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1 Ágrip 

 

Landafræði í leikskóla er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu á Menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands vorið 2009. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar greinargerð og hins 

vegar hugmyndabanki með viðfangsefnum sem byggjast á landafræði og útinámi. 

Greinargerðin er fræðileg dýpkun á verkefnunum, innihaldi þeirra sem og tengingu 

þeirra við markmið Aðalnámskrár leikskóla. Hugmyndabankinn inniheldur átta 

verkefni sem nýtast eiga leikskólakennurum í Vesturbæ Reykjavíkur eða kennurum 

yngstubarna á sama svæði. Meginmarkmiðið með hugmyndabankanum er að safna 

saman hugmyndum að vettvangsferðum og viðfangsefnum sem tengjast landafræði. 

Þá á hann að vera kennurum innblástur til að fara út og skoða nærumhverfi sitt út frá 

sjónarhorni landafræðinnar. 

 

Ég vil þakka Auði Pálsdóttur fyrir að leiðbeina mér með þetta verkefni og Matthildi 

Birgisdóttur fyrir að lesa yfir. 
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2 Inngangur 

 

Verkefni þetta er hugmyndabanki þar sem lögð er áhersla á viðfangsefni í landafræði í 

nærumhverfi leikskólabarna. Það miðar sérstaklega við fimm ára börn í leikskólum 

staðsettum í Vesturbæ Reykjavíkur. Í þessum hugmyndabanka má finna hugmyndir að 

ýmsum viðfangsefnum. Sem dæmi um slík viðfangsefni eru vettvangsferðir í fjöru, 

niður að Tjörn og í Öskjuhlíðina. Ástæða þess að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu 

þegar ég valdi mér lokaverkefni var sú, að mér fannst spennandi að vinna verkefni út 

frá landafræði þar sem ég hafði ekki gert mér grein fyrir að það væri hægt að gera 

svona margt með það. Hér á eftir kemur greinargerðin með þessu verkefni. 

 

Markmið þessa lokaverkefnis er að taka saman ýmsar hugmyndir að verkefnum 

tengdum landafræði í nærumhverfi leikskóla í Vesturbæ Reykjavíkur. Gengið verður 

út frá könnunaraðferðinni en einnig verða verkefnin tengd námssviðum Aðalnámskrár 

leikskóla. 

 

Við val á verkefnum í hugmyndabanka var víða leitað fanga enda margir hérlendir og 

erlendir sem hafa sett fram skemmtilegar hugmyndir tengdar landafræði í leikskólum 

og yngstu bekkjum grunnskóla. Hér eru teknar saman hugmyndir að verkefnum sem 

flestar eiga margþættan uppruna. Í greinargerðinni er vísað í heimildir jafn óðum en í 

hugmyndabankanum fylgir hverju verkefni listi yfir gagnlegt efni sem annars vegar er 

ítarefni en nýttist einnig við gerð verkefnanna.  

 

Greinargerðin er byggð þannig upp að fyrst er kafli almennt um landafræði í 

leikskóla, síðan er könnunaraðferðinni lýst, þá kemur kafli um hlutverk leiks í 

landafræði. Þar á eftir er kafli um námssviðin og hvernig þau tengjast 

hugmyndabankanum. Þá er uppbyggingu hugmyndabankans lýst og loks koma 

lokaorð. 
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3 Landafræði í leikskóla 

 
3.1 Landafræði 

 

Landafræði er frekar vítt hugtak sem felur í sér ýmislegt annað en fræðslu um önnur 

lönd eða eigið land. Innan landafræði má einnig finna ýmislegt tengt nánasta 

umhverfi, eins og til dæmis veðrið og kortagerð. Angela Milner (1996:7) segir í bók 

sinni um leiki tengda landafræði að börn fái snemma áhuga fyrir umhverfi sínu, um 

leið og þau eru farin að geta fært sig á milli staða byrja þau að kanna það. Þegar þau 

koma í leikskólann hafa þau öðlast nokkra reynslu af því að skoða staði og umhverfið 

sem er þá hægt að vinna markvisst með. Milner (1996:7) bendir á að best sé að byrja á 

nánasta umhverfi barnsins/leikskólans. Joy Palmer (1994:45) segir í bók sinni um 

landafræði á fyrstu skólaárunum að besta og áhrifaríkasta leiðin fyrir börn að læra og 

fræðast um umhverfi sitt sé bein reynsla af því. Þegar kynna á umhverfið, og raunar 

nánast hvað sem er, fyrir börnum er best að notast við beina reynslu af 

viðfangsefninu. Bein reynsla gagnast börnum á margan hátt en hún ýtir undir 

fyrirfram gefna þekkingu þeirra á umhverfinu og byggir ofan á hana. Hver þessi beina 

reynsla er fer svolítið eftir viðfangsefninu og uppeldisþáttum en algengast er að annað 

hvort sé farið með börnin í vettvangsferð eða komið með viðfangsefnið inn í skólann 

fyrir þau að skoða. Aðrar leiðir sem hægt er að nota til að fræðast um umhverfið með 

ungum börnum er meðal annars ljósmyndir, kort og lýsingar annarra (Palmer 

1994:12).  

 

Palmer (1994:14-15) heldur því fram í bók sinni að börn séu tilbúin að læra 

landafræðihugtök og geti skilið þau 4-5 ára gömul, raunar nota þau þessi hugtök í 

daglegu lífi án þess að átta sig á því. Hvert barn hafi einstakt samband við heiminn 

sem það elst upp í; samband byggt á tilfinningum, reynslu og sambandi við fólk, staði, 

hluti og atburði (Palmer 1994:2) og verður að taka tillit til þess þegar nám í landafræði 

er skipulagt. Owen og Ryan (2001:56) segja í bók sinni að gott sé ef reynsla og 

upplifun barna af landafræði sé samfelld, komi alltaf upp aftur og aftur í gegnum 

skólagöngu þeirra en sé ekki sundurslitin.  
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3.2 Könnunaraðferðin (Project approach) 

 

Könnunaraðferðin hentar vel þegar unnið er með verkefni með leikskólabörnum út frá 

landafræði þar sem þau snúast að miklu leyti um að kanna umhverfi þeirra. Katz 

(1994:96) lýsir könnunaraðferðinni þannig að hún sé í meginatriðum könnun sem 

einblínir á það að finna svör við spurningum um eitthvað ákveðið efni sem sett eru 

fram af kennara, börnunum eða kennaranum í samráði við börnin. Gott er ef börnin 

hafa einhverja sameiginlega reynslu af því sem á að skoða nánar og er það í höndum 

kennarans að komast að því sem þau vita um þetta viðfangsefni (Helm og Katz 

2001:4). 

 

Aðferðin skiptist í þrjú stig. Á fyrsta stigi er viðfangsefnið valið og athugað hvað 

börnin vita um það, á öðru stigi fer könnunin fram og er nánari upplýsinga um 

viðfangsefnið aflað og á þriðja stigi er verkefninu lokið á einhvern hátt. Þegar efnið 

hefur verið valið, t.d. fjaran eða Tjörnin, er gerður þekkingarvefur með börnunum til 

að sjá hvað þau vita þegar um þetta (Helm og Katz 2001:8). Markmiðið með þessari 

aðferð er ekki að finna réttu svörin heldur frekar að læra meira um þetta tiltekna efni 

(Katz 1994:96). Owen og Ryan (2001:55) segja í bók sinni um kennslu landafræði á 

yngsta stigi grunnskólans að þegar verið sé að leita að efni til að fjalla um sé gott að 

hafa í huga að það verður að vera áhugavert, hvetjandi og skipta máli fyrir líf 

barnanna. Að öðrum kosti er ólíklegt að það verði eitthvað úr verkefninu. 

 

Helm og Katz (2001:27-28) benda ennfremur á að til að leiða viðfangsefnið áfram og 

afla sér nánari þekkingar um það sé mögulegt að skoða bækur um viðfangsefnið, 

koma með hluti að heiman, fá sérfræðing í heimsókn og fara í vettvangsferð. Mjög 

gott er ef börnunum dettur eitthvað í hug sem hægt er að nota til að afla sér frekari 

þekkingar. Þegar börnin hafa aflað sér aukinnar þekkingar er henni bætt við vefinn og 

athugað svo hvað þau vilja vita í þessu samhengi. Ágætt er að nota annan lit þegar 

bætt er á vefinn en það getur einnig tilheyrt þriðja stiginu (Helm og Katz 2001:51). 

Börnin geta líka gert ýmislegt til þess að sýna þekkingu sína á viðfangsefninu. Þau 

geta teiknað myndir, búið til líkan af einhverju tengt viðfangsefninu, samið sögu eða 

tónlist og margt fleira (Helm og Katz 2001:22). Verkefninu lýkur síðan á þriðja stigi 
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en þá er farið yfir verkefnið í heild sinni og metið hvað börnin hafa lært, gott er að 

vera með ljósmyndir úr ferlinu og skoða og fara yfir hugmyndavefinn (Helm og Katz 

2001:51). 

 

Í bók Palmer (1994:75) kemur fram að það efni sem sé valið til að skoða nánar í 

landafræði ætti að byggja á þeirri þekkingu og þeim skilningi sem börnin hafa þegar 

aflað sér. Það er hlutverk leikskólakennarans að athuga hvaða þekkingu og skilningi 

börnin á hans deild búa yfir þar sem hún er mismunandi eftir einstaklingum. Þá bendir 

Palmer (1994:73) einnig á að leikskólakennarinn þurfi að vera sveigjanlegur og geta 

fylgt áhuga barnanna eftir ef áhuginn beinist í aðrar áttir en búist var við. 

 

3.2.1 Undirbúningur 

 

Í allri kennslu skiptir undirbúningur mjög miklu máli, en hvernig hann er og hvað gert 

er til að undirbúa verkefnin hefur áhrif á það hvernig til tekst. Í flestum hugmyndum 

hugmyndabankans felst undirbúningurinn í því að ræða við börnin um það sem á að 

gera og gera þeim kleift að fara í viðkomandi ferð, ef um ferð er að ræða. Með 

undirbúningi og skýrri skipulagningu verður ljósari tilgangur verkefnisins og hvernig 

það getur örvað nám og þroska barnanna. Skipulagið má ekki verða of stíft og 

dagskráin of þéttskipuð því þá fá börnin síður að njóta sín og minna svigrúm til að 

taka tillit til þess sem þau hafa fram að færa (Owen og Ryan 2001:59).  

 

3.2.2 Vettvangsferðir 

 

Á öðru stigi könnunaraðferðarinnar er aðaláherslan á vettvangsferðir og að leita nánari 

upplýsinga um viðfangsefnið. Owen og Ryan (2001:106) segja í bók sinni að til að 

vettvangsferð sé markviss og þjóni einhverjum ákveðnum tilgangi þurfi hún að vera 

undirbúin. Til að ná markmiðum ferðarinnar og vita hvernig til tókst þarf að ræða við 

börnin um það sem þau sáu og gerðu. Þetta er best að gera eins fljótt eftir ferðina og 

hægt er, á meðan þau muna hvað þau voru að gera. Milner (1996:6) bendir á að 

lykilspurningar landafræðinnar nýtast mjög vel í skipulagningu vettvangsferðar. Þær 

fá börnin til að velta staðnum fyrir sér og geta ýtt undir hugtakaskilning og aukinn 

orðaforða barnanna. Þessar spurningar eru: 
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• Hver er staðurinn? 
• Hvernig er staðurinn? 
• Hvers vegna er staðurinn eins og hann er? 
• Hvernig er staðurinn tengdur öðrum stöðum? 
• Hvernig er að vera á þessum stað? 
• Hvernig er staðurinn líkur eða ólíkur öðrum stöðum? 

 
 
Þær eiga ekki allar alltaf við en geta hjálpað börnunum að gera sér grein fyrir staðnum 

og hvernig staður þetta er. Einnig hjálpa spurningarnar þeim að tengja staðinn við 

aðra staði sem þau hafa farið á. 

 

3.2.3 Mat 

 

Til þess að svara því hvernig gekk og hvernig maður veit það þarf að beina sjónum að 

mati. Mat á starfinu, og þar með einstökum vettvangsferðum, getur átt sér stað fyrir, á 

meðan og eftir hvert verkefni og er mikilvægur hluti af ferlinu. Það gerir það að 

verkum að kennarinn sér betur hvaða nám hefur átt sér stað og hvort eitthvað hefði 

mátt gera öðruvísi. Mat felur í sér söfnun upplýsinga, og stundum upptöku/hljóðritun 

á svörum barna og túlkun á þeim. Mikilvægt er að fá börnin til að taka þátt í að meta 

hvernig til tókst en það hefur margþættan tilgang eins og eftirfarandi dæmi sína:  

 
• Finna hvað börnin geta og geta ekki gert 
• Finna hvað börnin vita og hvað þau vita ekki 
• Finna þau börn sem skilja og þau sem skilja ekki 
• Sjá hversu vel börnin hafa tileinkað sér það sem gert var ráð fyrir 
• Til að hvetja börnin 

 
(Owen og Ryan 2001:134-5) 

 
Til að afla upplýsinga fyrir matið er gott að fylgjast með börnunum, t.d. í leik, hlusta á 

hvað þau segja og spyrja út í það sem þau eru að gera (Owen og Ryan 2001:140). 

Skráningar hafa mikið gildi fyrir kennarann og hjálpa honum að meta þroska 

barnanna betur. Owen og Ryan (2001:151) tilgreina í bók sinni megin gagnsemi 

skráninga: 

 

• Sjá hverjum gengur betur eða verr en reiknað var með 
• Gefa til kynna hvort einhverju þurfi að breyta í verkefninu 
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• Rekja gengi hvers barns eða hóps 
 

Skráningar eru því mikilvægar til að sjá hvað megi betur fara og hvernig hverju barni 

gengur að tileinka sér markmið hvers verkefnis. Skráningarnar og matið eru því að 

mestu leyti fyrir kennarann til að sjá hvort hann þurfi að breyta einhverju við 

framkvæmd verkefnisins þannig að það henti betur þeim barnahópi sem hann er að 

vinna með (Owen og Ryan 2001:151). 

 

3.3 Leikur 

 

Börn í leikskóla læra best í gegnum leik. Í leikaðstæðum þeyta þau öllum sínum 

orðaforða og það er eins og þau verði höfðinu hærri en venjulega. Þess vegna ætti að 

ýta undir leik barnanna þegar viðfangsefni landafræðinnar eru á dagskrá. Hvernig 

leikur er notaður fer eftir því hvert viðfangsefnið er en í mörgum tilvikum er hægt að 

búa til hlutverkakrók þar sem þau geta farið í hlutverk tengt viðfangsefninu. Þetta á 

t.d. við um ferð á pósthús, en það mætti búa til pósthús á deildinni þar sem börnin geta 

leikið það sem þau sáu í ferðinni (Owen og Ryan 2001:116).  

 

Bein reynsla í gegnum leik gefur börnunum tækifæri til að handfjatla, skoða, 

uppgötva, æfa og nota þekkingu og hugmyndir. Með þessu móti geta þau dýpkað 

þekkingu sína á viðfangsefninu og landafræði umtalsvert (Owen og Ryan 2001:108). Í 

rannsókn sinni á hreyfingu barna í náttúrulegu umhverfi segir Ingunn Fjørtoft 

(2000b:3) að mikilvægt sé fyrir börn að fá tækifæri til að leika í náttúrulegu umhverfi 

en í slíkum aðstæðum verða þau oft meira skapandi og leikurinn meira áberandi. Í 

náttúrunni er mikil fjölbreytni sem er síbreytileg; veðurfar er breytilegt, árstíðir og 

vistkerfið í stöðugri hringrás. Þetta gerir það að verkum að náttúran er tilvalinn 

leikvöllur fyrir börn (Fjørtoft 2000a:17).  

 

Leikskólakennarar geta ýtt undir skilning, reynslu og þekkingu barna á landafræði 

með því að leyfa þeim að skoða bækur, fara með þeim í vettvangsferðir og setja 

viðeigandi efnivið inn á leiksvæði. Einnig geta þeir hjálpað börnunum að þróa leik 

sinn með því að taka þátt í leiknum eða kynna fyrir þeim ný hlutverk þegar þau eru í 

þykjustuleik þar sem börn líta á hina fullorðnu í kringum sig sem sínar fyrirmyndir 

(Pramling 1993:89). Milner (1996:8-9) bendir á að börn ættu að fá tækifæri til að leika 
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leiki út frá reynslu sinni af stöðum sem þau hafa komið á og stöðum sem eru þeim 

óþekktir. Hægt er að skipuleggja leikumhverfið þannig að það líkist tilteknum 

svæðum, svo sem búðum, pósthúsi og veðurstöð. Til að leikur þjóni tilgangi sínum 

með tilliti til landafræði ætti hann að gefa börnunum tækifæri til að auka orðaforða 

sinn og þekkingu, þróa rannsóknarhæfileika þeirra, gera þeim kleift að sjá af 

sjónarhóli annarra, taka þátt, taka ákvarðanir og koma með uppástungur. Þetta er hægt 

með ýmsu móti en hlutverkaleikur þjónar hér stóru hlutverki ásamt listakróki og 

ljósmyndum (Milner 2003:12). 

 

3.4 Námssviðin 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:19-29) eru nefnd 6 námssvið sem leikskólar eiga að 

vinna eftir. Þessi námssvið eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og 

umhverfi og menning og samfélag. Allar þær hugmyndir sem er að finna í 

hugmyndabankanum er hægt að tengja við einhver ef ekki öll námssviðin á einn eða 

annan hátt. Flest verkefnin miða við vettvangsferð af einhverju tagi út í náttúruna eða 

samfélagið og tengjast með því móti bæði náttúru og umhverfi og menningu og 

samfélagi. Þá er að finna einhver orð eða hugtök sem tengjast viðfangsefninu í 

flestum þessara hugmynda sem skapar tengingu við málræktina. Einnig tala börnin 

saman, nota orð og hugtök í leik og æfast í skilningi og notkun þessara orða. 

Viðfangsefni tengd myndsköpun og tónlist koma síðar til þegar unnið er úr 

vettvangsferðunum. Til dæmis má teikna myndir, búa til kort og gera líkön í 

myndsköpuninni og hlusta á hljóð eða syngja lög. Þótt gert sé ráð fyrir því að gengið 

sé á flesta staðina er hreyfing það námssvið sem hefur minnsta formlega tengingu í 

verkefnunum. Hins vegar má segja að í flestum leikjum felist ákveðin hreyfing þótt 

hún sé ekki markmiðið í sjálfu sér. Sérstakt sjónarhorn landafræðinnar tengist 

námssviðunum á ýmsan hátt en notkun sköpunar og ímyndunarafls í landafræði er 

afar margbreytileg og krefst þess að börnin noti vitsmunalega-, tilfinningalega- og 

samskiptahæfni sína (Owen og Ryan 2001:96). 
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3.5 Uppbygging verkefna 

 

Í hugmyndabankanum er að finna átta verkefni sem öll eru byggð upp á svipaðan hátt. 

Öll verkefnin byrja á því að markmiðum þess er lýst. Þar á eftir er skýrður sá 

undirbúningur sem er æskilegur fyrir ferðina en hann felst yfirleitt í því að tala við 

börnin um það sem á að gera og reyna að komast að því sem þau vita um 

viðfangsefnið. Næst kemur liður sem heitir framkvæmd þar sem ferðinni eða 

verkefninu er lýst, eftir atvikum. Þá er kafli um úrvinnslu ferðarinnar, hvað á að gera 

eftir ferðina sem felst yfirleitt í umræðum og myndrænni úrvinnslu. Loks er fjallað um 

mat á verkefninu, hvernig til hafi tekist. Í lok hvers verkefnis er síðan að finna 

gagnlegar bækur eða vefslóðir. Í sumum verkefnanna er einnig að finna tillögur að 

leikjum og sönglögum. Þessi átta verkefni miðast öll við Vesturbæ Reykjavíkur og 

nærumhverfi þeirra leikskóla sem þar eru. Fyrsta verkefnið er almennt um nánasta 

umhverfi barnanna, næst er ferð á pósthús, þá er verkefni um veðrið, þar á eftir er ferð 

niður að Tjörn gerð skil, síðan fjöruferð, svo ferð niður að höfn, þá verkefni í 

kortagerð og síðast en ekki síst ferð í Öskjuhlíðina.  
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4 Lokaorð 

 

Þessari greinargerð er ætlað að vera stuðningur við hugmyndabanka í landafræði í 

leikskóla. Greinargerðin er fræðileg dýpkun á verkefnunum, innihaldi þeirra sem og 

tengingu þeirra við markmið Aðalnámskrár leikskóla. Í þessum hugmyndabanka er að 

finna átta hugmyndir að verkefnum sem hægt væri að gera með elstu börnum 

leikskólans. Það nýtist vonandi leikskólakennurum sem vilja nota nærumhverfið í 

leikskólastarfi. Þó sérstaklega þeim leikskólakennurum sem starfa á leikskólum í 

Vesturbæ Reykjavíkur þar sem verkið miðast við það svæði. Fleiri gætu þó nýtt sér 

það, þeir þyrftu þá að aðlaga það að sýnu nærumhverfi eða ferðast lengra til þeirra 

staða sem eru tilteknir í hugmyndabankanum. Þegar búið er að kynna sér 

nærumhverfið er hægt að fara lengra og kynna sér menningu annarra þjóða, kynna sér 

svæði lengra í burtu eða önnur viðfangsefni innan landafræðinnar, en af nógu er að 

taka. 
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