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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 

Emilia1 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 upp úr 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 aðstoð 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 þeirra 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, litir, pappír o.fl. Vettvangsferðir, úrvinnsla með umræðum teikningum, 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
 Hugmyndafræði Reggio Emilia stefnunar er hægt að lesa um í bókinni Börn hafa hundrað mál sem Kjarvalsstaðir í Reykjavík gáfu 

út 1988 í tengslum við sýningu á myndlistarverkum ítalskra barna frá skólum Reggio Emilia. Einnig er til hafsjór efnis á netinu.  



 

 

 

Með könnunaraðferðinni komum við inn á öll námssvið 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 

Það fyrsta sem við gerðum var að setjast niður til að finna okkur viðfangsefni fyrir 

könnunarverkefnið. Upp komu 11 hugmyndir og þá beið okkar það verk að fækka þeim niður í 

aðeins eina og var það nú alls ekki auðvelt. 

 

 

En að lokum komumst við þó að niðurstöðu og fyrir valinu varð viðfangsefnið  

HAFNARFJÖRÐUR: BÆRINN MINN ☺  



 

Þegar búið var að velja viðfangsefni könnunarverkefnisins þá settumst við niður og sögðum hvort 

öðru það sem við vissum um Hafnarfjörð : bæinn okkar  

 

 

Alorian: Það er fullt af fjöllum í Hafnarfirði 

Arnheiður Gyða: Það er hægt að taka strætó í Hafnarfirði 

Bryndís Björk: Margir búa í Hafnarfirði, það eru margar búðir þar eins og nýja ísbúðin. 

Hafnarfjörður er á íslandi, haukahúsið er í hafnarfirði og líka margar sundlaugar 

Dröfn: Það eru margir skemmtilegir staðir í Hafnarfirði, það er ísbúð í Hafnarfirði 

Emilía Guðbjörg: Það eru hvalir í Hafnarfirði. Það er líka dýragarður og kanínur búa þar. Það er 

líka fjara hérna og svo er Álfasteinn í Hafnarfirði 

Elísa Kristín: Það eiga margir heima hér, ég á heima í Hafnarfirði og líka hafmeyjur 

Ethel María: Það eiga margir heima í Hafnarfirði. Við getum líka farið að gefa fuglunum brauð. 

Maður getur farið í sund 

Emil Örn: Það eru margir bílar í Hafnarfirði , svo er líka Sívertsen húsið þar , gamlasta  húsið í 

bænum 

Friðrik Máni: Það er bílagata í Hafnarfirði og margir bílar keyra á henni  

Helgi: Það er sjór í Hafnarfirði 

Kolfinna: Maður rambar í Hafnarfirði 

Oskar: Í Hafnarfirði getum við leikið okkur og hjólað, þar er líka ballett 

Sara Sif: Leikskólinn okkar er í Hafnarfirði 

Sólveig Björk: Ekkert, ég á heima við hliðina á skólanum í Hafnarfirði 

Ævar Örn: Maður getur leikið sér í Hafnarfirði, rólað, rennt sér, rambað. Maður getur líka farið í 

sund 

 

 

 

 



Við spiluðum spil sem heitir Hafnarfjörður: bærinn minn og einnig púsluðum við púsl af Hafnarfirði 

 

 

 

 

Bókasafnið  

Við fórum á bókasafnið þar sem vel var tekið á móti okkur og kynntumst við öllu því sem hægt er 

að gera á bókasafninu . Þar er meðal annars hægt að leiga dvd myndir, hljóðbækur, taka bækur 

og fara á sögustund ☺  

 



 

Við tókum svo í lok heimsóknarinnar nokkrar bækur um Hafnarfjörð svo við gætum lært meira um 

bæinn okkar  

Húsið mitt og heimilisfang  

Við vorum að læra heimilisföngin okkar utan af og ákváðum við svo að teikna myndir af húsunum 

okkar ☺ 

  

  

Þetta voru hinar glæsilegustu myndir og það að teikna mynd af húsunum okkar og skrifa 

heimilisfangið á hana , hjálpar okkur að muna hvar við eigum heima í Hafnarfirði bænum okkar ☺  

 



Byggðasafnið  

Í Hafnarfirði er byggðasafn sem við heimsóttum. Við lærðum meðal annars að húsið sem 

byggðasafnið er í var einu sinni stærsta húsið í Hafnarfirði og þar var einu sinni slökkviliðsstöð. 

Safnvörðurinn kenndi okkur svo að þegar hann talar þá eigum við að hafa þögn og hlusta á það 

sem hann er að segja.  

  

  

  



  

 

Þegar við komum heim af byggðasafninu þá settumst við niður og ákváðum að teikna myndir af 

því sem við sáum.  

 



  

  

Fjörukráin  

 

Í Hafnarfirði er hús sem er kallað fjörukráin við fórum í heimsókn þangað og fengum að fræðast 

svolítið um víkinga og lífið  hjá þeim í gamla daga. Partur af húsinu sem fjörukráin er í er meira en 

hundrað ára ! það er mjög gamalt og fannst okkur svolítið erfitt að skilja það að húsið væri meira 

að segja eldra en amma og afi ☺  



 

Í þessa járnlykkju festu menn bátana sína í gamla daga, þegar það var enn sjór þar sem 

víkingahótelið er í dag. Núna er búið að setja mold og steina og sand og búa til land þar sem áður 

var sjór.  

  

  

 

 

 



Fjöruferð 

Þegar maður er að læra um bæinn sem maður þekkir , verður maður líka að læra að þekkja sitt 

nánasta umhverfi og nálægt leikskólanum er fjara sem er gaman að fara í og þangað lögðum við 

leið okkar einn daginn.  

  

  

  

Við sáum margt og veltum mörgu fyrir okkur, við smökkkuðum sjó og komumst að því að hann er 

saltur. Við ákváðum að komast að því afhverju sjórinn væri saltur þegar við kæmum aftur á 

leikskólann. 

Afhverju er sjórinn saltur ?  

Við komumst að því að vatn er alltaf í hringrás , fyrst kemur annað hvort rigning eða snjór sem 

fellur á jörðina og tekur í sig efnin úr jörðinni svo berst regnið aftur í sjóinn og er þá búið að taka  

með sér þessi efni sem gera sjóinn saltann. Svo gufar meiri sjór upp og hringrásin hefst aftur.  



 

Hérna erum við að labba burtu frá staðnum þar sem við smökkuðum sjóinn.  

Í fjöruferðinni var líka svolítið annað sem við fundum í fjörunni og töluvert mikið af en það eru 

golfkúlur, en það er æfingasvæði beint við hliðina á fjörunni , við týndum þónokkuð  magn af kúlum 

saman og auðvitað skiluðum við þeim upp að æfingasvæðinu aftur ☺  

 

Lautarferð í Hellisgerði  

Einn daginn ákváðum við að skella okkur í lautarferð í hellisgerði, við klæddum okkur vel og tókum 

með okkur nesti og vorum við í hellisgerði einn eftirmiðdag ☺  

Við skemmtum okkur  mjög vel og við einbeittum okkur meðal annars að  því hvort að við gætum 

séð álfa, en það búa álfar í hellisgerði. Sumir voru svo heppnir að sjá álfa en aðrir ekki, en maður 

verður að vera mjög þolinmóður til þess að geta séð álfa og maður má víst ekki vera  með of mikil 

læti svo maður hræði þá ekki í burtu.  

  



  

  

 

Þegar við komum heim aftur þá fórum við í smá verkefnavinnu og ræddum við um að sem við 

sáum í hellisgerði og svo enduðum við á því að teikna myndir af því sem við sáum.  

  



  

Eftir ferðina í hellisgerði tókum við okkur til og lásum bókina Álfasteinninn, en hún fjallar um börn 

sem búa í sveit og búa í nábýli við stóran stein sem er kallaður álfasteinninn, en þar búa álfar sem 

eru vinir barnanna og reyndar allrar fjölskyldunnar á bænum. Í bókinni segir frá því hvernig álfarnir 

hjálpa mönnunum ☺ okkur finnst svolítið skemmtilegt að bókin heiti það sama og leikskólinn okkar 

☺ eða svona næst um því. Við tókum tvö hádegi í að lesa bókina fyrra skiptið vorum við bara inni í 

kósý en í seinna skiptið vorum við svo heppin með veður að við fórum með dýnur út á pall og 

lágum þar í sólbaði og hlustuðum með athygli á söguna og fengum góða hvíld í leiðinni.  

  

  

Hamarinn  

Við fórum í skoðunarferð um Hamarinn en við vorum búin að heyra að þar byggju álfar og einnig 

að þar væri álfakirkja. Við löbbuðum allan hamarinn og klifruðum og leituðum út um allt. Flestir sáu 

álfa eða heyrðu í þeim, en við fundum ekki álfakirkjuna. Á Hamrinum er líka rosalega flott útsýni og 

sér maður nánast út um allan Hafnarfjörð þaðan.  



  

  

  

Svo gerðist það ótrúlega ☺ við fundum álfaspor ! 

   



 

Hamarinn í allri sinni dýrð, rosalega eigum við fallegan bæ. 

Síðan ákváðum við að þar sem það væri svo gott veður að við myndum bara labba alla leiðina 

aftur á Álfastein og skoða bæinn okkar svolítið í leiðinni.  

Skoðunarferð um Hafnarfjörð 

Laggt var upp í skoðunarferð um Hafnarfjörð til þess að fá hugmyndir að því hvað við  gætum 

byggt úr einingakubbunum. Hvert barn fékk möppu, blað og blýant og valdi sér síðan byggingu 

sem því fannst áhugavert til þess að teikna.  

 

 



 

 

 

 

Þegar  heim var komið var byrjað að byggja og þetta var útkoman heilt bæjarfélag ☺  

  



 

 

Þegar við fórum í fjöruferðina þá tókum við stóra steina með okkur. Svo seinna þegar við höfðum 

tíma til þá tókum við okkur til og máluðum steinana fallega og úr urðu þessi flottu listaverk.  

  

 

 



Hvað vitum við um Hafnarfjörð ?  

Í upphafi verkefnisins þá spurðum við börnin að því hvað þau vissu um Hafnarfjörð, við lok 

verkefnisins spurðum við þau aftur og þá kom nú í ljós að þau höfðu lært heilmikið um bæinn 

okkar á meðan könnunarverkefninu stóð. 

Alorian: Það gerast ævintýri í hafnarfirði. Í víkingahúsinu eru víkingaskildir og stór ísbjörn.  

 

Arnheiður Gyða:  Ég fór á byggðasafnið og þarf voru menn á bát sem veiða fisk. Þeir voru í 

regnbúning af því að það var rok og rigning út á sjó. Þeir voru í vettlingum með tveimur stórum 

þumalputtum til að hita hendurnar. Það voru til dótalestir í gamla daga og stóri dótabílar sem við 

sáum á byggðasafninu. 

 

Bryndís Björk: Við eigum heima í Hafnarfirði. Það búa álfa hér til dæmis í Hellisgerði. Það eru 

hellar í klettunum þar. Á Byggðasafninu í Hafnarfirði eru ýmsir gamlir hlutir. Það eru stundum 

skrúðgöngur í Hafnarfirði. 

 

Dröfn: Hjá Víkingahótelinu er hægt að gefa risastórum fiskum að borða. Mamma mín vinnu í 

actavis og býr til meðul, actavis er í Hafnarfirði.  

 

Emilía Guðbjörg: Það er skógur í Hafnarfirði og þar eru kanínur. Það er gamall kafarabúningur á 

byggðasafninu.  

 

Elísa Kristín: Það voru víkingar í Hafnarfirði í gamla daga, ég sá víkingaskjöld og ýmsa gamla 

hluti í víkingahúsinu.  

 

Emil Örn: Á byggðasafninu sá ég hvernig þorpið var í gamla daga. Við sáu ísbjörn í 

víkingahúsinu. Við sáum dót á byggðasafninu og það voru líka til dótabíla í gamla daga.  

 

Friðrik Máni: Það kemur oft þyrla í Hafnarfjörð, það er hægt að tjalda í Hafnarfirði.  

 

Helgi: Í gamla daga í Hafnarfirði  þurrkuðu þeir fisk á steinum á jörðinni, fiskurinn þornaði í sólinni. 

Það var líka látið prik gegnum fiskinn og hann látinn hanga. Víkingar voru með tréspjöld til að 

berjast við aðra vonda víkinga.  

 

Kolfinna: Ég sá gamla skó á byggðasafninu sem voru orðnir harðir, þeir voru notaðir í gamla 

daga. Ég sá líka gamla kistu úr tré hún var orðin svört. Víkingahúsið er í Hafnarfirði, það eru stórir 

gullfiskar í tjörn hjá Víkingahótelinu.  



 

Oskar : Það er álver í hafnarfirði þar búa álfar. Það er hægt að horfa á leikrit í Hafnarfirði. Fólk 

sem býr í hafnarfirði er að vinna í skólum, leikskólum, búðum o.fl. 

 

Sara Sif: Á byggðasafninu er hægt að sjá gamlan kafarabúning, hann var notaður til að ná í 

eitthvað í sjónum.  

 

Ævar Örn: Í víkingahúsinu sem er í Hafnarfirði er hægt að sjá ísbjörn og ýmsa hluti. 

 

Sýningin 27. apríl  

    

    

     



     

     

     

       



     

    

   


