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Ágrip 
 
 

Ritgerð þessi er lokaritgerð okkar til B. Ed. prófs frá grunnskólabraut Kennaraháskóla 

Íslands. Hún skiptist í tvo hluta, greinargerð annars vegar og verkefnabanka hins vegar 

sem er ætlaður fyrir kennara sem kenna á yngsta stigi grunnskóla. Greinargerðin skiptist í 

þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um þær hugmyndir valinna fræðimanna sem tengja má 

við nám og kennslu barna og hvernig þroskaþættir sem settir eru fram í bókinni Vara 

Växa Lära tengjast fjölgreindarkenningu Howard Gardners (Eriksson og Oskarsson 

1995). Í öðrum hluta er fjallað um þætti sem þurfa að vera til staðar við skipulagningu 

góðs námsumhverfis, fjölbreyttar kennsluaðferðir, samþættingu námsgreina og námsmat. 

Í þriðja hlutanum er að finna umfjöllun um útlit og uppbyggingu verkefnabankans; 

fjölbreytt verkefni sem hann inniheldur og hugmyndir að fjölbreyttu námsmati. Við val á 

verkefnum í verkefnabankann voru höfð að leiðarljósi þrepamarkmið fyrir 1. og 2. þrep 

aðalnámskrár grunnskóla í landafræði frá árinu 1999 og þeir þroskaþættir sem settir eru 

fram í  þroskalíkani samkvæmt Vara Växa Lära. 
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Inngangur 

 

Eftir mikla ígrundun um val á viðfangsefni í lokaverkefni við Kennaraháskóla Íslands var 

stefnan tekin á að útbúa verkefnabanka sem inniheldur fjölbreytt landafræðiverkefni fyrir 

nemendur í fyrsta og öðrum bekk grunnskóla. Ástæðan fyrir þessu vali er áhugi okkar á 

að fræða börn um Ísland og þær einstöku aðstæður sem við búum við hér á landi. 

Hugmyndir að verkefnum í verkefnabankann fengum við í gegnum nám okkar við 

Kennaraháskóla Íslands, frá öðrum kennurum, af veraldarvefnum og frá vinum og 

ættingjum. Öll verkefnin hafa verið aðlöguð landafræðikennslu fyrir börn á yngsta stigi 

grunnskóla og miðað var við þekkingu og getu meðal nemanda á þessu stigi.  

   Markmiðið er að verkefnabankinn innihaldi fjölbreytt verkefni sem stuðla að alhliða 

þroska barna á þessum aldri og nýtist grunnskólakennurum á yngsta stigi við kennslu í 

landafræði. Öll verkefnin voru valin af mikilli kostgæfni með þrepamarkmið 

landafræðikennslu, fyrir fyrsta og annan bekk úr aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999, 

að leiðarljósi.  

   Við gerðum óformlega könnun á meðal nokkurra grunnskólakennara á yngsta stigi.  

Ræddum við þá um landafræðikennslu þeirra og hvort áhugi væri fyrir verkefnabanka 

eins og þessum. Það kom fram í könnuninni að kennararnir kenna ekki mikla landafræði 

og að slíkur verkefnabanki væri vel þeginn því tímaskortur þeirra getur oft á tíðum verið 

mikill og því hentugt að grípa í þær handbækur og hugmyndabanka sem til eru. Af 

þessum ástæðum hófumst við handa við gerð verkefnabankans. 

   Vanda verður gerð námsefnis og þar sem við vildum leggja áherslu á að verkefnin í 

bankanum myndu stuðla að alhliða þroska barna þá þótti okkur mikilvægt að kynna 

okkur helstu hugmyndir sem til eru um þroska barna. Fyrst verður fjallað um fjóra 

fræðimenn og hugmyndir þeirra sem lúta að þroska barna. Þar á eftir verður fjallað um 

þroskaþætti barna samkvæmt þroskalíkani úr bókinni Vara Växa Lära og þeir bornir 

saman við fjölgreindarkenningu Howard Gardners. Fjallað er um námsumhverfið og 

mikilvægi þess að skipuleggja kennslu, kennsluaðferðir, samþættingu námsgreina og að 

námsmat sé ávallt fjölbreytt og skapi gott námsumhverfi. Verkefnabankanum er lýst; það 

er uppsetningu hans, útliti og innihald. 
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Fræðileg umfjöllun 

 

Fræðimenn 

Það eru til margar leiðir að menntun og skoðanir á þeim ólíkar. Fræðimenn hafa komið 

fram með hugmyndir um hvernig best sé að kenna börnum og hvernig þau fari að því að 

öðlast þekkingu. Allar hugmyndir eru gagnrýndar, þó misjafnlega mikið og sumar þeirra 

virðast eiga betur heima í nútímanum en aðrar. Vert er að nefna fræðimenn á borð við 

Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), John Dewey (1859-1952) og 

Howard Gardner (1943-) þegar kemur að umfjöllun um mikilvægi þess að nemendur á 

aldrinum sex til átta ára vinni fjölbreytt verkefni sem stuðla að alhliða þroska þeirra. 

Þessir fræðimenn hafa allir verið frumkvöðlar og lagt mikið af mörkum til sálfræðinnar, 

þá sérstaklega til þeirra þátta er lúta að þroska barna og til hugsmíðihyggjunnar 

(contructivism), en meginsjónarmið hennar eru “...að þekking byggist upp með virkri 

þátttöku nemandans og að taka verði tillit til forhugmynda hans við skipulag náms og 

kennslu...„ (Meyvant Þórólfsson 2003). Fjallað verður nánar um þessa fræðimenn og 

hugmyndir þeirra. 

 

Piaget 

Jean Piaget var svissneskur sálfræðingur og frumkvöðull í þróunarsálfræði. Hann er 

þekktastur fyrir rannsóknir sínar varðandi vitsmunaþroska barna. Hugmyndafræði hans 

einkennist af hugmyndum um þrepaskiptingu vitsmunaþroska barna. Samkvæmt Piaget 

má skipta fjögur vitsmunaþroskanum í fjögur stig. Öll börn þroskast í réttri röð eftir 

þessum stigum. Ekki er hægt að hlaupa yfir stig því hvert þroskastig er undanfari þess 

næsta (Shaffer 1999:55). 

• Skynhreyfistig (Sensorimotor) (0-2 ára) - Vitsmunir þroskast í gegnum skynjun 

og hreyfingu. Barnið skilur umheiminn með því að beita skynfærum og 

hreyfifærni. 

• Foraðgerðastig (Preoperational) (2-6 ára) - Barnið lærir að skilja tákn en er ekki 

fært um að nota þau á rökréttan hátt. Barnið skilur umheiminn út frá eigin 

sjónarhorni. 
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• Stig hlutbundinna aðgerða (Concrete operations) (7-11 ára) - Barnið hefur 

hæfileika til að hugsa rökrétt, en aðeins með reynslu sem það sjálft hefur upplifað. 

Barnið hefur skilning á rökhugsun eða meginreglum.  

• Stig formlegra aðgerða (Formal operations) (frá 12 ára aldri) – Á þessu skeiði er 

einstaklingurinn hæfur til röksemdarfærslu reista á tilgátum, getur unnið með 

óhlutstæð hugtök og tekið þátt í ímynduðum aðstæðum.  

Þroskastig nemenda mynda grundvöll fyrir kennslu og námsumhverfi. Nám og 

þekkingaröflun á sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun við umhverfið. Piaget taldi 

börn enga meðfædda þekkingu eða hugmyndir hafa. Þeim er heldur ekki kennt að hugsa 

eins og fullorðnir. Þau búa sér til nýjan skilning sem Piaget kallaði skema, sem er 

skipulagt munstur hegðunar eða hugsunar, á umhverfi sínu út frá eigin reynsluheimi. 

Börnin fylgjast með því sem gerist, í kringum þau og gera tilraunir með hluti, sem þau 

komast í snertingu við, og  tengja atburði og hluti saman í gegnum samlögun 

(assimilation). Samlögun á sér stað þegar ný þekking fellur að fyrri reynslu. Börnin verða 

undrandi þegar skilningur þeirra skýrir ekki nýju reynsluna. Þá á sér stað samhæfing eða 

endurskoðun (accommodation) þar sem gömul þekking er aðlöguð nýrri reynslu og nýr 

skilningur verður til fyrir tilverknað aðhæfingar (Sigurjón Björnsson 1992:20-22). 

   Piaget taldi líffræðilegan þroska barna einnig skipta máli. Eftir því sem heila- og 

taugastarfsemi þroskast verður einstaklingurinn hæfari til að mynda sífellt flóknari 

skemu. Kenningar Piaget hafa verið gagnrýndar en hugmyndir hans hafa verið leiðandi 

að betri og bættari kenningum. Ein gagnrýnin fólst í því hve Piaget lagði lítið upp úr 

menningarlegum og félagslegum áhrifum á þroska. Vygotsky taldi hins vegar að 

vitþroskinn þróaðist með tilsögn þeirra sem væru eldri og reyndari í samfélaginu. Hann 

taldi að börnum myndi vegna betur í þroska ef þau fengju tilsögn heldur en ef þau stæðu 

á eigin fótum eins og sjálfstæðir könnuðir samkvæmt kenningu Piagets. 
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Vygotsky 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem lagði stund á rannsóknarstörf og setti 

fram kenningu um vitsmunaþroska í félagslegu samhengi (development in sociocultural 

context). Vygotsky taldi að börn fæddust með ákveðna grundvallar hugarstarfsemi eins 

og athygli, skynjun og tilfinningar, sem menningin og félagsleg samskipti sjá svo um að 

móta í þróaða hugarstarfsemi. Hann taldi einstakling þroskast í félagslegu og 

menningarlegu samhengi við samfélagið. Vygotsky sagði mikinn mun vera á því hvað 

börn gætu gert ein og hvað þau gætu gert með aðstoð þroskaðri einstaklings. Félagsleg 

samskipti eru að hans mati forsenda náms og vitþroska mannsins (Árdís Ívarsdóttir, 

Hafdís Guðjóndsóttir og Matthildur Guðmundsdóttir 2005:14). Einstaklingur öðlast 

þekkingu á menningarlegum viðmiðum, gildum, trú og þrautalausnum samfélagsins með 

því að eiga samskipti við þá sem eru eldri eða reyndari (Shaffer 1999:268). 

   Mikilvægur þáttur hugmynda Vygotskys er hugmyndin um þroskasvæði (Zone of 

proximal development) og vinnupalla (scaffolding). Þroskasvæðið er svæðið milli þess 

þroska- eða getustigs sem nemandinn getur náð á eigin spýtur og þess þroska- eða 

getustigs sem honum er kleift að ná með aðstoð annarra; fullorðinna eða annarra 

getumeiri einstaklinga. Samkvæmt Vygotsky er það, sem nemendur geta með slíkri 

aðstoð, marktækari vísbending um raunverulega hæfileika þeirra en það sem þeir geta 

einir og óstuddir (Shaffer 1999:260). Vinnupallar eru þær aðferðir eða stuðningur sem 

kennari eða reyndur fullorðinn einstaklingur sníðir að hæfileikum og þörfum barnsins 

hverju sinni til að styðja það í námi. Hann bregst við í samræmi við þá framistöðu sem 

barnið sýnir, leiðréttir barnið eftir þörfum til þess að skilningur og hæfni þess geti aukist 

hægt og rólega (Shaffer 1999:260-261). 

 

Dewey 

John Dewey var bandarískur kennari, heimspekingur og hugmyndafræðingur. Hann lagði 

áherslu á sjálfstjáningu, ræktun einstaklingsins, frjálsar athafnir, að nemendur læri af 

eigin reynslu og á nám í verki (learning by doing). Árið 1896 stofnuðu Dewey og kona 

hans, Alice Chipman, tilraunaskóla í tengslum við kennslufræðideild háskólans í 

Chicago, Illinois í Bandaríkjunum. Ætlun þeirra var að prófa hugmyndir um breytta 

kennsluhætti, öðruvísi skólastarf en þá tíðkaðist (Dewey 2000[a]:12). Hann vildi brjóta 
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upp hefðbundna kennslu í lestri, skrift og reikningi á fyrstu námsárunum og þá voru 

verklegar greinar kjarni námsins. Hann lagði áherslu á að nemendur ynnu sem mest 

saman að lausn verkefna undir leiðsögn kennara (Dewey 2001[b]:15-16). Kennarinn var 

frekar að leiðbeina nemendum við að finna lausnirnar í stað þess að gefa þeim þær upp.  

Skólinn átti að vera smækkuð mynd af samfélaginu og námið að undirbúa nemendurna 

undir líf og starf í samfélaginu. Hugsun, var að dómi Deweys, tæki til athafna sem 

þarfnaðist þjálfunar, þess vegna talaði hann um hugann sem verkfæri (Myhre 2001:172). 

 

Gardner 

Howard Gardner er bandarískur prófessor í kennslufræðum, hann er afkastamikill 

fræðimaður og hefur skrifað fjölda bóka. Í bókinni Frames of Mind (1983) setti Gardner 

fram hugmyndir um fjölgreind manna. Hugmyndirnar byggði hann á athugunum á fjölda 

ótengdra heimilda. Fjölgreindarkenningin felur í sér að greind einstaklinga flokkast í að 

minnsta kosti átta ólíkar og óskyldar greindir. Upphaflega voru aðeins sjö greindargerðir í 

kenningu hans en svo bættist umhverfisgreind við. Hann nefnir einnig að þetta sé ekki 

algild, endanlega staðreynd um greind manna því þær gætu verið fleiri og vitsmunir 

manna enn flóknari þar að auki (Shaffer 1999:319-320). Gardner hefur einnig rætt um 

möguleika á níundu greindinni sem er tilvistargreind (Armstrong 2001:139).  

   Þessi kenning gefur til kynna að ekki sé raunhæft að mæla greind, IQ sem eina heild út 

frá fáum stöðluðum atriðum sem einstaklingurinn hefur ef til vill aldrei séð. Auk þess er 

greind manna fjölþætt og mismunandi eftir einstaklingum. Hún dreifist milli ólíkra 

hæfileika. Greind einstaklinga er staðsett á ólíkum svæðum heilans þar sem hver tiltekin 

greind hefur sitt svæði. Þessar ólíku greindargerðir þroskast hver með sínum hætti eftir 

ákveðnu ferli og ekki endilega á sama tíma (Shaffer 1999:320). Fjölgreindirnar átta eru 

eftirfarandi: Málgreind, rýmisgreind, rök- og stærðfræðigreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.  
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(Armstrong 2001:17) 

 

Málgreind (linguistic) Hæfni til að skynja og túlka 

orð, læra tungumál. 

Rithöfundur, ljóðskáld og 

blaðamenn. 

Rýmisgreind (spatial) Hæfni til að sjá heiminn í 

mörgum víddum, breyta og 

endurskapa huglægar víddir. 

Kortagerðamenn, 

myndhöggvarar og 

verkfræðingar/læknar. 

Rök- og stærðfræðigreind (logic- 

og math) 

Hæfni til að vinna með tölur og 

nýta sér gagnrýna og röklega 

hugsun, skynja orsakatengsl. 

Stærðfræðingar og 

vísindamenn. 

Líkams – og hreyfigreind   

(bodily og kinestethic) 

Gott vald á líkama og 

hreyfingu, líkamstjáning og 

samhæfðar hreyfingar hugar og 

líkama. 

Íþróttamenn, dansarar og 

hljóðfæraleikarar. 

Tónlistargreind (musical) Hæfni til að skynja, heyra og 

túlka ólíka tóna. Lesa og skrifa 

nótur og tónsmíðar. 

Tónlistarmenn og tónskáld. 

Samskiptagreind (interpersonal) Hæfni til að skynja og bregðast 

rétt við líðan, tilfinningum, 

viðbrögðum og ætlun annarra. 

Ráðgjafar, sölumenn, 

kennarar, trúarleiðtogar og 

stjórnmálamenn. 

Sjálfsþekkingargreind 

(intrapersonal) 

Hæfni til að skilja eigin 

tilfinningar, þekkja sína 

veikleika og styrki, þekkja 

sjálfan sig og takmarkanir sínar 

og hvernig eigi að haga sér 

eftir aðsæðum. 

Sálkönnuðir og 

trúarleiðtogar. 

Umhverfisgreind (naturalist) Hæfni til að skilja hvernig 

náttúran og umhverfið starfar. 

Náttúrufræðingar, 

líffræðingar og dýra – 

atferlisfræðingar. 
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Þroskaþættir 

Í bókinni Vara Växa Lära eftir Bo Erikson og Gunhild Oskarsson (1995) er sett fram 

líkan um alhliða þroska eintaklingsins. Ef þroskalíkanið er borið saman við 

fjölgreindakenningu Howard Gardners sést samsvörun milli þroskaþáttanna sjö annars 

vegar og ákveðinna greinda hins vegar. Hægt er að finna eina greind sem á sér ekki 

hliðstæðu í líkaninu í Vara Växa Lära en það er tónlistargreindin. 

 

Þroskalíkanið í Vara Växa Lära Fjölgreindir Gardners 

Skynjun Rýmisgreind 

Hreyfing Líkams- og hreyfigreind 

Vitrænn þroski Rök- og stærðfræðigreind 

Málþroski Málgreind 

Umhverfið Umhverfisgreind 

Félagsþroski Samskiptagreind 

Sjálfið Sjálfsþekkingargreind 

 Tónlistargreind 

 

Hver þroskaþáttur skiptist í nokkra undirþætti.    

 

Skynjun 

Skynjun á sér sex undirþætti:  

Sjónræn skynjun 

Heyrnræn skynjun 

Snertiskyn 

Bragð/lykt  

Athygli/einbeiting 

Sköpun 

(Eriksson og Oskarsson 1995:59). 
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Í hnotskurn snýst skynjun um að uppgötva, greina á milli, móta, skapa og rannsaka. Má 

segja að skynjun sé grunnur að öllu sem við lærum, öllum þroska mannsins. Við fáum 

allar upplýsingar í gegnum skynfærin og á þeim byggjum við lærdóm okkar. Eins og sést 

í töflu eitt þá er samsvörun á milli skynjunar og rýmisgreindarinnar. En rýmisgreindin er 

sú hæfni manneskjunnar að sjá ýmsa hluti fyrir sér, getan til að tjá sjónrænar og 

rúmfræðilegar hugmyndir á myndrænan hátt og að geta skilið rúmfræðilegar hugmyndir. 

Eins og að gera sér grein fyrir litum, lögun, formum og víddum og tengslum þarna á milli 

(Armstrong 2001:14).  

   Meðan á skólagöngu barna stendur er mikilvægt að fylgjast með sjón þeirra. Með þeim 

hætti er hægt að grípa fljótt inn í ef eitthvað er að, forða barninu frá erfiðleikum sem geta 

rýrt sjálfsímynd þess. Ef rætt er við börn um það sem þau sjá gera þau sér betur grein 

fyrir því sem þau sjá (Eriksson og Oskarsson 1995:64). Einnig er mikilvægt að heyrn 

nemenda sé í góðu lagi. Eyrnaveiki er algeng hjá börnum og þurfa kennarar að vera vel á 

verði varðandi þau börn. Allir leikir sem byggja á hlustun styrkja heyrn (Eriksson og 

Oskarsson 1995:64-65). Börn rannsaka umhverfi sitt með höndum, munni og nefi. Að 

vinna og snerta hlutina er mikilvægt fyrir hugsunina og eykur skilning barna á 

viðfangsefninu. Kenningar Piaget um vitsmunaþroska leggja áherslu á að börnin auki 

skilning á umhverfinu með skynjun. Sköpunargleði eykur sjálfstraust barna. Forvitni 

þeirra og áhugi eykst með notkun skynfæranna.  

   Í leik og starfi er þreytandi fyrir börnin að sýna athygli og einbeitingu í langan tíma. 

Áreynslan er mikil og börn upplifa hluti á annan hátt en fullorðið fólk. Því þarf að ræða 

við þau um upplifun og skynjun hlutanna (Eriksson og Oskarsson 1995:66-68). 
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Hreyfing 

Hreyfing skiptist í sjö undirþætti: 

Grunnhreyfingar og hægri/vinstri 

Líkamsstjórn, líkamsmeðvitund, rúmskynjun 

Jafnvægi og samhæfingu 

Fínhreyfingar og samhæfing augna og handa  

Skapandi hreyfingar 

Hreyfigetu 

Venjur  

(Eriksson og Oskarsson 1995:72-73). 

 

Boð sem berast á milli líkamshluta og heilans á ómeðvitaðan og ósjálfráðan hátt er 

forsenda þess að fólk geti hreyft sig. Hægt er að segja að börn þroskist stig af stigi frá 

fyrstu hreyfingu þar til þau skríða, standa upp, halda jafnvægi og ganga. Best er að börn 

nái öllum þessum stigum, sleppi engu því allt byggist á vissum grunni. Einhver 

ófullkomleiki á þessum stigum getur leitt til erfiðleika síðar meir til dæmis við lestur og 

ritun (Eriksson og Oskarsson 1995:70-72). Samsvörun er á milli hreyfiþroskans og 

líkams– og hreyfigreindar Gardners. En líkams– og hreyfigreind er getan til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar með öllum líkamanum og sú geta til að búa til hluti og nota þá. 

Einnig felur þessi greind í sér sérstaka líkamlega færni eins og fingrafimi, styrk, 

samhæfingu, sveigjanleika og jafnvægi (Armstrong 2001:14).   

   Líkamsþroski barna kemur oft í stökkum. Um sex ára aldur vaxa börn mikið og breytast 

yfirleitt í útliti. Þessar breytingar hafa í för með sér að börn týna um tíma þeim hæfileika 

að ná samhæfingu hreyfinga. Mikill vöxtur eykur ósjálfráðar hreyfingar. Það er algengt 

að börn um sex ára aldur hafi ekki góða stjórn á höndum og fótum. Kyrrstaða er þeim 

erfið, þau reka sig í hluti, eiga erfitt með reima og hneppa. Því er mikilvægt að æfa 

hreyfigetu barna. Þegar börn reyna að stjórna fínhreyfingum sjást oft merki um skort á 

sjálfstrausti meðan þau eru venjast og aðlagast þessum breytingum. Fínhreyfingar barna 

er hægt að þjálfa með fjölbreyttum hætti. Hægt er til dæmis að láta þau handleika hluti, 

leira, mála og leika með leikbrúður (Eriksson og Oskarsson 1995:76-77). Kynjamunur 

kemur oft fram í hreyfiþroska því stelpur eru yfirleitt fljótari að ná valdi á fínhreyfingum. 
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Leita strákar þá frekar til leikja sem þjálfa grófhreyfingar eins og að byggja, hoppa eða 

keppa sína á milli í hlaupi eða á hjólum. (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 

1995:85-86). 

 

Vitrænn þroski 

Vitrænn þroski skiptist í fimm undirþætti: 

Minni 

Hlutstætt minni 

Hugtakaskynjun 

Kerfisbundin og greinandi hugsun 

Skapandi hugsun  

(Eriksson og Oskarsson 1995:83). 

 

Minnið gegnir mikilvægu hlutverki við hugsun og framkvæmd. Ung börn þurfa að alast 

upp við festu og endurtekningu á daglegum athöfnum sínum eins og matar- og 

svefnvenjur. Það eykur öryggi tilverunnar. Þess vegna er nauðsynlegt að endurtaka oft 

með börnum og rifja upp til að þjálfa minni þeirra (Eriksson og Oskarsson 1995:84). 

Piaget taldi endurtekningaþörf barna ein, af mikilvægustu eðlisháttum vitsmunalífsins 

(Sigurjón Björnsson 1992:22). 

   Samsvörun er á milli vitræna þroskans og rök – og stærðfræðigreindar. Rök – og 

stærðfræðigreindin er sá hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan máta og hugsa rökrétt. 

Einnig felur þessi greind í sér sérstakan næmleika fyrir mynstrum og tengslum, skilningi 

á orsök og afleiðingu (Armstrong 2001:14). Í kringum sex ára aldur þróast sjálflæg 

hugsun barna yfir í óhlutbundna hugsun. Þau verða opin fyrir merkingu orða eins og upp 

– niður,  matartíma, háttatíma og klukku (Eriksson og Oskarsson 1995:85-87). Betra 

tímaskyn eykur áhuga þeirra á öðrum tímabilum, sérstaklega því sem gerðist áður fyrr og 

framtíðinni. Börn virðast hafa sérstakan áhuga á því sem ólíkt er og andstæðum. Þau fara 

að hugsa um líf og dauða, gera sér grein fyrir að dauðinn er óafturkallanlegur og eitthvað 

sem bíður allra.  
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   Börn nota mikið sjónræna skynjun til að átta sig á hlutum og til að læra. Þau æfa sig að 

skrifa bókstafi, tölustafi og taka eftir því hvaða orð eiga sama staf. Á þessum aldri eru  

þau tilbúin til að læra að lesa. Fjarlægð og hraði eru þeim afstæð, þess vegna er ekki hægt 

að treysta börnum á þessum aldri einum úti í umferðinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal 1995:86-87).  

 

Málþroski   

Málþroski barna skiptist í fimm þætti: 

Málskilningur 

Málnotkun 

Undirbúningur lestrarnáms 

Málið sem tjáningarmiðill  

Málfar og málfærni  

(Eriksson og Oskarsson 1995:97-98). 

  

Málþroski þróast samhliða öðrum þroska barna. Börnin læra að tala málið með því að 

hlusta á aðra. Þau tala áður en þau læra að lesa og lesa áður en þau geta skrifað. 

Málþroskinn hefst við fæðingu og á árunum tveggja til sjö ára fer máltaka fram. 

Vygotsky taldi mál barna fyrst og fremst vera félagslegt og mótast í samskiptum við 

fullorðna. Á fyrstu tveimur árum notar barnið tákn, bendingar og hjal sem tjáningu. (Berk 

og Winsler 1995:20-24). Málið verður sjálflægt (private speech) þegar barnið talar við 

sjálft sig til að skipuleggja hugsun, aðferð og hegðun. Smátt og smátt þróast eintalið eða 

sjálflægt mál yfir í innra mál/þögult mál (silent or inner speech) þegar hugtökin eru orðin 

að hugsun um viðfangsefnið. Eintal hverfur þó aldrei alveg heldur leiðbeinir barni áfram 

við lausn á vanda (Shaffer 1999:264-265). Samsvörun er á milli málþroskans og 

málgreindar. Samkvæmt Gardner er málgreindin getan til að hafa áhrif með orðum bæði 

munnlega og skriflega (Armstrong 2001:14). Með því að leyfa börnum að hlusta á sögur, 

vera með í samtölum, segja frá og syngja með þeim er verið að undirbúa lestrarnámið. Ef 

börn kunna að lesa nafnið sitt og nokkur orð um sex ára aldur er mjög líklegt að þar sé 

um sjónminni að ræða og að þau lesi orðamyndir, því lestrargetan sjálf er meiri færni. 

Sjónminni, hljóðgreining, tenging hljóða, orðaforði og skilningur á málinu er samspil og 
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undirstaða lesturs (Eriksson og Oskarsson 1995:95-97). Orðaforði eykst mjög hratt við 

sex ára aldurinn því þekkingarleit og forvitni ráða ferðinni. Börn bölva og blóta, tími 

ruglorða og orðaleikur er ríkjandi og virðast vera nokkuð viss um meðferð málsins á 

þessum aldri. Þau búa oft til sögur eftir eigin höfði (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal 1995:87).  

 

Sjálfið – sjálfsmeðvitund  

Sjálfið – sjálfsmeðvitund á sér þrjá undirflokka: 

Tilfinningaþroska 

Að finna sjálfan sig 

Þroska sjálfstæðis  

(Eriksson og Oskarsson 1995:113). 

  

Sjálfið eða sjálfsmeðvitund snýst um að læra að þekkja sjálfan sig, virða sig sem persónu 

sem á rétt á að aðrir umgangist sig með virðingu og uppgötvun á sínum eigin 

möguleikum (Eriksson og Oskarsson 1995:112). Sjálfsmyndin snýr að ímynd og 

meðvitund barnsins um sjálft sig og áliti þess á sér. Hægt er að að sjá samsvörun milli 

sjálfsins og sjálfsþekkingargreindar. Sjálfsþekkingargreind lýsir sjálfsmynd og þekkingu 

einstaklingsins á sjálfum sér, bæði styrk- og veikleikum. Einnig er það hæfni 

einstaklingsins til að þekkja innri hvatir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsskilningi 

(Armstrong 2001:15).  

   Strax á fyrstu árum ævinnar hefst þróun sjálfsmyndar og fer hún aðallega fram þegar 

börn ná að uppfylla grunnþarfir sínar og uppgötva sjálf sig um leið. Kennarar stuðla að 

jákvæðri sjálfsmynd nemenda með aðstoð og auknum árangri í námi og með því að skapa 

jákvætt andrúmsloft innan skólastofunnar. Sjálfsmynd er ekki hægt að innræta með 

mötun. Nemendur þurfa að finna fyrir sérstæði og mikilvægi að öðrum þyki vænt um þá 

og að eiga jákvæð samskipti. Í gegnum samskipti og reynslu barna af eigin getu mótast 

sjálfsþekkingin (Eriksson og Oskarsson 1995:116-122). Með árunum þróast ungabarnið, 

sem er algjörlega háð umhverfinu, yfir í sjálfstæðan einstakling. Þessi einstaklingur 

byggir upp raunhæft sjálfstraust út frá eigin getu.  
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   Börn verða að fá tækifæri, taka frumkvæði og axla ábyrgð. Þau eru farin að sýna 

sjálfstæði við upphaf skólagöngu, axla ábyrgð en eru talsvert háð foreldrum sínum. Um 

leið og börnin skynja betur eigið sjálf eflist sjálfstæði og tengsl við foreldra losna 

(Eriksson og Oskarsson 1995:122-124). Þessi aldur er oft talinn vera breytingaskeið í 

tilfinninga- og persónuleikaþroska. Hægt er að segja að börnin séu „á milli vita“. Börn 

fara oft úr rólega og ljúfa fimm ára barninu yfir í órólegt sex ára barn. Þau skynja vel 

andrúmsloftið á heimilinu, láta í ljós umhyggju, finna til með öðrum og geta leyst 

ágreining við aðra (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:87-88).  

 

Félagsþroski  

Félagsþroski skiptist í fjóra undirflokka: 

Félagsleg skynjun 

Félagsleg þekking og meðvitund 

Félagsleg virkni og félagsleg þjálfun 

Félagslegt samhengi og félagsleg hegðun  

(Eriksson og Oskarsson 1995:129).  

 

Félagslegur þroski einkennist af hegðun sem stjórnast af skilningi annarra, tilfinningum 

og ætlunum. Einnig er það hæfnin til að bregðast við ákveðnum aðstæðum á viðeigandi 

hátt og vitneskja um afleiðingar gjörða sinna. Að vera hluti af félagslegum hópi felur í sér 

að fara eftir gildum hópsins (Berns 2004:306).   

   Manneskjan er þurfandi fyrir félagsskap annarra en hún verður að aðgreina sig frá 

öðrum með sjálfsímynd sinni. Munnleg tjáning skiptir miklu máli fyrir félagslegan 

þroska, þá er hægt að útskýra óskir, langanir og hugsanir (Eriksson og Oskarsson 

1995:128). Félagslegur þroski er hæfileiki til þess að uppgötva allt sem gerist í 

samskiptum einstaklinga. Leikurinn og hlutverkaleikurinn gegna miklu hlutverki í þróun 

félagsþroskans og þróun barna á flestum sviðum. Grundvöllur félagslegrar hegðunar og 

réttlætiskenndar er undirstaða þess að taka þátt í tilfinningum annarra. Samsvörun er á 

milli félagsþroska og samskiptagreindar. Samskiptagreind er hæfnin til að geta greint 

skap, fyrirætlanir, innri hvöt, og tilfinningar annarra (Armstrong 2001:14).  
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   Lítil börn fara snemma að sýna samkennd með fólki sem líður illa. Til að geta hjálpað 

öðrum þarf grundvallarfærni í mannlegum samskiptum og felst hún í því að setja sig í 

spor annarra. Þetta reynist börnum, um sex ára, erfitt. Þau ganga út frá því að mótaðilinn 

líkist þeim sjálfum bæði í sambandi við smekk og tilfinningar. Börnum á þessum aldri 

hættir til að reikna með að hugsanir allra, tilfinningar og sjónarhorn séu þau sömu og 

þeirra eigin. Þau eiga því erfitt að setja sig í spor annarra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

1993:39). Flestum sex ára börnum finnast hópleikir skemmtilegir og er það leikform því 

kjörið til að efla samskiptafærnina. Strákar og stelpur hafa áhuga á mismunandi leikjum. 

Strákarnir vilja oft kraftmeiri leiki en stelpurnar, sem vilja oft dúkkuleiki. Báðum kynjum 

þykja hreyfileikir skemmtilegir og vilja helst hafa leikina sem fjölbreyttasta. Börnin 

leggja sig fram um að falla inn í hópinn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 

1995:89).  

 

Umhverfið 

Umhverfið skiptist í þrjá hluta: 

Náttúran 

Samfélagið 

Tæknin  

(Eriksson og Oskarsson 1995:146-147). 

 

Umhverfið er ekki beint þroskaþáttur en það hefur áhrif á alla þroskaþættina. Hægt er að 

hugsa sér umhverfið eins og stofninn á tré og svo skiptast þroskaþættirnir á greinarnar 

sem myndast út frá stofninum.  
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   Samfélagið í dag er þannig að börn verða fyrir stöðugu áreiti og ýmsar upplýsingar 

dynja á þeim. Þessi áreiti birtast aðallega í sjónvarpi, myndböndum og í gegnum tölvur. 

Tæknivæðing er mikil og flest heimili eru með öll þægindi. Það sem ung börn vissu hér 

áður fyrr um dýrin er fyrir mörgum börnum óþekkt í dag. Af þessum ásæðum er 

mikilvægt að fræða börnin um ýmsa hluti svo þau haldi ekki að þeir komi ósjálfrátt, að 

mjólkin fari ekki beint í mjólkurfernurnar og að fiskurinn komi úr sjónum. Börn tóku þátt  

í lífsbaráttu fullorðna fólksins en samfélagið sér okkur fyrir nauðþurftum nútímans. 

Börnin verða að skilja að samfélagið er viðkvæmt fyrir óhöppum eins og rafmagnsleysi 

eða náttúruhamförum. Útskýringar verða að taka mið af þeim aðstæðum sem börnin búa 

við. Ferðir um nánasta umhverfi skólans og heimsóknir á vinnustaði er meðal annars það 

sem kennari getur gert með nemendum sínum og fara yfir umferðareglurnar og hvernig 

hægt er að ferðast á milli staða. Vettvangsferðir eru kjörnar til margvíslegra vinnubragða. 

Jákvæð hlið sjónvarps og myndbanda kemur í veg fyrir hið neikvæða sem fylgir 

sjóvarpsáhuga barnanna. Sjónvarp, dagblöð og bækur eru úrvinnslu þættir í 

vettvangsferðum með öðru. Náttúruauðæfi og umhverfisvernd opna augu nemenda fyrir 

því að bjarga sér sjálfir með því að rækta og hlúa að plöntum eða búa til föt. Þetta gæti 

leitt til þess að þeir kynnu að meta betur og njóta þess (Eriksson og Oskarsson 1995:143-

150). Samsvörun er á milli umhverfisgreindar og umhverfisins. Umhverfisgreindin er 

getan að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu. Börn sem alast upp í þéttbýli 

sýna þessa greind meðal annars í því að þekkja í sundur dauða hluti eins og tölvu, 

sjónvarp eða bíla (Armstrong 2001:15). 
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Samantekt 

Við höfum fjallað um hugmyndir valinna fræðimanna varðandi nám og kennslu. Einnig  

um líkan alhliða þroska eintaklingsins, úr bókinni Vara Växa Lära eftir Bo Erikson og 

Gunhild Oskarsson. Glögglega má sjá margt sameiginlegt með hugmyndum 

fræðimannanna: Piaget, Vygotsky, Dewey, Gardner og þroskalíkaninu.   

   Piaget hélt því fram að undirstaða náms væri uppgötvun og börn sjálfstæðir könnuðir í 

umhverfinu sínu. Þessi hugmyndafræði birtist í þroskalíkaninu þegar fjallað er um 

skynjun, sjálfið og vitrænan þroska. Dewey sagði reynslu grundvöll náms. Hann lagði 

mikla áherslu á samvinnu og virkni nemandans og nauðsyn þess að hann fáist við 

raunverlegt viðfangsefni. Hugsjónina má einnig sjá í þroskalíkaninu þegar fjallað er um 

hreyfingu, sjálfið og félagsþroskan. Vygotsky fjallaði um mikilvægi félagslegra 

samskipta í uppbyggingu þekkingar og skilnings. Þroskalíkanið birtir einnig 

hugmyndafræði hans og sérstaklega vitrænan þroska, málþroska og félagsþroska. Við 

samanburð fjölgreindarkenningu Gardners og þorskalíkansins kemur fram samsvörun 

milli þroskaþáttanna sjö og ákveðinna greinda.    

   Áherslumunur er á hugmyndum áðurnefndra fræðimanna. Sameiginlega setja þeir 

nemandann í öndvegi og ganga út frá reynslu, getu og þekkingu hans við skipulagningu 

náms. Góð starfskenning í kennslu og námi byggir á reynslu og þekkingu fjölbreyttra 

hugmynda, þekktra fræðimanna. Enginn nemandi er eins og fjölbreytnin skiptir máli, gott 

námsumhverfi og þarfir einstaklingsins.  
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Námsumhverfi 

 

Skipulag kennslu 

Grunnskólalögum nr. 66/1995 var breytt 1. janúar 2007. „Helstu breytingar voru ákvæði 

sem stuðla að auknu sjálfstæði skóla, meiri sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu, 

áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í námi á milli skólastiga“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 2006:4).  

   Víða kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla fjölbreytni í vinnubrögðum svo  

námsumhverfi nemenda verði ríkt og gjöfult. Skipulag kennarans, kennsluaðferðirnar, 

námsefnið og námsmatið þarf að vera fjölbreytt. Samkvæmt grunnskólalögunum á 

grunnskólinn að leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og 

þarfir nemenda, stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins 

(Grunnskólalögin 1995).   

   Nemendur eru ólíkir, tilbreyting og fjölbreytni viðheldur áhuga þeirra, því ber kennara 

að forðast einhæfa kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999[a]:161). 

   Við undirbúning kennslu þarf að hafa í huga þrjá áfanga: upphaf, miðju og endi sem 

allir eru jafn mikilvægir. Rannsóknir hafa sýnt að markviss uppbygging kennslustunda er 

forsenda árangursríkrar kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999[b]:59-61).  

   Kennari hefur í huga viðfangsefni, hópavinnu eða einstaklingsvinnu, tíma, námskröfur 

og námsmat. Hann hugar að uppröðun kennslustofunnar, að umhverfið styðji við ríkjandi 

kennsluhætti (Ingvar Sigurgeirsson 1999[b]:82). Umhverfi kennslustofunnar ýtir undir 

samspil markmiða, kennslu og líðan nemenda. Viðfangsefnin taka tillit til markmiða sem 

stefnt er að. Kennararnir bera ábyrgð á árangursríkustu leiðinni til markmiðanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:31). Þeir verða að vera skipulagðir og 

vel undirbúnir fyrir kennsluna svo hún skili mestum árangri. 

 

Kennsluaðferðir 

Nemendahópar grunnskólanna eru fjölbreyttir og líta margir kennarar það jákvæðum 

augum. Viðhorf og fagleg vinnubrögð eru undirstaða skipulagningu náms fyrir nemendur.   
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   Ber að hafa í huga margt við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Taka verður 

tillit til markmiða, aldurs, þroska og getu nemenda, eðlis viðfangsefnis, jafnréttis, þarfa 

og reynslu einstakra nemenda og efla með nemendum námsfýsi og vinnugleði. Einnig 

þarf að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska (Aðalnámskrá 

grunnskóla - almennur hluti 2006). Mikil fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum þarf að ríkja svo kennarinn geti komið til móts við þarfir hvers og eins 

og nemandinn nái þeim markmiðum sem stefnt skal að.  

   Kennari verður að þekkja og beita helstu kennsluaðferðum með markvissum hætti svo 

að kennslan verið ekki einhæf. Hann beitir gjarnan nokkrum kennsluaðferðum í hverri 

kennslustund. Kennsluaðferðir eru jafnmargar og kennari notar. Ingvar Sigurgerisson gaf 

út handbókina, Litaróf kennsluaðferðanna, árið 1999. Þar er yfirlit flestra algengustu 

kennsluaðferðanna. Þess má geta að kennsluaðferðir eru oft flokkaðar á misjafnan hátt en 

hér verður tekið mið af flokkun Ingvars Sigurgeirssonar. Hann skipar kennsluaðferðunum 

í níu meginflokka og innan þeirra eru felldar saman þær kennsluaðferðir sem hafa eða 

virðast hafa svipuð meginmarkmið og áherslur, eiga sameiginlega eða náskylda 

aðferðafræði og gera svipaðar kröfur til kennara og nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 

1999[a]:43). Flokkarnir eru; útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar 

æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, 

leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni.  

   Fjölbreyttar kennlsuaðferðir og námsgögn gegna þýðingarmiklu hlutverki sem leið að 

markmiðum aðalnámskrár og skóla (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 2006:16). 

Vanda þarf val og gerð námsgagna. Þau verða að höfða til nemenda, vera aðlaðandi, 

fjölbreytt, áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega sett fram, taki mið af fyrri 

hugtakaþekkingu. Vera vönduð, auka þekkingu, dýpka skilning nemenda á sjálfum sér og 

umheiminum, þjálfa margvísleg vinnubrögð og stuðla að því að þeir móti heilbrigð og 

holl lífsviðhorf. Taka mið af jafnrétti og mismuna ekki einstaklingum eða hópum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 2006:16).  
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Samþætting námsgreina 

Kennarinn í yngstu bekkjunum kennir flestar námsgreinar þeirra og hefur því ekki skýr 

mörk á milli námsgreina. Flest verkefni er auðvelt að tengja fleiri en einni námsgrein. 

   Skilningur manna á hugtakinu samþætting námsgreina er mismunandi. Sumir tala um 

þemanám, aðrir hópavinnu eða söguaðferð. Hver aðferð hefur örlítinn merkingarmun, 

heiti aðferðanna skarast og áherslan hverju sinni. Megin ástæðan er að með samþættingu 

námsgreina verða leiðir ólíkar. Samþætting námsgreina kallar á sjónarmið, þekkingu og 

færni fleiri námsgreina. Með samþættingu tveggja eða fleiri námsgreina eru viðfangsefni 

skoðuð frá mörgum hliðum, skilningur á efninu verður dýpri og myndast betri heildarsýn 

á viðfangsefnið. Ákveðið þema felst í samþættingu námsgreina og því er talað um 

þemanám (Lilja M. Jónsdóttir 1996:9).  

 

Námsmat 

Námsmat er yfirgripsmikið hugtak sem felur í sér allar þær aðferðir sem notaðar eru til að 

safna upplýsingum um nám og framfarir nemenda og er einnig notað þegar ákveða á 

áframhaldandi framgang þeirra í námi (Gronlund og Linn 1997:3). Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla (1999) er megintilgangur námsmats að hjálpa nemendum við 

námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram (Aðalnámskrá grunnskóla - 

almennur hluti 1999:35). Námsmatið á að sýna nemandanum, skólayfirvöldum, kennara, 

foreldrum og forráðamönnum nemandans hvort hann hafi náð þeim markmiðum sem 

hann hafði stefnt að eða hversu vel hann nálgaðist þau. Markmiðin geta verið margvísleg, 

hver einstaklingur setur sér eigin markmið við upphaf náms og endurskoðar þau jafnt og 

þétt yfir skólaárið ásamt kennara sínum. Nálgun markmiða er á margvíslegan hátt, með 

fjölbreyttum viðfangsefnum og kennsluaðferðum og námsmati.   

   Námsmat hefur breyst mikið á undanförnum árum, áður fyrr voru skrifleg próf 

algengasta námsmatsformið (Ingvar Sigurgeirsson 1999[c]:148). Í dag er lögð meiri 

áhersla á  alhliða og rauntengt námsmat auk hefðbundinna prófa. Aðalnámskráin gerir ráð 

fyrir því að meta nemandann út frá sem flestum hliðum, þá er einnig lögð áhersla á 

þáttöku nemandans sjálfs í mati á eigin námi (Aðalnámskrá - almennur hluti 1999:35). 

Þegar kennari metur vinnu nemenda verður hann að vera búinn að ákveða hvað hann 

ætlar að meta og hvernig hann fer að því. Kennari verður að segja nemendum frá því 
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hvernig þeir eru metnir fyrir hvert verkefni. Mikilvægt er að kennari minni nemendur sína 

stöðugt á námsmatið og fyrirkomulagið (Lilja M. Jónsdóttir 1996:49). Í bók þeirra 

Árdísar Ívarsdóttur, Hafdísar Guðjónsdóttur og Matthildar Guðmundsdóttur, Fagleg 

kennsla í fyrirrúmi má sjá námsmatsferlið flokkað í þrjá flokka; format við upphaf náms, 

símat sem er í gangi á öllu námsferlinu og lokamat við lok námstímabils (2005:84). Hvert 

ferli hefur jafn stórt vægi til að fá sem bestu sýn á námsframvindu nemenda.  

   Fjölbreyttar aðferðir að námsmati gefa kennara og nemanda góða mynd af 

námsframvindu hans. Dæmi um námsmatsaðferðir eru viðtöl, leiðarbækur, sýnismöppur, 

skipulegar athuganir, óformlegar athuganir, próf, virkniathuganir, kannanir á viðhorfum, 

jafningjamat og sjálfsmat (Ingvar Sigurgeirsson 1999[b]:86-91). 
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Samantekt 

Gjöfult námsumhverfi tekur mið af einstaklingsþörfum og þarf skipulag kennara, 

kennsluaðferðir og námsmat að vera fjölbreytt. Taka skal mið af þeim námsmarkmiðum 

sem hver nemandi stefnir að. Námsgögn þurfa að höfða til áhuga nemenda og getu þeirra 

á viðfangsefninu svo þeir nái markmiðunum. Samþætting námsgreina felur í sér fjölþætt 

markmið á skömmum tíma, dýpri skilning og meiri heildarsýn viðfangsefna. Nemandi 

lætur betur að ná markmiðum með þeim hætti á knöppum tíma.  
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Verkefnabankinn  

 

Verkefnabankinn er námsgagn sem kennari á að geta nýtt sér við kennslu í landafræði á 

yngsta stigi grunnskólans. Í honum eru mörg verkefni sem krefjast fjölbreyttra 

vinnubragða og kennsluaðferða. Verkefnin falla að öllum þroskaþáttum barna og 

þrepamarkmiðum í landafræðikennslu fyrir fyrsta og annan bekk, úr aðalnámskrá 

grunnskóla (1999). Samkvæmt aðalnámskrá á skólinn að bjóða fram námstækifæri við 

hæfi allra þannig að komið sé til móts við hvern einstakling, efli hann og þroski 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:17).  

   Í verkefnabankanum er tekið mið af hugmyndum fræðimanna sem áður er fjallað um í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar og þættir sem skipta máli í tengslum við alhliða þroska 

barna. Samþætting námsgreina er í hverju verkefni og því er ekki einungis tekist á við 

þrepamarkmið landafræðikennslu í fyrsta og öðrum bekk, heldur einnig við hin ýmsu 

markmið í íslensku, stærðfræði, myndmennt, handmennt og náttúrufræði.   

 

Uppsetning og útlit bankans 

Verkefnabankinn er litaprentaður í stærðinni: 21 cm á hæð og 15 cm breidd. Hann er 

þægilegur í notkun og fyrirferðalítill, gormaður með járngormum og auðvelt að fletta 

honum. Litaprentaður er verkefnabankinn aðlaðandi og sýnimyndirnar líflegar. Á 

forsíðunni er mynd af nemendum í kennslustofu að vinna verkefni úr 

bankanum.Verkefnabankanum er skipt í tvo kafla.  

   Í fyrsta kaflanum eru þrjátíu og eitt verkefni. Þeim er skipt í þrjá undirflokka með  

þrepamarkmiðum í landafræði (1. og 2. þrep) í aðalnámskrá grunnskóla 1999. Innan 

þeirra eru felld saman verkefni með sömu markmið. Þessir undirflokkar eru Kort og 

myndir, Nánasta umhverfi og Umheimurinn. Kaflaskiptingin auðveldar kennurum leið að 

verkefni sem eiga við ákveðin markmið samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla.  

   Ítarleg verklýsing fylgir hverju verkefni: Nafn verkefnis, þrepamarkmið sem það á við, 

hvaða námsgreinar eru samþættar, lýsing á verkefninu, gögn sem þarf að nota við 

framkvæmd verkefnis og að lokum, til athugunar, en þar eru tillögur settar fram um aðrar 

mögulegar útfærslur á verkefninu. 



Lengi muna börnin 
________________________________________________________________________
   

 

28 

   Kafli tvö inniheldur tillögur að námsmati fyrir kennara, ýmis eyðufyllingarblöð eins og 

gátlista, matslista og marklista. 

 

Verkefnin 

Kort og myndir 

Verkefnin, í kaflanum; Kort og myndir, eru undirbúningur fyrir nemendur til að læra að 

lesa af landakorti og ýmsum myndum. Verkefnunum er þannig háttað að nemendur 

teikna ákveðna hluti, sem eru inn í skólastofunni, út frá mismunandi sjónarhornum. Þeir 

klippa út ákveðin form fyrir ákveðna hluti, sem eru í skólastofunni og raða þeim á blað 

eins og skólastofan er. Einnig teikna þeir loftmynd af skólastofunni og gera 

staðsetningarverkefni þar sem þeir teikna allt sem í kringum þá er í skólastofunni. Þeir 

skoða loftmynd af nánasta umhverfi skólans, reyna að átta sig á formum sem koma fyrir á 

myndinni. Þeir teikna vegakerfið í kringum skólann og þá hluti sem eru í kringum hann. 

Þeir eiga að teikna kort af leið sinni í skólann og finna hvar húsið þeirra er með því að 

skoða loftmynd. Í lokin er ratleikur, og hann er þannig gerður að hægt er að búta hann 

niður af vild. Börn sem hafa aldrei farið í ratleik eiga að geta farið í hann með þessu móti.  

 

Nánasta umhverfi 

Verkefnin í þessum kafla gera nemendum kleift að átta sig á nánasta umhverfi. Nemendur 

eiga að gera sér grein fyrir því að til eru mismunandi störf og ekki vinna allir við það 

sama. Þeir búa til dúkkulísur sem sýna framtíðarhlutverk þeirra. Nemendur útbúa eigin 

ferðamann, og átti sig á því hvernig fólk ferðast um landið. Fara í vettvangsferð um 

nánasta umhverfi, og kynnast breyttum umhverfisháttum og gera verkefni sem kennir 

þeim að fara eftir leiðbeiningum.  

 

Umheimurinn 

Nemendur útbúa heimili og heimilisfólk í Umheimurinn, bæði fyrir þá sem búa í dreifbýli 

og þéttbýli. Þeir vinna verkefni sem tengist afmælisdegi þeirra og klukkan hvað þeir 

fæddust. Átti sig á því af hverju það er dagur og nótt og hvaða breytingar árstíðaskipti 

hafa í för með sér. Læra að árið skiptist í tólf mánuði, hversu margir dagar eru í einum 

mánuði og hve margir klukkutímar í einum sólarhring.   
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Námsmat 

Mat á framförum og árangri nemenda er flókið, ekki síst ef meta á bæði þekkingu út frá 

staðreyndum og um leið árangur nemendanna og færni á sem flestum sviðum. Þess vegna 

er nauðsynlegt að þróa og taka upp heildstæðar og fjölbreyttar aðferðir við námsmat. Gott 

námsmat á að kortleggja þekkingu, færni, getu og skilning. Verkefnin í 

verkefnabankanum eru fjölbreytt og mörg þeirra samþættast list- og verkgreinum. Þegar 

meta á slík verkefni er gott að nota heildrænt námsmat (Authentic Asessment). Kjarni 

þess er að matið byggir að mestu á góðu skólastarfi þar sem nemendur fást við 

raunveruleg og krefjandi viðfangsefni. Áhersla er lögð á virkni nemenda, þeir sýna hvað 

þeir kunna við eðlilegar aðstæður (Ingvar Sigurgeirsson 1999[c]:149). Nokkrir þættir í 

heildrænu námsmati: 

   Frammistöðumat (Performance Asessment); þar fara skipulegar athuganir fram,  

kennarinn fylgist markvisst með öllum nemendum, skráir hjá sér á skipulegan hátt þau 

atriði sem meta á í hvert skipti. Heppilegt er fyrir kennara að nota gátlista, marklista, 

matslista og leiðarbækur svo námsmatið sé eins hlutlægt og kostur er. Í heildrænu 

námsmati er lögð mikil áhersla, á virka þátttöku nemenda og þeir hafðir með í ráðum um 

matið. Stór þáttur í því að virkja nemendur er að gera sjálfsmat og jafningjamat að föstum 

lið í skólastarfinu (Ingvar Sigurgeirsson 1999[c]:153-154).  

   Verkmöppur (Portfolio); tilgangur þeirra er að vera trúverðug heimild um nám 

nemanda með því að gefa yfirlit yfir þau verk sem hann hefur unnið (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999[c]:158-159). Verkmöppur geta verið með ýmsu sniði og haft 

misjafnan tilgang allt eftir þeim markmiðum sem kennarinn setur, áður en hafist er handa 

við að safna verkefnum í verkmöppurnar. 

   Vettvangsathuganir; þær fara skipulega og formlega fram þar sem kennari fylgist vel 

með vinnu nemenda sinna og skráir hjá sér frammistöðu þeirra. Gott er að nota gátlista, 

matslista og dagbókarfærslur í vettvangsferðum til að skrá niður athugasemdir (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999[c]:154-155). 

   Viðtöl/samtöl; veita kennara tækifæri til þess að skilja betur hvað nemendur eru að 

hugsa, hvernig þeir skilja eða upplifa verkefni sem fyrir þá eru lögð.  Með því að spyrja 

nemendur um hvað og hvernig þeir hafi lært, hjálpar þeim til að fá tilfinningu fyrir því að 
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þeir beri sjálfir ábyrgð á eigin námi og hjálpar þeim að setja sér sín eigin námsmarkmið 

(Hill og Hill 1990:101). 

 

Samantekt  

Fjölbreytt nám og kennsla er nauðsynlegt í fjölgreindarsamfélagi. Hugmyndir Piaget, 

Vygotsky og Dewy eru í fullu gildi nútímans og hafa verið leiðandi í þeim hugmyndum 

sem lúta að þroska barna. Sameiginlegt í hugmyndum þeirra er að einstaklingurinn sé 

miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. Hugmyndir þeirra eru ólíkar á þann veg 

að þeir töldu einstaklinga öðlast þekkingu og skilning á misjafnan hátt. Piaget taldi 

þroskastig nemenda mynda grundvöll kennslu og námsumhverfis, Vygotsky sagði  

menningu og félagsleg samskipti forsendu náms og vitþroska mannsins og Dewey að 

reynsla væri grundvöllur náms.  

   Samkvæmt Vara Växa Lära (Erikson og Oskarson 1995) eru þroskaþættirnir sjö og ef 

þeir eru bornir saman við fjölgreindarkenningu Gardners kemur fram samsvörum milli 

þroskaþáttanna og ákveðinna greinda. Greind einstaklings getur verið fjölþætt og 

mismunandi og á það sama við um þroskaþætti hans. 

   Hver nemandi er einstakur og fjölbreytni í námsumhverfinu skiptir miklu máli. 

Skipulag kennarans, kennsluaðferðir, námsmat og námsgögn þurfa að vera fjölþætt. 

Þegar kennari hefur fjölbreytni að leiðarljósi skækir hann hugmyndir til margra  

námsgreina (samþættingu námsgreina) og skoðar viðfangsefni frá mörgum hliðum og 

myndar heildarsýn. 

   Verkefnabankinn grundvallast á hugmyndum valinna fræðimanna um nám og kennslu 

yngri barna og þroskaþætti sem mikilvægt er að hlúa að. Verkefnin eru fjölbreytt og 

höfða til flestra þroskaþátta nemandans og efla fjölgreind hans. Námsmatið er í samræmi 

við verkefnin. Hugmyndir settar fram um fjölbreytt námsmat og ýmis hjálpargögn við 

mat á skólastarfi fyrir þá sem nýta sér verkefnabankann. 
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Lokaorð  

Í nútíma skólasamfélagi er lagt mikið upp úr því að námsumhverfi barna sé skapandi og 

margbreytilegt þar sem fjölbreytni í kennsluaðferðum, námsefni og námsmati er ríkjandi. 

Ber að hafa í huga við gerð námsefnis þar sem aðalnámskrá grunnskóla greinir frá að 

jafnrétti skuli ríkja í skólastofunni og að hver einstaklingur skuli njóta sín. Enginn 

nemandi er eins og því er fjölbreytnin mikilvæg.  

   Fátt er nýtt undir sólinni þegar kemur að hugmyndum um nám og kennslu. Hugmyndir 

að þessu tagi má jafnvel rekja til tíma Sókratesar. Þeir fræðimenn sem við fjölluðum um 

hafa verið framarlega við mótun kennsluhugmynda nútímans. 

   Verkefnabankinn inniheldur fjölbreytt verkefni sem reyna á alhliða þroska barna og eru  

unnin með þrepamarkmið landafræðikennslu aðalnámskrár grunnskóla, frá árinu 1999, að 

leiðarljósi. Við teljum nemendur una sér betur í skólanum ef verkefnin eru fjölbreytt. 

Einnig þykir okkur mikilvægt að aðalnámskrá grunnskóla sé ávallt leiðarvísir við 

námsefnisgerð, því þá eru miklar líkur á að sem flestir nemendur njóti sín. Við vonum að 

þessi verkefnabanki eigi eftir að nýtast grunnskólakennurum á yngsta stigi, sem hafa 

áhuga á því að kenna landafræði. Þar sem tímaskortur kennara er oft mikill þá er 

handhægt að hafa verkefnabankann við hendina. Það er ekki mikið um námsefni í 

landafræði fyrir yngsta stigið og ætti verkefnabankinn að koma að góðu gagni í 

landafræðikennslu.  

 

 

Reykjanesbær, 10. apríl 2007 

 

_____________________________ 

Erla María Andrésdóttir 

 

_____________________________ 

María Sigurðardóttir 

 

 



Lengi muna börnin 
________________________________________________________________________
   

 

32 

 

Heimildaskrá     

Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. 1999. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 

Aðalnámskrá grunnskóla. Samfélagsgreina. 1999. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 

„Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti.“ 2006. Menntamálaráðuneytið. 

   http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf 

   [Sótt 6.mars 2007.] 

Armstrong, Thomas. 2001. Fjölgreindir í skólastofunni, 2. útg. Erla Kristjánsdóttir 

   íslenskaði. JPV – útgáfa, Reykjavík. 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. 1995. Barnasálfræði:frá fæðingu til 

   unglingsára. Mál og menning, Reykjavík.  

Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir. 2005. Fagleg 

  kennsla í fyrirrúmi. Höfundar gáfu út, Reykjavík. 

Berk, Laura E, og Adam Winsler. 1995. Scaffolding children´s Learning: Vygotsky and 

   early childhood education. National Association for the Education of Young Children, 

   Washington DC. 

Berns, Roberta M. 2004. Child, family, school, community:Socialization and support, 

   6. útg. Wadswort/Thomson learning, USA. 

Eriksson, Bo, og Gunhild Oskarsson. 1995. Vara Växa Lära: Handbog, Ett 

   utvecklingspedagogiskt material för åldrarna kring skolstarten. Psykologiförlaget, 

   Göteborg.  

Dewey, John. 2000[a]. Reynsla og menntun. Gunnar Ragnarsson íslenskaði. 

   Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Dewey, John. 2000[b]. Hugsun og menntun. Gunnar Ragnarsson íslenskaði. 

   Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Gronlund, Norman E, og Robert L. Linn. 1997. Mælingar og mat í skólastarfi, I hluti: 

   Mælingar- og matsferlið, tilraunaútgáfa. Ólafur J. Proppé íslenskaði. Kennaraháskóli 

   Íslands, Reykjavík. 

Grunnskólalögin nr.66/1995 

Hill, Susan, og Tim Hill. 1990. The Collaborative Classroom: A guide to co-operative 

   learning. Eleanor Curtain Publishing, South Yarra. 



Lengi muna börnin 
________________________________________________________________________
   

 

33 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. 1993. „Félagsþroski í bernsku.“ Íslenska Sálfræðibókin, bls. 

   39-43. Ritstj.: Hörður Þorgilsson og Jakob Smári. Mál og menning, Reykjavík. 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999[a]. Litaróf kennsluaðferðanna. Æskan, Reykjavík. 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999[b]. Að mörgu er að hyggja. Æskan, Reykjavík. 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999[c]. „Námsmat byggt á traustum heimildum.“ Steinar í vörðu 

   til heiðurs Þuríði J. Kristjánsdóttur sjötugri,  bls. 147-170. Ritstj.: Helgi Skúli 

   Kjartansson, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Kristín Indriðadóttir og Ólafur J. Proppé. 

   Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Lilja M. Jónsdóttir. 1996. Skapandi skólastarf. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Myhre, Reyder. 2001. Stefnur og straumar í uppeldissögu. Bjarni Bjarnason íslenskaði. 

   Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Meyvant Þórólfsson. 2003. „Tími, rúm og orsakasamband. Nám sem félagsleg 

   hugsmíði.“ Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. 

   http://netla.khi.is/greinar/2003/001/index.htm [sótt 3. apríl 2007.] 

Schaffer, David R. 1999. Developmental psychology: Childhood and adolescence, 5.útg. 

   Brooks/Cole, Pacific Grove CA. 

Sigurjón Björnsson. 1992. Formgerðir vitsmunalífsins: kenningar Jean Piagets um 

   vitsmunaþroskan. Hið íslenska Bókmenntafélag, Reykjavík. 

 


