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Formáli
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi 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 samfélags- og náttúrugreinar 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)

Smiðjumarkmið Dalskóla:




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
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1.Inngangur
Árlega hefur Dalskóli nýtt 2 smiðju skólaársins til þess að leggja áherslu á læsi og samfélagsfræði auk
útináms. Í þessari smiðju verður lesturinn og læsið tengd samfélagfræðinni í öllum skólanum. Nú
verður horft í baksýnisspeglinn og misjafnt er eftir deildum og bekkjum hve langt aftur er horft. Þrír
árgangar 5. 6. og 7. bekkur hverfa aftur til Sturlungaaldar. Áttundi og níundi bekkur taka 20. öldina
fyrir. Þriðji og fjórði bekkur munu vinna með ásýnd lands og þjóðar um 1800. Fyrsti bekkur ætlar að
kynnast því hvernig jafnaldrar þeirra höfðu það fyrir um 100 árum. Leikskólahluti skólans vinnur með
gamla tímann í gegn um gamla leiki og gamlan efnivið.
Rauður þráður aðalnámskrár verður heilbrigði og velferð.
Tilgangur þessarar skýrslu er að halda utan um smiðjustarfið í Dalskóla, hvaða markmið eru sett og
hvernig kennsluáætlanir og verkefni mynda eina órofa heild nærandi náms þar sem hver
einstaklingur fær tækifæri til þess að sökkva sér ofan í viðfangsefnið í hópi góðra vina. Hugur og hönd
vinna saman og kennarar nálgast kennsluna í teymum og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Tölvuog upplýsingatækni er samþætt smiðjuvinnunni.

Stolt börn með Álfasteinana sína

1.1.

Smiðjustjórar

Í smiðjunni Ísland áður fyrr ber hvert samvinnuteymi ábyrgð á skipulagningu, skráningu og
framkvæmd. Hvert teymi skiptir með sér verkum.
Á Álfabjörgum og börn fædd 2011 á Trölladal voru Vilborg, Joanna G, Sigga, Elín Heiða, Saga, Hanna,
Sunneva og Arndís sem unnu saman.
Auður, Anna og Gyða halda utan um fyrsta og annan bekkinn sem vinna saman.
Sirrý og Ásta Bárðar verða með þriðja og fjórða bekkinn.
Hrund og Rósa halda utan um fimmta bekkinn.
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Sigurborg og Gunnar vinna með 6. og 7. bekkinn og Guðlaug Ósk með 8. og 9. bekkinn.
Hvert kennateymi sér um að sinn hluti smiðjuskýrslu sé unnin jafnt og þétt frá undirbúningstímabili
allt til loka.
Hvert teymi ber saman ábyrgð á að safna saman gögnum: markmiðum, leiðum, innihaldi og mati
eftir að tímabilinu lýkur. Teymin sjá um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað
má betur fara.

1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Umsjónarkennarar eru allir með sinn bekk í þessari smiðju. Stuðningsfulltrúar eru með í þeim hópum
þar sem börn þurfa sérstaka handleiðslu. Í þessari smiðju mun Magnús fylgja 6. bekk. Deildarstjórar
ásamt Arndísi skipuleggja hópa þá sem börnin munu starfa í.

1.3.

Húsnæði og notkun þess

Í fyrsta og öðrum bekk var aðallega verið að nýta bekkjarstofur þeirra. Fimmti bekkur nýtti 5. bekkjar
stofuna, matsalinn, myndlistastofu og salinn í Dalskólabyggingunni.

1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Á leikskóladeildum :
Yngri Dvergadalsbörn unnu sér
Huldudalur vann með börnum fædd 2012 á Trölladal.
Álfabjörg vann með börnum fædd 2011 á Trölladal.
Fimmtu bekkingum var skipt í sex hópa þegar þeir gerðu ættartré. Í leikþáttunum þremur var þeim
skipt upp í þrjá hópa.
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2. ÍSLAND ÁÐUR FYRR – samfélagsfræði og lestrarsmiðja
Í aðalnámskrá leik– og grunnskóla segir:
Með þverfaglegum SMIÐJUM tengir DALSKÓLI námið beint við samfélagfræði, náttúru ,
menningu og atvinnulíf og leitast við að kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum
samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru virkjuð af fremsta megni.

Nemendur eiga að hafa getu til aðgerða, kunna vinnubrögð og efla ábyrgðarkennd sína á
umhverfin.
Með kennslufræði þeirri sem smiðjur í Dalskóla ganga út á er leitast við að fanga anda þess
leitarnáms og þeirra kennsluhátta sem aðalnámskrá boðar enda eru þeir í samhljómi við sýn
og áherslur Dalskóla um :
Samþættingu námsgreina, hópamiðað nám,samkennslu innan og milli árganga, fjölbreyttar
kennsluaðferðir, umhverfismennt og útikennslu, að nemendur kynnist vel nánasta umhverfi
sínu og láti sé annt um það.
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3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á heilbrigði og velferð.
Við gerum það aðallega með því að fá nemendur til þess að bera
saman líf og störf jafnaldra sinna á mismunandi tímum. Í
íþróttatímum var unnið með íslensku glímuna.
Sérstaklega verður hugað að leikjum barna fyrr og nú, en leikir
barna endurspegla gjarnan reynslu þeirra og það sem þau hafa
heyrt og séð.
Á leikskóladeildum verða ýmsar kveikjur og gamalt leikefni og því
sérstaklega áhugavert að fylgjast með á hvern hátt þau setja nýja
vitneskju um gamla tíma inn í leikina með gamla leikefnið.
Samhliða því að bera saman líf og störf fyrr á öldum er mjög mikilvægt að taka inn í umræðuna stöðu
kynjanna, stöðu barna og stéttarstöðu fólks, bera saman við þann veruleika sem nú birtist börnum.
Heilbrigði og velferð snýr ekki bara að einstaklingum heldur einnig að mannréttindum,
efnahagsmálum og stjórnmálum almennt. Skólar eru til þess fallnir að efla jafnréttisvitund nemenda
og smiðjan Ísland áður fyrr því uppspretta slíkrar samræðu í gegn um samanburðarfærði.

Hér er mynd af hraustum krökkum að kynna sér íshokký
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3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar ÍSLAND ÁÐUR FYRR eru að hvert barn:





3.2.

Vinni með anda og sagnir horfinna alda á skapandi og upplifunarríkan hátt
Þjálfist í umræðum um orsakasamhengi af ýmsum toga
Þjálfist í að setja sig í spor jafnaldra fyrri tíma í tengslum við námsefnið
Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
Markmið Dvergadals
Dvergadalsbörnin starfa ekki beint undir Ísland áður fyrr smiðjuheitinu vegna ungs aldurs og þau eru
enn að aðlagast starfinu. Þess í stað munu þeu vinna með grunnlitina gulan, rauðan og bláan. Þau
börn Dvergadals sem fædd eru 2012 taka þátt í smiðjunni með Huldudal.
Markmið að börnin



upplifi í leik og starfi grunnlitina
noti ljós og skugga í grunnlitum og ýmsum formum

Markmið Huldudals og barna fædd 2012 á Trölladal
Markmið yngstu barnanna í þessari annarri smiðju vetrarins voru að þau:

Markmið Álfabjargar og börn fædd 2011 á Trölladal
- Að börn kynnist lifnaðarháttum og lífi og starfi fólks í gamla daga.
- Að æfa börnin í frásögn með upphafi og endi.
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Markmið og 1. bekkjar og 2. bekkjar
Að nemendur:




kynnist leik barna, húsakosti, matargerð, leikjum og fatnaði fólks á Íslandi á 18. og 19. öld.
fái að upplifa söguna í gegnum áþreifanlega hluti, svo sem byggingar, minnismerki og gamla
muni.
taki viðtöl við foreldra um gamla tímann

Markmið 3.-4. bekkjar
Að nemendur:








kynnist Íslandi eins og það var árið 1800
geti nefnt það sem er líkt og ólíkt í húsnæði, klæðaburði, mataræði, heimilslífi, menntun,
siðum og venjum nú og snemma á 19. öld
læri að setja atburði á tímalínu
auki orðaforða sinn á ýmsum orðum sem tengjast daglegu lífi fólks á 19. öld
setji sig inn í aðstæður fólks á 19. öld og taki þátt í leiksýningu sem tengjast daglegu lífi fólks á
19. öld
þekki nokkur hugtök úr Íslandssögunni

Markmið 5. bekkjar
Að nemandi:
 kynnist Njálu sem einni af
Íslendingasögunum og kynnist þeim
tíðaranda sem þá ríkti.
 auki orðaforða sinn.
 geti lagt mat á texta og túlkað hann, t.d.
með leikrænni tjáningu.
 geti tjáð sig fyrir framan samnemendur
og gesti.

Markmið 6. og 7. bekkjar
Að nemendur
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lesi sér til gangs og fróðleiks Snorra sögu eftir Þórarinn Eldjárn
læri og nýti ýmis hugtök sem fyrir koma í sögunni
setji atburði úr lífi Snorra Sturlusonar upp á tímalínu
geri bók sem geymi skráningar og annan lærdóm smiðjunnar

Markmið 8. -9. bekkjar
Að nemendur





lesi Brennu-Njálssögu (9. bekkur)
lesi laxdælu (8. bekkur)
geri heimildarritgerð sem studd er a.m.k. þremur heimildum auk grunnbókarinnar
þjálfist í að vinna innan ramma heimildaritgerðar

4. Kennsluefni – námsgögn
Kennsluefni og námsgögn Huldudals og börn fædd 2012 á Trölladal
- litir
- sandur
- gamlar bækur með myndum af húsdýrum og gömlum húsakynnum
- margskonar efniviður smárra hluta
Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og börn fædd 2011 á Trölladal
- Ýmiskonar gamlir hlutir og bækur.
- Gamlir leikir kynntir fyrir börnunum.
- Farið var á Árbæjarsafnið (bara elstu börnin) .
- Skoðaðar allskonar bækur
Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. bekk og 2. bekk
- Allir í leik, Söngvaleikir barna, Una Margrét Jónsdóttir
- Allir í leik II, Söngvaleikir barna, Una Margrét Jónsdóttir
- Ísland áður fyrr. Störfin og menntun til munns og handa - Kennsluleiðbeiningar.
- Ísland áður fyrr. Fjölskyldan og heimilið - Kennsluleiðbeiningar.
- Ísland áður fyrr: Störfin.
- Ísland áður fyrr: Fjölskyldan.
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-

-

Leikfanga-, tóvinnu- og matarkista frá Þjóðminjasafni Íslands.
Vefsíðan um Ísland áður fyrr:
http://www.ismennt.is/not/lilj/islandadurfyrrvefur/islandadurfyrr.htm
Safnakassar Þjóðminjasafnsins. Tóvinnukassi, matarkassi og leikjakassi.

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 - 4. bekk
-Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti
Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.
-

Brennu Njáls saga https://www.youtube.com/watch?v=l1kEhz6YHgc
Njála í endursögn Brynhildar Þórarinsdóttur
Pappakassar, málning, búningar

Kennsluefni og námsgögn fyrir 6. og 7.bekk
Snorra saga Þórarins Eldjárns
Kennsluefni fyrir 9. bekk og 8. bekk
Laxdæla
Brennu-Njálssaga

5. Orð og hugtök sem unnið er með
Hér setjum við orðalista og hugtök sem við viljum festa í máli og þekkingu
barnanna
Orð og hugtök Dverga- og Huldudals
grunnlitir, gull (gömul leikföng), húsdýr, bóndabær, spott, spé
Orð og hugtök fyrir Álfabjörg
Bókakápa, kjölur, innihald, höfundur, skáld, ævintýri, yrkja, semja, skapa,
skrá
Orð og hugtök fyrir 1. bekk og 2. bekk
Vala, Völuspá, keyta, gull, gullastokkur, leggur og skel, askur, strokkur,
torfbær, baðstofa, klakkur, ljár, orf, sáta, baggi, fang rokkur, snælda,
kambur, þæfing, íleppur.
Orð og hugtök fyrir 3. - 4. bekk
Burstabær, trog, askur, skjóla, smiðja, baðstofa, fjárhús, kemba, þæfa,
þráður, rokkur, snælda, storkkur, tað, mór, stinga út, húslestur.
Orð og hugtök fyrir 5. bekk
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„Illa er þá ef ég er þjófsnautur“ (4. kafli)
„Fögur er hlíðin“ (6. kafli)
„Sárt ertu leikinn, Sámur fóstri og viðbúið að svo sé til ætlast að skammt skuli okkar á milli“
(7. kafli)
„Fá mér leppa tvo úr hári þínu og
snúið þið móðir mín saman til
bogastrengs mér“ (7. kafli)
„því hann er nú feigur, en þó má ég
gera þetta til skaps hans að brenna
inni með honum, því ég er ekki
hræddur við dauða minn“ (kafli 12)
„Ég var ung gefin Njáli…. og hef ég
því heitið honum að eitt skyldi ganga
yfir okkur bæði“ (13 kafli)
drengur góður (2. kafli)
eggja til hefnda (3. kafli)
kinnhestur (4. kafli)
útlagi (6. kafli)
að rægja einhvern (10. kafli)
að gefa grið (11. kafli)
váboði (12. kafli)
sjálfhælinn (16. kafli)

Orð og hugtök fyrir 6. bekk og 7. bekk
Ýmsar orðskýringar úr Snorra sögu
Orð og hugtök fyrir 8. bekk og 9. bekk
Ýmsar orðskýringar úr Laxdælu og Brennu Njálssögu

6. Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir
Huldudalur
Ekki var farið í heimsókn í þessari smiðju
12

Trölladalur og Álfabjörg
-Ferð á Árbæjarsafnið.
1. og 2. bekkur
Heimsókn á Árbæjarsafnið þar sem við skoðuðum Árbæ. Þar var okkur boðið í Baðstofuna og fengum
þar fræðslu um lífið áður fyrr.
Fengum Harald afa til að koma og segja okkur frá því hvernig það var að alast upp í gamla daga og
leika sér með leggi og skeljar.
Heimanám nemenda í 2. bekk í byrjun smiðjuvinnunnar var að taka viðtöl við foreldra eða ömmur og
afa, þar sem þau áttu að spyrja hvaða leiki þau léku sér í þegar þau voru lítil.
3. og 4. bekkur
Fóru ekki af bæ og fengu engan í heimsókn
5. bekkur
Þjóðminjasafnið – sýningin „ Í spor landnámsmanna“.
6. og 7. bekkur
Fóru ekki af bæ og fengu engan í heimsókn
8.og 9. bekkur
Voru í samskiptum við jafnaldra úti í heimi þar sem skipst var á upplýsingum um land og þjóð, fyrr og
nú.

6. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Huldudalur:
Nemendur fengu að njóta þess að leika við gömlu leikföngin frá Þjóðminjasafninu. Unnið var með
gamla tímann í gegn um „stærðfræði“ en börnin fengu gamla hluti og flokkuðu þá og töldu og æfðu á
þann hátt sambandið á milli talnagildis og tölustafs. Borinn var inn sandur og fengu nemendur að
leika sér með hann og ýmis form sem minntu á gamla tíma, en sandurinn var settur á ljósaborðið.
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Í þessari smiðju urðu deildarstjóri og vara deildarstjóri frá að hverfa vegna veikinda, svo ekki varð úr
samfellu að ræða í náminu hvað smiðjuna varðaði. En á smiðjutímum var starfið alltaf brotið upp.

Trölladalur og Álfabjörg:
Börn fædd 2011 á Trölladal unnu með
Álfabjörgum í þessari smiðju.

Bókagerð (Arndís)
Markmið:
-Að börnin æfðu sig í frásögn með upphafi og endi.
-Unnið með skapandi hugsun.
-Unnið með skapandi efnivið.
Við byrjuðum að skoða mismunandi bækur. Við ræddum um hvernig innihald bóka væri mismunandi
og það væri t.d til sögubækur, matreiðslubækur, söngbækur o.s.frv. Við skoðuðum líka mismunandi
kápur á bókum og ræddum um að það sem væri á kápu bókar endurspeglaði það sem sagan fjallaði
um. Börnin komu svo í litlum hópum til kennara . Þau teiknuðu myndir og kennarinn skráði söguna
niður hjá hverjum og einum. Síðan var textinn settur inn í bókina og kápan skreytt með allskonar
efniviði. Bækurnar voru síðan gefnar foreldrum í jólagjöf.

Dæmi um sögu :

Stelpan með húsið
og stætóinn
eftir

Kamillu Björg
Róbertsdóttur
Bls.1
Einu sinni var lítil stelpa
að leika sér í snjónum og
það var jól.
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Bls.2
Nú var aftur komið sumar og
nú var fiðrildin komin og
fuglarnir og laufblöðin líka.
Stelpan var svo glöð að það
væri komið sumar.
Bls.3
Stelpan saknaði jólsins og þá kom allt í einu jól og hún varð
svo ánægð. Svo hætti jólin og hún varð aftur leið og alveg að
faraað gráta.
Bls.4
Nú var komin aftur jól og hún var svo glöð. Hún man eftir
síðustu jól og um morguninn vildi hún setja upp jólatré.
Bls.5-6
Nú var komið sumar.Stelpan var svo ánægð því að það var komið
sumar.Það var komið blóm og ský og laufblöðin var nývaxin út.
Hún var svo glöð. Það var svo heitt að hún fór bara í sólbað.

Bls.7
Svo var hún að fara að lita mynd af vinkonu sinni sem heitir
Sesselja.Hún elskar svo mikið vinkonu sína sem var svo falleg
í húsinu sínu. Það var hjarta á hurðinni hennar.
Bls.8
Nú var komið vetur. Stelpan var glöð út af því að hún elskaði
veturinn og jólin. Hún fann blað. Það stóð að þegar klukkan
væri orðin fimm þá breyttist galdarar og hún þurfti að flýta
sér heim.
Bls.9
Hún var ap fara heim til sín. Hún var í matarboði og hún
þurfti að fara í strætó heim.
Bls.10
Svo var hún að fara heim til sín og fara að sofa.
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1.- 2. bekkur
Vika 1:
Smiðjan hófst á því að Haraldur lestrarafi í Dalskóla, sem ólst upp í torfbæ á Skarðsströnd, sagði
krökkunum frá því hvernig það var að alast upp í sveitinni áður fyrr. Áhugavert var að heyra hann
segja frá því þegar vegur var lagður að bænum hans og hann sá bíl í fyrsta sinn, sem hann hélt að væri
ófreskja. Þema fyrstu vikunnar var leikir barna áður fyrr. Við fengum lánaða kistu fulla af leikföngum
frá Þjóðminjasafni Íslands, meðal annars leggi, skel, völur, horn, útskorin dýr, þeytispjald, myllur, púsl
og fleira. Skipt var í þrjá hópa sem fengu nöfnin Baggalútur, Völuspá og Askur. Hóparnir fóru á milli
þriggja stöðva. Á fyrstu stöð fengu börnin að skoða leikföngin í kistunni frá Þjóðminjasafninu og leika
sér með þau.
Á næstu stöð fengu nemendur kynningu á leik og leikföngum barna áður fyrr og var lagt mikið uppúr
því að börnin lærðu orðin ,,gull‘‘;leikföng og ,,gullastokkur‘‘;dótakassi. Seinni hluti þessarar stöðvar
var svo að fara út og finna ,,gull‘‘ í umhverfi skólans, s.s. eitthvað sem nemendur gætu nýtt sem
leikföng.
Á þriðju stöðinni fengu börnin að kynnast völu og völuspá. Þau lærðu spáþuluna og kennari spáði fyrir
hverju þeirra. Þegar þau voru búin að læra þuluna fengu þau að spá fyrir hvort öðru.
Vika 2:
Í þessari viku skoðuðum við sérstaklega störfin í sveitinni áður fyrr og húsakynni fólks.
Völuspá byrjaði á því að skoða gamlar aðferðir við heyskap og lærði orð eins og orf og ljár, hrífa,
múgur, flekkur, sáta, klakkur og fleiri skrítin íslensk orð. Skoðaðar voru myndir úr bókinni „Störfin og
Menntun til munns og handa“ í flokknum Ísland áður fyrr (verkefnablað 5a og 5b), þar sem sýnt er
hvernig fólk fór að við heyskap áður en vélar komu til sögunnar. Við lituðum myndirnar og ræddum
það sem þar kom fram. Við lærðum gamlan hreyfisöng sem fjallar um heyskap og finna má í bók Unu
Margrétar, Allir í leik; Sjáðu hvernig Valdi vinnur, bls. 41. Vísan um Valda og myndirnar í bókinni
Störfin, unnu mjög vel saman í þessu verkefni. Myndirnar voru góðar skýringarmyndir við textann í
laginu. Síðan lituðu börnin myndirnar.
Á næstu stöð fengu nemendur stutta kynningu á baðstofulífinu hér áður fyrr, afþreyingu og helstu
hlutum sem fundust í baðstofunni. Tóvinnukassinn frá Þjóðminjasafninu kom vel að gagni til að auka
skilning nemenda á efninu. Í kassanum var allskyns handavinna og verkfæri til tóvinnu, meðal annars
snældur, kambar til þæfingar, prjónastokkur, íleppir, vettlingar, óunnin ull, lituð ull, garn o.fl. sem
nemendur fengu að handleika og skoða. Að því loknu fengu nemendur verkefni sem fólst í því að lita
mynd af baðstofu og klippa út ýmsa hluti sem tilheyrðu henni og líma á viðeigandi stað.
Á þriðju stöðinni fengu nemendur að heyra um bæinn Hvamm. En það er saga upp úr námsefninu
Ísland áður fyrr. Í sögunni kemur fram hvernig venjulegur dagur var á þessum tíma, herbergisskipan,
heimilisstörf, matarvenjur, leikir og fleira. Fengu nemendur teikningu af húsinu og áttu að flakka á
milli herbergja eftir því hvar við vorum í sögunni. Í lok tímans fengu þau mynd af torfbæ sem þau áttu
að lita og líma á gullaboxið sitt sem kennari hafði brotið saman fyrir þau. Krakkarnir fengu að heyra
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sögur af afa skafa, sem ólst upp á Bíldudal fyrir 50 árum. Þau voru uppátækjasöm börnin sem bjuggu
þar og lentu í allskyns ævintýrum.

3. vika
Í þessari viku fór 2. bekkur á Árbæjarsafnið. Þar tók á móti okkur starfsmaður Árbæjarsafnsins og fór
með okkur í gamla Árbæinn. Vegna stærðar 2. bekkjar (24) var hópnum skipt í tvennt og fór annar
hópurinn upp í baðstofuna í Árbænum með safnkennara og fékk kennslu þar. Hinn hópurinn var niðri
og skoðaði borðstofu, eldhús, smiðju og aðrar vistarverur á bænum. Síðan var skipt.
Á meðan 2. bekkur var á Árbæjarsafninu lærði 1. bekkur um fatnað Íslendinga áður fyrr og vann
verkefni úr bókinni Ísland áður fyrr: Fjölskyldan og heimilið. Um var að ræða dúkkulísur, strák og
stelpu og karl og konu og fatnað þeirra sem nemendur lituðu og klipptu út. Einnig var horft á
myndbandið: Börnin á Bunulæk.
Á föstudeginum var nemendum 1. og 2. bekkjar skipt í fjóra hópa, sem fóru á milli stöðva hjá
kennurum. Tveir hópar byrjuðu í annarri umsjónarstofu 2. bekkjar og léku sér með matarílát sem við
fengum að láni hjá Þjóðminjasafninu. Á meðan börnin léku sér að matarílátunum, var 1. þáttur Nonna
og Manna þáttanna sýndur, en þar má sjá hýbýli, fatnað og áhöld fyrri tíma.
Í hinni stofu 2. bekkjar var smjörgerð. Börnin fengu litla krukku með loki. Í krukku hvers barns var sett
glerkúla og ca. ½ dl af rjóma. Börnin hristu krukkuna þar til rjóminn hafði breyst í smjör. Þá var
krukkan opnuð og smjörið smakkað á hafrakexi. Þetta gerði mikla lukku hjá nemendum. Við settum
afganginn af smjörinu í plastfilmu og börnin fengu að taka það með heim. Besta fyrirkomulag á þessu
væri að hvert barn hefði sína eigin krukku og fengi að taka hana með heim. Þá sleppur kennari við að
vaska krukkurnar upp á milli hópa. Einnig hefði verið betra að vera tveir kennarar í þessu verkefni.
Fjórði hópur var í stofu 1. bekkjar að þæfa ílepp í skó. Allir þæfðu sitt stykki og gátu búið til ílepp fyrir
hvorn fót. Við létum þau þæfa í hvíta bakka sem 2.bekkur notar fyrir skólaverkefnin sín. Það munaði
miklu því annars hefði sápan verið út um allt.

4. vika
Í fjórðu viku fór 1. bekkur á Árbæjarsafnið og 2. bekkur gerði dúkkulísur og horfði á myndbandið:
Börnin á Bunulæk. Á föstudeginum var starfsdagur í Dalskóla og smiðja féll niður.

5. vika.
Lögð lokahönd á ókláruð verkefni.
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3. – 4. bekkur
.
Vika 1
Nemendur útbjuggu tímavél og eftir smiðjukveikjuna sem var saga ofan úr Borgarfirði um mikilvægi
þess að vinna verk sín samviskusamlega, fóru þau í tímavélina. Þau lentu á alls konar ártölum og
fundið var út hvaða atburðir voru efst á baugi á viðkomandi ári. Þessum atburðum var raðað upp á
tímalínu sem var snúra strengd þvert yfir námsrýmið.
Á föstudeginum var hafist handa við að reisa burstabæ.
Vika 2
Unnið að hugmyndavinnu um leikverk sem stefnt er að setja upp á smiðjulokum. Þar munu koma við
sögu þau verkefni sem 19. aldar börn inntu af hendi og þau borin saman við verk þeirra sjálfra.
Sviðsmyndavinna í fullum gangi
Valin voru nokkur sönglög sem sungin verða í sýningunni og byrjað að læra þau utan að.
Allir lesa jafnframt valda fræðitexta um tímabilið 1800 og gera verkefni sem hafa það að markmiði að
festa í minni nokkur atriði. Þessir textar eru m.a. úr bókinni Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti

Vika 3
Nemendum skipti í hópa, sumir að gera aska, aðrir trog, þjálfaðar leiksetningar og hóparnir
grunnvinna sinn þátt í leikritinu.
Vika 4.
Mikil áskorun að halda utan um hópinn og setja saman leikritið í eitt flæði. Stöður æfðar. Á meðan
var alltaf ákveðinn fjöldi barna að vinna verkefni eða að gera sviðsmynd.
Með fram smiðjuvinnunni var horft á Nonna og Manna eftir Jón Sveinsson
Vika 5 og vika 6
Rennsli, generalprufur og smiðjulok

5. bekkur
Vika 1
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Smiðjan hófst á því að nemendur horfðu á leikna kvikmynd af fyrri hluta Njálu, myndin er 30 mín. að
lengd. Í kjölfarið var PowerPoint kynning á sögunni þar sem farið var í markmiðin með smiðjunni, á
hvaða tímabili sagan gerist, hvenær hún var skrifuð og hversu margir bjuggu á Íslandi. Einnig að hún
skiptist í tvo hluta, hvar á landinu hún gerist (landakort skoðað). Síðan hófst lestur á Njálu í
endursögn Brynhildar Þórarinsdóttur. Allur tími sem nýttist var notaður til að lesa bókina, kennarar
lásu fyrir nemendur en á hverri opnu eru útskýringar á orðum/orðatiltækjum ásamt söguskýringum
og lásu nemendur þennan hluta gjarnan fyrir samnemendur sína. Alltaf var stoppað við í lestrinum til
að ræða skrýtin orð og orðatiltæki.
Í þessari viku var einnig byrjað á verkefni þar sem nemendum var skipt upp í sex hópa. Hver hópur
fékk það verkefni að útbúa ættartré sem var litakóðað. Í ættartrénu voru sögupersónur, bæði dýr og
menn ásamt vopnum sem voru mikið notuð. Það sem tengdist Gunnari/Hallgerði var gult, það sem
tengdist Njáli/Bergþóru var grænt og það sem tengdist báðum var blátt. Hver hópur fékk miða með
nöfnum/heitum á því sem þeir áttu að teikna ásamt blöðum. Hóparnir útbjuggu möppur þar sem þeir
geymdu það sem þeir voru að vinna með.
Vika 2
Áfram var hlustað á Njálu og unnið með ættartré. Í seinni smiðjutímanum var Powerpoint kynning
þar sem nemendur fengu að sjá myndir af stöðum sem tengjast Njálu, Fljótshlíð, Hlíðarenda,
Landeyjar, Bergþórshvol, Markarfljót. Einnig sýndum við þeim myndir af Njálureflinum sem verið er
að sauma á Hvolsvelli. Þeir nemendur sem voru búnir með ættartréð byrjuðu á ritunarverkefnum
tengdum Njálu, nemendur fengu að velja sér af eftirfarandi verkefnum: dánarfregnir, fólk í fréttum,
kappar vikunnar, myndasaga, smáauglýsingar, spurningar, viðtal, ættartré.
Í þessari viku var framhaldið rætt við nemendur og þeir fengu að ráða hvort þeir vildu gera leikrit eða
stuttmynd. Allir völdu sér að gera leikrit.
3. vika
Í þessari viku kláruðust ættartrén og voru hengd upp á vegg. Áfram var lesið í Njálu og
orð/orðasambönd rædd. Ákveðið var að hafa þrjá leikþætti (leikþættirnir eru: Fögur er hlíðin,
Kinnhesturinn og Köld eru kvennaráð) og á bekkjarfundum voru leikþættirnir kynntir fyrir nemendum
og þeir fengu að velja sér hlutverk (þurftu að segja fleiri en eitt og síðan var dregið).
Eftir að búið var að ákveða hlutverk hófust æfingar.
4. vika
Klárað var að lesa Njálu í þessari viku. Áfram er unnið að því að æfa leikþætti. Sumir nemendur hafa
komið með búninga og vopn. Ákveðið er að útbúa leikmynd fyrir leikþættina.
Heimanám tengt Njálu var sent heim. Nemendur áttu að vinna með ákveðin orð/orðatiltæki úr Njálu,
segja frá hver sagði það, af hvaða tilefni og hvað það þýddi. Einnig áttu nemendur að segja frá
uppáhalds persónu sinni úr Njálu.
5. vika
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Leikmyndi búin til úr pappa, maskínupappír, pappakössum og málningu, vopn búin til s.s. atgeir.
Leikrit æft á sal í Dalskólabyggingu. Einnig var unnið í öðrum tímum en smiðjutímum til að ná að
klára.
6. vika
Leikmyndir voru kláraðar í þessari viku og talsverður tími fór í æfingar. Ákveðið var að synja fyrsta
erindið í Skarphéðinn í brennunni og var textinn sendur heim sem heimanám.
7. vika
Það stóð til að sýna leikþættina á þriðjudegi kl. 8:30 en vegna óveðurs var það flutt til fimmtudags kl.
8:30.

7. og 7. bekkur
Smiðjuframvindan var á þá leið að lesin var Snorra saga Þórarins Eldjárns. Unnið var með orð og
orðskýringar og nemendur unnu úrdrætti jafnt og þétt. Úrdrættirnir ásamt ýmsum fróðleik safnaði
hver nemendi saman til þess að framleiða sitt eigið handrit til vitnisburðar um nám sitt í þessari
smiðju.

8. og 9.bekkur
Lesnar voru tvær bækur. Áttundi bekkur las Laxdælu og 9. bekkur las Brennu-Njálssögu. Bækurnar
voru hlutaðar niður í þætti og gerðu nemendur úrdrætti úr hverjum þætti. Nemendur unnu svo
heimildarritgerð úr sögunum þar sem mikil áhersla var á að kenna þeim að gera vandaða
heimildaritgerð innan strangs ramma. Heimildirnar gátu verið margs konar en þó ekki wikipedia.
Foreldrar fengu að koma til aðstoðar og var þeirra hlutverk fyrst og fremst að spyrja spurninga og fá
börn sín til þess að hugleiða það sem sagan hafði að geyma og túlka hana og persónur hennar af eigin
rammleik.

1. Smiðjulok og smiðjumat
Fyrirkomulag smiðjuloka
Misjafnt var hvernig smðjulok fóru fram
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Huldudalur og Dvergadalur
Opið hús var þann 4. desemebr að morgni þar sem foreldrar komu við og litu á verkefni barnanna.

Trölladalur
Foreldrar komu og litu verk barnanna að morgni dags þann 4. desember

Álfabjörgin– smiðjulok
Foreldrar komu og litu verk barnanna að morgni dags þann 4. desember.

1.bekkur og annar bekkur – smiðjulok
Ekki vorum við með nein smiðjulok í þetta sinn. Krakkarnir tóku með sér gullaboxið sitt með öllum
verkefnunum, íleppnum, skóm og dúkkulísum. Þau fengu með sér verkefnahefti sem þau átti að leysa
heima ásamt foreldrum sínum. Þetta voru verkefni til að rifja upp öll nýju orðin sem þau lærðu í
þessari smiðju.

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok
Leikrit var flutt á smiðjulokum. Þetta var þriggja þátta leikrit, mjög metnaðarfullt með leikmyndum og
búningum, söngvum og innáskiptingum. Hver einasti nemandi var aðalhlutverk

Fimmti bekkur – smiðjulok
Smiðjulok fóru þannig fram að við vorum með einn
kynni og síðan voru leikþættirnir þrír sýndir. Þeir sem
horfðu á voru foreldrar og 1. bekkur í
Dalskólabyggingunni. Nemendur höfðu bakað
smákökur og foreldrum var boðið upp á kaffi og
smákökur.

Sjöundi bekkur – smiðjulok
Sjöundi bekkur bauð foreldrum á smiðjulok, þar sem
nemendur lásu upp úr bókum sínum og sögðu frá
þeirri þekkingu sem þeir hafa verið að tileinka sér.

2. Samantekt og niðurlag

10.1 Hvað gekk vel
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1.bekkur
Þæfing hræddi okkur til að byrja með, en með góðri aðstoð frá leikskólakonunum þá reddaðist þetta.
Í geymslunni undir Dalskóla er búið að taka saman allt sem þarf í þæfingu. Þau voru misdugleg að
þæfa. Sum gerðu þykkt stykki meðan þetta var allt að losna hjá öðrum. Við vorum á fullu allan tímann
að aðstoða en hefðum viljað fylgjast betur með.

Fimmti bekkur
Nemendur voru mjög áhugasamir um Njálu og lifðu sig inn í frásögnina. Þau voru mjög dugleg að læra
og vinna með orðin og orðatiltækin sem komu fram. Þau virtust ná ótrúlega vel samhenginu og
persónunum sérstaklega á fyrri hluta bókarinnar, sennilega vegna þess að þau fengu að sjá kvikmynd
sem gerð var um þann hluta bókarinnar. Leikmyndagerð gekk rosalega vel, krakkarnir voru mjög
hugmyndarríkir og unnu virkilega vel. Eins gekk vinnan með ættartréð vel. Smiðjulokin voru frábær,
þau höfðu öll lært línurnar í leikritinu vel þó svo að textinn væri erfiður og þetta small saman, við
vorum mjög stoltar af þeim. Eins gekk vel að syngja Skarphéðinn í brennunni þó svo að þau hefðu
ekki haft langan tíma til að læra textann. Þetta var mjög skemmtileg smiðja og það gekk vel að
undirbúa hana.

.

10.2 Hvað mátti betur fara
Vinnan við ættartréð byrjaði vel en það hefði þurft að fylgja því betur eftir að hengja það allt upp og
fara yfir það með nemendum. Kvikmyndin um fyrri hluta Njálu var frábær en það hefði verið gott að
hafa eins kvikmynd fyrir seinni hlutann sem fjallar um Njálsbrennu, krakkarnir höfðu ekki eins gott
yfirlit yfir þann hluta bókarinnar. Það voru ekki allir sem gerður íslenskuverkefnin, það hefði mátt
vinna betur með þann hluta. Leikþættirnir voru sex alls en við tókum bara þrjá fyrstu, það hefði verið
gaman að sýna þá alla, seinna mætti kannski búa til eitt leikrit úr þeim. Eins þarf að yfirfara aðeins
leikþættina og bæta kannski meira við sem leikararnir segja og minnka það sem lesararnir lesa.
Leikmyndagerðin gekk ótrúlega vel en sú vinna var mjög erfið fyrir suma einstaklinga, það þyrfti að
hugsa fyrir einhverju fyrir þá. Áætlunin hafði líka verið að leyfa þeim gera sér búninga, við fengum
lánaða eina saumavél og vorum með eitthvað af efni. En það var vesen með saumavélina og ekki
hægt að gefa krökkunum nægan tíma til að klára. Það mætti kannski næst skipta þeim upp þannig að
hluti af hópnum væri að gera leikmynd, hluti búninga og hluti vopn. Það var útbúinn einn atgeir en
hefði verið gaman ef hægt væri að gera t.d. sverð og skyldi.
Við fórum í þjóminjasafnið í desember rétt fyrir jólafrí og það var ekki góður tími. Nokkrir nemendur
áttu erfitt með að hlusta á safninu. Best hefði verið ef hægt hefði verið að fá rútu til að fara á
Hvolsvöll þar er Njálusafn og hægt að sauma Njálurefilinn.
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3. Loka orð
Smiðjan gekk í heild sinni mjög vel – leikrit litu dagsins ljós, lesnar voru fornsögur og gamli tíminn
krufinn. Það sem þarf að bæta er einkum tvennt. Við verðum að vera iðnari við að skrá smiðjuna
janfóðum og taka myndir af vinnu barnanna. En þrátt fyrir það er smiðjumenningin orðin vel fest í
sessi þó alltaf kalli hún á auka áreynslu hvað varðar undirbúning, því sjaldan er verið að gera
endurtekið efni.

23

