvernig grenndarkennsla er nýtt í 
leikskólum og hvert viðhorf leikskólakennara til hennar er. Rannsóknin byggir á 
spurningalistakönnun sem send var tuttugu og tveimur leikskólum á Norðurlandi. Alls voru 
útsendir listar fimmtíu og þrír og var gert ráð fyrir að einn listi færi inn á hverja deild. 
Heildarsvarhlutfall var 85%. Rannsóknin leiðir í ljós að grenndarkennsla er töluvert notuð í þeim 
leikskólum er hún nær til. Í þeim er mest áhersla lögð á þætti er snúa að náttúru, umhverfi, 
menningu og samfélagi. Algengt er að umhverfið sé nýtt til hvers konar náttúruskoðana og 
þangað sóttur efniviður, auk þess sem heimsóknir í þjónustu- og menningarstofnanir eru 
algengar. Færri leita til nánasta umhverfis þegar kemur að verkefnum tengdum tónlist, hreyfingu 
og málrækt. Áhugavert er að sjá að algengara er að þjóðlegt efni sé notað fremur en efni sem 
tengist heimabyggðinni í leikskólunum en álykta má að slíkt efni sé aðgengilegra. Starfsfólkið í 
leikskólum sem tóku þátt er almennt áhugasamt gagnvart grenndarkennslu og telur sig hafa ágæta 
þekkingu á grenndarfræðum. Allflestir telja einnig mikilvægt að nýta nærumhverfi barna í 
starfinu.   
 

Abstract 
This document is a dissertation submitted as a final year project to the fulfilment of B.Ed. degree 
in young children education at the University of Akureyri. The aim of the project is to research 
how place-based education is used in preschools and what preschool teachers think about the 
pedagogy. Place-based education is a relatively new term, appearing only recently in the 
education literature, but progressive educators have been promoting the concept for over a 
hundred years. Place-based education is closely related to environmental education but covers a 
broader area. Its primary goal is to ground learning in local phenomena and take into 
concideration the childrens experiences from daily life. The community provides the context for 
learning and the children explore the unique history, environment, culture, economy, literature, 
art, music and et cetera of a particular place. The research is based on a questionnaire sent to 
twenty-two preschools in Northern Iceland, overall fifty-three questionnaires were sent out, one 
questionnaire for each classroom. The overall response rate was 85%. The main findings were 
that place-based education is used considerably in the participating preschools. Most participants 
emphasized factors like nature study, the environment, culture and community while a lesser 
percentage mentioned factors like local music, art and stories. An interesting finding is that 
preschool teachers seem to choose ethnic subjects over local in most cases, which leads us to the 
presumption that in most cases there is not enough local material available. The preschool 
teachers that participated in the research are interested in place-based education, consider 
themselfs to be knowledgable about the subject and think that place-based education is an 
important factor in preschool education.  


