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Inngangur 
Dalskóli er einn yngsti skóli Reykjavíkurborgar stofnaður haustið 2010. Hann stendur við Úlfarsbraut í 

nýju hverfi Úlfarsárdals og á bökkum Úlfarsár. 

Í skólanum starfa saman hvern dag börn á leik- og grunnskólaaldri frá tveggja ára til ellefu ára. 

Skólinn sinnir einnig frístundastarfi samofið skóladeginum. Veturinn 2012-2013 starfa í skólanum 160 

börn  og 40 starfsmenn. 

Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir þriðju smiðju starfsársins ÓRAVÍDDIR HIMINGEIMSINS. 

Tilgangur þessarar skýrslu er að draga saman það starf sem fór fram á sex vikna tímabili í janúar og 

febrúar 2013 bæði til miðlunar og sjálfsmyndarsköpunar. 
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Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hug-

myndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem 

reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla) 

Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að 

kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs 

okkar byggi á smiðjum. 

Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum 

markmið aðalnámskrár leik og grunnskóla til grundvallar. 

Við kennum samfélagsgreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar. Þegar við 

vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna með aðra 

námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í skólanum. 

Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með börnum 

sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund meðal 

starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn. 

Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og 

starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira 

rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi. 

Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til 

grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla) 

Í smiðjuvinnu gefst möguleiki á að nýta vinnu- og kennsluaðferðir listamanna og listgreinakennara til 

þess að ná bæði námslegum og félagslegum markmiðum ásamt gleðiríku vinnulagi þvert á 

námsgreinar. 

Í Dalskóla er lögð áhersla á lýðræði og virkni nemenda. Þetta er gert með því að nýta 

samræðuformið, samvinnuaðferðir og skapandi kennsluaðferðir. Nemendur í Dalskóla koma 

reglulega fram á sviði og sýna þar afrakstur vinnu sinnar með ýmsum aðferðum  .. áhersla er lögð á 

að virkja nemendur til skapandi listrænnar vinnu. (Starfsáætlun Dalskóla) 

 

Smiðjumarkmið Dalskóla eru 

 að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi. 

 að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi 

smiðjunnar. 

 að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og 

verði okkur öllum til sóma og framdráttar.  

 

Veturinn 2012-2013 eru fimm smiðjur. Hverri smiðju lýkur með uppgjöri og mati,  ýmist 

með sýningum, útgáfu efnis eða ferlimöppum. 
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Þegar við komum til starfa eftir áramótin, hófst vinna ársins á góðum og gjöfulum starfsdegi. Strax í 

ágúst hafði verið ákveðið að smiðjan eftir áramót yrði vísindasmiðja. Á haustinu höfðu smiðjurnar 

Stórir og litlir heimar (útikennslusmiðja) og Læsi í Dalnum (læsissmiðja) verið vel lukkaðar og 

kennarar, foreldrar og börn margs vísari 

Síðastliðinn vetur hafði jafnframt farið fram náttúru- og efnafræðismiðja svo nú var sjónum beint að 

himingeimnum. 

Leik- og grunnskólakennarar greindu aðalnámskrár og tóku til þau námsmarkmið sem féllu undir 

yfirheitið. Auk þess var strax ákveðið að smiðjulok nemenda á grunnskólaaldri yrði að hluta til með 

þeim hætti að foreldrar kæmu til kennslu og færu í hlutverk nemenda. Smiðjulok barna á 

leikskólaaldri yrðu með sýningu þar sem foreldrar fengju leiðsögn barna sinna um sýninguna auk þess 

sem foreldrar áttu að leysa nokkur verkefni með börnum sínum. 

Næst var hugað að kveikjum, námsnálgunum og kennsluaðferðum. Ákveðið hvaða gestum skyldi 

heim bjóða (en í Dalskóla er lögð áhersla á samtalið við samfélagið) og hvert af bæ nemendur þyrftu 

að fara til þess að fá dýpri upplifun. 

Yfirmarkmið smiðjunnar eru að hvert barn 

 læri um óravíddir himingeimsins með því að taka þátt í skapandi vinnu með skólasystkinum 

 þjálfist í að miðla þekkingu sinni um himingeiminn til skólasystkina, kennara og/eða foreldra 

 gangi út úr smiðjunni með löngun til þess að vita meira um óravíddir himingeimsins 

 sjái og upplifi að hugmyndir þess um framsetningu verði að veruleika 

 nýti hæfni sína og þekkingu á óravíddum himingeimsins til þess að taka þátt í samræðum og 

rökræðum miðað við aldur og þroska 

 

Allir starfsmenn Dalskóla koma að smiðjuverkefnum með einum eða öðrum hætti og allir nemendur 

taka þátt alveg frá tveggja ára aldri. 

Geta ber þess að allir nemendur í 4. 5. og 6. bekk hafa verið í Biophiliu smiðju Bjarkar og hafa  unnið 

tónverk og tilraunir í þeim anda. 

Okkur er það mikilvægt í öllum smiðjum að vinna með virðingu og vináttu, samvinnu og lýðræði. Það 

er mikils um vert að skólablærinn einkennist af samkennd og að börnin hafi traust umhverfisins til 

þess að vaxa og dafna á eigin forsendum. 

Okkur í Dalskóla er það mikilvægt að skilja eftir tilfinningu fyrir dásemdum ævintýrsins og 

uppgötvana. Nám í gegn um fjölbreyttar leitandi og skapandi aðferðir gerir nemendur næmari á 

gleðina sem felst í því að geta meira í dag en í gær á öllum sviðum. 

 

 

Tímarammi og hópaskiptingar 
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Smiðjuvinna í Dalskóla fer fram á fimmtudögum og föstudögum frá klukkan 10:00-12:00 

Nemendum var skipt á eftirfarndi hátt: 

1. hópur – 2ja og 3ja ára (fædd seinni hluta árs) 

2. hópur – 3ja (fædd fyrri hluta árs) og 4ra ára 

3. hópur – 5, 6 og 7 ára börn 

4. hópur – 8 og 9 ára börn (3. og 4. bekkur) 

5. hópur – 10 og 11 ára börn  (5. og 6. bekkur) 

Hverjum þessara hópa var svo skipt í smærri hópa og unnu 1.- 3. hópur í hringekjum en 4. og 5 hópur 

unnu markmiðabundið með dýpri verkefni. 

Starfsmenn skiptust þannig: 

1. hópur  - tilsvarandi kennarar ásamt frístundaleiðbeinanda 

2. hópur – tilsvarandi kennarar ásamt sérkennara 

3. hópur – tilsvarandi kennarar ásamt tónlistarkennara og einum frístundaráðgjafa  

4. hópur –einn kennari af eldra stigi og tilsvarandi kennarar ásamt frístundaráðgjafa 

5. hópur – einn kennari af yngra stigi og tilsvarandi kennarar ásamt frístundaráðgjafa og 

listgreinakennara 
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Markmið aðalnámskrár grunn- og leikskóla 
Í aðalnámskrá grunn- og leikskóla er lögð áhersla á hugtakið HÆFNI en það felur í sér þekkingu, leikni 

og siðferðileg viðhorf, en hæfni tekur mið af aldri og þroska barna og markmiðum menntunar hverju 

sinni. 

Vinna með yngri börn fer mikið fram með leik og gildi leiksins er ótvírætt. Þegar nám- og hæfniviðmið 

eru sett með yngsta aldurshópinn í huga er tekið mið af grunnþáttum menntunar, námssviðum 

leikskóla og leiðarljósum leikskóla. Eitt af námssviðum leikskóla er vísindi. Í námskrá um leikskóla 

kemur fram að börn eigi að fá tækifæri til þess að velta vöngum yfir: 

 Hringrásum og fyrirbærum í náttúrunni 

 Margvíslegum auðlindum náttúrunnar 

 Upplýsingamiðlum, framsetningu og gildi upplýsinga 

 Stærðfræðilgum viðfangsefnum 

 Eðli ýmissa krafta 

 Rými, fjarlægðum og áttum 

 

Í námskrám menntamálaráðuneytisins um grunnskóla frá 2013 um náttúrugreinar kemur fram að 

HÆFNI í náttúrugreinum felist í þekkingu og leikni, viðhorfum til náttúrunnar, tækni, samfélags og 

umhverfis. Einnig er lögð áhersla á að nemendum sé gert kleift að  greina eigin stöðu og hæfni, efla 

eigið læsi, siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt. 

Nám í náttúrugreinum og vísindum á að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og nemendur 

þurfa að geta tekið þátt í mótun umhverfis síns með ýmsum leiðum. 

Markmið námskrár sem tengjast vísindasmiðju Dalskóla eru  að nemendur geti: 

 í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum 

 notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum, 

  gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist 
á samspilinu við hana 

 sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni 

 tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og kynningu á niðurstöðum 

 aflað sér upplýsinga er varða náttúruna 
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Smiðjumarkmið 
 

Hópur 1:   2ja ára og 3ja ára (fædd seinni hluta árs) 

Markmið smiðjunnar eru að börnin 

 læri um hringrásir – sólarrhringinn, árið og afmælin, árstíðirnar 

 fái að upplifa fjölbreyttar nálganir í gegn um leik og margbrotinn efnivið 

 geri sjónauka og lýsi því sem fyrir augu ber 

 búi til stjörnur og tungl og vinni með ljós og skugga og norðurljósin 

Hópur 2 : 3ja og 4ra ára 

Markmið smiðjunnar eru að börnin 

 læri um pláneturnar og kunni að nefna þær allar 

 læri um mikilvægi sólarinnar í sólkerfinu 

 fái að hitta stjörnufræðing og spyrja hann spjörunum úr 

 vinni á listrænan hátt með framsetningu á þekkingu sinni 

 búi til geimflaugar og fljúgi á vit ævintýranna 

 geri sjónauka og lýsi því sem fyrir augu ber 

 vinni hlutbundið með sól- og tunglmyrkva 

Hópur 3:  5, 6 og 7 ára 

Markmið smiðjunnar eru að börnin 

 þekki sólina og mikilvægi hennar fyrir líf á jörðinnni 

 geti lýst áhrifum sólarljóss á umhverfi sitt 

 þekki að jörðina hefur jarðskorppu, möttul, kjarna og lofthjúp 

 þekki að jörðin er hluti af stóru sólkerfi 

 Þekki að sólin hafi áhrif á jörðina og að tunglið hafi það einnig 

 læri um sólkerfið og óravíddir himingeimsins og þekki muninn á sól og reikistjörnum 

 heyri um geimferðir og geimfara og vinni hlutbundið út frá þekkingu sinni 

 

Hópur 4: 8 og 9 ára 

Markmið smiðjunnar eru að börnin  

 þekki að það tekur langan tíma fyrir sólarljósið að berast til jarðarinnar og að sá tími er 

mældur í ljósárum 

 búi í samvinnu til líkan af sólkerfinu 

 þekki að tunglið orsakar sjávarföll 

 þekki að jörðin er byggð upp af jarðskorpu, möttul, kjarna, lofthjúp og hafi 

 þekki muninn á sól og reikistjörnum 

 geri athuganir á útliti tunglsins í einn tunglmánuð 

 ræði um lífsskilyrði á öðrum plánetum og tunglinu 

 ræði um geimferðir 

 þekki þjóðsögurnar á bak við stjörnumerkin 
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Hópur 5: 10 og 11 ára 

Markmið smiðjunnar eru að börnin 

 þekki vorjafndægur og haustjafndægur og hvað er sérstakt við þau 

 þekki hvað hefur áhrif á möndulhalla jarðar 

 þekki sólmyrkva og geti gert líkan sem sýni það 

 þekki uppröðun reikistjarnanna og geti lýst helstu einkennum þeirra 

 þekki fylgitungl reikistjarnanna 

 beri saman sólarhring og ár mismunandi reikistjarna 

 þekki mun á reikistjörnu og fastastjörnu 

 þekki og vinni með fjarlægðir í sólkerfinu 

 sýni hæfni í að miðla þekkingu sinni með kvikmyndum, skjásýningum og kennslu 

 útbúi leikefni og spil sem varpar ljósi á þekkingu þeirra í námsefninu 

 

Námsefnið sem notað var kom úr ýmsum áttum, hér er upptalning á nokkrum þeirra: 

Auðvitað bækurnar 1 og 2 

Stellarium í iphone eða google sky map í Android 

Undur sólkerfisins  Wonders of the Solar System á Rúv 

Bjargir frá Biophiliu –kassa SFS 

Norðurljós: http://www.stjornufraedi.is/ 

Skráningarblað- tunglið http://blog.jannahsteps.com/wp-content/uploads/2011/07/moon-phases4.png  

möndulhalli á frönsku en flott mynd http://www.youtube.com/watch?v=V2TxvZaaosQ+ 

sólgos frá Nasa í HD gæðum ótrúlega flott http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GrnGi-q6iWc  

Héðan til eilífðar – 30mín myndband eftir Ara Trausti http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=e68bb211-ed7a-4007-ba6e-

ffb17f4d818d#videofile  

Náttúran í nýju ljósi – Pláneturnar 35 mín myndband http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4cf2e15d-ad35-4036-a706-
9649b1528736  

Fæðing og dauði stjarna hl. 1 – 15 mín myndband http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=3097b928-4b3a-4a4d-ba3a-

171677034557  

Fæðing og dauði stjarna hl. 2 – 15 mín myndband http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=5a5c7316-0cd6-412e-8f8a-

c38beab2c7bd  

Hamfarir – 35 mín myndband http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=68b697fc-2d25-4c99-8fea-e875636e3f30  

Sól, tungl og stjörnur - Hljóðbók http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=2a016733-c36b-477e-ad8b-34e52f4a82ba  

Af Nasa flott mynd sem lýsir sólmyrkva http://apod.nasa.gov/apod/ap121116.html  

Myndadagbók af plánetunum í sólkerfinu okkar – Nasa http://photojournal.jpl.nasa.gov/ 

Hvernig sofa geimfarar, tannbursta sig og gera sig til fyrir daginn http://www.youtube.com/watch?v=brMKdXJN_fE  

http://www.stjornufraedi.is/
http://blog.jannahsteps.com/wp-content/uploads/2011/07/moon-phases4.png
http://www.youtube.com/watch?v=V2TxvZaaosQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GrnGi-q6iWc
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=e68bb211-ed7a-4007-ba6e-ffb17f4d818d#videofile
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=e68bb211-ed7a-4007-ba6e-ffb17f4d818d#videofile
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4cf2e15d-ad35-4036-a706-9649b1528736
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=4cf2e15d-ad35-4036-a706-9649b1528736
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=3097b928-4b3a-4a4d-ba3a-171677034557
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=3097b928-4b3a-4a4d-ba3a-171677034557
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=5a5c7316-0cd6-412e-8f8a-c38beab2c7bd
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=5a5c7316-0cd6-412e-8f8a-c38beab2c7bd
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=68b697fc-2d25-4c99-8fea-e875636e3f30
http://nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=2a016733-c36b-477e-ad8b-34e52f4a82ba
http://apod.nasa.gov/apod/ap121116.html
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://www.youtube.com/watch?v=brMKdXJN_fE
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Ótrúlega falleg norðurljós http://www.flickr.com/photos/gsfc/6821434618/in/photostream  

og ein af norðurljósi og eldgosi http://www.wired.com/rawfile/2012/03/photog-takes-on-arctic-white-out-to-get-dream-

shot/?pid=1996&pageid=7629   

Tölvuleikur að raða reikistjörnurnar á réttan sporbaug í kringum sólina 

http://vefir.nams.is/komdu/himingeiminn/handradi_him/him_handrad.html# 

 

 

 

 

                           Unnið með ljós og skugga 

  

 

                             Tilraunir á smiðjulokum 

 

 
 

http://www.flickr.com/photos/gsfc/6821434618/in/photostream
http://www.wired.com/rawfile/2012/03/photog-takes-on-arctic-white-out-to-get-dream-shot/?pid=1996&pageid=7629
http://www.wired.com/rawfile/2012/03/photog-takes-on-arctic-white-out-to-get-dream-shot/?pid=1996&pageid=7629
http://vefir.nams.is/komdu/himingeiminn/handradi_him/him_handrad.html


 
 

13 
 

Innlögn og kveikjur 
Smiðjuupphafið var fimmtudaginn 10. janúar. Safnaðist hver hópur fyrir sig hjá sínum kennurum.  

Yngstu börnin fengu strax að hefja uppgötvunarnámið í gegn um ljósaborð og fóru að mála stjörnur í 

kjölfarið.  

Hópur tvö og þrjú fóru í hugtakakortagerð. Hvað vissu hóparnir um himingeiminn, um plánetur, 

geimverur, norðurljós, stjörnumerki og fleira og fleira? Þau voru alveg viss um að geimfarar væru 

eitthvað sem þyrfti að læra vel og vandlega um og ekki væri verra að verða sér úti um stjörnukíki. Að 

loknum fyrsta smiðjudegi var áhuginn kveiktur og sást það glögglega á leikjum í útiveru. 

Yngsti grunnskólahópurinn ásamt 5 ára börnum var strax skipt í minni hópa og fóru kveikjurnar fram 

út frá viðfangsefnum hvers hóps. Einn undirhópurinn fór því í vinnu um sólkerfið, annar um tunglið, 

þriðji um sólina og sá fjórði um jörðina. 

Hópur 4 eða átta og níu ára börn (3. og 4. bekkur) hófu sína smiðju á grískri heimspeki og fengu að 

tengja stjörnumerkin sín við fornar sögur. Himintunglin hafa heillað mannkynið frá örófi alda. Með 

því að tengja stjörnurnar með ímynduðum línum á himinhvolfinu sá fólk út alls konar myndir eða 

merki. Myndirnar fengu heiti eins og höggormurinn, steingeitin, ljónið, myndhöggvarinn og urðu 

grunnurinn að stjörnumerkjaspekinni.   

Þeim fannst sögurnar mjög sérstakar en fannst eiginleikar merkjanna sinna smellpassa samkvæmt 

stjörnuspekinni. 

Hópur 5 eða 5. og 6. bekkur hóf sína smiðjuferð á að fara í hugarflug og safna saman þekkingu síðan í 

fyrra og almenna þekkingu nemenda. Markmið smiðjunnar kynnt og hvers vísari þau vilja verða. 

Reikistjörnur, geimvísindi, vísindaskáldskapur og tungl- og sólmyrkvi, kveiktu neistann. Skoðaður var 

stjörnusjónaukinn okkar og horft var til himins. Það var strax skundað út í myndlistarstofu og sett upp 

stúdíó, búin til líkön af jörð, sól og tungli og varpað ljósgeislum til þess að skilja undur myrkvanna. 

Einnig voru opnaði nokkrir vefir og lagðar fram Auðvitað bækurnar og línurnar lagðar fyrir framhaldið. 

Öllum nemendum á grunnskólaaldri var uppálagt að halda dagbækur og skráningar um vinnuna sína. 

Smiðjunni var valinn þessi tími vegna þess að fram eftir morgni er dimmt og það dimmir mjög 

snemma í janúar. 

Flestir hópar fengu fræðslu um Óríon, sjálfan veiðimann himinsins, mjög glæsilegt stjörnumerki og 

allir nemendur fengu stjörnukort og voru hvattir til þess að kanna himingeiminn í samvinnu við 

foreldra og Dalskóla. Strax í fyrstu viku smiðjunnar bárust fregnir af börnum úti á víðavangi með 

foreldrum að góna upp í himnafestinguna. 

Í hugtakakortagerðinni ráku á fjörurnar mjög mörg hugtök sem urðu svo grunnur af lærdómsferlinu.  
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Hér er upptalning á nokkrum þeirra hugtaka sem fram komu og unnið var með: 

 

 Sólkerfið                             

 Sólkerfið og  reikistjörnurnar átta, 

  sporbaugur, 

  tungl, vaxandi, minnkandi, nýtt tungl, sólmyrkvi, almyrkvi, hringmyrkvi, deildarmyrkvi,tunglmyrkvi 

 Aðdráttarafl,  

 sólarhringur,  

 dagur, nótt,  

 árstíðir, ár ( tekur jörðina 365,25 daga að fara hringinn í kringum sólina), 

  miðbaugur, norðurhvel, suðurhvel, sumarsólstöður, vetrarsólstöður, vorjafndægri og haustjafndægri. 

 Tímatal, almanaksár, 365 dagar og hlaupár með 366 dögum fjórða hvert ár 

 mánaðarheiti frá Rómverjum; septem= 7, octo =8, novem= 9, decem=10, 

  íslensku mánuðirnir (Bóndadagur 1. Dagur í Þorra og Konudagur 1. Dagur í Góu, 1. Dagur Hörpu er 

sumardagurinn fyrsti, skerpla, gormánuður, ýlir, mörsugur og einmánuður) sem voru miðaðir við annað 

tímatal, Einu ári er skipt í 12 mánuði, 52 vikur, 7 dagar í viku, heiti daganna; sunnudagur, mánudagur, 

þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur (dagur föstu, ekki kjöt), laugardagur (dagur þvotta og 

hreingerninga),  

  flóð og fjara, sjávarföll, stórstraumur og stórstraumsfjara, veðrið, loftslag, heimskaut, heimskautsloftslag, 

hitabeltisloftslag, temprað loftslag, úthafsloftslag, þættir sem móta loftslag, lega landsins, hafstraumar, 

golfstraumur, hafís, loftstraumar, og landslag, veðurfar, lofthiti, vindhraði, vindátt, úrkomumagn, 

úrkomutegund, skýjafar 
 Stjörnur,  sólir, fastastjörnur, sólstjörnur, sólkerfi, lýsandi gashnöttur, 
  þvermál sólar,  
 kaldir hnettir,  
 umferðartími, 
 loftsteinagígar, málmar, 
  Ólympusfjall,  
 sólmiðjukenningin, Satúrnus, hringabelti,  
 möndulhallinn, möndulásinn,  
 þyrpingar, stjörnuþokur, 
  Vetrarbrautin, 
  Stjörnumerki, Óríon, Pólstjarnan /norðurstjarnan/ leiðarstjarnan, norðurpóll, Karlsvagninn, Stóri- Björn, 

bendistjörnur. 
 Aldur sólkerfisins 4.600 milljónum ára,  
 hnöttur, föst skorpa, meginlandskjarnar,  
 risaeðlur, loftsteinn, 

 

  Stjörnubakstur. 
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Samtal við umhverfið 
Það er hluti af smiðjumenningu Dalskóla að fá til skólans fræðimenn eða listamenn til þess að eiga 

samtal við nemendur auk þess finnst okkur mikilvægt að í hverri smiðju fari nemendur af bæ til þess 

að dýpka þekkingu sína á þemaheitinu. 

Í Óravíddum himingeimsins kom Sævar Helgi Bragason stjörnufræðingur í heimsókn og vann í 

klukkutíma með yngri nemendum og vann í tvo daga með eldri nemendum. Hann kom með 

skemmtilega nálgun á að vinna með sólkerfið með börnum á öllum aldri og var ómetanlegur fengur. 

Auk þess fór hann yfir stjörnukíkinn okkar og kenndi á hann. 

 

 

 

 

 

Sævar stjörnufræðingur  fræddi nemendur og starfsmenn um stjörnur, loftsteina, stjörnuhrap, 

halastjörnur o.fl. Hann sýndi okkur myndir af stjörnuhrapi, stjörnum og loftsteinum. 

Einnig fengu allir að halda á broti úr alvöru loftsteini. Sævar bað þau svo um að teikna myndir af 

stjörnu eða af því sem þau höfðu lært. 
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Torfi Karl vísindamaður kom í heimsókn og sagði okkur frá háloftarannsóknum sem fara fram tvisvar á 

sólarhring á Keflavíkurflugvelli. Hann sýndi okkur líka myndir af stöðinni sem hann fyllir á sonur og 

blöðrur. Og við fengum að handfjatla svona sonu sem hann gaf okkur.  

Allir nemendur á grunnskólaaldri fóru í Háskóla Íslands og gerðu þar tilraunir undir formerkjum 

Háskóla unga fólksins. 

 

 

Með þessu samtali við fólk sem hefur atvinnu af því viðfangsefni sem við erum að sýsla við hverju 

sinni að þá er það okkar sýn að verkefnin fái aukna þýðingu fyrir börnin og þau átti sig á fjölbreyttu 

starfaumhverfi og fjölbreyttri þekkingu sem víða er að finna annars staðar en í skólum, í bókum, á 

veraldarvef eða inni á heimilium. Með þessu öðlast þau aukna virðingu fyrir námi sínu og starfi. 

 

 

Framvinda, verkefni, skráningar 
Í samsöng var kappkostað að syngja lög sem tengdust árstíðum, himingeimnum, stærðum, skuggum 

og fleiru. Aðallagið varð lagið um reikistjörnurnar: 

Reikistjörnurnar hringsnúast, 

húrra, húrra. 

Merkúr, Venus, Jörðin, Mars, 

húrra, húrra. 

Reikistjörnurnar hringsnúast 

hring eftir hring um möndul sinn 

og stóran hring í kringum sólina. 

 

Júpiter og Satúrnus, 

húrra, húrra. 

Úranus og Neptúnus, 

húrra, húrra. 

Reikistjörnurnar hringsnúast 

hring eftir hring um möndul sinn 

og stóran hring í kringum sólina. 
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Plútó kemur síðastur, 

húrra, húrra. 

Níu eru hnettirnir, 

húrra, húrra. 

Reikistjörnurnar hringsnúast 

hring eftir hring um möndul sinn 

Og svo stóran hring í kringum sólina. 

 

Í heimilisfræði voru bakaðar stjörnukökur og loftsteinar 

Í málörvun leikskólabarna var unnið með hugtök eins og sólarhringur, eftirmiðdagur, dimmt, bjart ofl. 

Í íslensku var á köflum unnið með lestexta sem vísaði í þemað 

Í íþróttum voru leikir sem höfðu tilvísun í heiti reikistjarnanna 

Í útikennslu var unnið með hlutföll sólkerfisins 

Í dönskukennslunni var öll kennsla út frá þemanu 

 

Dæmi um verkefni 3ja ára barna: 

 

Hitastig stjarna 

Talað var um stjörnur og sjáanleg einkenni þeirra hvað varðar hita. Rauð stjarna er kaldari en blá 

stjarna (Rauðu stjörnurnar eru um 3000 °c eftir því sem liturinn á þeim verður kaldari eins og bláar 

því heitari eru þær). Sólin er 5600°C heit hún virðist vera gul eða gulhvít. Einnig var talað um lögun 

stjarnanna. 

Markmið: 

- að börnin kynnist litabrigðum stjarna og hvernig þau geta tengt það við hitastig þeirra. 

- að börnin þekki lögun stjarnanna.  

 

 

 

 

 

Dæmi um sameiginlegt verkefni 2ja- 4ra ára: 

http://stock-space-images.com/RIGEL-BETELGEUSE-ANTARES.html
http://stock-space-images.com/siriusrigelBUY.html
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Norðurljósin 
Norðurljósin dansa á himninum og skarta ýmsum litum. Rætt var um hvernig ljósin dönsuðu eftir línu 

sem liðaðist áfram eftir himninum.  

Norðurljósin verða til þegar rafhlaðnar agnir frá sólinni rekast á atóm og sameindir í lofthjúpi jarðar í 

um 100 km hæð. 

Helstu litirnir eru grænn, gulgrænn og rauður.  

 
 

 

Stjörnuþokur. 

Hvað eru stjörnuþokur ?   

Það er þyrping stjarna, geimefna og lofttegunda.  

Miklar umræður voru um litbrigðin í stjörnuþokunum og um merking orðanna hópur og þyrping.  

Börnin bjuggu til sína eigin stjörnuþoku með ýmsum hlutum á myndvarpa.  Útfrá því bjuggu þau til 

stjörnuþoku með límstifti og glimmeri. 

Markmið: 

- að börnin þekki orðið stjörnuþoka og þyrping. 

- að börnin skoði litbrigði stjarna og stjörnuþoku. 
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Hér er dæmi um hvernig námsferillinn var í 5. og 6. bekk: 

 

Fimmtudagur 10. jan  

kveikjur – Sjónaukinn frá stjörnufræðivefnum –Horft til himins í janúar. Auðvitað 1 - Sólkerfið og reikisstjörnunar átta, 

sporbaugur sólarhringur og árstíðir, sumarsólstöður, vetrarsólstöður, vor og haustjafndægur á norðurhveli jarðar - 

mappa skreytt með reikisstjörnunum 

Föstudagur 11. jan   

Náttúran í nýju ljósi: Pláneturnar, Auðvitað 1-Tímatal, mánuðarheiti, heiti daganna.Tunglið, vaxandi, minnkandi, fullt 
tungl og nýtt tungl, Scale of the universe – vefsíðan http://www.silvergames.com/the-scale-of-the-universe-2 

Héldum áfram í möppunum, sumir kláruðu og gerðu krossgátuþraut  

Fimmtudagur 17. jan  

Myndband á RÚV - Klára Tungl, sólmyrkva og tunglmyrkva - svara  

Föstudagur 18. jan  

Gera líkan í af sólmyrkva, tunglmyrkva, Taka af því myndir.  Klára möppur og krossgátu - Skoða 

stjörnufræðivefinn og Scale of the universe (frjálst?) (svara spurningum úr Náttúran í nýju ljósi – sjá markmið) 

Fimmtudagur 24. Jan Horfðum á myndbandið hans Ara Trausta og byrjuðum að gera glærusýningar með 

ljósmyndunum af líkönunum af sólmyrkva og tunglmyrkva. 

Föstudagur 25. jan  

Torfi Karl kom í heimsókn og sagði okkur frá háloftarannsóknum sem fara fram tvisvar á sólarhring á 

Keflavíkurflugvelli. Hann sýndi okkur líka myndir af stöðinni sem hann fyllir á sonur og blöðrur. Og við fengum að 

handfjatla svona sonu sem hann gaf okkur. Héldum svo áfram að vinna í glærusýningunum í smærri hópum. Völdum 

eina reikisstjörnu og skrifuðum um hana. 

Fimmtudagur 31. Jan  

Hópnum skipt í tvennt og annar hópurinn hjá Sirrý að læra um allar reikistjörnurnar (kaflinn í Auðvitað 2) Hinn 

hópurinn hjá Eddu að undirbúa myndir af stjörnumerkjum. Svo róterað. 

Föstudagur 1. Feb 

Allir fóru út og máluðu sólkerfið og mældu lengd reikisstjarnanna frá sólu. Kláruðum svo að gera myndir af 

stjörnumerkjunum. 

Fimmtudagur 7. Feb  

Sævar Helgi Bragason, formaður Stjörnuskoðunarfélagsins og stjörnufræðingur ætlar að koma í 

heimsókn. – Auka:   vinna óróa inni í salnum – hengja upp stjörnumerkin inni skotinu hjá Gumma – mála eina 

stjörnu/geimmynd á strigann. Nota neon og glow in the dark málningu. Allir að útbúa einn fræðsluspil. 

Föstudagur 8.feb  

Bæta inn í glærur upplýsingar og skýringarmyndir um nýtt tungli, vor eða haustjafndægur eða vetrarsólstöður, 

(almyrkvi, deildamyrkvi o.fl.) – Hvaða staðreyndir eiga allir að vita? – láta þær koma fram í spilinu. Spila og leika 

og prófa þekkingu okkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silvergames.com/the-scale-of-the-universe-2
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Hér er dæmi um verkefni tengt stærðfræði í 3. og 4. bekk: 

 

Loftsteinsmælingar 

Finnið 3 steina, einn lítinn, einn aðeins stærri og einn stærstan 

Mælið þá og hvað þeir eru langir. 

Minnsti = ________ Mið = ________     stærsti = ________ 

Nafn  Haldið í hendi Upp fyrir haus Hæst 

 Lengd Dýpt Lengd Dýpt Lengd Dýpt 

 
 
 
 

      

 

Látið steinanna detta fyrst úr hendinni, síðan haldið þið hendinni upp fyrir haus og síðast eins hátt og þið 

komist.  Látið steininn detta í sand og mælið hvað holan sem hann myndaði er löng og djúp.  Fyllið út í þessa 

töflu. 

 

Dæmi um verkefni í 3ja bekk: 

Nafn stjörnunnar Hvað heitir reikistjarnan?  

Einkenni  Hvar í sólkerfnu er reikistjarnan? Hvað heitir leiðin sem 
reikistjarnan fer umhverfis sólina?  
Er reikistjarnan stór eða lítil?  
Eru fjöll og dalir þar?  
Fylgja tungl reikistjörnunni? Hve mörg? Hvað heita þau?  
Hvað er dagurinn langur?  
Hvað er árið langt?  

   

Hitastig  Hvað er hitastigið? Er reikistjarnan heitari eða kaldari en 
jörðin?  

   

Líf  Er líf á reikistjörnunni? Er vatn á reikistjörnunni?  

Er gróður þar?  

   

Rannsóknir  Hverjir rannsaka reikistjörnuna? Hvernig er hægt að rannsaka 
reikistjörnuna?  

   

Geimferðir  Hefur geimfar komið til þangað?  
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Dæmi um vinnugleði og viðfangsefni í 5-7 ára hópnum: 

 

 

Við lærum um sólkerfið                                            Ég spái í fjarlægðir 

 

 

 
Við spáum í krafta og loftþrýsting                                 Himingeimalist                           
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Allir leggjast á eitt-verið að útbúa heimingeimaherbergið 
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Mat og smiðjulok 
Smiðjulokin eru formleg lok námstímabilsins. Til þess að gera nemendur hæf í að miðla þekkingu sinni 

og viðhalda forvitni og áhuga eru fjölbreytt námsmat eða námsskil sem eiga sér stað. 

Börnin og kennararnir settu upp sýningar. Í loftum héngu sólkerfin, á veggjum mátti líta tæki sem 

börnin höfðu útbúið svo skilja mætti sól- og tunglmyrkva. Norðurljósin þöktu einn vegg ásamt 

fallegum stjörnukíkjum og heimspekilegum skráningum. Nemendur höfðu útbúið skemmtileg 

plánetuspil og lögð voru fram verkefni sem foreldrar leystu með börnum sínum. Stjörnumerkjum 

voru gerð skil og falleg fræðsluveggspjöld héngu á veggjum. Ýmis lestrarverkefni og 

skráningarverkefni héngu til upplýsinga á veggjum. Það gat að líta geimveru og margir nemendur 

voru íklæddir geimtækjum ýmiskonar. 

Á smiðjulokum elstu barnanna fóru nemendur í kennara og fræðsluhlutverk – útskýrðu fyrir 

„bekknum“ (hópi foreldra) ýmislgt himingeimafyrirbæri og í framhaldinu var gengið úr skugga um að 

foreldrar hefðu meðtekið vísdóminn með því að láta þá spila ýmis heimatilbúin námsspil þar sem 

bæði var lögð áhersla á skilning og minni. 

Undir lok tímabilsins í aðdraganda smiðjuloka voru heimapróf send inn á heimili grunnskólabarna. 

Þá mátti fjölskyldan sameinast um að leysa verkefnið/prófið og mátti nota öll þau hjálpargögn sem 

fjölskyldan kaus. Með þessu móti þjálfast barnið í að fjalla um lærdóminn og setja hann í nýtt 

samhengi og foreldrar setja sig í náms- og upprifjunargír og taka þátt í lærdómsferlinu með barninu 

sínu. 

Foreldrar hafa lýst ánægju með heimaverkefni af þessu tagi, þeim finnst þessi verkefni hafa þýðingu 

fyrir nám barnanna og tímanum sem er varið með barninu í samræðu og lausnarleit sé vel varið. 

 

 

Verið að gera geimbúningakúta 

 

Á næstu blaðsíðu er dæmi um heimapróf sem nemendur í 3ja og 4. bekk fengu að leysa með 

fjölskyldum sínum: 
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Hér er dæmi um heimapróf í 5. og 6. bekk: 

Heimapróf úr smiðjunni Óravíddir himingeimsins. 

Hjálpargögn: Námsbækur og Internetið. Ekki má afrita texta beint af Netinu, heldur umorða og 

útskýra með eigin orðum. 

Svarið spurningunum með heilum setningum. 

Skilist í tölvupósti til sigridur.schram@reykjavik.is í síðasta lagi miðvikudaginn 20. febrúar. 

1. Hvað er sérstakt við vorjafndægur og haustjafndægur? 

2. Hvaða áhrif hefur möndulhalli jarðar? 

3. Hvað er sólmyrkvi? 

4. Hver reikistjarnanna er næst sólu og hver er fjærst? 

5. Hvaða fjórar reikistjörnur eru stærstar? 

6. Hvað heitir stærsta tunglið í sólkerfinu okkar og hvaða reikistjörnu fylgir það? 

7. Berðu saman sólarhring og ár á Satúrnusi og jörðu. 

8. Lýstu tunglum Júpíters. 

9. Berðu saman reikistjörnurnar Mars og Venus. 

10. Hver er munurinn á reikistjörnu og fastastjörnu? 

11. Hver var Óríon? 

12. Hvernig getur pólstjarnan gagnast þeim sem ferðast á norðurhveli jarðar? 

13. Hvað er stjörnumerki? 

14. Á hvaða stjörnum væri ekki hægt að lenda geimskipi og af hverju ekki? 

15. Hvað heitir rannsóknarjeppinn sem nú rannsakar Mars? 

 

 

 

Afstaða sólkerfisins í smíðum í útikennslunni 

 

 

mailto:sigridur.schram@reykjavik.is
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Myndir segja meira en mörg orð – myndaskráning af smiðjulokum 
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Niðurstaða 
Óravíddir himingeimsins var vel heppnuð smiðja. Foreldrar báru vitni um það að námsáhugi barnanna 

væri mikill og voru skoðaðir stjörnufræðivefir, dagblaðsgreinar er vörðuðu himingeiminn vöktu áhuga 

og voru lesnar. Þennan janúarmánuð lenti geimbíll á mars, stjörnuhröp voru algeng, norðurljósin 

skinu skærar en oft áður og margt bar á góma. 

Dalskólabörnin fengust við margt eins og þessi skýrsla ber með sér, samræður, hópvinna, listrænir 

gjörningar, fræðsla, söngvar, sýningar, samræður og heimsóknir vísindamanna svo fátt eitt sé nefnt. 

Smiðjulokin einkenndust af stolti og sáust margir foreldrar klóra sér í kollinum þegar þeir nutu 

leiðsagnar barnanna sinna. 

Þessi þriðji starfsvetur í Dalskóla með þverfaglegar smiðjur sem námsgrein yfir tilgreint tímabil, þar 

sem möguleiki gefst fyrir nemendur og kennara að sökkva sér ofan í viðfangsefnin hefur sannfært 

okkur um ágæti þessarar námsleiðar. 

Styrkleikar allra fá notið sín, bæði barna og starfsmanna, leiðir að markmiðum eru óþrjótandi. 

Nám gengur hvað best í jákvæðu og glöðu umhverfi, umhverfi þar sem tengsl manna eru 

uppbyggjandi og þar sem samskipti byggjast á virðingu og trausti. Nemandinn upplifi að hann skiptir 

máli í samhenginu, hugmyndir hans séu vel þegnar, virtar og tekið er mark á framlagi hans. 

Í þeirri smiðjumenningu sem við viljum þróa í Dalskóla er lögð mikil áhersla á þessa samvinnu, 

samlíðan og jafningjagrunninn. Nemendum er kennt að leggja fram hugmynd sína og þeim er kennt 

að vera jákvæð og taka af opnum huga hugmyndum annarra. 

Smiðjan óravíddir himingeimsins hefur fest enn frekar í sessi þetta vinnulag og þá hugmyndafræði og 

sýn sem Dalskóli stendur fyrir. 

 

Reykjavík mars 2013 

Hildur Jóhannesdóttir, skólastjóri 
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