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Útdráttur  

 
Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. Viðfangsefnið er grenndarkennsla í leikskólum og vettvangsferðir í 
Krossanesborgir í Eyjafirði í tengslum við hana. Grenndarkennsla er ekki gamalt hugtak. 
Rætur hennar liggja í umhverfismenntinni en hún nær þó yfir víðara svið. Í grenndarkennslu 
er markmiðið að gera börnin læs á nánasta umhverfi sitt, bæði landfræðilega, náttúrulega og 
menningarlega. Viðfangsefnin miðast við að farið sé frá hinu nálæga til hins fjarlæga, frá því 
þekkta til hins óþekkta, frá því hlutbundna til hins óhlutbundna. Í ritgerðinni  er leitast við að 
sýna á hvern hátt nýta má afmörkuð svæði, eins og t.d. Krossanesborgir, til vettvangsferða 
með leikskólabörnum og kennslu tengdri þeim. Fjallað er um kenningar fjögurra fræðimanna 
um nám og þroska barna og sýnt fram á hvernig kenningar þeirra tengjast kennslu með 
þessum hætti. Með því að fara með börnin endurtekið á sama svæði, teljum við að þau eigi 
auðveldara með að byggja ofan á fyrri reynslu og þar með ná þau að festa betur í sessi 
upplifanir sínar og efla eigin sjálfsmynd. Á þann hátt búum við börnin betur undir það að 
mynda sér eigin skoðanir síðar meir um náttúruna og umhverfið. Ferðir í Krossanesborgir 
bjóða upp á margar leiðir í umfjöllun og úrvinnslu, en við tökum fyrir þrjá þætti, menningu, 
náttúru og fuglalíf og gerum þeim skil í þessari ritgerð. 
 

Abstract 
 

The current endeavour is the final project for a B.Ed. degree awarded at the University of 
Akureyri. The project is about environmental studies in kindergartens and field trips to 
Krossanesborgir in Eyjafjordur. Environmental studies is not an old concept, it’s roots can be 
traced to environmental education but it covers a broader field. The goal of environmental 
studies is to make children more able to read their closest environment, geographically, 
naturally and culturally. The goal is to go from the nearest to the farthest, from the know to 
the unknown, from the objective to the subjective. In the current project we try to demonstrate 
how specific areas, such as Krossanesborgir, can be used for field trips and related teaching 
for children in kindergarten. Theories of four academics about children’s education and 
development will be discussed and it will be demonstrated how their theories can be applied 
to this method of teaching. By taking the children repeatedly to the same area we believe it´s 
easier for them to build on their earlier experience and by doing this they develop their 
experience and strengthen their self–image. Thus, the children are helped to become more 
skilled to develop their ideas on nature and environment later in life. Trips to Krossanesborgir 
offer many ways in discussing and processing, but this project emphasized three components; 
culture, nature and bird life.  
 


