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1. Ágrip 
 

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

Háskóla Íslands vorið 2010. Lokaverkefnið er ætlað yngsta skólastiginu með það markmið að 

leiðarljósi að vekja áhuga leikskólabarna á sínu nánasta umhverfi og heiminum. Verkefninu er 

skipt í tvo hluta; greinargerð annars vegar og hugmyndabanka hins vegar. Greinargerðin skiptist í 

fimm hluta þar sem fjallað er um landafræði, tilgangi þess að kenna landafræði, tengsl við 

Aðalnámskrá leikskóla og hvernig hægt sé að stuðla að markvissari og sýnilegri 

landafræðikennslu í skapandi starfi og leik í leikskólanum. Í hugmyndabankanum eru fimm 

hugmyndir um samverustundir þar sem könnunaraðferðin er notuð til þess að ná fyrirfram settum 

markmiðum og unnið er á forsendum barnanna. Landafræði er skipt í fimm þætti og því var 

ákveðið að útfæra eina samverustund fyrir hvern þátt og tengja á þennan hátt fræðilega umfjöllun 

við vettvang til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefnið og betri yfirsýn.  
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2. Inngangur   

  
Í þessari ritgerð verður fjallað um landafræði í leikskólum og mikilvægi hennar fyrir alhliða 

þroska og sjálfsvitund leikskólabarna. Löngun til þess að kanna umhverfið er í eðli barna. Börn 

kanna stöðu sína í umhverfinu og staðsetja sig meðal annars í gegnum leik með því að vera virk 

og skoða allt í kringum sig. Þessar tilraunir barnanna eru ekki einungis mikilvægir þættir í 

tilfinninga- og sálarþroska heldur hafa þær einnig menntunarlegt gildi. Landfræðilegar kannanir, 

rannsóknir og vettvangsvinna gegna lykilhlutverki í þekkingu á umhverfinu (Scoffham, 1998, 

bls. 26). 

Tilgangur ritgerðarinnar er einmitt að kanna hvernig er hægt að gera landafræðikennslu 

markvissari innan leikskólans og ýta undir náttúrulega þrá barnanna til þess að kanna og öðlast 

þekkingu á nánasta umhverfi sínu og jafnvel heiminum.   

 Markmið landafræði í leikskóla er að auka þroska barnanna með því að hvetja þau og 

skora á þau að læra meira um heiminn sem þau búa í út frá fjölda upplifana. Börn þurfa að 

uppgötva að þau eru hluti af þessum heimi og að þau hafi áhrif á hann. Þau eiga að læra um 

heiminn, hvernig hann virkar og af hverju hlutir gerast. Þetta læra þau í gegnum leik (bæði 

skipulagðan og frjálsan) og með því að ræða hugmyndir sínar. Þannig eykst sjálfstraust þeirra og 

þau fá tækifæri til þess að deila uppgötvunum og reynslu sinni (Milner, 2003, bls. 11-12). 

Þetta verkefni er miðað við þriggja til fimm ára leikskólabörn. Þessi aldurshópur var 

valinn með hliðsjón af því að talið er að því fyrr sem áhugi barna á landafræði vaknar, því meiri 

líkur séu á því að þau haldi áfram að vera virk í þekkingarleit sinni og kanni umhverfi sitt og 

heiminn út frá landfræðilegum, menningarlegum, og náttúrulegum sjónarhornum. Aðalmarkmið 

ritgerðarinnar verður að beina sjónum fyrst og fremst að því hvernig hægt er að vekja áhuga 

leikskólabarna á nánasta umhverfi sínu, vegna þess að með þekkingu á eigin umhverfi munu 

börnin efla sjálfsmynd sína, líkur verða minni á rótleysi og þar með félagslegum vandamálum 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 35).     

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 8) er lögð áhersla á skapandi starf og leik barnsins og 

að ekki sé um beina kennslu að ræða sem stefni að ákveðinni fræðilegri þekkingu. Þegar fjallað 

er um landafræðikennslu í ritgerðinni, þá er það gert með þessa áherslu í huga. 

6 
 



Verkefnið skiptist í greinargerð og hugmyndabanka. Efnisskipan greinargerðarinnar er í 

stórum dráttum eftirfarandi: Í öðrum kafla er fjallað um rannsóknarspurningu og markmið 

ritgerðarinnar. Í þriðja kafla er gerð ítarleg grein fyrir hugtakinu landafræði. Í þeim fjórða er sagt 

frá því hvernig hægt er að gera landafræði markvissari í leikskólum. Í fimmta kafla er greint frá 

mikilvægi þess að skrá og meta nám barna og kynntar ýmsar hugmyndir um landafræðikennslu í 

leikskólum. Í lokakafla greinargerðarinnar eru aðalatriðin svo dregin saman. Hugmyndabankinn 

inniheldur fimm samverustundir sem samsvara þeim fimm þáttum sem landafræði samanstendur 

af.   

Eins og fyrr segir verður sagt frá rannsóknarspurningu og markmiði ritgerðarinnar í næsta 

kafla. 
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3. Rannsóknarspurning og markmið 

 
Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvernig er hægt að gera landafræði markvissari innan 

leikskólans? Ákvörðun okkar um að beina athyglinni að landafræði í leikskólum á fyrst og fremst 

rætur að rekja til greinarinnar Grenndarfræði eftir Braga Guðmundsson sem fjallar um 

sjálfsvitund og löngun manna til þess að skilgreina sjálfa sig. Höfundur heldur því fram að án 

sjálfsþekkingar komumst við hvorki lönd né strönd og því skipi söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund stóran sess í sjálfsþekkingarleit okkar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 35). 

Umfjöllun hans um mikilvægi þess að börnin kynnist nánasta umhverfi sínu strax í bernsku 

hvatti okkur til umhugsunar um það hvort unnið sé markvisst með landafræði í leikskólum á 

Íslandi og hvernig sé hægt að gera landafræðikennslu sýnilegri og meira áberandi í daglegu 

starfi. 

 Öll leikskólabörn eru meðvituð um ýmsa staði og hafa margvíslega reynslu af 

rannsóknum sínum um nánasta umhverfi sitt allt frá þeim aldri þegar þau byrjuðu að hreyfa sig 

og skoða. Þau eru að eðlisfari forvitin um þann stað sem þau búa á og eru einnig meðvituð um 

aðra staði sem þau kynnast á ferðalögum, heyra í sögum og sjá í sjónvarpi (Milner, 1996, bls. 7). 

Þeir sem starfa með ungum börnum geta veitt þeim margvíslega reynslu sem ýtir undir þroska 

þeirra og landfræðilegan skilning. Þessi reynsla þarf ekki alltaf að vera skipulögð fyrir fram og 

getur komið alveg óvænt. Margir gera sér ekki grein fyrir möguleikum í landfræðilegri vinnu og 

mikilvægi hennar með börnum (Milner, 1996, bls. 5).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 27-29) er gerð grein fyrir því að börn fái snemma 

áhuga á nánasta umhverfi sínu og því samfélagi sem þau lifa í. Mælt er með því að nýta umhverfi 

leikskóla til gönguferða, leikja, náttúruskoðunar og hvers konar rannsókna. Áhersla er einnig 

lögð á samskipti við aðrar þjóðir. Áhugi barna á öðrum þjóðum vaknar snemma og tekið er fram 

að leikskólanum beri að efla þann áhuga. Börn þurfa að læra að hver þjóð hefur sín sérkenni og 

sína sérstæðu menningu sem ber að meta og virða.  

 Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á mikilvægi landafræði fyrir leikskólabörn og 

greina frá ávinningi þess að kanna, þekkja og fara vel með nánasta umhverfi sitt.  

Í kaflanum hér fyrir neðan verður rýnt í hugtakið landafræði, tilgang þess og tengsl við 

Aðalnámskrá leikskóla til þess að fá heildarsýn yfir viðfangsefnið. 
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4. Landafræði 

 
4.1 Inngangur 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður sjónum einkum beint að landafræði. Í kafla 4.2 verður greint 

frá því hvað fellst í hugtakinu landafræði. Í kafla 4.3. verður fjallað um hvernig landafræði 

tengist öllum sviðum Aðalnámsskrár leikskólans. Loks, í kafla 4.4. verður sagt frá tilgangi 

landafræði fyrir leikskólabörn. 

 

 4.2 Ágrip af hugtakinu landafræði 

Í greininni Geography starts here! Practical approaches with nursery and reception children 

(Milner, 1996, bls. 5) er landafræði skilgreind sem nám á ýmsum stöðum og á mannlegum og 

eðlisfræðilegum aðferðum sem móta það og fólkið sem býr í þessum aðstæðum. Þetta hjálpar 

fólki við það að læra um nánasta umhverfi og einnig um víðan heim.  

  Landafræði hefur m.a. verið sögð fela í sér fimm þætti sem eru eftirfarandi (Palmer, 

1994, bls. 37-39): 

• Landafræðileg kunnátta. Landafræðileg kunnátta felur í sér færni til þess að lesa og túlka 

kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn. Færni til þess að efla ýmiss konar 

upplýsingar á staðnum  

• Staðir (nær og fjær). Umfjöllun um Nær og fjær staði felst í því að fjallað er um 

séreinkenni og svipuð einkenni ýmiss konar staða bæði nær og fjær  

• Eðlislandafræði. Eðlislandafræði felur í sér umfjöllun um veður og loftslag, ár, vötn og 

höf, landslagsþætti, dýr, plöntur og jarðveg  

• Náttúrulandafræði. Náttúrulandafræði snýst um notkun og misnotkun náttúruauðlinda, 

gæði mismunandi umhverfis, íhugun um verndun náttúru, stjórnun náttúruauðlinda og 

varðveislu   

• Mannvistarlandafræði. Mannvistarlandafræði snýst um (Carter, 2002, bls. 298). 

- Hvernig og hvar býr fólk og vinnur 

- Hvernig fólk notar og gengur um landið 

- Tengsl á milli fólks og atvinnuhátta  
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Bragi Guðmundsson (2000, bls. 21-45) telur að öll undirstaða styrkrar sjálfsvitundar einstaklinga 

og hópa feli í sér söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund og nánar verður rætt um það 

hér á eftir.  

• Söguvitund er hvoru tveggja einstaklingsbundin og sameiginleg með hópi fólks. Hún 

verður bæði til við sjálfstæða tilvist þriggja þátta – túlkun á fortíð, skynjun á nútíð og 

væntinga til framtíðar – og við innbyrðis samspil og gagnverkan þeirra, þar sem hver 

hefur áhrif á annan. Mikilvægt er fyrir alla einstaklinga að kunna sögu vegna þess að 

fortíðin geymir uppruna hefða, útskýrir og réttlætir hvers vegna þessar hefðir lifa áfram á 

meðal samfélagshópa og þjóða. Við getum einnig dregið vissa lærdóma af fortíðinni 

vegna þess að hún er dýrmætur skóli – líklega hinn dýrmætasti sem til er – skóli sem við 

eigum ætíð að líta til. Ákveðin vitneskja úr fortíðinni er nauðsynleg til skilnings á 

einhverju í nútíðinni   

• Grenndarvitund er þekking á eigin umhverfi, atvinnuháttum þess og menningu. 

Grenndarkennslan er aðalhugtakið en markmið hennar eru fyrst og fremst þau að gera 

nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi; landfræðilegt, menningarlegt og náttúrufræðilegt   

• Umhverfisvitund er umhyggja fyrir umhverfinu og hæfileikar til þess að greina samhengi 

mannlegra athafna og náttúru. Kjarni málsins er sambúð mannsins við náttúruna og 

skynsamleg nýting hans á henni. Hverri kynslóð beri að skila umhverfi sínu til hinnar 

næstu í jafngóðu eða betra ástandi og hún tók við því. Umhverfismennt er aðalhugtakið 

sem er skilgreint þannig að það eigi að búa fólk undir það að lifa í samfélagi þar sem 

umhverfisvandi er og verður fyrir hendi. Því þurfi að þjálfa fólk í greiningu 

umhverfisvandamála og viðbrögðum við þeim, efla umhverfisvitund fólks, skýra stöðu 

þess í náttúrunni og eðli samskipta mannsins við hana. Nauðsynlegt er að minna á ábyrgð 

manna í umgengni um náttúruna og auka vilja til þess að bæta það sem úrskeiðis hefur 

farið. Mikilvægt er að skapa heildarsýn og skilning á öllu umhverfi mannsins   

 

4.3 Landafræði og Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 5-19) er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í 

leikskólum og um námssvið leikskóla sem eru; hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra 

og umhverfi, menning og samfélag. Í Aðalnámskrá leikskóla er ekki fjallað beinum orðum um 

landafræði í leikskólum en þar kemur fram að börn fá snemma áhuga á nánasta umhverfi sínu og 
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því sem þar fer fram. Það sé mikilvægt að efla áhuga þeirra og eftirtekt og víkka áhugasvið þeirra 

og sjóndeildarhring með skoðunarferðum í nágrenni leikskólans og með margvíslegum 

heimsóknum í þjónustu- og menningarstofnanir. Auk þess að læra um eigin menningararf og 

öðlast sterkari þjóðarvitund eiga börn í leikskólum að fræðast um líf fólks á fjarlægum slóðum. 

Hver þjóð hefur sín sérkenni, menningu og siði sem ber að meta og virða (1999, bls. 27-28).   

Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig landafræði tengist öllum sviðum námskrár á mjög 

uppbyggjandi hátt:  

• Hreyfingu. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 19) er greint frá því að í leikskóla beri að 

leggja áherslu á hreyfingu barna og útiveru sem eru í raun og veru samtengdir þættir. Í 

útiveru komast börn í snertingu við náttúruna, þau skynja nánasta umhverfi sitt og læra að 

meta það. Ýmsar vettvangsferðir þar sem gengið er upp og niður brekkur, hoppað yfir 

læki, vaðið í vötnum eða gönguferð með myndavél um hverfið er skemmtileg leið til þess 

að tengja saman hreyfingu, útiveru og landafræði. Börnin ættu einnig að fá tækifæri til 

þess að læra með því að handleika hluti eða búa til í höndunum. Líkami mannsins er 

handhægt kennslutæki þegar hann er notaður sem nokkurs konar staðgengill eða „kort“ 

fyrir tiltekið þekkingarsvið og kortleggja má á líkamanum með hliðsjón af námsefninu 

hverju sinni. Í landafræði getur hann t.d. verið kort af Íslandi (ef Vestfjarðakjálkinn er 

höfuðið á manni sem situr á hækjum sér, hvar er þá Höfn í Hornafirði?) (Armstrong, 

2001, bls. 70)   

• Málræktinni. Það er mikill orðaforði sem fylgir landafræði. Í vinnu með landafræði eru 

notuð orð til þess að nefna hluti í umhverfinu svo sem, læk, sand, kletta, ár fjalllendi 

o.s.frv., að lýsa hljóðum og hlutum í umhverfinu, vísa veginn svo sem upp á kletta, niður 

með sjó o.s.frv., spyrja spurninga svo sem hvað gerir það, hver er tilgangurinn, gera 

tilraunir/rannsaka svo sem hvað gerist ef ..., velta hlutum fyrir sér svo sem ef við gerum 

þetta, hvað gerist þá ..., svara spurningum svo sem hvað heldurðu að þú finnir í fjörunni, 

hvað er hinum megin við fjöllin ... (Martin, 2003, bls. 7)  

• Myndsköpuninni. Samkvæmt Owen og Ryan (2001, bls. 96) er hægt að skipta 

myndsköpun í þrennt þegar fjallað er um ímyndun og sköpun í tengslum við landafræði. Í 

fyrsta lagi á að draga almenna ályktum af mismunandi stöðum til þess að sjá hlutina sem 

eina heild og skilja heiminn betur. Í öðru lagi að efla samskiptahæfni og auka skilning á 

því við hvaða aðstæður fólk býr í mismunandi löndum með því að búa til sögur eða 
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teikna myndir. Í þriðja lagi geta tilfinningar eins og hugsanir haft áhrif á hegðun. Í 

gegnum sögur og hlutverkaleiki geta börnin mótað ýmiss konar hlutverk og reynt að 

skilja hvaða hegðun er viðeigandi við mismunandi aðstæður 

• Tónlistinni. Hægt er að setja nánast hvaðeina sem verið er að kenna fram í taktföstu 

formi, hvort sem sungið er, rappað eða sönglað. Ef nemendur fá að semja lög, rappa eða 

söngla, til þess að taka saman, nýmynda eða draga merkingu af námsefni, þá færir það 

nám þeirra á hærra stig. Um getur verið að ræða áhrifshljóð, leikhljóð eða umhverfishljóð 

(tónlistargreindin vinnur úr flestum óyrtum hljóðum) eða hvaðeina sem skapar rétt 

andrúmsloft (Armstrong, 2001, bls. 71-72). Því getur reynst fróðlegt að hlusta á hljóðin í 

náttúrunni eða borginni og herma svo eftir með hljóðfærum  

• Náttúru og umhverfi. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 26) er kveðið á um það að 

þekking á náttúrunni og fyrirbærum hennar sé manninum lífsnauðsynleg og í leikskóla 

beri því að fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Þetta má gera með því 

að ræða um dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni við náttúruna en þessi atriði 

eru einmitt aðalviðfangsefni landafræðinnar 

• Menningu og samfélaginu. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 27) er lögð áhersla á það 

að barnið kynnist smám saman því samfélagi sem það lifir í. Leikskóla ber að nýta þau 

menningarlegu og félagslegu tækifæri sem umhverfi hans og staðsetning gefur kost á. 

Efla eigi tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. 

Margvísleg samskipti við starfsemi utan leikskólans geta verið hluti af þessari viðleitni 

sem er ein af mikilvægustu atriðum landafræðinnar. Með hliðsjón af þessu geta 

leikskólakennarar hugleitt hvernig skógarferð (eða gönguferð) getur styrkt það námsefni 

sem verið er að fást við á ákveðnu tímabili. „Að horfa út um gluggann“ er kennsluaðferð 

sem leikskólakennarar geta beitt með góðum árangri. Hvað er hægt að læra af því að 

horfa út um gluggann? Notast má við aðferðina bæði sem upphafspunkt eða sem 

endapunkt í umræðunni um ákveðið viðfangsefni. Í tengslum við landafræði má nefna 

spurningar svo sem: Hvaða hús sjáið þið út um gluggann? Hver býr þar? Hvað gerir fólk í 

þessum húsum? o.s.frv. (Armstrong, 2001, bls. 76). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 

29) kemur einnig fram að í leikskóla ber að fræða börn um aðrar þjóðir vegna þess að 

Ísland er orðið fjölmenningarsamfélag og tekur þátt í alþjóðlegum atburðum í tengslum 

við mismunandi menningu. Uppeldi og menntun ungra barna á að endurspegla þann 
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raunveruleika sem ríkir í nútímasamfélagi og er fjölmenningin eitt af því. Ástæður þess 

eru (Mills, 1988, bls. 58): 

• Undirbúa börn fyrir líf í fjölmenningarlegu samfélagi svo að þau geti lifað við 

samlyndi, jafnfræði og jöfn tækifæri 

• Byggja upp og styrkja fjölmenningarlegt samfélag 

• Skilgreina og vinna gegn kynþáttafordómum 

• Koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga með mismunandi bakgrunn 

 

4.4 Tilgangur landafræði 

Oft á tíðum er hugtakið landafræði mjög þröngt í hugum manna og þess vegna er nauðsynlegt að 

skilgreina tilgang landafræði í daglegu lífi. Þegar ígrundað er hvaða hlutverki landafræði gegnir, 

þá vaknar oft spurningin: Hvers virði er þekking okkar ef við vitum ekkert um heiminn í kringum 

okkur, ekkert um vistkerfið eða loftslag, ekkert um önnur lönd og menningu þeirra? Hvaða aðrar 

námsgreinar geta fært okkur eins þýðingamiklar upplýsingar um brýnustu viðfangsefni sem 

heimur nútímans glímir við, eins og loftslagsbreytingar af völdum manna og náttúrunnar? Hér 

koma fimm ástæður fyrir því af hverju það er gagnlegt fyrir börn að kynnast því sem tengist 

landafræði (Oven og Ryan, 2001, bls. 13-14): 

• Landafræði gefur börnum tækifæri til þess að þroskast úr því að vera landfræðingar af 

náttúrulegum toga sem hafa skynjað sitt nánasta umhverfi og í það að verða 

alheimsborgarar sem hafa tilfinningu fyrir því sem er að gerast í heiminum 

• Landafræði snýst um fólk jafnt sem staði og leggur áherslu á menntun sem stuðlar að 

réttlátari samfélögum  

• Landafræði gefur líka tækifæri til þess að læra um hluti sem skipta máli og hafa áhrif á líf 

okkar á 21. öldinni  

• Landafræði getur hjálpað börnum til þess að læra hvernig á að tileinka sér nám. 

Landafræði getur einnig þjálfað rökhugsun sem börn þurfa mikið á að halda seinna í lífinu 

• Landafræði gefur börnunum tækifæri til þess að þróa með sér færni í að vinna með hluti 

og efla starfshæfni  

Eins og áður hefur komið fram byrja börn strax frá fæðingu að læra á nánasta umhverfi með 

sinni nánustu fjölskyldu. Smám saman læra þau á stærra umhverfi. Þegar skólaganga hefst hafa 

börn öðlast talsverða þekkingu á veröldinni í kringum sig og eru meðvituð um eigin 
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persónuleika. Þau eru einhvers konar ungir landkönnuðir/fræðingar fullir af hugmyndum og 

reynslu. Hvernig börn nálgast nánasta umhverfi er mikilvægt fyrir tilfinninga- og sálarþroska og 

ekki hvað síst þroska til þess að læra. Flestir muna eftir þeim stöðum þar sem þeir ólust upp, oft í 

smáatriðum. Í skáldsögum ýmissa rithöfunda, eins og Laurie Lee, Virginina Woolf og Marcel 

Proust, kemur æskuumhverfið fram. Hugmyndir okkar um okkur sjálf virðast byggja að miklu 

leyti á umhverfi bernskunnar (Schoffham, 1998, bls. 26). 

Það er líka nauðsynlegt að hafa það í huga að börn læra best þegar þau hafa áhuga á því 

sem þau eru að læra. Með þennan grunn er gott að byrja að byggja við landfræðilega þekkingu 

barnanna. Börn eru forvitin að eðlisfari um umhverfi sitt og vita um fleiri staði sem þau hafa 

heimsótt og séð í blöðum og sjónvarpi (Milner, 1996, bls. 7). Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar til þess að öðlast skilning á einkalandafræði barna. Hart komst að því að börnum þykir 

gaman að koma til vatna, áa, lækja og tjarna. Einnig heillast þau af trjám, bæði til þess að klifra í 

og eins fyrir feluleiki. Þá eru eftirsóttustu leiksvæðin oft staðir þar sem er mold eða drulla. Þeir 

staðir sem börn hræddust voru í samræmi við það sem fram kemur í barnabókum; háaloft, 

kjallarar, yfirgefin hús, og myrkur. Mjög fá börn völdu staði eingöngu út frá fagurfræðilegu 

sjónarhorni (Schoffham, 1998, bls. 26).  

Í næsta kafla verður sjónum beint að því hvernig er hægt að byggja upp landfræðilega 

þekkingu barnanna með því að stuðla að markvissari landafræðikennslu í leikskólum. 
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5. Markvissari landafræðikennsla  
 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður því lýst hvernig hægt er að gera landafræði markvissari í 

leikskóla. Í fyrsta lagi verður, í kafla 5.2, rætt um tengsl landafræði við leik barna. Í öðru lagi 

verður, í kafla 5.3, sagt frá mikilvægi vettvangsferða í þekkingarleit barna. Í þriðja lagi, í kafla 

5.4, verður greint frá könnunaraðferðinni. Að lokum, í kafla 5.5, verður farið yfir hlutverk 

kennarans og þátttöku foreldra. 

 

5.2 Landafræði og leikur  

Ung börn eru mjög forvitin í eðli sínu og eru stöðugt að kanna allt sem er í kringum þau vegna 

þess að á þann hátt efla þau skilning og öðlast meiri reynslu og þau gera það í gegnum leikinn. 

Leikur er ómissandi nálgun á öll sjónarmið í menntun yngri barna. Börn hafa mikla löngun til 

þess að svala forvitni sinni í gegnum áþreifanlega könnun, koma við hluti og nýta öll sín 

skilningarvit til þess að finna út meira um það sem er í kringum þau, læra að þekkja lögun og 

hluti, skoða vel það sem er líkt og öðruvísi, mynstur og breytingar og spyrja spurninga eins og af 

hverju eru hlutir svona en ekki hinsegin (Milner, 2003, bls. 11). Leikur getur hjálpað börnum til 

þess að verða landfræðingar á marga vegu. Leikurinn hvetur þau til þess að leita að munstri og 

útskýringum, hjálpar þeim að kanna og rannsaka, kemur þeim inn í hlutina sem uppgötvendum 

og rannsakendum, hjálpar þeim að staðsetja sínar eigin tilfinningu og þroska sínar eigin 

landfræðilegu hugmyndir. Leikurinn getur gert viðfangsefni aðgengileg fyrir börn, með því að 

afmarka áskorun með samsetningu umhverfis og lykilreynslu, t.d myndir, spurningar, orðaforða 

og samsetningu rannsókna. Upplifun í formi fyrstu reynslu er ómetanleg í því að öðlast 

landfræðilegan skilning (Milner, 1997, bls. 6).  

Vert er að hafa í huga að börn eiga að vera virkir þátttakendur og rannsakendur í 

upplýsingaöflun um landafræði til þess að vekja áhuga þeirra á efninu og til þess að þau fái sem 

mest út úr því. Það er einnig mikilvægt að vita að upphafstaður landafræðikennslunnar á að vera 

börnin sjálf og í kjölfarið er fyrst og fremst nauðsynlegt að kanna hvernig börnin skynja 

persónulegt rými sem er einstakt fyrir þau og hvaða reynslu þau fái af því (Milner, 1996, bls. 7). 

Það er einnig þýðingarmikið að komast að því hvaða þekkingu og reynslu börnin hafa nú þegar á 

valdi sínu um nánasta umhverfi sitt, heimalandið og fjarlæg lönd til þess að hægt sé að byggja 
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nýja þekkingu ofan á fyrri þekkingu og reynslu barnanna, þannig að það myndi merkingarbæra 

heild fyrir þau. Þetta sjónarhorn gerir einstaklinginn raunverulega virkan í þekkingarsköpun 

sinni.  

Þegar fjallað er um nánasta umhverfi barnanna er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því 

að börn skynja og skilja umhverfið á allt annan hátt en fullorðnir. Börnin skilgreina nánasta 

umhverfi sitt á eftirfarandi hátt (Tilbury og Williams, 1997, bls. 220): 

• Börn tengja nánasta umhverfi sitt við þá staði sem þau hafa heimsótt oftast með 

fjölskyldum sínum og verður sá staður sem nánasta umhverfi fyrir þau  

•  Kjarni nánasta umhverfisins í augum barnanna er oftast miðaður við gönguleiðir til 

leikskólans, pósthússins og hverfisverslunarinnar 

• Skilningur þeirra á hugtakinu nánasta umhverfi eykst með aldrinum 

Í ljósi ofangreindra athugana er aðalatriðið fyrir kennara að skipuleggja umhverfi og námsefni á 

þann hátt að það taki mið af fyrri reynslu barnsins og núverandi vitsmunaþroska. Í kjölfarið má 

skapa óteljandi tækifæri fyrir börn að auka við þekkingu sína. Mikilvægast er að virkja börnin í 

þekkingaröflun í gegnum skilningarvitin fimm sem eru hlustun, sjón, snerting, lykt og bragð 

vegna þess að á þann hátt öðlast þau nýja þekkingu. Nauðsynlegt er að vita að sannur lærdómur 

kemur frá barninu sjálfu en ekki frá kennaranum. Aðalatriðin varðandi það hvernig börn læra eru 

eftirfarandi (MacNaughton, 2009, bls. 41-45): 

• Börn læra með því að framkvæma í raunverulegum aðstæðum og með því að meðhöndla 

sjálf áþreifanlega hluti. Börn þurfa að komast í tengsl við hlutina til þess að geta skilið 

og lært  

• Börnin læra mest og best þegar reynsla þeirra samsvarar skilningi og hæfileikum þeirra  

Eins og áður var á minnst, þá á landafræðikennsla fyrst og fremst að byrja á börnunum sjálfum 

og nánasta umhverfi þeirra. Kennslan á að beinast að þeim stöðum og því umhverfi sem börnin 

þekkja og eru vön og svo smátt og smátt er hægt að byrja að tala um fjarlægari staði og svo 

loksins um heiminn gjörvallan. (Milner, 1996, bls. 7). Þegar farið er að fjalla um fjarlæg lönd er 

mikið atriði að kennarinn tengi viðfangsefnið við líf barnanna, þ.e. nánasta umhverfi eða 

persónulega reynslu þeirra. Það er vegna þess að börn vilja aðeins fræðast um það sem hefur 

einhverja merkingu og þýðingu fyrir þau og um það sem þau geta tengt við fyrri reynslu sína. 

Myndun tengsla gerir það að verkum að börn fá skýrari mynd af umheiminum og finna 

gagntengsl á milli umhverfis þeirra og umheimsins. Umræður um fjarlæg lönd stuðla einnig að 
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því að hægt er að vinna gegn hlutdrægni, fordómum og staðalímyndum. Ef börn skynja sig sem 

fullgilda meðlimi í hinum stóra heimi, þá hjálpar það þeim að meta mikilvægi tengsla á milli 

þjóða og minni líkur verða á því að þau muni líta á fólk frá fjarlægum löndum sem útlendinga 

eða sem fólk úr grárri forneskju (Palmer, 1994, bls. 96). Skilningur og hæfileiki barna til þess að 

staðsetja sig í heiminum og mynda góð tengsl við umheiminn er mikils virði og samkvæmt 

Vygotsky mótast þekking af ýmiss konar menningarlegum áhrifum og þróast í samskiptum við 

fólk frá mismunandi menningarheimum og þar með er þekking afurð menningar (Windschitl, 

2002, bls. 141). Það er einnig mikilvægt að hafa það til hliðsjónar að Ísland er þátttakandi í 

fjölbreytilegu samfélagi þjóða. Áhugi barna á öðrum þjóðum vaknar snemma og með auknum 

samgöngum, ferðalögum og flutningum fólks á milli landa og heimsálfa, þá eykst þekking barna 

um líf fólks á fjarlægum slóðum. Leikskólakennarunum ber að efla og styrkja þann áhuga 

barnanna og kenna þeim að meta og virða sérkenni og menningu hverrar þjóðar (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 29).  

Eins og fyrr segir er leikur aðalleið barna til þess að læra en til þess að gera leik barna að 

landafræðikennslu, þá þarf leikurinn að innihalda þá möguleika sem (Milner, 2003, bls. 12): 

• auka þekkingu og orðaforða á ýmsum hlutum, stöðum, tilefnum og tímum 

• þroska rannsóknarhæfileika, þ.e. gera tilraunir/rannsóknir og draga fram eigin ályktanir 

• þroska viðbrögð, samskiptahæfileika og aðferðir til þess að skrá niðurstöður rannsókna 

þeirra 

• bjóða upp á ýmiss konar vettvangsferðir 

• auka skilning barna á eigin sjálfi og annarra 

• hjálpa þeim að meta skoðanir annarra 

• auðvelda þeim þátttöku, að taka ákvarðanir og koma með ástæður fyrir einhverju og aðra 

möguleika 

Hafa ber í huga að bestur árangur næst þegar unnið er markvisst að því að efla landfræðikunnáttu 

hjá leikskólabörnum. Foyle og Janikoun hönnuðu sjö lykilspurningar sem stuðla að því að auka 

landfræðilegan skilning barna og eru áhrifarík nálgun við efnið. Lykilspurningarnar sjö eru 

eftirfarandi: Hvar er þessi staður? Hvernig er þessi staður? Af hverju er þessi staður svona? 

Hvernig tengist þessi staður öðrum stöðum? Hvernig er þessi staður breytilegur? Hvernig er að 

vera á þessum stað? Hvernig er þessi staður líkur eða ólíkur öðrum stöðum? (Milner, 1997, bls. 

9-10).  
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5.3 Vettvangsferðir 

Eins og áður var vikið að vilja börn læra og fræðast aðeins um þau viðfangsefni sem hafa 

einhverja merkingu og þýðingu fyrir þau og tengjast fyrri reynslu þeirra. Börnin hafa áhuga á 

námi einmitt þegar þau sjálf hafa tækifæri til þess að hafa áhrif á eigin þekkingarsköpun og 

þekkingarmótun. Það kemur heim og saman við þörf þeirra fyrir að vera virk í þekkingarleit sinni 

og fá tækifæri til þess að nota skilningarvitin fimm, sem eru hlustun, sjón, snerting, lykt og 

bragð, vegna þess að á þann hátt öðlast þau nýja þekkingu (MacNaughton, 2009, bls. 43). 

Vettvangsferðir eru tilvalin leið til uppfylla mikla þörf barna fyrir hreyfingu og þær efla samtímis 

áhuga þeirra á náttúrunni, menningu og landafræði og eru hluti af könnunaraðferðinni en um 

hana verður nánar fjallað hér á eftir. Það er mikilvægt að undirbúa og skipuleggja vettvangsferðir 

af alúð og setja skýr markmið áður en lagt er af stað. Markmið vettvangsferðarinnar gæti falist í 

því að örva áhuga á einhverju efni og/eða að auka þekkingu, ellegar til gamans og tilbreytingar 

sem er vissulega gott einnig.  

Náttúrufræðingurinn Joseph Cornell, sem starfaði í mörg ár sem útivistarkennari í 

grunnskóla, gefur kennurunum sem ferðast með börnum í náttúrunni eftirfarandi ráðleggingar 

(Hrefna Hjálmarsdóttir o.fl., 2000, bls. 376-378): 

• Kennið minna og deilið meiru. Upplifanir eigi að vera í brennidepli 

• Verið eftirtektasamir og beitið virkri hlustun. Gefið börnum tíma og tækifæri til þess að 

gera eigin uppgötvanir og verið sjálf vakandi fyrir margbreytileika náttúrunnar  

• Verið vakandi fyrir því hvar athygli barnsins liggur hverju sinni. Reynið að virkja öll 

börnin með því að varpa fram spurningum, vekja athygli þeirra á fallegu útsýni eða hljóði  

• Horfið og upplifið – talið síðar. Börn gleyma seint því sem þau uppgötva eða upplifa en 

fyrr því sem þeim er sagt. Gefið þeim tíma til þess að njóta, að þreifa á eða finna ilm  

• Hafið gaman af. Börn dragast eðlilega að því sem er ánægjulegt, forvitnilegt og gleðiríkt  

 

5.4 Könnunaraðferð 

Könnunaraðferðin er þemavinna. Þema eða viðfangsefni er valið til þess að kanna ítarlega í 

ákveðinn tíma út frá áhugasviði barna og algjörlega á þeirra forsendum. Í könnuninni taka 

yfirleitt þátt litlir hópar barna og aðalmarkmiðið er að læra meira um viðfangsefnið eða þemað, 

en ekki endilega það að finna réttu svörin við þeim spurningum sem kennari leggur fram (Helm 

og Katz, 2001, bls. 1). Könnunaraðferðin hentar vel þegar unnið er með landafræði í 
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leikskólanum vegna þess að með þessari aðferð er hugað fyrst og fremst að barninu sjálfu, 

núverandi þekkingu þess og reynslu og síðan er sjónarhringur þeirra víkkaður enn meira og farið 

út um víðan völl, skref fyrir skref. 

Katz og Chard (1989, bls. 65-66) birta lista í bók sinni Engaging children´s minds: the 

project approach yfir viðfangsefni fyrir könnunaraðferðina sem hægt er að nota á margan hátt:  

1. Börnin og þeirra nánasta umhverfi: Heimilið, börnin, fjölskyldan, matur, skólabíllinn, 

sjónvarpsþættir, leikföng, leikir. 

2. Stofnanir: Fólk, sjúkrahús, verslanir, byggingar, ferðaþjónusta, fiskmarkaðir, hita- og 

rafmagnsveitan.  

3. Hátíðir: Fullveldisdagur, mikilvægar dagsetningar, bæjarhátíðir, afmælishátíðir og 

heimsóknir þekktra einstaklinga. 

4. Staðir: Nágrenni, vegir, vegvísar, vegamerkingar, ár, fjöll og skógar. 

5. Tími: Klukkur, árstími, dagatal, hátíðir, helgidagar, söguleg viðfangsefni og atburðir.  

6. Náttúra: Veðrið, vatn, vindur, loft, plöntur, dýr, álfar, steinar, haf og risaeðlur. 

7. Almenn hugtök: Andstæður, litir, mynstur og samhverfur. 

8. Almenn þekking: Eyðimörk, skip og önnur tæki, geimferðir og ár. 

9. Fjölbreitt efni: Leikbrúður, hattar, svört hola, stærðfræði og bókavika. 

Aðalmarkmið könnunaraðferðarinnar í þekkingarleitinni er fjórþætt þar sem reynt er að efla 

eftirfarandi þætti (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 163-164):  

1. Þekkingu: Hugmyndir, staðreyndir, upplýsingar, hugtök og sögur. 

2. Færni: Þættir sem lærast á tiltölulega skömmum tíma og auðvelt er að fylgjast með. 

Atferli: Hugsun, nálgun viðfangsefnis, val, veikar og sterkar hliðar. 

3. Hneigðir: Forvitni og sköpunarþörf. 

4. Tilfinningar: Sjálfsvirðing, öryggi, hæfni til þess að takast á við velgengni og mótlæti, að 

vera viðurkenndur og tilheyra hóp. 

Könnunin byggist á þremur stigum og eins og góð saga hefur hún inngang, miðju og endi. 

Stig 1: Í upphafi er hlutverk kennarans að finna út hversu mikið börnin vita um 

viðfangsefnið og hvaða reynslu þau hafa af því. Börnin byrja svo að ræða saman um 

viðfangsefnið, koma með tillögur og hugmyndir og einnig segja þau frá reynslu sinni. Þau 

jafnvel teikna, mála, færa í leikbúning o.fl. Börn afla skilnings á viðfangsefninu með því að segja 

frá reynslu sinni og með því að deila því með hinum börnunum og starfsfólki. Því næst er sent 
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bréf heim til foreldra barnanna með upplýsingum um viðfangsefnið og er þeim boðið að taka 

þátt. Á stigi 1 eru fundnar spurningar til þess að nota seinna í könnuninni. Stig 1 endar með 

spurningalista yfir þá þætti sem börnin vilja kanna áfram.  

 Upphafspunktur: Stig 1 getur byrjað með því að kennari eða börn segja frá reynslu sinni, 

bók er lesin, sagðar sögur, horft á myndband, skoðaðir hlutir sem þau hafa áhuga á og vilja kanna 

áfram.  

 Gera hugmyndavef: Afla upplýsinga frá börnum um það hvað þau vita nú þegar um 

viðfangsefnið og búa til hugmyndavef.  

 Skráning spurninga: Skrá spurningar barnanna um hvað þau vilja vita og fræðast meira 

um. 

Stig 2: Í stigi tvö er undirbúningur að vettvangsferðum og heimsókn sérfræðinga. Svo er 

farið á vettvang þar sem hlutirnir eru skoðaðir, spurningum er svarað, nýjar spurningar koma upp 

og reynt er að svara þeim.  

Undirbúningur vettvangsferða: Gert er ráð fyrir einni eða fleiri vettvangsferðum. Áður en 

farið er í vettvangsferð geta börnin hugsað og rætt um það hvað þau komi hugsanlega til 

með að sjá á vettvangnum, hvaða spurningum verður hægt að svara, við hvern þau geta 

talað og hvað þau geta tekið með sér í leikskóla. 

Vettvangsferð: Á vettvangi gera börnin skissur um það sem þeim finnst áhugaverðast og 

um hvað þau vilja vita meira þegar þau koma aftur í leikskólann.  

Úrvinnsla vettvangsferðarinnar: Börnin ræða saman um það sem þau sáu á vettvangi, 

segja frá því sem gerðist, við hvaða fólk þau voru að tala og hvað þau lærðu. Skissur sem 

börnin gerðu á vettvangi eru notaðar til þess að teikna, mála og búa til líkön.  

Heimsókn sérfræðinga: Sérfræðingar koma til leikskólans eða börnin fara til þeirra, þar 

sem þeir tala við börnin og svara spurningum þeirra.  

Stig 3: Koma könnuninni á framfæri og miðla til annarra. Vinnan er endurskoðuð og 

endurmetin og ákveðnir þættir valdir til kynningar. Aðaláhersla er lögð á lærdóm í gegnum 

samskipti. Það eru einnig möguleikar fyrir börn að persónutengja nýjar upplýsingar, t.d. geta þau 

skrifað sögu eða ljóð.  

Endurskoðun: Atriði er útfært sem sýnir samskipti, samnýtingu og vinnuna við könnunina 

fyrir aðra sem hafa áhuga á. Vinnan er rædd og metin og ákveðnir þættir eru valdir fyrir 

sýningu. 
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Persónutenging: Sum börn þurfa tíma til þess að velta fyrir sér nýjum upplýsingum og 

skilja. Hugmyndaríkar athafnir hjálpa flestum börnum að skilja nýtt efni. Börn búa til 

sögur eða leika það sem þau lærðu. Barnabókmenntir geta hjálpað mjög mikið við að 

persónutengja nýjar upplýsingar svo að börn eigi auðveldara með að muna þær (Chard, 

1998). 

 

5.5 Hlutverk kennarans og foreldraþátttaka 

Hlutverk kennarans er fyrst og fremst að (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 8-9): 

• skapa námsumhverfi sem er hvetjandi 

•  undirbúa og kynna ákveðin viðfangsefni 

•  vera börnunum til aðstoðar og hvatningar 

Í upphafi þurfa börnin væntanlega mikla aðstoð við athuganir sínar en smátt og smátt koma þau 

til með að öðlast enn meiri reynslu og færni til þess að geta unnið meira upp á eigin spýtur. Það 

er því mikilvægt að kennarinn sé með börnunum í byrjun þegar þau gera athugunina og í allri 

umræðu en sendi þau ekki ein út í horn til þess að gera tilraunir Þegar þau hafa öðlast nokkra 

færni í þessum vinnubrögðum, þ.e.a. að athuga, setja fram tilgátu/ spá fyrir um, prófa og komast 

að niðurstöðu, geta þau farið að vinna sjálfstætt. 

Owen og Ryan (2001, bls. 116) segja í bók sinni að það sé skylda kennara að tryggja 

öruggt námsumhverfi, þar sem nemendur geti fundið að þeir séu öruggir, líði vel og geti unnið af 

öryggi. Owen og Ryan (2001, bls. 91) færa rök fyrir því að kennarar vinni á árangursríkan hátt 

þegar þeir vinna í samstarfi við foreldra, undirbúa ánægjuleg en ögrandi viðfangsefni, nái að 

móta jákvæða hegðun, nota mörg hugtök og rétta málfræði, efla færni og þekkingu, fá börnin til 

þess að kenna hvert öðru, styðja við og vera börnunum innanhandar á þann hátt sem hjálpar þeim 

til þess að hafa gott viðhorf til námsins, skipuleggja viðfangsefni innan og utandyra til þess að 

samræma kennsluna og námið. 

Kennarar þurfa einnig að velta fyrir sér og spyrja sig þessara spurninga (Owen og Ryan, 

2001, bls. 91). Hve oft ræða þeir við foreldra um möguleika barna þeirra í landafræðináminu? 

Hvernig tryggja þeir það að börnin geti lært hvert af öðru í landafræði? Hvernig hafa þeir notað 

leikinn til þess að efla skilning barnanna á landfræðilegu viðfangsefni? Hafa þeir gert formlegt 

eða óformlegt mat á landafræðináminu? 
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Þegar aðalatriðin eru dregin saman, þá kemur í ljós að aðalhlutverk kennarans er að leiða 

verkefnið áfram á forsendum barnanna. Hann þarf að tryggja aðgang fyrir börnin að ýmiss konar 

efnum og tækjum sem þau geta notað í verkefnum sínum og einnig hvetja þau til þess að deila 

upplýsingum hvert með öðru og hjálpast að í þekkingarleitinni. Það er einnig mjög mikilvægt 

fyrir kennara að kenna börnum að meta verkefni hvers annars (Katz, 1989, bls. 80-81). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls.30) kemur fram að mikilvægt er að náið samstarf og 

gagnkvæmt traust skapist á milli heimilis og leikskóla og eitt af markmiðum foreldrasamstarfsins 

er að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans og einnig að stuðla að þátttöku 

foreldra í starfsemi hans. 

Til þess að hafa gott og öflugt foreldrasamstarf ber leikskólakennaranum að leggja áherslu á það 

að sýna foreldrunum hvað börnin gera, umræður þeirra og hvernig þau læra. Einnig að sýna 

foreldrunum hversu mikils virði börnin eru, fá foreldrana í lið með sér, fá foreldrana til þess að 

aðstoða og nota skráningar sem útgangspunkt til umræðna við foreldra (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2001, bls. 31).  
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6. Skráningar og mat 

 
Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 14, 37) kemur fram að leikskólakennari eigi að ætla sér tíma 

til uppeldislegra athugana og skráningar á atferli barns, bæði þegar það er eitt og í samspili við 

barnahóp og uppeldisstarfið á að skipuleggja miðað við aldur, þroska og uppeldisskilyrði barna. 

Uppeldisfræðileg skráning er aðferð til gagnaöflunar. Vert er að hafa í huga að uppeldisfræðileg 

skráning er ekki og á ekki að vera atferlisathugun, heldur fyrst og fremst aðferð til þess að auka 

skilning á því hvernig nám barnanna fer fram (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 35).   

Uppeldisfræðileg skráning er framkvæmd á eftirfarandi hátt (Guðrún Alda Harðardóttir, 

2001, bls. 38):  Teknar eru ljósmyndir, tekið upp á myndbandstökuvél, tekið upp á 

segulbandstæki, teiknað og skrifað niður hvað börnin segja og skráðar vangaveltur og viðbrögð 

leikskólakennarans. 

Leikskólakennari getur einnig notað skráningu til þess að athuga eftirfarandi þætti 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 38-39): Hvar liggur áhugi barnanna? Hvað kunna þau/ vita 

þau? Hvað kunna þau ekki/ vita ekki?  

Eftirfarandi rök sýna mikilvægi skráningar (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 42-43): 

• Gerir vinnu og þekkingarheim barnsins sýnilegan 

• Styrkir sjálfsmynd barnsins 

• Gerir starf kennara sýnilegt 

• Kennarar verða meðvitaðri um eigið starf og þau áhrif sem þau hafa á barnahópinn 

• Auðveldar kennurum að sjá árangur af starfinu 

• Skráning er leið til þess að breyta og þróa skólastarfið og er kveikja að áframhaldandi 

starfi með börnum 

• Leggur grunn að símenntun og mati 

• Gerir starf skólans sýnilegt fyrir foreldra og ýtir undir þróun foreldrasamstarf 
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7. Lokaorð 

 
Greinargerðin er hugsuð sem hjálpartæki við samverustundirnar fimm og stuðlar að markvissari 

landafræði í leikskóla. Greinargerðin byggir á fræðilegri umfjöllun um landafræði, tilgangi 

hennar og tengslum við Aðalnámskrá leikskóla. Fjallað er um mikilvægi landafræði í lífi 

barnanna sem tækis til þess að styrkja sjálfsþekkingu þeirra, efla sjálfsmyndina, minnka rótleysið 

og félagsleg vandamál. Í greinargerðinni kemur einnig fram hvernig er hægt að stuðla að 

markvissari landafræði í leikskóla. Greint er frá könnunaraðferðinni sem er aðaltæki til þess að 

börnin öðlist þekkingu á nánasta umhverfi og hinum stóra heimi.  

 Áðurnefnd atriði gera það að verkum að starfsfólk leikskólans fær betri skilning á 

hugtakinu landafræði og tengslum hennar við daglegt líf barnanna. Oft á tíðum er skilningur á 

hugtakinu landafræði mjög þröngur í hugum fólks og tengist mestmegnis staðsetningu, þ.e. að 

aðalmarkmið landafræði sé að kenna börnum um mismunandi staði og hvar þeir eru staðsettir  

(Carter, 2002, bls. 16). Greinargerðin gefur einmitt meiri innsýn í fjölbreytileika og er leiðarvísir 

um það hvernig best sé að skipuleggja og framkvæma verkefni sem tengjast landafræði og 

komast að því hvar áhugi barnanna liggi. Leikurinn er í brennidepli og áherslan lögð á forsendur 

barnanna.  

 Í hugmyndabankanum er að finna fimm samverustundir sem samsvara fimm þáttum 

landafræði. Til þess að afla sér meiri þekkingar um landafræðikunnáttu er ein samverustund sem 

heitir Landfræðingur. Til þess að öðlast betri skilning á eðlislandafræði er samverustund sem 

heitir Veðurfræðingur. Þriðja samverustundin nefnist Fjölmenningarfræðingur og gefur innsýn til 

fjarlægra landa. Til þess að hvetja börn til þess að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og útskýra 

hvað fellst í hugtakinu náttúrulandafræði er samverustund sem heitir Umhverfisfræðingur. 

Síðasta samverustundin nefnist Póstburðarmaður og er ætluð til þess að auka skilning barna á 

mannvistarlandafræði. 

 Eins og kom fram í byrjun ritgerðarinnar eru samverustundirnar miðaðar við þriggja til 

fimm ára leikskólabörn, því að rannsóknir sýna að því fyrr sem áhugi barna á nánasta umhverfi 

vaknar, því meiri líkur eru á viðvarandi áhuga í framtíðinni. Börn byrja snemma að þróa með sér 

hugmyndir um staði nær og fjær og eru mjög forvitinn um heiminn. Megintilgangur 
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samverustundanna er einmitt að hjálpa börnum við það að fá heildarmynd af tilverunni og finna 

að þau eru hluti af stærri heild og að hver og einn skiptir máli (Carter, 2002, bls. 87). 
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8. Hugmyndabanki 

 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þær landafræðihugmyndir sem geta komið að 

góðum notum til þess að vinna að markvissari landafræðikennslu í leikskólum. Hér á eftir verða 

útlistaðar fimm útfærslur að samverustundum sem samsvara áðurnefndum fimm grunnþáttum 

landafræðinnar. Unnið verður eftir könnunaraðferðinni þar sem áhersla verður lögð á þá 

þekkingu og reynslu sem fyrir er. Í samverustundunum eru börnin hvött til þess að ræða saman 

og koma með tilgátur. Ræða svo um tilgátur þeirra sem voru til í upphafi ferlisins og bera þær 

svo saman við niðurstöðurnar. Rættist spáin? Hvað var ólíkt? Hvað var það sem kom mest á 

óvart? o.s.frv. Mikil áhersla er lögð á umræður því þær þjálfa börnin best, bæði í móðurmálinu 

og náttúrufræðinni. Þau þurfa að tjá hugmyndir sínar og skoðanir og hlusta á aðra. Myndræn 

túlkun hentar oft einkar vel, þar sem börnin geta teiknað mynd og útskýrt. Kennari getur síðan 

skrifað það sem barnið vill segja um myndina/athugunina (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 

8). 
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Samverustund nr. 1  
 Landfræðingur 

Markmið samverustundarinnar er að stuðla að og efla landfræðilega kunnáttu hjá 

leikskólabörnum. Tilgangurinn er að kynna fyrir þeim viðfangsefni eins og loftmyndir, kort og 

hnattlíkön. Ástæðurnar fyrir því eru: 

• Börn átta sig betur á umhverfinu og eiga auðveldara með að lesa af teiknuðu korti ef þau 

hafa áður fengið tækifæri til þess að skoða og meðhöndla loftmyndir. Athugun á 

loftmyndum er ein af mikilvægustu aðferðunum til þess að kenna landafræði og bæði 

rannsakendur og kennarar eru þeirrar skoðunar að jafnvel mjög ung (þriggja til fjögurra 

ára) börn geti skoðað loftmyndir og lýst með nákvæmni hvað þau sjá (Plester, Richards, 

Shevelan, Blades og Spencer, 2003, bls. 20). Loftmyndir er hægt að finna á 

skemmtilegum vef sem kallast Lifandi landakort og slóðin er www.borgarvefsja.is  

• Landabréf skapar tækifæri fyrir börn til þess að efla sig í því að finna ýmiss konar 

staðsetningar á mismunandi tegundum korta. Þannig þróa þau landfræðilega hæfni til 

þess að umgangast kort og geta notað þau til dæmis til þess að komast frá stað A til staðar 

B (Mills, 1988, bls. 168) 

• Kort veitir börnum líka innsýn í hvernig landsvæði eða staður lítur út þ.e.a. stærð og form 

(Mills, 1988, bls. 169) 

 

Stig 1: 

Fyrsta skref er að komast að því hvaða þekkingu börnin hafa um kort, loftmyndir og hnattlíkön 

til þess að hægt sé að laða fram nýjar upplýsingar samkvæmt núverandi þekkingu þeirra og 

reynslu. Tilgangur og markmið: 

• Útbúa hugmyndavef af korti til þess að komast að því hvað þau kunna og vita 

• Ræða um löndin sem þau hafa heimsótt og athuga hvort þau geta fundið þau á kortinu 

•  Skoða hvaða hugtök börn nota þegar fjallað er um kort 

• Kanna hvort þau geri greinarmun á áttum, eins og suður, norður, austur og vestur 

• Hvetja þau til þess að teikna sín eigin kort 

 

Stig 2: 

• Skoða heimasíðu http://flashmap2.nams.is/  
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• Fjalla um landfræðileg hugtök svo sem norður, suður, austur og vestur og leggja áherslu á 

hugtök sem eru notuð sem vegvísir, til dæmis vinstri, hægri, fyrir ofan, fyrir neðan, til 

hliðar við, nálægt o.s.frv. (Palmer, 1994, bls. 38) 

• Nota litríkar pílur í skólanum til þess að merkja leiðir til þess að rata til skrifstofu 

skólastjórans, salernisins, matsalarins. Einnig er hægt að nota sömu aðferð til þess að 

merkja bókakrók, listakrók o.s.frv. (Palmer, 1994, bls. 106) 

• Gera kort af heimastofu til þess að æfa sig í kortagerð 

 

Verkefni með loftmynd: 

• Útvega loftmynd af leikskólalóðinni og nágrenni og biðja börnin um að bera kennsl á til 

dæmis, leikvöll, heimili, garða, skóla, sundlaug, bókasafn, matvöruverslun, vegi, fjöll, 

kirkju o.s.frv. (Mackintosh, 2003, bls. 22) 

• Skemmtilegur leikur er að fara í fjársjóðsleit með kort. Upplagt er að byrja á því að nota 

kort af lóð leikskólans. Kennarinn hefur þá falið fjársjóðinn og merkt hann á loftmyndina. 

Börnin reyna svo að finna hann með því að styðjast við kortið. Kennarinn getur falið 

fjársjóðinn á miserfiðum stöðum og fylgst með því hvernig börnin lesa af kortinu og leita 

að fjársjóðnum. Þetta er spennandi aðferð fyrir börn að læra um rými og kortalestur. 

Börnin þroska næmni sína á umhverfi sitt með því að skoða loftmynd af nánasta umhverfi 

og ræða um þá staði sem þau sjá, reynslu þeirra af þeim, hvernig sé hægt að komast 

þangað, hver noti þá, hverjir búa nálægt þeim og hvað þeim líkar eða líkar ekki við. 

(Plester, Richards, Shevelan, Blades og Spencer, 2003, bls. 21) 

 

Verkefni með kort: 

• Skoða mismunandi tegundir af kortum og reyna að komast að því hvaða merkingar eru 

notaðar fyrir hlutina, svo sem byggingar, vegi, vötn, fjöll, jökla o.s.frv. 

• Safna saman myndum af fjöllum, borgum, ströndum o.s.frv. og nota hnattlíkan og kort til 

þess að finna þau og einnig lönd og sjó (Palmer, 1994, bls. 107-108)  

• Finna staði á kortinu og fara svo í vettvangsferðir frá leikskólanum að stöðum sem börnin 

þekkja. Þetta kemur til með að auðvelda þeim að sjá fyrir sér gagnsemi korta og tengja 

staðsetningu staðanna við landabréf (Mackintosh, 2003, bls. 22). Þegar farið er í 

vettvangsferðir um nágrennið er gott að beina athyglinni að eftirfarandi atriðum (Tilbury 
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og Williams, 1997, bls. 228-229): Staðsetningu, auðkennum, þjónustu, samgöngum, hvað 

fólk starfi við, veðri, tómstundum og umhverfinu  

• Fara í þykjustugönguferðir á kortinu (Mackintosh, 2003, bls. 22-23) 

• Gera eftirmynd af korti af þeirra umhverfi (Mackintosh, 2003, bls. 22) 

• Gera líkön að nágrenninu. Á þann hátt fá börnin tækifæri til þess að læra um hlutföll og 

stærð. Það hjálpar þeim að átta sig á því að hlutirnir á kortinu eru mörgum sinnum minni 

heldur en þeir eru í raun (Halocha, 2003, bls. 19) 

 

Stig 3: 

• Til þess að komast að því hvað börnin hafi lært um kort og kortagerð, merkingar, stærð 

og hlutföll er ákveðið að fara á vissan stað. Áður en lagt er af stað fá börnin fyrirmæli um 

það að fylgjast vel með kennileitum í umhverfinu svo þau geti gert sameiginlegt kort 

þegar á leikskólann er komið   

• Börnin búi til sitt eigið kort af sveitabæ, dýragarði eða sínum draumastað (Palmer, 1994, 

bls. 106)  

•  Spjalla um reynslu þeirra af verkefnum í tengslum við loftmyndir, kort og hnattlíkan og 

þau hvött til þess að segja frá því áhugaverðasta sem þau upplifðu og hvort þau hafi 

frekari hugmyndir eða óskir fram að færa 
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Samverustund nr. 2  
 Veðurfræðingur 

Markmið samverustundarinnar er að kynna fyrir börnum hvað felist í hugtakinu eðlislandafræði. 

Tilgangurinn er sá að þróa landfræðilegan orðaforða þeirra og auka skilning á veðrinu, þar sem 

veðrið skipar stórann sess í daglegu lífi þeirra og hefur margvísleg áhrif. Athygli verður beint að 

mismunandi þáttum veðurfars, muni á veðrum eftir árstíðum og veðraáttum, því það að búa á 

Íslandi kallar á að þekking okkar sé sem nákvæmust á öllum þeim kjörum sem náttúran býður 

okkur. Þekking á veðri og loftslagi er hluti af lífsbaráttu í þessu landi. Veðrið stjórnar lífríkinu 

frá degi til dags en loftslagið stjórnar því þegar til lengri tíma er litið (Eggert Lárusson, 1996, bls. 

11). 

 

Stig 1: 

Fyrst og fremst er mikilvægt að finna það út hvað börnin vita nú þegar um veðrið svo að það sé 

hægt að byggja nýjar upplýsingar á reynslu þeirra. Tilgangur og markmið (Milner, 1997, bls. 21):  

• Fá fram hugmyndir barna um veðrið svo hægt sé að gera áætlun fyrir komandi verkefni 

• Finna út hversu mikinn orðaforða börnin hafa í sambandi við veðrið 

• Finna út hvað veðurstofa eiginlega er og hvernig væri hægt að gera hana inn í heimastofu 

• Athuga hvort börnin þekki hin ýmsu tákn fyrir margs konar veður 

 

Stig 2: 

• Að kenna börnum að taka eftir veðrinu með því að fara með þau í útiveru og ræða um 

veðrið. Hvaða áhrif hefur veðrið á það hvað við gerum? Hvernig líður okkur til dæmis 

þegar það er rigning eða rok? Hvernig klæðum við okkur eftir mismunandi veðrum?  

(Milner, 1997, bls. 23). Í kjölfar þess er hægt að vera með smá verkefni í tengslum við 

veðurstofu. Velja á hverjum morgni einn einstakling úr hópi barna sem verður 

veðurfræðingur sem lýsir veðrinu og kemur með tillögu um viðeigandi klæðnað  

• Fá börnin til þess að teikna mynd af veðri dagsins og líma á tilheyrandi spjald og í lok 

hvers mánaðar má síðan færa veðurlýsingu mánaðarins á súlurit. Það gefur börnum 

frekari innsýn í hversu marga daga í mánuði rigndi, snjóaði o.s.frv. (Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 1990, bls. 49) 
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• Fara út að hlusta á veðrið og búa svo til hljóð með líkamanum eða hljóðfæri samkvæmt 

því sem þau upplifa. Taka veðrið upp á myndband til þess að börnin geri sér grein fyrir 

því að það er hægt að hlusta á það seinna meir (Milner, 1997, bls. 23) 

• Sýna ýmiss tákn um veðrið og biðja börnin svo um að segja hvaða hljóð lýsir þessu veðri 

(Milner, 1997, bls. 23)  

• Byggja upp steinasafn með því að fara í vettvangsferðir í fjöru (Palmer 1994, bls. 111) 

• Búa til líkan af eldfjalli (Palmer 1994, bls. 111-112) 

• Útbúa dúkkulísur og föt fyrir þær eftir árstíðum (Palmer 1994, bls. 112) 

• Fá börnin til þess að teikna fjórar myndir af hverri árstíð fyrir sig á fjögur blöð og fá þau 

til þess að raða þeim í rétta röð eftir árstíðum (Palmer 1994, bls. 112) 

• Teikna myndir eftir árstíðum; eina fyrir vor, fyrir sumar, haust, og vetur. Teikna persónur 

klæddar eftir árstíð og fá þau til þess að líma persónurnar inn á myndirnar með tilliti til 

viðeigandi klæðnaðar (Palmer 1994, bls. 112) 

• Útbúa vatnshring (Palmer 1994, bls. 112) 

 

Verkefni í sambandi við vindinn: 

• Mæla vindhraða með því að útbúa nokkra (til dæmis þrjá til fjóra) mismunandi stóra og 

þykka pappírsbúta og festa á stólpa eða flaggstöng á skólalóðinni og fylgjast svo með 

vindhraðanum sem ræður því hvaða spjöld hreyfast (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 

50) 

• Safna saman nokkrum gerðum af boltum, svo sem fótbolta, brennóbolta, svampbolta, 

borðtennisbolta, plastbolta og spyrja börnin hvaða bolta þau haldi að vindurinn blási 

lengst. Einhvern daginn þegar rok er úti er boltunum raðað upp í röð (þvert á vindstefnu) 

og börnin athuga hvaða bolti hreyfist fyrst, hraðast, lengst og einnig hvaða bolti hreyfist 

minnst eða alls ekki. Skrá niðurstöðurnar, prófa svo aftur annan dag og bera saman 

(Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 50). 

• Gera flugdreka úr plastpokum með bandi til þess að athuga hversu mikið loft komi í 

pokann og hversu hátt hann fer á loft 
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Verkefni í sambandi við regnið: 

• Rigningardagar eru tilvaldir fyrir athuganir af ýmsu tagi. Ræða við börnin um rigninguna. 

Skrá hugmyndir þeirra. Hvað er hægt að gera í rigningu? (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, 

bls. 50) 

• Gerið úrkomumæli úr tveggja lítra plastflösku. Best er að skera stútinn af, setja svo vatn í 

botninn og merkja grunnlínu þar. Mæla uppsafnaða úrkomu eftir einn eða fleiri daga 

(Einar Sveinbjörnsson og Helgi Grímsson, 2008, bls. 14) 

• Skrá úrkomu á hverjum degi og bera svo saman nokkrar vikur eða jafnvel heilan mánuð 

til þess að gera sér grein fyrir hvenær rigndi mest (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 

51) 

• Vekja athygli barnanna á regndropum á rúðu skólastofunnar og velta eftirfarandi 

spurningum fyrir sér (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 52): Hversu stórir eru 

droparnir? Eru þeir allir jafnstórir? Fara þeir allir jafnhratt niður rúðuna? Hvernig hljóð 

heyrist þegar regnið fellur á rúðuna? Athuga hvernig dropar líta út og hvað verður um þá 

þegar þeir lenda á mismunandi yfirborði, til dæmis eldhúspappír, álpappír, viðarkubb, 

mold og bómullarefnisbút  

• Fjalla um hvers konar fatnaður er hentugastur í regni. Búa til lista yfir þann fatnað sem 

þau telja heppilegan í regni og yfir fatnað sem þau telja óheppilegan. Auk umræðna má 

túlka niðurstöður myndrænt og einnig geta börnin klippt myndir af fatnaði úr blöðum, 

flokkað og límt á spjöld (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 52-53) 

 

Verkefni með snjó og ís: 

• Koma með nýfallinn snjó í krukku inn í skólastofuna og skoða hann með stækkunargleri 

og spyrja eftirfarandi spurninga (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 54-55): Hvernig er 

snjór? Hvernig er að koma við hann? Er hann mjúkur eða harður? Hvernig bráðnar snjór? 

•  Skapa börnum tækifæri til þess fylgjast með snjó bráðna og velta fyrir sér eftirfarandi 

(Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 55): Hvað gerist þegar krukkan með snjónum er 

látin standa yfir nóttina? Hvað gerist ef vatni er hellt á snjó? Hvað gerist ef salti er stráð á 

snjó? Hvað gerist ef við setjum liti á snjó? 

• Finna tvær krukkur af sömu stærð og fylla þær með jafnmiklu magni af snjó. Vefja aðra 

þeirra inn í þykkan lopatrefil en láta ekkert utan um hina og setja báðar krukkurnar hlið 
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við hlið á hlýjan stað, til dæmis út í glugga. Láta börnin giska á í hvorri krukkunni 

snjórinn bráðni fyrst. Börnin fylgjast reglulega með óhulinni krukkunni og þegar snjórinn 

í henni er farinn að bráðna vel, má spyrja börnin hvað þau haldi um snjóinn í hinni 

krukkunni. Það mun líklega koma þeim á óvart að snjórinn í krukkunni, sem er vafin í 

trefil, hefur sama sem ekkert bráðnað því lopinn einangrar vel og hitinn utan frá nær ekki 

að bræða snjóinn eins hratt og í hinni krukkunni (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 55-

56) 

• Gera athugun með því að setja heitt vatn í tvær áldósir en önnur þeirra er sett í þykkan 

lopasokk. Spyrja svo börnin hvor þeirra kólni fyrr, sú í lopasokkunum eða hin. Leyfa 

þeim að snerta dósirnar rétt eftir að heita vatninu hefur verið hellt í þær en passa að hafa 

vatnið ekki of heitt. Leyfa þeim síðan að snerta þær eftir um það bil einn klukkutíma. 

Hvor þeirra er heitari? Þessi athugun getur svo verið kveikjan að frekari athugunum og 

umfjöllun á fatnaði hentugum í kulda og fatnaði almennt (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, 

bls. 56-57) 

 

Verkefni með sól: 

• Fara með börnin út á skólalóðina á sólbjörtum degi og hvetja þau til þess að leika sér að 

því að búa til skugga. Biðja þau um að láta falla af sér eins langa skugga og þau 

mögulega geta og einnig eins litla skugga og þau geta. Fylgjast svo með því (Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 1990, bls. 40). Hreyfast skuggar þeirra þegar þau hreyfa sig? Geta þau 

hreyft sig án þess að skuggar þeirra hreyfist? Geta þau falið skuggana sína?  

• Skipta börnunum í tvo litla hópa (til dæmis þrjú og þrjú saman) og búa til skugga með 

sex handleggi og sex fætur. Látið börnin síðan vinna tvö og tvö saman. Annað barnið 

dregur krítarstrik í kringum skugga hins og athuga hvort skugginn er lengri en barnið 

sjálft (Gunnhildur Óskarsdóttir, 1990, bls. 40) 

 

Stig 3: 

• Búa til veðurstofu með börnum úr ýmsu verðlausu efni. Virkja foreldra barna og biðja þá 

að koma með eitthvað sem getur nýst í verkefninu  

• Skoða síðu um veður http://www.nams.is/snjor/index.html og útbúa verkefni um 

veðurfræðing. Útbúa töflu með alls konar heitum og táknum yfir mismunandi veðurfar og 
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einnig yfir viðeigandi klæðnað. Athyglinni verður beint að úrkomutegundum, svo sem 

regni, úða, slyddu, hagli og snjó. Valdir eru tveir veðurfræðingar á dag. Þeir fara út á 

undan hinum börnunum og athuga hvernig veðrið er og hvað þarf að klæða sig í. 

Ákvörðun okkar um að hafa tvo veðurfræðinga byggist á því að þeir geti þá rætt og spáð í 

hlutina saman en þannig teljum við að börnin læri betur að tileinka sér samvinnu og að 

meta og virða viðhorf hvers annars. Veðurfræðingarnir eiga að læra og tileinka sér þessi 

mörgu veðurfarseinkenni. Þeir meta svo í sameiningu hvaða klæðnaður er nauðsynlegur 

fyrir hvers konar veðurfar og veðurfarsheiti eins og: 

- Sól (alskýjað, léttskýjað) 

- Rigning (mikil rigning, lítil rigning) 

- Vindur (logn, lítill vindur, rok) 

- Snjókoma (él, bylur, slydda). 

Eftir að veðurfræðingarnir hafa gengið lítinn hring um garðinn og komist að niðurstöðu,   

setja þeir myndir upp á veðurfræðitöfluna sem útskýra veður og klæðnað. Að því loknu fara 

veðurfræðingar inn og tilkynna hinum börnunum niðurstöðu sína og segja börnunum 

hvernig þau eigi að klæða sig. Við veljum einnig sérstaka veðurfræðinga til þess að athuga 

veðurfarið þegar farið er í vettvangsferðir. 
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Samverustund nr. 3 
 Fjölmenningarfræðingur 

Markmið með þessari samverustund er að víkka sjóndeildarhring barna, sýna þeim að þau eru 

hluti af stærri heimi og að það séu til mismunandi lönd og mismunandi fólk. Tilgangur þess er 

(Carter, 2002, bls. 245): 

• Efla áhuga og löngun þeirra til þess að kynnast mismunandi stöðum 

• Gefa þeim tækifæri til þess að velta fyrir sér og endurmeta núverandi þekkingu og 

reynslu sína um fjarlæga staði 

• Efla rýmisgreindina 

• Leiðbeina þeim til þess að sjá og skilja að það eru ýmiss konar tengsl í gangi á milli landa 

• Kenna þeim að virða og meta fjölbreytnina  

• Skapa jákvæð viðhorf til fólks alls staðar í heiminum 

• Koma í veg fyrir myndun staðalímynda og fordóma 

Áður en farið er af stað með þetta verkefni er mikilvægt fyrst og fremst að forgangsraða og 

hugsa vel um framkvæmd verkefnisins. Það er afar gott að búa til lista af hugsanlegum 

umræðuefnum sem gætu verið eftirfarandi: 

 

Stig 1:  

• Ræða um þau lönd sem kennarinn hefur persónulega reynslu af, þ.e. hefur annað hvort 

ferðast þar eða búið í ákveðinn tíma. Ýmiss konar hlutir, minjagripir og ljósmyndir eru 

gagnleg hjálpartæki til þess að gera sögur mun raunverulegri og merkingarbærari fyrir 

börn (Palmer, 1994, bls. 97) 

• Ræða um þau lönd sem börnin sjálf eða foreldrar þeirra og vinir hafa persónulega reynslu 

af. Eins og nefnt var hér að ofan eru ýmiss konar hlutir, minjagripir og ljósmyndir afar 

gagnleg hjálpartæki til þess að gera sögur mun raunverulegri og merkingarbærari fyrir 

börn  (Palmer, 1994, bls. 97) 

• Ræða um þau lönd sem hafa séreinkenni, þ.e. hafa áhugaverða hluti, plöntur eða dýr sem 

væri spennandi fyrir börn að fræðast um (Palmer, 1994, bls. 98) 

• Ræða um þau lönd og staði sem eru í brennidepli fjölmiðla um þessar mundir sem getur 

verið ágæt uppspretta umræðna. Umræðurnar geta t.d. snúist um áhugaverð mál eða hluti 
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víðs vegar um heiminn, svo sem hörmungar, stærstu byggingar heims, Ólympíuleika 

o.s.frv. (Palmer, 1994, bls. 98). 

• Ræða um þau lönd sem skólinn er í samstarfi við. Þá gefst tækifæri fyrir börn að skrifa 

bréf, senda myndir og vera í sambandi (Palmer, 1994, bls. 98). 

 

Stig 2: 
 
Verkefni í tengslum við fjölmenningu (Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét 

Þorláksdóttir, 2010): 

• Stjarna vikunnar. Í hverri viku er eitt barn valið til þess að vera stjarna vikunnar og er 

athyglinni þá sérstaklega beint að því barni. Barnið kemur með myndir að heiman eða 

öðru því sem það vill sýna og segja frá. Myndirnar eru síðan festar upp á karton, 

skýringar skrifaðar við hverja mynd og það fest upp á vegg. Barnið er hvatt til þess að 

koma með valinn hlut að heiman svo sem bangsa eða eitthvað leikfang, tónlist, bók eða 

hvað sem það kýs. Barnið getur svo sagt frá og deilt með hinum. Hvetja má foreldra 

barnsins sem er stjarna vikunnar til þess að koma og segja frá einhverju, t.d. vinnu sinni 

eða lesa sögu eða annað sem þeim dettur í hug. Þetta er góð leið til þess að fá fram 

fjölbreyttan heimamenningarbakgrunn allra barnanna í hópnum (íslenskra sem erlendra). 

• Hátíðabókin. Leikskólinn útbýr stóra möppu og svo fer barnið heim með hana og í 

samvinnu við fjölskyldu sína þá velur það hátíð eða viðburð í lífi fjölskyldunnar sem 

skiptir hana máli. Verkefnið er unnið heima og hver fjölskylda lýsir sinni hátíð í máli og 

myndum á þann hátt sem hún telur best. Barnið kemur með verkefnið í skólann og kynnir 

það fyrir börnunum á deildinni. Mappan stækkar svo eftir því sem verkefnunum í hana 

fjölgar og þannig verður til mappa sem heitir Hátíðarbókin okkar. Markmiðið er að 

kynnast hátíðum í lífi barnanna og fá með því innsýn í heimamenningu þeirra. Börnin 

læra þannig að bera virðingu fyrir sínum eigin hefðum og annarra. 

Dæmi um það sem væri gaman að kæmi fram í möppunni: 

- Hvaða hátíð þetta er 

- Hvenær hátíðin er 

- Hvers vegna hátíðin er mikilvæg fyrir fjölskylduna 

- Hvernig dagurinn/dagarnir líða og/eða undirbúningur hans 

- Matarhefðir tengdar hátíðinni 
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- Aðrar hefðir tengdar hátíðinni 

- Annað það sem foreldrar og börn telja mikilvægt 

• Við sem byggjum jörðina. Börnin mála á pappír í öllum litum. Börnin rífa svo blöðin 

niður og búa til stóra mósaíkmynd úr öllum rifrildunum, þar til myndaður hefur verið stór 

hnöttur á vegginn. Á hann er síðan safnað myndum af börnunum, fjölskyldum og fánum 

þeirra. Á hnöttinn er hægt að líma mismunandi ritmál eða hvað annað sem börnunum, 

foreldrum þeirra eða starfsfólki dettur í hug 

• Heimsókn til heimalands. Þegar börn og foreldrar heimsækja heimalönd sín er tilvalið 

að biðja þau um að taka upp á myndband og/eða taka ljósmyndir. Einnig gæti verið 

skemmtilegt að biðja þau um að koma með eitthvað dót sem einkennir heimaland þeirra. 

Hvetjið síðan foreldrana og börnin til þess að koma í leikskólann og segja ferðasöguna í 

máli og myndum. Þetta getur orðið til þess að opna augu starfsfólks og barna fyrir 

fjölbreyttri menningu séðri með augum barna og foreldra sem við þekkjum. Einnig 

stuðlar það að betri sjálfsmynd foreldra og barna og fjölgar þeim tækifærum sem barn af 

erlendum uppruna fær til þess að segja frá á íslensku. Hægt er að útfæra þetta verkefni 

fyrir öll börnin í hópnum með því að biðja þau um að segja frá ferðalagi, innanlands eða 

utan. Það er gaman þegar börnin og fjölskyldur þeirra senda póstkort til leikskólans þegar 

þau eru að ferðast, erlendis eða innanlands. Það skapar skemmtilega umræðu um hvar 

hann/hún er stödd núna. 

• Sendibréf. Skrifa bréf til vina og ættingja og biðja þá um að skrifa til baka og segja frá 

staðnum sem þeir búa á. Gaman væri að senda bréf til einhvers erlendis en það er líka 

gaman að fá bréf frá einhverjum sem býr innanlands. Hvert barn í hópnum skrifar til eins 

aðila og fær við það aðstoð starfsmanns eða foreldris ef barnið er af erlendum uppruna. 

Fyrirfram er búið að fá upplýsingar um heimilisfang hjá foreldrum. Hægt er að leyfa 

börnunum í hópnum að senda ákveðnar spurningar sem þau langar til þess að fá svör við. 

Mikilvægt er að leyfa börnunum að fylgjast með þessu ferli en það eykur víðsýni þeirra 

gagnvart tungumálum, auk þess sem barnið sem talar móðurmálið og foreldrar þess geta 

sýnt kunnáttu sína í málinu  
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 Stig 3: 
• Börnin útbúa sögubók um mismunandi lönd á mismunandi tungumálum, sem stuðlar að  

gagnkvæmri virðingu fyrir móðumáli og menningu hvers annars (Mills, 1988, bls. 59) 

• Útbúa heimakrók með mismunandi hlutum sem tengjast mismunandi menningu, svo sem 

fatnaði og fylgihlutum, eldhúsáhöldum, dúkkum o.s.frv. (Mills 1988, bls. 59) 

• Útbúa matreiðslubók með mismunandi réttum frá ólíkum löndum (Mills 1988, bls. 59) 

• Vera með söngstund fyrir foreldra, þar sem börnin syngja á mismunandi tungumálum 

(Mills, 1988, bls. 59) 

• Bjóða foreldrum frá mismunandi menningarheimum að koma og elda mat sem tengist 

þeirra löndum (Mills, 1988, bls. 59) 

• Útbúa stórt landakort á vegg og bjóða foreldrum að koma í heimsókn og hver og einn 

límir borða á sitt land til þess að auðvelda börnum að átta sig á staðsetningu landanna 

(Mills, 1988, bls. 59) 
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Samverustund nr. 4 
 Umhverfisfræðingur 

Markmiðið er að auka þekkingu ungra barna á umhverfi og umhverfisvernd. Umhverfisfræðsla 

er ekki einungis fræðsla um umhverfismál heldur ákveðið uppeldi og vinnubrögð sem eiga að 

vera samofin öllu skólastarfi frá leikskóla og út í lífið. Þannig aukum við líkurnar á því að 

nemendur hafi jákvætt viðhorf til umhverfisins, læri að bera virðingu fyrir því og leita lausna á 

þeim vandamálum sem steðja að umhverfinu. Helstu ástæður eru (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 

2005, bls. 5): 

• að öðlast þekkingu á umhverfi sínu 

• að hafa jákvæð viðhorf til alls lífs og umhverfis 

• að öðlast skilning á því hvaða leiðir er hægt að fara til þess að bæta umhverfið 

 

 Stig 1: 
• Til þess að komast að því hvaða þekkingu börnin hafa um umhverfi og umhverfismennt er 

gott að spyrja eftirfarandi spurninga um sorp (Elkington, Hailes og Hill, 1990, bls. 58-59): 

Safnar fjölskylda ykkar hlutum sem má endurvinna? Hendið þið rusli á víðavangi? Takið þið 

upp rusl eftir sjálfa ykkur og aðra? 

• Spyrja eftirfarandi spurninga um orku og vatn (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 43): 

Skiljið þið ljósin ykkar eftir kveikt þegar þið farið úr herbergi sem enginn er í? Er jafn 

hiti á ofninum á leikskólanum og heima? Er vatnið látið renna að óþörfu? Er eitthvað sem 

hylur ofnana heima og á leikskólanum? Er slökkt á öllum raftækjum þegar enginn er á 

staðnum? 

• Spyrja eftirfarandi spurningar um samgöngur (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 44): 

Farið þið keyrandi í leikskólann eða fótgangandi? Farið þið stundum í strætó með 

foreldrum? Skilja foreldrar bílana eftir í lausagangi? Notið þið hjólið sem samgöngutæki? 

• Spyrja eftirfarandi spurninga um umhverfi skólans (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 

45): Er ræktun á skólalóðinni? Hreinsið þið skólalóðina? Hreinsið þið veggjakrot í 

hverfinu? Þekkið þið umgengnisreglur? 

• Spyrja eftirfarandi spurningar um innkaup (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 42): Er 

miklum matarafgöngum hent á heimilum? Eru vörur keyptar í litlum eða miklum 

umbúðum? Eru matvörur settar í plastpoka eða umhverfisvæna innkaupatösku? Kaupa 
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foreldrarnir íslenskar vörur frekar en erlendar? Þá má spyrja matráðinn á leikskólanum: 

Kaupir þú frekar innlendar matvörur eða matvörur sem fást handan við hornið? Er ræktað 

grænmeti í skólagarðinum til þess að nota í mötuneyti leikskólans? 

 

 Stig 2: 
• Fara á bókasafn og skoða bækur um umhverfið og umhverfismennt, t.d skoða bókina um 

ruslaskrímslið eftir Dagnýju Emmu Magnúsdóttur 

• Skoða fræðsluefni hjá http://www.heimurinn.is/ , 

http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/umhverfid/handradi_umh/umh_handrad.html  

http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/umhverfid/handradi_umh/umh_handrad.html 

http://www.namsgagnastofnun.is/gullkistan/forsida/yfirlitumhverfissnjall.htm  

• Fara í vettvangsferðir og safna rusli og þegar komið er aftur á leikskólann (Stefanía 

Björnsdóttir, 1997, bls. 26): 

- Velta því fyrir okkur af hvaða rusl var mest 

- Hvers vegna er rusl í umhverfinu? Hvað veldur því? 

- Flokka ruslið. Hvaða rusl má endurvinna og hvað ekki? 

- Hvert er hægt að fara með ruslið sem má endurvinna? 

• Fara í vettvangsferð og skoða skemmdir á verðmætum. Velta því fyrir okkur hver gerði 

það, hvers vegna og hvaða afleiðingar það hafi fyrir samfélagið (Stefanía Björnsdóttir, 

1997, bls. 23) 

• Skoða hvort bílar eru í lausagangi í kringum leikskóla og fyrir framan (Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, 2005, bls. 38) 

• Útbúa myndaspjald með upplýsingum um börn og foreldra sem koma fótgangandi eða 

með strætó í leikskólann (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 44) 

• Vettvangsferð í Sorpu í Gufunes til þess að kynnast starfsemi fyrirtækisins og hugleiða 

eftirfarandi (Sorpa, 2010): Hvað er sorp/úrgangur? Eru einhver verðmæti í úrganginum? 

Hvað verður um úrganginn? Hvaðan kemur allur úrgangurinn? Hver er uppruni hans? 

Hvernig getum við minnkað magn úrgangs? 

• Verkefni með foreldrum; rannsóknarstarf heima (Sorpa, 2010): Skoða hvernig úrgangur 

verður til á heimilinu og gera mælingar á honum. Það er t.d. sniðugt að mæla umfang 
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og þyngd pappírsins sem kemur inn um póstlúguna og börnin koma svo með 

upplýsingar um það til leikskólans  

 

 Stig 3: 
• Nota umbúðir frá matvælum og annað sem til fellur, ýmist í leikskólanum eða heima í 

skapandi starfi með börnum (Leikskólinn Tjarnarsel, 2002, bls. 24) 

• Nota laufblöð steina, trjágreinar, plöntur, rekavið og margt annað sem finnst í 

vettvangsferðum til sköpunar og umhugsunar (Leikskólinn Tjarnarsel, 2002, bls. 24-25) 

• Börn og kennarar á deildinni finna sérstök ílát fyrir lífrænan úrgang til þess að fylgjast 

með niðurbrotsferlinu og kanna hvernig úrgangsefnin breytast smátt og smátt í mold 

(Leikskólinn Tjarnarsel, 2002, bls. 24) 

• Safna kertaafgöngum og senda svo til Sólheima í endurvinnslu (Leikskólinn Tjarnarsel, 

2002, bls. 24) 

• Fatasöfnun. Börnin í leikskólanum safna fötum og gefa Rauða krossinum í hjálparstarf. 

Hvert barn kemur með eitthvað sem það er vaxið upp úr eða sem einhver á heimilinu er 

hættur að nota. Því sem safnast er síðan skilað í fatagám Rauða krossins (Sorpa, 2010) 

• Safna nytjahlutum og gefa í nytjagám á endurvinnslustöð. Þetta geta verið leikföng sem 

börnin eru hætt að nota, smáhlutir frá heimilum, bækur eða geisladiskar (plötur) sem 

fjölskyldan ákveður að losa sig við (Sorpa, 2010) 

• Búa til fræðsluefni um endurnýtingu á rusli (Stefanía Björnsdóttir, 1997, bls. 24)  

• Stofnun umhverfisráðuneytis þar sem safnað er saman ýmsum tillögum að bættu 

umhverfi (Stefanía Björnsdóttir, 1997, bls. 27)  

• Búa til pappír (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 38) 

• Bræða kertavax og nýta í ný kerti (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 38) 

• Búa til myndaspjald fyrir foreldra og aðra sem sækja börnin sem hvetur þá til þess að 

hafa ekki bílana í gangi á meðan farið er inn í leikskólann 

• Skipuleggja heilsuviku, þar sem flestir reyna að koma gangandi í leikskólann eða sækja 

gangandi 

• Skrá öll skemmdarverk í kringum leikskólann og tilkynna það síðan til bæjarstjórans. 

• Hreinsa leikskólalóðina og veggjakrot í hverfinu (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 

45) 
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• Útbúa veggspjald með reglum um umgengni (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005, bls. 45) 

• Búa til teppi eða annað úr gömlum flíkum og senda til bágstaddra (Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, 2005, bls. 45) 

• Búa til ruslaskrímsli úr rusli sem finnst í umhverfinu 

• Fara í tölvuleik um umhverfimál til þess að kanna hvað við höfum lært 

http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html  
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Samverustund nr. 5 
 Póstburðarmaður 

Markmið er að börnin kynnist byggingum í nánasta umhverfi og hlutverki þeirra. Að þau velti 

fyrir sér mikilvægi og þýðingu þeirra fyrir samfélagið sem við lifum í og kynnist starfseminni og 

starfsheitum (Palmer, 1994, bls. 104)  

 

Stig 1:  
• Til þess að komast að núverandi þekkingu barnanna um pósthús, starfsemi þess og hverjir 

komi að starfseminni er gott að spyrja eftirfarandi spurningar (Milner, 1997, bls. 16): 

- Hvað er pósthús?  

- Er pósthús í grenndinni? 

- Til hvers er pósthús? 

- Hver vinnur þar? 

-  Hvernig klæðist fólkið sem vinnur þar?  

- Hvernig kemst pósturinn á milli staða? 

- Er mikið að gera á pósthúsinu? Meira í kringum hátíðir? 

- Kemur póstur til ykkar? 

- Mynduð þið vilja vinna þar? Af hverju? 

• Síðan er gott að spyrja eftirfarandi spurningar um bréf (Aldridge, 2003, bls. 65): 

- Hvað þarf ég að hafa til þess að skrifa bréf? 

- Hvar er hægt að kaupa efni til bréfaskrifta? 

- Hafið þið fjölskyldan farið á pósthús til þess að senda bréf? 

- Til hverra getum við skrifað bréf? 

- Af hverju skrifar fólk bréf? 

- Hvað fleira getum við gert á pósthúsinu? 

 

Stig 2: 
• Hafa samband við starfsfólk pósthússins og fá að koma í heimsókn og skoða skipulag 

hússins, starfsemina og fá að hitta starfsfólkið og spjalla við það   

• Áður en farið er á pósthúsið er gott (Aldridge, 2003, bls. 66-70): 
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- að fara yfir kurteisisreglur eins og að haga sér vel og muna eftir að bjóða góðan 

dag og þakka fyrir sig og hvetja börnin til þess að hafa frumkvæði til samskipta 

við fólkið á staðnum.  

- að hver og einn sé tilbúinn með spurningu um atriði sem hann hefur áhuga fyrir 

að kynna sér. 

- að skrifa bréf til einhvers sem börnin velja. 

- að læra póstfangið sitt til þess að geta skrifað á umslagið sitt 

• Þegar komið er á pósthúsið: 

- Skoða hvað sé hægt að kaupa 

- Hvaða þjónusta er í boði 

- Kaupa svo frímerki til þess að senda bréf sem börnin eru búin að skrifa á 

leikskólanum og velta því fyrir sér á hvaða hátt við viljum senda bréfið; með 

flugi, með skipi, með hraðpósti og fleira 

- Skoða hvar hægt er að setja bréfið þegar það er tilbúið til sendingar 

• Þegar komið er til leikskólans: 

- Ræða um reynsluna úr vettvangsferðinni 

- Koma með kort eða bréf að heiman og skoða saman 

- Fjalla um það hvernig pósturinn fór á milli staða í gamla daga 

- Fara á bókasafn og skoða bækur um pósthús og frímerki 

 

Stig 3: 
• Búa til pósthús á leikskólanum sem er með eftirfarandi hluti (Milner, 1997, bls. 16): 

- Blöð, umslög, frímerki, stimpil, penna, skæri, lím og mismunandi eyðublöð o. fl. 

- Verðlista og skilti um hvaða þjónusta sé í boði 

- Veggspjald um það til hvaða landa er hægt að senda póst 

- Kassa til þess að flokka póstinn og sekki til þess að flokka pakka 

- Póstkassa 

- Vigt til þess að finna þyngd bréfa og pakka 

- Síma, tölvu, búðakassa, peninga og afgreiðsluborð 

- Einkennisklæðnað 
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• Búa til mismunandi hlutverk og skiptast á að leika þau. Hvetja börnin til þess að prófa 

mismunandi hlutverk, því á þann hátt er hægt að stuðla að sjálfstrausti og frumkvæði 

barna. Einnig læra þau að mynda samskipti og tengsl við hvert annað. Undirbúningur 

felst í (Aldridge, 2003, bls. 66-70):  

- að lesa bók um póstinn Pál. 

- að ræða saman um hvað þau þurfi til þess að útbúa pósthús. 

-  Börnin búa til einfaldar reglur um hvernig þau muni nota svæðið og kennari 

skrifar það niður. 

- Að fjalla um mismunandi starfsemi pósthússins. Útbúa lista með mögulegum 

hlutverkum á svæðinu: 

Hlutverk 1 

- Börnin útbúa bréf eða kort og skrifa meðal annars heimilisföng sín á umslagið 

með aðstoð kennara 

Hlutverk 2 

- Fara í pósthúsið til þess að kaupa frímerki og setja bréfin í póstkassa 

Hlutverk 3 

- Börnin standa við afgreiðsluborð og afgreiða viðskiptavini, taka á móti bréfum og 

pökkum og selja frímerki, umslög o.fl. 

Hlutverk 4 

- Börnin flokka póst og pakka og setja í töskur og poka 

Hlutverk 5 

- Bera póstinn og keyra pakka og virkja allt starfsfólk leikskólans í það að taka þátt 

í verkefninu. Einnig væri gaman að bjóða foreldrum að vera með 

Hlutverk 6 

- Börnin sinna símaþjónustu, svara í síma, veita og leita að upplýsingum 

 

Hlutverk 7 

- Börnin setja verð á ýmiss konar vörur svo sem kort, bækur, penna, umslög, 

gjafapappír o.fl. 
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