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Útdráttur 

 
Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri á vormisseri 2004. Tilgangurinn er að búa til hugmyndapakka með verkefnum fyrir 
2-3 ára börn, sem hægt er að vinna með í vettvangsferðum úti í náttúrunni í Kópavogi og 
kenna börnum umhverfismennt. Að börnin kanni og noti þau svæði sem bæjarfélagið hefur til 
umráða. Upphaf þessarar ritgerðar má rekja til áhuga höfundar á náttúrunni og þess að vinna 
með ungum börnum.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um vettvangsferðir og hvaða gildi þær hafa, hlutverk 
kennarans, hvernig hann getur undirbúið sig og börnin undir vettvangsferðir. Með því að 
kennarinn sýni tilfinningar sínar fyrir náttúrunni og lífríki hennar nær hann að hrífa barnið 
með sér og viðhalda löngun þess til þess að nema. Fram kemur einnig að ung börn læra 
aðallega í gegnum skilningarvit sín og því þurfi þau að fá að handfjatla og skoða hluti til þess 
að nema og gæta þurfi þess að þau fái tækifæri til þess að gera það á sínum eigin hraða og 
forsendum. Auk þess er fjallað um nokkra fræðimenn sem hafa kannað þroska barna og gert 
athuganir á því hvernig börn læra  

Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um umhverfismennt, náttúruna og hvað hægt er að 
gera á vettvangi. Þar sem leikurinn er lífstjáning barnsins og mikilvægasta náms-og þroskaleið 
þess kemur leikurinn mjög sterkt inn í hvað hægt er að gera á vettvangi. Fjallað er um 
umhverfi leikskólans Kópasteins, lengri ferðir sem hægt er að fara frá leikskólanum og 
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Helstu niðurstöður eru þær að vettvangsferðir út í náttúruna er 
góð leið til þess að efla skynjun og þekkingu barnsins á sér sjálfu og umhverfi sínu. Á þann 
hátt lærir barnið að virða sjálft sig, náttúruna og lífríki hennar. 
 

Foreword 

 
This assignment is made as a final project for establishing a B.Ed degree in the teachers 
division at the University of Akureyri. The idea is to illustrate and create a package of ideas 
for teaching 2-3 year old children ideas which would be possible to do in field trips in 
Kopavogur nature, and teach them environmental awareness. The outset of this thesis can be 
traced to the author’s interest in nature and working with young children.  

The first chapter of the thesis are about the field trips their meaning and the role of the 
teacher, how he can prepare himself and the children to the field trips. The teacher can, by 
illustrating with his own emotions to the nature and the life it presents, easily interest the 
children to learn and withhold their interests in learning about nature. It is shown that the 
young children learn mostly by their senses and thus need to feel and touch to learn, but at 
their on phase. Also there is writing about research of children behaviour and development 
made by various scholars.  

The last part of the thesis is about environmental issues, nature and what can be done 
in field trips, where the play and life fullness of the children becomes the most important way 
of learning and development and establishes what can be done in the field. The writing also 
shows and presents the playschool Kopasteinn, longer field trips that can be taken from the 
playschool, and the natural history museum. The main findings of the thesis is that the field 
trips to nature are very good way for the children to develop self-awareness and feeling for 
nature. Children learn to respect themselves, the nature and its life


