
 
Könnunarverkefnið 

 

Ég og fjölskylda mín 
 
 
 

 
 

 
Verkefnið var unnið af börnum fæddum 2007 frá  Hamri á 

haustönn 2010 
 
 

Unnið var með Könnunaraðferðinni (The Project Approach). 
Stuðst var við bókina 

Young Investigators 
The Project approach in the early years. 
Eftir: Judy Harris Helm og Lilian Katz 

 



 Könnunaraðferðin á Álfasteini vinna með þriggja ára börnum.  
 
Þriggja ára börnin byrja yfirleitt fyrsta könnunarverkefni sitt með því að rannsaka það sem stendur þeim 

næst „Ég og fjölskylda mín “, „ég og líkami minn“ eða „næsta nágrenni mitt“. Þar kemur kennarinn með 

tillögur. Hann leiðbeinir börnunum áfram með opnum spurningum og upplýsir þau um mögulegar 

aðgerðir og efni. Þegar það liggur fyrir hvað skuli rannsaka er athugað hvað börnin vita um viðfangefnið 

sem á að vinna með. Þekkingarvefur er unnin með börnunum með samtölum þar sem vitneskja þeirra 

um hvað þau vita í upphafi verkefnis. Því næst eru börnin spurð hvað þau vilja vita um það sem á að 

rannsaka og eru þau svör skráðar niður á blað. Út frá þeim upplýsingum verkefnið er unnið.   

Markmið könnunaraðferðarinnar er að efla víðsýni barnanna og mennta þau á þeirra forsendum. Ásamt 

því að tengja öll námsvið leikskólans við rannsóknar verkefnið. 

 

Hópstjórar  
 

        
                 Anna                  Albert                Erna               Hjördís            Jónína 

Undirbúningur kennarans felst í því að leita upplýsinga um hvernig hægt er að nálgast 

rannsóknarverkefnið í gegnum vettvangsferðir, bækur, netið, myndsköpun, tónlist eða þannig að það 

snerti alla námsþættina. 

Hugmyndir að bókum um  Fjölskylduna 
 
Afi og amma og stóra 
gulrófan 
Allir saman nú  
Allt um Tröll 
Amma önd og 
vinnumennirnir 
Ástarsaga úr fjöllunum 
Bakkabræður 
Barnadagur í Ólátagarði 
Blómin á þakinu  
Breytingar í Grísabæ 
Bréf til tígrisdýrsins 
Búkolla 
Börnin í Skarkalagötu 
Dimmalim 
Dynkur  
Emma og Pétur 
Engan asa, Einar Áskell! 

Ég vil líka eignast systkin 
Farðu nú að sofa! 
Fjölskyldur (litabók). 
Flýttu þér Einar Áskell 
Gott kvöld 
Grísirnir þrír 
Hlunkur 
Konungar háloftanna 
Kossinn sem hvarf 
Kuggur til sjávar og sveita 
Langafi drullumallar 
Lotta flytur að heiman 
Mánasteinar í vasanum 
Ne-hei! Einar Áskell 
Núna heitir hann bara Pétur 
Orðabusl 
Skilaboða skjóðan 
Sól skín á krakka 

Skúli skelfir  
Spóla systir 
Svei-attan Einar Áskell 
The Princess Knight 
Vor í Ólátagarði 
Þegar Brandur litli týndist  
Þegar óskar var æfur 
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Fjölskyldan 

Söngbók 
 

 
 
 

Stína 

 
 

Ég heiti Kristín Jósefína Páls og 
daglega kölluð Stína. 
Nú ætla ég að taka til máls  
og segja ykkur sögu mína. 
Pabbi er stórbóndi austur í sveit  
og mamma mín hún mikið veit. 
Ég á bræður þrjá litla anga smá 
og systur sem heitir Bína 
sjálf er ég kölluð Stína.  
Ég verð sautján ára þriðja maí 
og eflaust eitthvað fallegt fæ. 
Hann Bjössi er besti vinur minn  
hann Bjössi sem keyrir traktorinn  
hann er fær í flest og dansar best  
og svo er hann svo sætur í framan  
það er svo svaka gaman.  
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Sofa urtu börn 
á útskerum, 
veltur sjór yfir, 
og enginn þau svæfir.  

 

 Sofa kisu börn 
á kerhlemmum, 
murra og mala,  
og enginn þau svæfir.  

 

Sofa Grýlu börn 
á grjóthólum, 
urra og ýla, 
og enginn þau svæfir. 

Sofa bola börn 
á grjóthólum, 
urra og ýla, 
og engin þau svæfir. 

 

Sofa manna börn  
í mjúku rúmi, 
bía og kveða, 
og babbi þau svæfir. 

 

 

 

Mamma borgar 
 

Á kaupmanninn rétt við búðarborðið 
svo brosfögur horfði Stína: 

“Ég ætlaði bara að kaupa klæði 
í kjól á brúðuna mína.” 

“Og hvaða lit viltu, ljúfan,” sagði´ann 
“í kjól á brúðuna þína?” 

“Hvað, auðvitað rauðan, já ósköp rauðan” 
með ákafa svaraði Stína. 

Hann brosandi fór og klippti klæðið. 
“Hvað kostar það?” spurði Stína. 

“Einn koss” hann svaraði, “kostar klæðið 
í kjól á brúðuna þína.” 

Í búðinni glumdi við gleðihlátur, 
er glaðlega svaraði Stína: 

“Hún mamma kemur í bæinn bráðum 
og borgar skuldina mína.” 
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Ef væri ég söngvari syngi ég ljóð, 

:,: um sólina, vorið og land mitt og þjóð. :,: 
 

En mömmu ég gæfi mín ljúfustu ljóð, 
:,: hún leiðir mig verndar og er mér svo góð. :,: 

 
Ef kynni ég að sauma ég keypti mér lín, 
:,: og klæði ég gerði mér snotur og fín. :,: 

 
En mömmu úr silki ég saumaði margt, 
:,: úr silfri og gulli hið dýrasta skart. :,: 

 

 

 

 
Allir krakkar, allir krakkar 

eru í skessuleik. 
Má ég ekki mamma, 
með í leikinn þramma. 

Mig langar svo, mig langar svo 
að lyfta mér á kreik. 

 
Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara heim 
Heim til pabba og mömmu 

líka afa og ömmu. 
Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara heim. 
 

Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara út. 

Út með skóflu og fötu, 
en ekki út á götu. 

Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara út. 
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Ef að nú hjá pabba einn fimmeyring ég fengi, 
fjarskalega hrifin og glöð ég yrði þá. 

Ég klappa skildi pabba og kyssa vel og lengi, 
og kaupa síðan allt sem mig langar til að fá. 

 
Fyrst kaupi ég mér brúðu sem leggur aftur augun 

og armbandsúrið fína af fallegustu gerð. 
Og af því hvað hún mamma er orðin þreytt á taugum, 

þá ætla ég að kaupa bíl í hverja sendiferð. 
 

Hjólhest og járnbraut ég ætla að gefa Geira, 
gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn, 

svo kaupi ég mér döðlur og súkkulaði og fleira 
og síðan skal ég gefa pabba allan afganginn. 

 

Pabbi, pabbi minn, pabbi, segir hann Steini 

komdu, komdu inn, komdu, vinurinn eini. 

En þegar ég er orðinn stór, elti ég þig um bæinn 

er með þér úti í kirkju og kór og hvar sem þú ert á daginn. 

 

 

 

Pabbi mamma og börnin 

gengu út á völlinn 

gátu ekki fundið veginn. 

Þau gáðu hér, þau gáðu þar 

BÚMM, svo duttu þau í skurðinn! 
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Hátt upp á fjalli 

 

   
 

Hátt upp á fjalli þar búa þrjú tröll: 
Tröllapabbi, tröllamamma og litli Trolli tröll. 

BÖÖHH !! segir pabbi tröll. 
Bööhh!! segir mamma tröll, 
en hann litli Trolli tröll, 

hann segir bara: bööhhhhh!! (hvíslað). 
 

 

Tröllin eru stór 
Trölla pabbi er langur og mjór 
Trölla mamma með svuntu 

að baka truntu. 
Það er von á veislu í kvöld. 

 

 

Ulfgang bóndi 
 

 
 

Hann fór í veiðiferð í gær 
Hann Ulfgang bóndi 

Hann skildi húsið eftir autt, 
og okkur hér 

Við erum glöð á góðri stund 
og syngjum saman 

stemmuna sem hann Herluf kenndi mér 
Köttur, klukka, hreindýr, svín og endur 

fyrir löngu 
hóf u saman búskap hér og sjá........ 

Joro loro jo í hí 
joro loro jo a hú 

mjá mjá mjá mjá a ha ha 
joro loro jo í hí 
joro loro jo o hú 

mjá mjá mjá mjá mjá íh íh íh íh 
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Hreppsljórinn 
 

 
Hreppstjórinn snarpi hleypir á Jarpi. 

 

 
Frúin sat á Bleik, 

hún var svo spengileg og keik. 

    
 

Á eftir kom Rósa                    Síðast sá ég prest 
á honum Mósa.                        sitja haltan hest. 

 
 

 
 

En hann litli Sveinn 
söðul á ei neinn, 

í lágum vagni lestina rekur. 
En hann litli Sveinn 
söðul á ei neinn, 

lágum vagni lestina rekur 
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Stökur 

 
Afi minn og amma mín 

út á Bakka búa. 
Þau eru bæði sæt og fín 
þangað vil ég fljúga. 

 
 
 

 
 

Afi minn fór á honum Rauð 
eitthvað suður á bæi 

að sækja bæði sykur og 
brauð sitt af hvoru tæi. 

 

 
Sigga litla systir mín 

situr úti í götu, 
er að mjólka ána sín 

í ofurlitla fötu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tunglið, tunglið, taktu mig 
og berðu mig upp til skýja, 
þar situr hún móðir mín 
og kembir ull nýja. 

 

 
 
 

Við hann afa vertu góð, 
virtu þína ömmu. 
Kysstu hann pabba  

kindin rjóð 
klappaðu henni mömmu. 

 

 

 

Kristín litla, komdu hér 
með kalda fingur þína. 
Ég skal bráðum bjóða þér 
báða lófa mína. 

 

 

Afi minn og amma mín fóru 
út að hjóla. 

Afi datt í drullupoll og 
amman fór að spóla 

 
 
 
 

 

 
Allir krakkar, allir krakkar 

eru að fara heim. 
Heim til pabba og mömmu  

líka afa og ömmu  
Allir krakkar, allir krakkar 

eru að far 
 



 10 

 
 

Amma mín er mamma hennar mömmu 
Hún mamma er það besta sem ég á. 
Gaman væri að gleðja hana ömmu 
og gleðibros í augum hennar sjá. 

 

 
Sunnudagur til sigurs 
mánudagur til mæðu 
þriðjudagur til þrautar 
miðvikudagur til moldar 
fimmtudagur til frama 
föstudagur til fjár 

laugardagur til lukku 
 

Gæsamamma gekk af stað 
með gæsabörnin smáu 
út á tún hún ætlaði 
að eta grösin lágu. 

þá kom krummi: krunk, krunk, krunk, 
krá 

kolsvartur í framan, 
eta vildi unga smá, 
ekki var það gaman. 

 
Gæsin hvæsti: farðu frá, 
þú færð ei unga mína. 

og vængjum undir vafði smá 
vesalinga sína. 

En krummi krunkar: Kelli mín 
ég kroppa þig í stélið, 

og síðan bít ég börnin þín 
og brýt þau öll í mélið. 

 
Þennan býsna ljóta leik 
Lobba sá og undur 

var hún fljót að koma á kreik 
með kjaftinn glenntan sundur. 
Svarta krumma óð hún að 
og ætlar hann að bíta, 

þá fljótur krummi flaug af stað 
því fjarska reið var ,,títa,,. 

 
Þá var gæsamamma glöð 
og góð við sína krakka, 

sagði: við skulum hó, hæ, hröð 
henni Lobbu þakka. 

Þú hefur  tíka lið  með léð; 
þó lítil sé það borgun, 

skaltu éta okkur með okkar graut á morgun
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Ferli aðferðarinnar er í þremur stigum: 

1. stigi  

Á stigi 1. er athugað hvað börnin vita um efnið sem á að vinna með. Vefur er unninn með 

börnunum með samtölum þar sem vitneskja þeirra og spurningar koma fram. Þær 

upplýsingar verða síðan kveikjan að viðfangsefninu.  

 

Vefur var gerður með börnunum 24. ágúst 2010 þar sem fram kom hvaða 
hugmyndir þau höfðu um fjölskylduna. 
 

 

Nanna Katrín: mamma, Nanna, Guðrún Emilía, pabbi. 

Erling Elí: 3 fingur. 

Gabríel Oddur: pabbi, mamma, amma, Emma Rós. 

Guðmundur Helgi: pabbi, mamma, Sandra. 

María: mamma, pabbi, María 

Tristan Þór: Alma. 

Hildur Hólmfríður: mold, 7 fingur. 

Dominic Daði: Mamma, Christofer, Bergur, Patrik, Biggi. 

Ellen María: pabbi, ég, Carmen Ósk, Pia, Andrea. 

Guðbjörg Helga: mamma, ég, pabbi, Palli, amma, Guðni. 
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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 eigum við af. bókum, söngtextum, myndum, liti pappír 

o.fl. Vettvangsferðir, úrvinnsla með umræðum teikningu, líkönum eða heimsóknir sérfræðinga. 

 

 

25. ágúst 2010 sátum við úti í garði og fengum okkur ávexti þegar Tristan Þór tók eftir að 

svartur kall var að elta hann. Myndaðist mikil umræða um hvort þetta væri kall eða ekki. 

Hópstjórinn reyndi að fremsta megni að útskýra að þetta væri þeirra eigin skuggi sem 

myndaðist vegna þess sólargeislarnir gætu ekki skinið í gegnum líkama þeirra. Síðan las 

hann ljóðið um Ég á lítinn skrýtinn skugga.  

Ég á lítinn skrýtinn skugga, 
skömmin er svo líkur mér, 

hleypur með mér úti’ og inni, 
alla króka sem ég fer. 

Allan daginn lappaléttur 
leikur hann sér kringum mig. 
Eins og ég hann er á kvöldin, 

uppgefinn og hvílir sig. 
Það er skrýtið, ha ha ha ha, 

hvað hann getur stækkað skjótt, 
ekkert svipað öðrum börnum, 
enginn krakki vex svo fljótt. 
Stundum eins og hugur hraður 
hann í tröll sér getur breytt. 

Stundum dregst hann saman, saman 
svo hann verður ekki neitt. 
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Oft hefur komið upp umræða um skuggann, sólargeislana og hvort hann er þau eða 

maðurinn sem umræðan byrjaði á. 
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7. sept. 2010 teiknuðu börnin bangsann sinn vegna umræðu sem kom við mataborðið að 

bangsar væru í fjölskyldunni.   
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9. sept. 2010 var mikil mömmu og pabba leikur í Lautinni. 
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14. sept. 2010 vettvangsferð með Alberti. Athugað var hvaða leið er best að fara á 

götukorti Google, það var rætt um hvert væri best að fara fyrst og hvað næst svo koll af 

kolli.  
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15. sept. 2010 voru teiknaðar fjölskyldumyndir. 

    

   

     

16. sept. 2010. Var rætt um fjölskyldur ásamt því að lesa og skoða Fjölskyldubókina. 
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22. sept. 2010 Var saga um Einar Áskel lesin. Að lestri og umræðum 

loknum var ákveðið fara í Einar Áskels leik í búningunum.  Einar Áskell 

breytist fljótleg í kúreka sem margar hetjur þurftu að bjarga. 
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 er bók með marga umræðu möguleika um lífið, okkur sjálf og 

                            fjölskylduna. 

 



 22 

23. sept. 2010 hófst kubbastarfið á heilsast og  kynna sig einnig var rætt um hvað þau 

ætluðu að byggja í kubbastarfinu.  
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20. okt. 2010 voru teiknaðar myndir af fjölskyldunni og farið í fjölskylduleik sem hófst á 

miklum samningaviðræðum um hver á að vera hvaða persóna í leiknum.  
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1. nóv. 2010 voru leiruð dýr sem líka eru í fjölskyldu ! 

  

  

 

Í bókinni Það er leikur að lesa eru margar fjölskyldumyndir af athöfnum sem fjölskyldan 

gerir í sameiningu t.d. með afa og ömmu. 

  



 27 

4. nóv. 2010 hófst kubbastarfið í Laut á því að allir settust niður til umræðu um hvaða 

leik krakkarnir ætluðu að leika sér í og hvað þau ætluðu að byggja. Flestir ætluðu að 

byggja sér hús til að búa í. 

   

Fyrsta húsið var ekki fullgert þegar það breyttist í trommuhús. Trommu smíðin breiddist 

út og allir byggðu trommur. Þau óskuðu eftir að fá frumskógardiskinn sem við höfum 

notað þegar við förum í frumskógarleik en á honum er mikil trommusláttur.    
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Að loknum trommuslætti byggðum við hús úr tjaldi. 
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Að lokum var slakað á við þægilegan vatnsnið.  

   

 

 

10. nóv. 2010 litaði Tristan fjölskyldu regnboga sem vakti mikinn áhuga hjá nokkrum af 

börnunum sem lituðu líka fjölskyldu regnboga. 
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16. nóv. 2010 Lásum við bókina um Jakob og Jóakim sem eru 

fjölskylda sem býr saman í húsi á Blómvallagötu. Við fjölluðum 

um fjölskyldur barnanna og hvar þær ættu heima. Mikil og 

skemmtileg umræða skapaðist um hvað væri fjölskylda hverjir 

tilheyrðu þeim eins og t.d. ömmur, afar, dýr, frænkur og vinir. Að 

lokinni umræðunni og lestrinum byggðum við hús til að leika í.   
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30. nóv. 2010 Unnið markvisst eftir stærðarhlutföllum og hárprýði á 

fjölskyldumeðlimum. 
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21. des. 2010 Pabbinn og mamman. 

  

11. janúar. 2011 
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13. jan. 2011 lokavefur unninn með börnunum þar sem fram kom hvað þau 

lærðu um fjölskylduna. 

 
 

Hildur Hólmfríður: pabbi mín og mamma mín og bróðir mín. 

Guðmundur Helgi: mamma og pabbi og Stína, lítið barn Lísa. 

Gabríel Oddur: pabbi, mamma, systir mín Emma Rós. 

María: pabbi, mamma og litla barnið mitt. 

Tristan Þór: systir mín heitir Alma og mamma og pabbi. Ég gleymdi kisunni minni. 

Dominic Daði: Christofer, Bergur, mamma, Jói. Ég á líka hest alveg svona. 

Ellen María: pabbi minn, svo er mamma mín, Helga Rós og Edda Sóley svo ég Ellan María. 

Nanna Katrín: mamma, pabbi, bróðir minn Helgi, Guðrún Emilía er 5 ára. Ég á líka hest. 

Erling Elí: Katrín Tara, Petra Rut, mamma mín, pabbi.1 fugl. Heii Anna ég á Rökkva sem er 

                         hundur. 

Guðbjörg Helga:  

 

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. 
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Með Könnunaraðferðinni  
komum við inn á öll námsvið leikskólans. 

 
Hreyfing: Holukubbarnir, einingakubbar, útivera, vettvangs- og gönguferðir. 

Málrækt: Fundir, þulur, bókalestur, frásagnir af rannsókninni og 

                kubbavinnunni. 

Myndsköpun: Teikningar, þrívíddarverk, kubba- og myndlistaverk. 

Tónlist: Hlusta á tónlist og syngja. 

Náttúra og umhverfi: Útivera, vettvangs- og gönguferðir. 

Menning og samfélag: Ferilsýningin og vettvangsferðir. 

Lífsleikni: Samvinna, virðing og tillitsemi. 

Kubbaleikur: Hugmyndaflæði barnanna úr rannsóknum og vettvangsferðum. 

 

 


