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Könnunaraðferðin
Hvað er könnunaraðferð?
Þessi aðferð er ekki ný af nálinni heldur á uppruna sinn m.a. í róttækum
hugmyndum opinna skóla sem komu fram á sjónarsviðið fyrir yfir þrjátíu árum
síðan. Einnig ber aðferðin keim af Reggio Emilia 1 hugmyndafræðinni og hafa
höfundar aðferðarinnar horft mikið til útfærslu Reggio stefnunnar. Litið er á að
nám verði merkingarbært fyrir börn ef  þau leita svara og bera ábyrgð á eigin námi.
Því er mikilvægt að lagt sé uppúr virkni barnanna, sjálfstæðri hugsun og
ígrundunar.
Foreldrasamstarf og þátttaka foreldra er mjög mikilvæg í námi barna og hefur áhrif
á árangur barnsins í leikskólanum. Þátttaka foreldranna getur átt sér stað á
margvíslegan hátt t.d. með beinni þátttöku og aðsto ð í vettvangsferðum, kynningu
á viðfangsefni, skapa tengsl við vinnustaði, efni sem til er á heimili og tengist
viðfangsefninu eða hlusta á kynningu á verkefninu hjá börnunum svo eitthvað sé
nefnt.
Markmið könnunaraðferðarinnar er að mennta börnin á þeirr a forsendum og efla
víðsýni þeirra og munum við hafa það að leiðarljósi við vinnu okkar á þeim
verkefnum sem við tökumst á við í vetur. Ásamt því að tengja öll námsvið
leikskólans við rannsóknarverkefnið.

Ferli aðferðarinnar er í þremur stigum:

Á 1. stigi er athugað hvað börnin vita um efnið sem á að vinna með. Vefur er
unnin með börnunum með samtölum þar sem vitneskja þeirra og spurningar koma
fram. Þær upplýsingar verða síðan kveikjan að viðfangsefninu.

Þegar komið er á 2.stig er vinna á vettvangi skipulögð og athugað hvaða efni er til
staðar einnig hvaða möguleikar eru í nánasta umhverfi. Hvaða efnivið höfum við
yfir að ráða bækur, sönglög, myndir, liti pappír o.fl. Vettvangsferðir, úrvinnsla
með umræðum teikningu, líkönum eða heimsóknir sérfræðinga .

3. Stig er það síðasta þar fer fram mat og kynning á verkefninu. Samskiptanám;
börnin fá tækifæri til að gefa persónulegar upplýsingar um eigin könnun
viðfangsefnisins og valdir eru út ákveðnir þættir til kynningar. Þar fá börnin að
deila vitneskju sinni með öðrum.

1 Hugmynda fræði Reggio Emi lia stefnuna er hægt að lesa um í bókinni Börn hafa hundrað mál sem Kjarvalsstaðir
í Reykjavík gáfu út 1988 í tengslum sýningu á myndlistaverkum ítölsku barna frá skólum Reggio Emilia. Einnig er
mikið efni á netinu.
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Risaeðlur

Kubbastarf
Bús til Risaeðlur úr
einingakubbum í
Smiðju og
holukubbunum í
lautinni.

Hreyfing
Fara í
þrautabraut í
Laut tengja við
Risaeðlur

við á
bókasafnið.

Málþroski –
Lífsleikni

Skoða bækur um
risaeðlur, ræða
um þær söguna,
nöfnin hverjar
eru jurtaætur
oþh.

Myndsköpun
Búa til Risaeðlur úr
Jarðleir
Gera Myndir í
fornagarði, lita
vatnslita oþh.

Tónlist
Syngja og
semja lag um
Risaeðlur

Náttúra og umhverfi
Fara í gönguferðir um
nágrennið spá í stærðum
tengja við Risaeðlur.

Stærðfræði
Talning flokkun
ofl. Kubbar sem
stærðfræði.
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Könnunaraðferðin

Við byrjuðum hópatímann á að setjast niður og heilsast. Svo ræddum við
það að nú værum við búin að rannsaka köngulærnar og þyrftum að finna
nýtt efni til að rannsaka. Ég gaf þeim fyrirmæli að setjast við vegginn ég

hengdi upp blað til að skrifa hugmyndir barnanna á.
Hugmyndirnar byrjuðu að streyma inn.

Hugmyndir komu að sex verkefnum til að rannsaka, síðan var kosið um
þessar sex hugmyndir tvær af hugmyndunum  fengu sex stig þannig að

kjósa þurfti aftur um þær.
Niðurstaðan var að Risaeðlurnar fengu flest atkvæði.

Hvað ættum við að rannsaka næst? Lýðræðisleg kosning hafin.

Spennandi hvað fær mest atkvæði?
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Jafntefli hjá húsum og risaeðlum. Kjósum aftur Risaeðlurnar unnu.
um það.

Svo var farið að velta fyrir  sér hvað við vissum um ris aeðlur.

Allar hugmyndir skráðar í vef.
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1. Stig

Börnin komu með 6 tillögur að rannsóknarverkefni sem voru mikið ræddar og
niðurstaða fengin með handa uppréttingum. Hús og Risaeðlur fengu jafnt 6.stig. Kosið
var aftur um þetta tvennt og áhuginn á Risaeðlum leyndi sér ekki fullt hús stig a á móti
þremur hjá Húsum.

Næsta skref var að athuga hvað þau vissu um Risaeðlur. Vefur var unninn með
börnunum þar sem fram kom vitneskja þeirra um Risaeðlur.

Þessi vitneskja verður síðan kveikjan að verkefninu.

Aníta Ýr: Þær pissa.

Mikael Björn: Þær borða mat.

Jón Emil: Þær eru í skóginum.

Mikael Andri: Þær eru í vatni.

Haraldur Sigfús: Þær lemja úti.

Bragi: Þær hlaupa í garðinum.

Jón Emil: Það eru Grameðlur.

Undirbúningur kennarans felst í því að leita upplýsinga um hvernig hægt er að nálgast
rannsóknarverkefnið í gegnum vettvagsferðir, bækur, netið, myndsköpun, tónlist eða
þannig að það snerti alla námsþættina.

2. Stig

Fyrsta skrefið var að ræða um risaeðlur og ræða um hvar við myndum nálgast
upplýsingar um þær.

Börnin vissu af fyrri reynslu að bækur væru tilvaldar til að skoða og kynna sér
risaeðlur.

Við lögðum því upp í vettvangsferð á bókasafnið .
Þar fundum við margar góðar bækur og einnig myndband um risaeðlur.

Teiknaðar voru myndir af risaeðlum .

Í Fornagarði fékk svo sköpunargleði ba rnanna að njóta sín, risaeðlur urðu til úr leir
ofl.

Samið var lag um risaeðlur sem við kenndum svo öllum á deildinni.

Það var mikið byggt af risaeðlum og risaeðluhúsum úr kubbunum.
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Risaeðlur í Smiðju

Sjáið Gaddeðluna mína.M.B Þetta er Nashyrningseðla Vá er hún ekki stór.

Vá hvað hún er stór. Sjáið þið Grameðluna mína.

Þetta er Þórseðla.
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Þórseðlan er sko með rosalega langan háls.

Gæti þetta verið hálsinn.

Sjáið þið Grameðluna
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Skoðaðar bækur um risaeðlur
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Fyrstu teikningarnar af Risaeðlunum.
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Fornigarður
Máluð blöð klippt niður í ferninga mosaik risaeðlur verða til.
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Vatnslitaðar og tússlitaðar Risaeðlur
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Fórum í fornagarð og bjuggum til risaeðlur úr jarðleir. Síðan
voru þær látnar þorna og að lokum brend ar í

brennsluofninum okkar.
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Hérna er búið að brenna og nú er verið að setja á þær glerjung.
Allir þurftu að fara í gúmíhanska því litirnir eru mikið eitur.
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Áhuginn er engan veginn þrotinn nú voru risaeð luegg og ungar
ofarlega í huga barnanna. Hjördís fljót að koma til móts við börnin
þar. Það var byrjað að saga trébút svo náð í eggjaskurn ofl. Hér er

svo afrakstur ferlisins.



19

Risaeðlur og Risaeðluhús sem urðu til í Lautinni.
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Mikael Andri fann Risaeðluhauskúpu í Fornagarði sem hann límdi saman.
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Ákváðum að fara í mælingar á fót Þórseðlunnar .
Strikuðum svo eftir okkar eigin fótum og klipptum út.
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Börnin komu með Risaeðlur að heiman .

Risaeðlunar voru flokkaðar og taldar eftir því hvað þær heita.
Grameðlunar voru:
Þórseðlurnar voru:
Og aðrar tegundir:



25



26

Hér er verið að leika sér með risaeðlunar og skoða tennurnar í þeim og sitt
hvað annað.

Áhugaverð risaeðla sem heitir Nashyrningseðla.

Fengum lánaða bók og ef maður setti p ennann sem fylgdi með á
ákveðna staði í bókinni þá sagði bókin okkur t.d. hvað risaeðlur

borða, hvað þær voru stórar og hvernig heyrðis t í þeim.
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Fengum lánaða mynd um risaeðlur á bókasafninu.
Buðum gulahóp að horfa á hana með okkur.

3. Stig

Vefur unnin með börnunum þar sem fram kom hvað þau lærðu um risaeðlur.

3.stig er síðasta stigið, á því fer fram mat og kynning á verkefninu.

Samskiptanám; börnin fá tækifæri til að gefa persónulegar upplýsingar um eigin könnun
viðfangsefnisins og valdir eru út ákveðnir þættir til kynningar.
Könnunarverkefninu líkur með því að við bjóðum foreldrum uppá sýningu þar sem börnin
fá tækifæri til að deila vitneskju sinni melð gestum, útskýra og segja frá hvað þau voru að
rannsaka og læra.
Mat: Markmið könnunaraðferðarinnar er greinilega að mennta börnin á þeirra forsendum,
efla víðsýni þeirra. Ásamt því að tengja öll námssvið leikskólans við rannsóknarverkefnið.
Þetta fannst mér allt takast mjög vel og það sem kom mér mest á óvart var hvað flæðið var
skemmtilegt, börnin náðu að gera þetta algjörlega að sínu og áhuginn alveg ótrúlegur eins og
sést á myndunum, það kom oft fyrir að ég bauð þeim að gera eitthvað frjálst, en alltaf kom
hjá þeim “gerum risaeðlur,,.
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