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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 baksýnisspegilinn og misjafnt er eftir deildum og bekkjum hve langt aftur er horft. Þrír
árgangar 5. 6. og 7. bekkur hverfa aftur til Sturlungaaldar.
Níundi og 10. bekkur rannsaka og fjalla um stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu landsins og sögu
landsins.
Sjöundi og áttundi bekkur kynntu sér handritabrunanna í Kaupmannahöfn, Innréttingarnar og
Tyrkjaráðnið.
Fimmti og sjötti bekkur unnu með Njálu.
Þriðji og fjórði bekkur unnu með tímabilið 1960-1980, fengu innsýn í fjölskyldulíf þessara ára,
menningarstrauma og tísku.
Fyrsti og annar bekkur unnu með 18. og 19. öldina: matargerð, leikir, húsakostur og gamlkar
byggingar, forna muni og minnismerki.
Álfabjörg og Vættabjörg unnu með læsið í gegnum hreyfingu og skynjun
Eldri Trölladalsbörn unnu með ævintýri og stafi
Yngri Trölladalsbörn og Huldudalur unnu með Lubbi finnur málbein auk ævintýra
Dvergadalur vann með ævintýri og tengdi þau litum
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 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.
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1.1.

Smiðjustjórar

Í smiðjunni Ísland áður fyrr ber hvert samvinnuteymi ábyrgð á skipulagningu, skráningu og
framkvæmd. Hvert teymi skiptir með sér verkum.
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 sínum bekkjum í þessari smiðju og deildarstjórar leikskóladeilda með
sínum hópum. Samvinna árganga er undir að venju. Stuðningsfulltrúar eru með í þeim hópum þar
sem börn þurfa sérstaka handleiðslu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.

Í 9. og 10. bekk vinna þær saman Heidi Ploder og Elsa Ófeigsdóttir.
Í 7. og 8. bekk vinna saman Anna Rakel, Anna Sigurrós og Stefanía
Í 5. og 6. bekk unnu Ragnhildur og Hjörtur að þessari smiðju.
Í 3. og 4. bekk unnu Ásta, Hrund, Íris Auður og Lilja ásamt stuðningsfulltrúum
Í 1. og 2. bekk unni Aldís, Elín, Gyða, Íris og Björk
Álfabjörg og Vættarbjörg; Vilborg, Silla, Arndís, Gulla, Díana, Jóhanna, Anna Metta, Hjálmdís,
Þóra, Joanna
Með Eldri Trölladalsbörn vann Ágústa, Björg, Marcela og Arndís
Með yngri Trölladalsbörn og Huldudalsbörn unnu Þuríður, Hanna Sólbjört, Arndís
Með Dvergadal unnu Hanna Birna, Valdís, Una Sólveig og Berglind

Húsnæði og notkun þess

Hóparnir skipta á milli sín að nýta listgreinastofur eftir eðli verkefna.

1.4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hópaskipting og flæði hópa
Í 9. og 10. bekk var 24 nemendum skipt í hópa eftir verkefnum og áhugasviðum
Í 7. og 8. bekk var 32 nemendur í 7. bekk og 17. nemendum í 8. bekk skipt í blandaða hópa.
Í 5. og 6. bekk voru nemendur 42
Í 3. og 4. bekk voru nemendur 60 og þeim var skipt í fjóra 15 manna hópa
Í 1. og 2. bekk voru 61 nemenda skipt í 5 minni 12 manna hópa
Álfabjörg og Vættabjörg voru skipt í fjóra hópa og voru um 8-9 börn í hverjum hópi :
Leikur að læra(Vilborg og Silla)
Bókagerð (Arndís og Joanna)
Hljóðsögur(Gulla og Díana)
Unnið með sögur (Anna Metta og Hjálmdís)
Eldri Tröllabjargarbörn unnu sér
Yngri Tröllabjargarbörn unnu með Huldudal
Dvergadalsbörn unnu sér : Börnin eru 16 á Dvergadal og þeim var skipt í fjóra hópa, fjögur
börn í hverjum hóp.
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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.

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 aðal áherslan lögð á
ævintýru 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.
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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
Leikur að læra
Að nemendur:
Vinni með liti í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun.
Læri að þekkja litina.
Foreldraverkefni tengjast Leikur að læra hugmyndafræðinni
Hlustun og skilningur
Að nemendur:
Æfi sig að hlusta á sögu, tala um sögupersónu og ævintýri hennar og skilji hvað gerist í sögunni.
Æfi sig í að tala um söguna sem þau voru að hlusta á.
Verkefni og umræða
Að nemendur:
Vinna með litaskilning og hlustunina og búi til sögupersónu (könguló). Þau máluðu, bjuggu til
köngulær úr leir, pípuhreinsum og vír og pöruðu saman litunum á skóm Karólínu könguló.
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Vinna með litina. Þau máluðu myndir með litunum sem við vorum að læra um, prófuðu að blanda
tveimur af þeim saman til þess að sjá hvaða þriðji litur birtist.
Þau gerðu sérstakt gult verkefni, rautt verkefni og blátt verkefni úr mismunandi efnivið.
Gulur: Límdu ýmislegt gult efni á gulan hring.
Rauður: Vatnslituðu með rauðum litum og límdu rautt glimmer á.
Blár: Mótuðu kúlu úr þæfðri blárri ull.
Þannig hjálpuðum við þeim að tengja betur við það sem þau voru að læra.

Markmið Huldudals og yngri Tröllabjargarbarna
Markmið er að samþætta helstu birtingarmyndir málsins, það er að segja lestur, ritun, tal og hlustun.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farandbókasafnið Bókakoffortið tengi foreldrar og börn saman við lestur.
Æfa málhljóðin með Lubbi finnur málbein.
Þekki stafinn sinn og annarra í hópnum.
Þjálfist í að ríma.
Venja barnið við að hlusta, skrá bækur í ,,bókaskáp“ sem eru lesnar inn á deild - Huldudalur.
Örva ímyndunaraflið.
Bæta orðaforðann.
Æfa að segja sögur og geti endursagt hana á sinn hátt.
Bókapokinn ,,Lesum saman“ fer heim og fá foreldrana með í lið- Huldudalur.

Markmið yngstu barnanna í þessari annarri smiðju vetrarins voru að þau:
Markmið Tröllabjarga – eldri barna
Að nemendur þekki nafnið sitt og æfi sig í að skrifa stafinn sinn.
Lesa sögu og segja frá henni.
Að nemendur semji sína sögu á sínum forsendum.

Markmið Álfabjarga og Vættabjarga
Unnið með hljóð og stafi í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun.
Læri að þekkja stafinn sinn og hljóð hans.
Æfi sig í að skrifa nafnið sitt og þekki hljóðin í nafninu sínu.
Hlusti eftir fyrsta staf í orði.
Skrifi einföld orð.
Leikur að læra fjögra ára (Vilborg og Silla):
Unnið með hljóð og stafi í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun.
Læri að þekkja stafinn sinn og hljóð hans.
Æfi sig í að skrifa nafnið sitt.
Æfi sig í hljóðunum sem eru í nafninu sínu.
Hljóðsögur (Gulla og Díana)
Að nemendur:
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Búi til sögur með því að nota hljóðfæri til að skapa söguþráð.
Bókagerð (Arndís og Joanna)
Að nemendur:
Fræðist um mismunandi tegundir af bókum
Að efla ímyndunarafl nemenda með því að nota mismunandi efni og stærð í bækurnar
Að hver og einn semji sína sögu og myndskreyti.
Orðaspjall (Anna Metta og Hjálmdís)
Að nemendur: Auki orðaforða, frásögn, málskilning og hlustun.

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 nemandi;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

geti komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi
og skipulag samfélaga.
geti sagt frá völdum þáttum, frá tímabilinu 1960 – 1980.
geti bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og minningum.
átti sig á að lífsviðhorf fólks birtast í mismunandi viðhorfum, siðum og venjum, velt fyrir sér
nærtækum spurningum sem tengjast lífsviðhorfi og breytni.
geti bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og breytingar á þeim.
fái innsýn í fjölskyldulíf á 7. og 8. áratugnum t.d. með viðtölum við eldra fólk í eigin
fjölskyldu, gömlum ljósmyndum, kvikmyndum eða öðrum heimildum.
þekki nokkra drætti í breyttri stöðu kynjanna.
geti borið saman það sem er líkt/ólíkt, t.d. í húsakosti, klæðaburði, mataræði, heimilislífi,
menntun, leikjum barna, siðum og venjum.
kanni og geti gert grein fyrir nokkrum uppfinningum og tækninýjungum og áhrifum þeirra á
samgöngur og samskipti í heiminum, t.d. bíl, flugvél, prenttækni, rit- og talsíma,
gervitunglum og tölvutækni.
þekki mismunandi leiðir til að afla sér upplýsinga, t.d.af netinu og með viðtölum.
fái innsýn í söguna gegnum ljósmyndir, kvikmyndir, tölvuleiki og með heimsókn á minjasafn.
fái að lifa sig inn í söguna með því að endurskapa veruleikann.
komi kunnáttu sinni á framfæri munnlega og skriflega, í leik, myndsköpun, söng, tónlist
og/eða leikrænni tjáningu við bekkjarfélaga, foreldra eða aðra.
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Markmið 5. bekkjar og 6. bekkjar
Að nemandi:
• Vinni með anda og frásagnir horfinna alda.
• Kynnist Njálu sem einni af Íslendingasögunum og kynnist þeim tíðranda sem þá ríkti.
• Auki orðaforða sinn.
• Geti lagt mat á texta og túlkað hann, t.d. með leikrænni tjáningu og í ritunarverkefnum.
• Geti tjáð sig fyrir framan samnemendur og gesti.
Markmið 7. og 8. bekkjar
Að nemendur geti
• unnið á skapandi og gagnrýninn hátt
• tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði
• aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni í margvíslegum
gögnum og miðlum
• rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu
• metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð
• dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða
fjarlægrar

Markmið 9. og 10. bekkjar
Að nemendur:
• fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins
og breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars.
• sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við umhverfi, sögu,
menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf.
• aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni, sem
birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og
myndrænum búningi.
• greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og
annars konar myndum.
• séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og
samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og
hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum.
• gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks
þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta.

4. Kennsluefni – námsgögn
Kennsluefni Dvergadals:
Leikur að læra: ( vefur og kennslubók), ýmis efniviður úr leikur að læra.
Hlustun og skilningur: Sögubók, efniviður í listaverk, umræður.
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Verkefni og umræða: Verkefni úr sögu til að para saman liti, efniviður í listaverk og umræður

Kennsluefni og námsgögn Huldudals og yngri Tröllabjargarbarna
Leikritið úlfurinn og kiðlingar sjö,http://krakkaruv.is/thattur/aevintyri-halldors-gylfasonar/ulfurinnog-kidlingarnir-sjo-03, Taska með hekluðum hlutum fyrir söguna Gullbrá og birnir þrír, málning,
tússlitir, blöð, leik/salt leir, sjálfsþornandi leir, piparkökudeig, stafaform, bangsinn Lubbi og bókin,
Íslandsskort, stafabingó, stafssegul, snjór, plastaðir stafir.
Tröllabjörg - eldri börn
Annar hópurinn las söguna um Hérann og skjaldbökuna og gerði síðan rafrænar bækur út frá sögunni
í Book creator. Hinn hópurinn las Bókina Góða nótt Einar Áskell og bjó til skugga brúður úr þeirri
sögu. Við leiruðum líka stafinn okkar bæði með leir og trölladegi sem við máluðum. Við skoðuðum
líka stafina með Lubba
Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og Vættabjörg
Leikur að læra: ( vefur og kennslubók), ýmis efniviður úr leikur að læra.
Hljóðsögur: ýmis ásláttarhljóðfæri , litir og blöð og spjaldtölva.
Bókagerð: Skoðaðar ýmsar tegundir af bókum. Ýmiskonar opinn og skapandi efniviður notaður í
bækurnar.
Unnið með sögur: Orðaspjall
Kennsluefni og námsgögn fyrir 1. bekk og 2. bekk
- 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.
- 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
- Þjóðminjasafnið, efni frá kennurum og af veraldarvefnum
Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. og 6. bekk
- Brennu Njáls saga https://www.youtube.com/watch?v=l1kEhz6YHgc
- Njála í endursögn Brynhildar Þórarinsdóttur og Margréti E. Laxness

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7.bekk og 8. bekk
• Ein grjóthrúga í hafinu
• Saga Reykjavíkur eftir Guðjón Friðriksson
• Sögueyjan
• Heimildir af netinu
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Kennsluefni fyrir 9. bekk og 10. bekk
• Sögueyjan, hefti 1-3 – valdir kaflar.
• mms.is/namsefni
• Vefslóðir

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 Huldudal og yngri Tröllabjargarbörn
Málhljóðin A,M,B,N, læra hljóðin í Lubba og svo halda áfram í janúar
Tröllabjörg – eldri börn
Nágrannar, storma, kjaga, önnum kafinn og örugglega úr sögunni Hérinn og Skjaldbakan.
óþægur, lúinn viljandi og nauðar úr Einar Áskell

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg og Vættarbjörg
Fyrirmynd, heilabrot, góðverk, skjall, hégómi, vitanlega, eftirvænting, skilyrði, höfundur, ævintýri,
bókarkápa.

Orð og hugtök fyrir 1. bekk og 2. bekk
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
Tíðarandi, tímalína, tækninýjungar, uppfinning, farartæki, klæðaburður, vörumerki, heimilislífi,
tómstundir, myndasaga, siðir og venjur, tónlistarstefna, dansstefnur.

Orð og hugtök fyrir 5. bekk og 6. bekk
Vala, Völuspá, keyta, gull, gullastokkur, leggur og skel, askur, strokkur, torfbær, baðstofa,
klakkur, ljár, orf, sáta, baggi, rokkur, snælda, kambur, þæfing, íleppur.

„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)
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Orð og hugtök fyrir 7. bekk og 8. bekk
Hugtök tengd Trykjaráninu, hugtök tengd handritabrunanum í Kóngsins Kaupinhavn og hugtök tengd
Innréttingum og upphafi Reykjavíkur sem höfuðstaðs.
Orð og hugtök fyrir 9. bekk og 10. bekk
Landnámið, víkingaöld, stofnun alþingis, þjóðfundurinn 1851, stjórnarskrá, heimastjórn og fullveldi,
stofnun lýðveldis, iðnvæðing Íslands, atvinnulíf á 20. öld, byggðaþróun á 19 og 20 öld, fjarskipti og
samgöngur

6. Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir
Huldudalur og yngri Tröllabjargarbörn
Strætó ferð á bókasafnið og fá upplestur þar.
Tröllabjörg – eldri börn
Ragnheiður Gestsdóttir kom og las fyrir okkur bókina sína
Mig langar- Ég hlakka til og sýndi börnunum hvernig hún
myndskreytti bókina sína með því að klippa út allskonar
pappír og líma saman
Álfabjörg og Vættarbjörg
Hún Bergrún Íris barnabókahöfundur og myndskreyttir kom í
heimsókn og las fyrir börnin upp úr bókinni sinni Elstur í bekknum. Einnig talaði hún við börnin um
hvernig hún færi að þegar hún væri að myndskreytta bækurnar sínar.

1. og 2. bekkur
Farið var í vettvangsferð á Þjóðminjasafn Íslands, þar sem Jóhanna
Bergmann safnkennari tók á móti okkur og leiddi okkur í gegnum
skemmtilega skólafræðslu sem heitir Fyrrum átti ég falleg gull: Baðstofulíf.
Nemendum gafst tækifæri til þess að upplifa söguna í gegnum áþreifanlega
hluti, svo sem byggingar, minnismerki og í leik gamalla muna svo eitthvað sé
nefnt.
Allir kennarar í 1. og 2. fóru að minnsta kosti einu sinni í ferð, en hópunum 5
var skipt upp í 3 stærri hópa. Með hverjum hópi fóru 2 kennarar og 1
stuðningsfulltrúi
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3. og 4. bekkur
Við höfðum samband við Þjóðminjasafnið sem tók afar vel í ósk
okkar um sýningu til að fanga tíðaranda tímabilsins 1060-1980. Þar
var ekki til tilbúin sýning til staðar svo hún var búin til fyrir okkur.
Sýningin var tvískipt. Á safninu er herbergi frá þessum áratug með
tekkhúsgögnum, síma, leirmunur og fleiru. Þar við hliðina er
annað herbergi þar sem komið hafði verið fyrir fullt af munum frá
tímabilinu. Í því herbergi máttu krakkarnir koma við alla muni og
skoða eins og þeir vildu. Þar voru meðal annars öskubakki,
fótanuddtæki, myndablöð og bækur ásamt fjölmörgum öðrum hlutum. Á safninu er færiband með
munum, hluti af mununum er frá þessu tímabili. Áður en við fórum með krakkana fóru Hrund og Ásta
á safnið að skoða munina og skipuleggja með kennurunum þar.
Hópnum var tvískipt á safnið þannig að það voru um 30 krakkar
voru í hvorum hóp, einhverjir krakkar voru veikir þannig að það
voru færri og við gátum farið í strætó (máttu bara vera 28 í einu).
Tveir kennarar fóru með í ferðina.
Á safninu var hópnum skipt í tvennt. Helming tímans voru þau við
færibandið. Hinn helming tímans voru þau í herbergjunum
tveimur. Hver nemandi fékk með sér litla bók sem Íris bjó til og
áttu þau að teikna myndir og lýsa hlutum í bókinni. Einnig máttu
þau taka með sér símana sína til að taka myndir af hlutum á safninu.
Það gekk mjög vel í báðum ferðum, krakkarnir voru til fyrirmyndar og við fengum mjög góðar
móttökur.
Krakkarnir borðuðu hádegisnesti á safninu.
5. bekkur og 6. bekkur
Sjötti bekkur fór í vettvangsferð á Landnámsýninguna í
Aðalstræti. Fyrst fengum við fyrirlestur þar sem börnunum var
sagt frá lífi og starfi miðaldafólks. Síðan máttum við skoða okkur
um á safninu þar sem miðpunkturinn er skálarúst frá 10. öld
sem fannst þegar grafið var fyrir nýju húsi á horni Aðalstrætis og Túngötu árið 2001.

7. bekkur og 8. bekkur
Ferð í Þjóðminjasafnið.
9. bekkur og 10. bekkur

•

Þjóðminjasafnið: Þjóð verður til. http://www.thjodminjasafn.is/syningarvidburdir/grunnsyningar/thjod-verdur-til/
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6. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Dvergadalur:
Það var unnið með sögu (hlustun og skilning), hreyfingu (tengd litum með Leikur að læra), verkefni og
umræðu (út frá sögu og litakennslu) og foreldraverkefni (tengd litum og leikur að læra).
Leikur að læra: Berglind sá um hreyfistundir í sal þar sem unnið var með Leikur að læra leiki og litina
gulur, rauður og blár.
Hlustun og skilningur: Hanna Birna tók fyrir söguna um Karólínu könguló sem tíndi skónum sínum í
mismunandi litum
Verkefni og umræða: Hanna Birna og Una Sólveig hjálpuðu börnunum í listaverkagerð tengdum litum
og gerðu verkefni út frá sögunni um Karólínu.
Foreldraverkefni: Una Sólveig sá um að búa til verkefni tengdum litunum sem foreldrar hjálpuðu
börnunum að leysa á morgnana.

Unnið með leir, pípuhreinsa og víra í köngulóagerð á meðan við töluðum um söguna.

Unnið með liti í gegnum listsköpun
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1.vika
Skoðum söguna um Karólínu könguló. Hún býr í fallegum garði og átta fætur og átta mismunandi
litaða skó. Eina nóttina er mikill vindur og skórnir hennar fjúka út um allan garð. Karólína fer að leita
að þeim og við lærum litina um leið. Við lásum söguna, skoðuðum myndirnar í bókinni og töluðum
um Karólínu. Hver er hún, hvar á hún heima, hvað á hún marga skó og hvernig eru þeir á litin.

2.vika
Sagan um Karólínu könguló lesin aftur. Tölum um hana og vinnum pörunar verkefni þar sem börnin
para skóna á hana. Setja réttan lit á skó réttan fót.
Vinnum með gulan lit, börnin gera gult verkefni.
3.vika
Leikur að læra. Krakkarnir léku í hreyfileikjum með
áherslu á að læra liti.
Vinnum með rauðan, börnin gera rautt verkefni.
4.vika
Börnin föndra köngulær úr leir, pípuhreinsum og vírum í
ýmsum litum.
Vinnum með bláan, börnin gera blátt verkefni.
5.vika
Vinnum með grunnlitina þrjá, gulan, rauðan og bláan. Börnin velja sér tvo af þeim til þess að blanda
saman og við skoðum hvaða þriðji litur birtist, grænn, fjólublár eða appelsínugulur.
6.vika
Byrjun desember. Börnin baka piparkökur fyrir foreldrakaffi á smiðjulokunum í næstu viku.

Huldudalur og yngri Tröllabjargarbörn:
Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á þriðjudögum og miðvikudögum. Á þriðjudögum vorum við með
sögur en á þriðjudögum var Lubbastund og vinna með bókstafi. Huldudalur notaði líka fimmtudagana

17

í myndlistinni að vinna smiðjutengd verkefni. Í lestrahvíld var lesið bækur, bókapokar fóru heim á
Huldudal til hvers og eins.
1.vika
Kveikja allir hittumst upp á Álfabjörgum þar sem var með bíó með leikritið Úlfurinn og kiðlingarnir sjö,
ræddum saman eftir á og leikum saman.
Seinni tíminn var Lubba stund uppi á Tröllabjörgum, þar sem barnahópurinn var skiptur í þrjá hópa.
Lubbi var kynntur og farið í málhljóðið A. Niðri á Huldudal var búið til leik/saltleir og allir fengu
plastaðann blað með staf og leiruðu stafinn sinn á blaðið.
16.nóv. var Dagur íslenskrar tungu, sögnstund og lærðum Kvæðið um fuglana.

2.vika
Mánudagurinn og þriðjudaginn var farið í tveimur hópum var farið í strætó ferð bóksafnið í
Spönginni og fengum upplestur.
Miðvikudagurinn (seinni smiðjudagurinn) Lubbastund á Tröllabjörgum og málhljóðið M kynnt. Á
Huldudal var farið í að æfa sig að skrifa stafinn sinn með túss á plöstuð blöð með stafninum og spilað
stafa bingó.
3.vika
Farið var í litlum hópum upp á Álfabjörgum, sögð og leikið söguna Gullbrá og birnir þrír. Þegar búið að
hlusta á söguna þá teiknuðu og sögðu þau frá söguna og kennari skráði niður.
Seinni tíminn var Lubbastund og kynnt málhljóðið B upp á Tröllabjörgum. Á Huldudal var sett snjór í
allan vaskinn inn á klósetti börnin fengu að mála og leika með stafasegla ofan í.
4. vika
Við byrjuðum að leira stafinn sinn og gert var skráning.
5.vika
Bökuðum piparkökur og skárum út stafi með stafaformum.
Seinni tíminn sagði Lubbi jólasögu í Lubbastund og Huldudal var haft jóla - huggulegt inní Gjótu og
málað stafa piparkökur.
Myndlist Arndís
Börn fædd 2014 gerðu litlar Örsögur í myndlist.
Við byrjuðum á að teikna mynd og kennari skráði niður hvað
var að gerast á myndinni síðan fékk barnið annað blað og var
hvatt til þess að halda áfram með söguna sem það hefði gert á
fyrri myndinni.
Blöðin voru síðan sett í gamalt geisladiskahulstur þannig að úr
varð lítill Örsögu órói. Börnin gáfu síðan foreldrum sínum
Örsögu óróann í jólagjöf.
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Tröllabjörg – eldri börn
1.vika
Rauði hópur: Unni með stafina sína og fóru í
leikinn „ Hver á, hver á …( stafur barnsins)“ og í
leikur að læra. Lásu söguna Góða nótt Einar
Áskell
Guli hópur: Skoðuðum stafinn okkar og fórum í
leikur að læra. þau gerðu stafina sína úr
trölladegi og leiruðu eitthvað sem byrjar á sama
staf barnið. Þið lásum söguna um Héran og
skjaldbökuna.
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2.vika
Rauði Hópur: Skrifuðu stafinn sinn eftir punktum
og síðan nafnið sitt einngi æfðum við okkur að
skrifa stafina í snjóinn. Lásum síðan Einar Áskel
aftur.
Guli hópur: lásum aftur um héran og
skjaldbökuna og börnin teiknuðu umhverfið úr
sögunni og persónurnar sem þau síðan klipptu út.
Máluðu trölladegs skúlptúrana.

3.vika
Rauði hópur: bjuggu til stafalottó úr stöfunum sínum og spiluð. Lásu aftur
söguna um Einar Áskel og teiknuðu skuggamyndir.
Gulihópurinn: Las söguna um hérann og skjaldbökuna í tveim útgáfum í
annari útgufuninni þá vorum við að æfa okkur að klappa taktinn gerðum hratt
þegar hérinn var á ferðinni en hægt þegar skjaldbakan var á ferðinni. Héldu
síðan áfram að teikna sögupersónur. Æfðu sig að skrifa nafnið sitt á töfluna.
4.vika
Rauði hópur: Gerði stafinn sinn með kaplakubbum og leir.
Guli hópur: Tóku myndir af teikningunum sínum með sögupersónunum inn á til að setja inn í rafræna
bók.

5.vika
Rauði hópur: Skoðuðu Hástafi og lástafi og mismunandi letur síðan klipptu þau út stafi úr tímaritum
og límdu á stafrófsblað.
Guli hópur: Settum myndirnar inn í rafrænu bókina og börnin sögðu söguna með því að tala inn á
bókina.
Báðir hóparnir bökuðu síðan stafa piparkökur
Myndlist (Arndís)
Við tengdum myndlistartímana á föstudögum við smiðjuna þar sem hvert barn fyrir sig gerði sína bók.
Byrjað var að kynna fyrir börnunum mismunandi tegundir, stærðir og gerðir af bókum. Síðan fékk
hvert barn frjálsar hendur við að semja og myndskreyta sína sögu. Þau fengu líka alveg frjálsar hendur
þegar kom að því að velja bókarkápu og voru því bækurnar mjög mismunandi. Sumir völdu að gera
bók inn í kassa, gamalt DVD hulstur, pappaspjald ofl. allt það sem hentaði hverju barni. Kennari skráði
niður allt ferlið. Börnin gáfu síðan foreldrum sínum bækurnar í jólagjöf
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Dæmi:
Blædís Lukka:
Bókin mín er um skjaldböku og kanínu
sem fóru og tíndu blóm og hittu svo
aðra skjaldböku og kanínu í skóginum.

Þórey Birta: Bókin er um prinsessu og
kóngurinn og dreka.

Álfabjörg og Vættarbjörg

Leikur að læra (Vilborg og Silla): Unnið með hljóð og stafi í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun.

Hljóðsögur (Gulla og Díana):
1.vika
6 hópar 2 hópar á dag mán, þri, mið. hver hópur fær eina klukkustund á dag.
börnin komu og fengu að handfjatla og rannsaka hljóðheim hljóðfæranna að vild og völdu sér síðan
hljóðfæri sem þau vildi nota í söguna.
hvert hljóðfæri fyrir sig skoðað og fundið út hvaða hljóð hvert hljóðfæri gæti táknað í sögu.
Er þetta persóna, umhverhverfishljóð, eða dýrahljóð?Hópur
„sögupersónur“ hverrar sögu ákveðnar og búin til saga.
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Sögur
Hópur 1.
Börn fædd 2012 ( 4-5 ára)
Úlfurinn, fuglinn og uglan.
sólin= klukkuspil
vindurinn= þríhorn
Fuglinn= sleðaflauta
Rigning= hristur
Uglan= flauta
Úlfurinn = blokkflautur.
Um morguninn vaknaði úlfurinn í skóginum þegar sólin skín í augun á honum. Hann ætlar að fara að
veiða fugla. Þegar hann sér fuglinn, reynir hann að ná honum en fuglinn fljúgar í burtu og úlfurinn
skellur á tré og rotast. Þegar hann vaknar er komið rok og rigning. sólin er farin og það er komin nótt.
Úlfurinn heyrir ugluna syngja.
hópur 2.
börn fædd 2012. ( 4-5 ára)
Sólskinsdagur
Sólin = klukkuspil
fuglar = flautur
Steinar= sílafónn
Vindur= hangandi vindhani
turnklukka= málmgjöll
rigning= carimba frá Afríku
Einn fagran sumardag. Sólin skín og fuglarnir voru að syngja, „Fann ég á fjalli fallega steina“.
Allt í einu hætta fuglarnir að syngja því vindurinn blæs og blæs.
Fuglarnir fóru heim til sín í turninn og klukkurnar hringdu þrisvar sinnum. og það fór að rigna.
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hópur 3.
Uglan og fiskurinn
Börn fædd 2013(3-4 ára )
uglan= flautur
Sólin= sílafónn og þríhorn
öndin = skrapa (guiro)
fugl: flauta
fiskurinn = klukkuspil
haglél= sekere
málmgjöll= klukka
Uglan var að fljúga og hún náði óvart fiskinum og öndin kom og bjargaði fiskinum frá uglunni. Fuglinn
flaug upp í tré og þá kom haglél og dýrin földu sig. Allt í einu heyrðist í klukkunni hringja tíu sinnum og
það kom sól.
hópur 4.
Börn fædd 2012
Ævintýrasaga.
flauta= lest
klukkuspil= kirkjuklukkur
prinsessa að syngja= kazoo
þríhorn =sól
flautur= fuglar
sleðaflauta= vindur
Sílafónn = rigning
málmgjöll =klukka að slá

Prinsessan Maríanna er á leiðinni í skóginn og hún syngur hátt. Hún hittir önd á leiðinni. þá spurði
hún öndina: „hvað ertu að gera?“ „ kvak, kvak, ég er að leika mér.“ og þá fór að rigna. þá heyrði
Maríanna í kirkjuklukkunum. hún hlaupti heim í kastalann sinn og náði í lykilinn af kirkjunni. Þegar
hún kom í kirkjuna sá hún fugla. þetta var fuglakirkja. þá kom sólin og hún fór út úr kirkjunni og
vindurinn blásaði
2.vika
Hljóðsaga rifjuð upp og unnið áfram með hana. Sagan hljóðrituð á spjaldtölvu.
3.vika
Sagan lesin aftur og síðan teiknuðu börnin myndir við sínar „sögupersónur“,
Bókagerð (Arndís og Joanna)
Við byrjuðum að skoða mismunandi tegundir og gerðir bóka t.d
ævintýri,matreiðslubækur,dýrabækur,fótboltabækur,myndlistarbækur o.s.frv
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Síðan fékk hvert barn að velja sér viðfangsefni og hvernig efnivið það vildi til að nota í bókarkápu
utan um söguna sína. Í hvert skipti áður en haldið var áfram með sögugerðina þá las kennarinn fyrir
nemendurna það sem þau höfðu gert áður þannig auðveldara væri að halda áfram

Ernir Elí vildi gera
matreiðslubók. Hann
samdi uppskriftir og
myndskreytti svo bókina
með vatnslitum.

Ernir Elí talar um
bókina sína:
„Þetta er Matreiðslubók.
Það er kaka í henni,
fiskur, kartöflur og
steiktur fiskur.“
Hrafnhildur vildi gera
bók um hafmeyju. Hún
samdi sögu um hafmeyju
og myndskreytti svo
bókina með trélitum.

Hrafnhildur talar um
bókina sína:
„Þessi saga er um
hafmeyju. Hún er að
synda og finna mann. Hún
finnur mann og þau
giftast svo. Mamma
hennar og pabbi komu í
brúðkaupið og svo synda
allir saman og þá búið.“
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Birkir Hrafn vildi gera
bók um risaeðlur. Hann
samdi því sögu um
risaeðlur og
myndskreytti svo bókina
með trélitum.

Birkir Hrafn talar um
bókina sína:
„Þetta er risaeðlubók.
Þetta er ævintýri um
risaeðlur sem gera
ýmislegt og fara út um
allt á Spánn og allt.“
Andrés Logi vildi gera
bók um fótbolta. Hann
samdi því sögu um
fótboltakalla og
myndskreytti svo bókina
með trélitum.

Andrés Logi talar um
bókina sína:
„Hún er um fótbolta.
Coutinho skýtur og
skorar og Messí skýtur
og skorar.“
Orðaspjall (Anna Metta og Hjálmdís)
Unnið var með orðaspjall. Teknar voru fyrir fjórar
sögur eftir höfundinn Mariette Vanhalewijn Litla
norninn Nanna, Prinsessan sem átti 365 kjóla,
Jonni og kisa og Gréta og grái fiskurinn. Kennari
las sögurnar fyrir börnin. Þau völdu sér svo sögu
sem þau endursögðu og myndskreyttu.
Unnið var með og velt fyrir sér orðum úr bókunum t.d fyrirmynd, heilabrot, góðverk, skjall, hégómi,
vitanlega, eftirvænting og skilyrði. Reyndu börnin að nota þessi orð í frásögn.

1.- 2. bekkur
Hver kennari var með ákveðið viðfangsefni á sinni stöð. Smiðjan fór þannig fram að hver hópur fór á
eina stöð í hverjum smiðjutíma. Þannig að allir hóparnir fóru einu sinni á hverja stöð. Síðustu þrjú
skiptin fóru í vettvangsferð á Þjóðminjasafnið.
Elín kennari í 1. bekk var með stöð þar sem krakkarnir lærðu um fatnað Íslendinga hér áður fyrr og
vann verkefni úr bókinni Ísland áður fyrr: Fjölskyldan og heimilið. Í upphafi voru sýndar myndir af
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mismunandi klæðnaði á árum áður og farið var yfir orðin sem tengjast klæðnaði. m.a.: ull, íleppur,
þæfa, snælda og kúaskinn.
Síðan báru krakkarnir saman klæðnaðinn hér árum áður við klæðnaðinn sem og við þekkjum í dag og
hvort einhver og þá hver munurinn væri. Eftir það var sýnt stutt myndband af daglegu lífi barna á 19.
öld, við hvað fólkið vann og í hvernig klæðnað þau voru í. Eftir það fengu krakkarnir að velja sér
persónu. Um var að ræða dúkkulísur, strák og stelpu og karl og konu og fatnað þeirra sem nemendur
lituðu og klipptu út.
Hjá Aldísi fengu nemendur góða 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.

Gyða var með stöð þar sem börnin kynntust matargerð
fyrri tíma. Áherslan var á að kynna sérstaklega eitt
áhald, strokkinn og leyfa börnunum að upplifa það.
Byrjað var á að skyggnast inn í hlóðaeldhúsið og sýndar
myndir af því, - og þeim áhöldum sem notuð voru, eins
og strokki. Síðan var matarkista Þjóðminjasafnsins
dregin fram og opnuð. Börnin sátu í kringum kistuna og
hvert matarílátið af öðru dregið upp úr kistunni og
handfjaltað. Þarna voru m.a. askar, sleifar, bakki sem
fiskur var borinn fram á með lítilli skál í miðju fyrir flotið,
allt úr tré. Þarna voru líka útskornar skeiðar úr horni og
fleira. Að þessu
loknu var hafist
handa við að „strokka smjör“. Það gerðum við þannig að hver tvö
börn fengu glerkrukku með kúlu í og ½ dl. af rjóma. Þau skiptust
á að hrista krukkuna þangað til smjör hafði myndast í krukkunni.
Þá var vökvanum (áfunum) hellt af og smjörið smakkað á
hafrakexköku.
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Hjá Írisi lærðum við um aðal atvinnugrein Íslendinga á 19. öld,
landbúnaðinn. Nemendur fengu góða kynningu um íslensku
sauðkindina. https://www.slideshare.net/oldusel1/slenskasaukindin. Við lærðum um helstu einkenni kinda, hvernig má
þekkja í sundur hrút og ær. Hvenær sauðfé kom til landsins með
landnámsmönnum og í hvaða tilgangi. Mismunandi liti ullarinnar.
Við lærðum einnig hvernig afurðir kindarinnar eru nýttar nú og í
gamla daga. Nemendur bjuggu svo til sína eigin kind úr
pappadiskum, pappír og ull og límdu augu á þær.

3. – 4. bekkur
Í fyrstu viku fóru nemendur á Þjóðminjasafnið og fengu einnig kynningar á verkþáttum hjá kennurum.
Kennarar skiptu með sér verkþáttum. Í fyrstu tímum kynntu kennarar fyrir nemendum hver sinn þátt
og gengu nemendur í hópum á milli kennarar og fengu kynningu á eftirfarandi þáttum: farartæki,
leikföng, tónlist- og dans, störf, uppfinningar- og tækni, tímarit, fatnaður, matur, sjónvarp og fréttir,
kvikmyndir, heimilið og tómstundir ásamt fleirum þáttum. Kynningarnar fóru fram á móti ferðinni á
Þjóðminjasafnið sem var kveikja smiðjunnar. Nemendur völdu sér í kjölfarið viðfangsefni og þau
skiptust í eftirfarandi:
•
•
•
•

Uppfinningar/ tækni og sjónvarp/fréttir
Tónlist/dans og farartæki
Fatnaður og matur
Leikföng og kvikmyndir/myndasögur

Ásta – uppfinningar/ tækni og sjónvarp/fréttir
Krakkarnir í þessum hópi fengu í upphafi kynningu á
tækninýjungum, nýjum uppfinningum sem komu fram á árunum
1960 til 1980. Einnig kynntu þau sér helstu heimsviðburði þessa tímabils. Þau völdu sér síðan
viðfangsefni eftir áhuga, skiptu sér niður í hópa og byrjuðu að kynna sér efnið betur í gegnum google.
Áhugi krakkana var helst á sjónvarpi, tölvuleikjum, tunglferðum, leisergeislatækni og fréttaflutningi.
Hóparnir byrjuðu svo að rissa upp hugmyndir af viðfangsefnum sínum en markmiðið var að búa til
sjónvarp, geimskip, leisertæki, strætisvagni, handrit af fréttum af hljómsveitinni Abba og fleira. Síðan
var byrjað að sanka að sér efni til að búa þetta allt til og svo var hafist handa við að búa til handrit,
smíða líkön, sníða, líma saman og mála. Þegar þau voru tilbúin
skrifuðu þau texta um þessi tæki og bjuggu til plaköt með texta og
myndum. Þessu var síðan stillt smekklega upp á sýningu fyrir
smiðjulok
Hrund – tónlist/dans og farartæki
Ég var með 15 krakka sem skiptust á tónlist/dans og farartæki. Fyrstu
tvo tímana/dagana í smiðjunni var ég erlendis og gat því ekki byrjað
hana sjálf. Þeir sem voru með bíla/farartæki byrjuðu á því að skoða
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myndir og myndbönd af bílum, flugvélum og mótorhjólum frá
tímabilinu. Þeir sem voru með tónlist/dans horfðu á myndbönd
og hlustuðu á tónlist frá tímabilinu. Ég varð líka veik og missti af
tveimur dögum seinna á tímabilinu.
Það sem krakkarnir gerðu:
Farartæki
Í þessum hóp voru strákar úr 3. bekk og drengur úr 4. bekk. Þeir
voru mjög duglegir í byrjun og gerðu tvö plaköt með myndum af
bílum frá tímabilinu. Þeir ákváðu síðan að búa til bíl úr
pappakössum. Þessi vinna gekk brösuglega, þeir rifust töluvert og
varð ekki mikið úr verki. Náðu samt á endanum að klára að gera
bílskrjóð. Einn úr hópnum var mjög duglegur og gerði bíla
tímalínu.
Tónlist og dans
Það voru tveir hópar í þessu verkefni, stelpu hópur og stráka hópur. Stelpurnar ákváðu að þær vildu
gera dans við Grease og sökktu sér niður í myndina og völdu sér lag. Þær notuðu síðan tímann til að
æfa dansinn. Þær gerðu líka plakat um Grease og byrjuðu að gera tónlistar tímalínu. Vinnan hjá þeim
gekk vel nema ein sem var í hópnum fór erlendis og var ekki tvö skipti og þá gengu æfingarnar frekar
illa. Þær sýndu síðan á smiðjulokum.
Í hinum hópnum voru þrír strákar. Þeir ákváðu að syngja lag með Jackson 5. Þegar þeir heyrðu að
farartækjahópurinn ætlaði að gera pappakassa bíl ákváðu þeir að þeir vildu hafa atriðið sitt í bíl og
gerðu bíl líka. Það fór svo mikill tími í að gera bílinn og útfæra atriðið í honum að þeir höfðu lítinn
tíma til að æfa sig en sýndu samt atriðið á smiðjulokum.
Vnnan gekk vel en það var erfitt að sinna öllum hópum svo vel færi. Eins kom það sér illa að vera
erlendis og síðan veik.
Fatnaður með Írisi
Í þessum hóp voru nemendur úr 3. og 4.
bekk. Við fórum vel yfir fatnað frá tímabilinu
1960-1980 bæði á Íslandi og annarsstaðar frá.
Skoðuðum hvað er sameiginlegt og ólíkt. Við
skoðuðum sniðin, liti, munstur og hvernig
klæðnaður kynjanna hefur breyst með
tíðarandanum. Nemendur teiknuðu svo upp
föt í anda tímabilsins, bjuggu til snið, og
saumuðu. Sumir voru einir aðrir tveir til þrír
saman. Útkoman var hin glæsilegasta og
auðvelt var að sjá að nemendur höfðu góðan
skilning á klæðnaði þess tíma.
Matur Það voru ekki margir í þessum hóp,
eða um 7-10 nemendur. Eins og með
klæðnaðinn, var byrjað á að skoða myndir af
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matvælum, vörumerkjum og uppskriftum þess tíma. Síðan völdu nemendur með aðstoð frá kennara
tvær uppskriftir sem þeim fundust einkennandi fyrir matarmenningu á Íslandi áður fyrr. Annarsvegar
bökuðu nemendurnir brúnköku (lagköku) og royal karamellubúðing. Nemendur buðu svo foreldum
og systkynum uppá afraksturinn á smiðjulokum. Nemendurnir skoðuðu líka hvernig matvörubúðir
þessa tíma litu út og útbjuggu verslun með umbúðum sem báru stíl sjöunda áratugarins.

Lilja – leikföng og kvikmyndir/myndasögur
Allir nema þrír nemendur völdu leikföng. Þessir þrír byrjuðu á að
horfa á myndina Hocus Pocus, eftir að hafa horft á hana
kviknaði sú hugmynd hjá þeim að gera myndasögu eftir
myndinni. Þau unnu þrjú saman og úr varð þessi glæsilega bók.
Hinir nemendurnir völdu sér leikföng. Fyrstu tímarnir fóru
svolítið í það að skoða og leita á veraldarvefnum. Fimm stelpur
úr fjórða bekk ákváðu að gera barbiehús. Þær unnu restina af
tímunum í húsinu sem varð æðislegt og á hæðum með svölum.
Þær veggfóðruðu m.a. alla veggi og bjuggu til húsgögn. Þetta var
allt unnið úr pappakössum og sterkum pappa. Ég ljósritaði veggfóðrið fyrir þær og þær límdu inn.
Fjórar stelpur úr fjórða bekk völdu að gera pússluspil og var mikil rannsóknarvinna lögð í það verkefni.
Þær byrjuðu á að finna sér heppilega mynd t.d. mynd af úlfi. Hún var forteiknuð ljósrituð og síðan
unnin á sterkan pappír. Því næst teiknuðu þær sínar myndir og klipptu þær niður í 12 búta. Þær gerðu
allar flottan kassa með mynd af sínu púsli framan á. Þrír strákar úr fjórða bekk stúderuðu gömul
Batman blöð/myndasögur. Þeir unnu virkilega flott og vandað blað sem var með talblöðrum og allt
myndskreytt.
Flestir nemendur mínir gerðu líka myndir sem settar voru á tímaás.

Vinnan var strembin en gekk vel fyrir sig. Það hefði alveg þurft stuðning á köflum.
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Við höfðum heimaverkefni þar sem krakkarnir voruð beðin að spyrja
ömmu og afa eða ættingja sem voru á þeirra aldri á áratugnum 1960
til 1970 um hvernig þau hefður upplifað lífið og tilveruna á þessum
árum. Gerður var spurningabanki eftir hugarflug með krökkunum
sem þau gátu svo valið úr nokkrar spurningar. Við bjuggum svo til
minningarvegg fyrir smiðjulok með afrakstri þessarar vinnu
6. vika – Smiðjulok
Krakkarnir settu upp sýningu á smiðjulokum og buðu foreldrum á sýninguna. Sýningin var sett upp í
3. bekkjar stofunni og leikjastofunni við hliðina. Stofurnar voru skreyttar með verkum og líkönum
krakkanna og hver hópur setti upp sitt svæði þar sem þeir sýndu verk sín. Myndir sem nemendur
höfðu tekið á Þjóðminjasafninu voru hengdar upp. Nemendur bjuggu til tímalínum með helstu
viðburðum innananlands og utan á ýmsum sviðum þjóðlífsins. Gestum var boðið upp á Royal búðing
með rjóma. Nokkrir nemendur höfðu tekið upp verk sín eins og féttaþætti sem sýndir voru á tjaldi.
Danshópur sýndi dans og annar nemendahópur kenndi foreldrum að dansa tvistdans. Þetta var mjög
skemmtilegt og flott hjá krökkunum en því miður fundum við vel fyrir þrengslum því húsnæðið var

einfaldlega ekki nógu stórt fyrir þennan fjölda fólks.

5. bekkur og 6. bekkur
1.vika
Smiðjan byrjaði á góðum nótum og náðum við að lesa fyrstu kaflana og gerðum ættartré til að ná að
halda utan um nafnahrúguna sem einkennir Njálu eins og aðrar Íslendingasögur. Nemendur fengu
eintak af Njálu til einkanota. Við fengum lánaðar 40 bækur frá bókasafni Árbæjarskóla. Við merktum
við hjá okkur hvaða barn fékk hvaða bók (númer) og mega þau taka bókina með heim og lesa í henni
þar. Þau þurfa bara að muna að hafa hana alltaf meðferðis í skólann því reiknað er með að til þess að
komast yfir efnið þurfum við að vinna í henni víðar en í smiðjutímum s.s. í íslenskutímum.
Það þurfti mikið að útskýra orðin og fara þannig hægt yfir sögu. Einnig eru nemendur að merkja
jafnóðum inn á ættartré þegar ný nöfn bætast við.
2.vika

Teiknuðum landakort, með myndvarpa, á stóran verksmiðjupappa á vegginn til að staðsetja
sögusvið Njálu á. Krakkarnir fengu gamlar myndir af torfbæjum og fólki í þjóðbúningum
(dúkkulísur til að lita) á meðan þau hlusta á upplestur úr Njálu.
Nemendur völdu sér síðan verkefni til að vinna með;
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Ég vil taka þátt í leikþáttum upp úr Njálu.
Ég vil skrifa í blað-Njálutíðindi sem bekkurinn ætlar að gefa út.
4.vika
Haldið áfram að lesa í Njálu. Seinni hlutinn nýttur til að útbýta textum og byrja að æfa leikrit.
Blaðamenn fengu tölvur til að skrifa í.
5.vika
Horfðum á uppsetningu 5. bekkjar frá því fyrir tveimur árum á Njálu, (hægt að finna það inn á U
Tube). Það kveikti í nemendum við að vinna að sinni uppsetningu.
Síðan er töluverð vinna í að búa til leikmuni; atgeir, sverð, skjöld og hnífa. Einnig máluðu þau á pappa
burstabæ sem verður stillt upp bak við leikarana. Nemendur koma með hjálma, kufla, sjöl, ullarsokka,
vopna (leikfanga; boga og sverð o.sfrv.) að heiman fyrir leikritið.
Í blaðinu höfðu þau matreiðsludálk sem var með uppskrift af slátri, flatbrauði, skyr o.fl. Þá voru þau
með tapað-fundið dálk, fólk í fréttum og brandarahorn þar sem bröndurum var snúið upp á Njálu.

6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin - Smiðjulok
Á fimmtudag var sýning á þremur Njáluleikþáttum (sjá í smiðjumöppu). Fimmti bekkur sá um einn
þátt en sjötti bekkur var með tvo þætti. Foreldrum/forráðamönnum var boðið að koma að horfa.
Á föstudeginum fengu nemendur heim með sér heimapróf og máttu hafa bókina til að fletta upp
svörunum.

7. bekkur og 8. bekkur
Viðfangsefni
Við gátum ekki nýtt smiðjuefnið sem notað hafði verið tveimur árum áður þar sem 8. bekkur hafi
tekið þátt í þeirri smiðju. Við ákváðum að velja þrjú viðfangsefni til að vinna með; Tyrkjaránið, Árni
Magnússon og handritabruninn, Innréttingarnar - upphaf Reykjavíkur sem höfuðstaðar.
Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir
Ferð í Þjóðminjasafnið þar sem krakkarnir fengu leiðsögn frá safnverði með sérstaka áherslu á efni
smiðjunnar.
Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á fimmtudögum og föstudögum.
1.vika
Bekkirnir þrír fóru á milli okkar kennaranna og fengu fræðslu um viðfangsefnin. Anna Rakel fjallaði
um Tyrkjaránið, Anna Sigurrós um Árna Magnússon og handritin og Stefanía um upphaf Reykjavíkur
sem höfuðstaðar. Að því loknu leyfðum við nemendum að velja á hvern hátt þeir myndu vilja gera
lokaverkefnið. Nemendur gátu valið að gera myndband, líkan, bók, fréttablað eða leikrit.
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Kennarar voru búnir að skipta nemendum í hópa, yfirleitt 3-4 manna, og fékk hver hópur úthlutað
einu af viðfangsefnum smiðjunnar. Hóparnir áttu í þessari viku að útbúa veggspjald um sitt
viðfangsefni þar sem ákveðnar upplýsingar áttu að koma fram en nemendur höfðu einnig frjálsar
hendur með útfærsluna. Hver kennari hafði útbúið ýtarlegt matsblað fyrir viðkomandi viðfangsefni til
að það væri skýrt fyrir nemendum til hvers væri ætlast. Í veggspjaldavinnunni öfluðu nemendur sér
þekkingar sem þeir gátu síðan nýtt sér í lokaverkefninu.

2.vika
Vinna í lokaverkefnum hófst. Við lok þriðju viku áttu nemendur að skila inn skipulagsplani fyrir
lokaverkefnið (handrit/skipulag fyrir líkan/grind
að bók).
3– 6. vika
Áframhaldandi vinna í lokaverkefnum.
Anna Rakel – Tyrkjaránið
Hóparnir bjuggu til líkön, veggspjöld,
stuttmyndir og fréttablað.

Anna Sigurrós – Árni Magnússon og handritabruninn.
Hóparnir bjuggu til líkön, bók og stuttmyndir.

Stefanía- Upphaf Reykjavíkur sem höfuðstaðar.
o Hópur 1: stuttmynd sem fjallaði um bæjarbraginn í kringum 1900. Í myndbandinu ferðuðust
nemendur aftur í tímann og skoðuðu sig um í Reykjavík.
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o
o
o
o

Hópur 2: Sway kynning um íþróttir í Reykjavík í kringum aldamótin 1900.
Hópur 3: myndband um gullæði sem greip um sig í Reykjavík í byrjun 20. aldarinnar.
Hópur 4: líkan af Aðalstræti, þá sérstaklega húsi nr. 10 sem er elsta hús á föstu landi
Reykjavíkur. Líkanið sýnir húsið um aldamótin 1900 og 2000.
Tveir erlendir nemendur gerðu kynningar tengdar sínum heimalöndum, Póllandi og Litháen.

9.bekkur og 10. bekkur
1.vika
Dagur 1: Kveikja að verkefninu. Sýnt youtube- myndband með Steinda jr. – Víkingar
www.youtube.com/watch?v=lq0aIsiZ44o
Viðfangsefni smiðjunnar kynnt.
Nemendur draga þemu, fá lesefni og byrja að skipuleggja sig aðeins. Nemendur draga eitt af þremur
þemum til að vinna að. Undir hverju þema eru nokkur verkefni sem hægt er að velja á milli. Við viljum
að lágmark tveir vinni saman að einu verkefni (hópurinn þarf að velja lágmark þrjú viðfangsefni af
fjórum).
Dagur 2: Nemendur byrja að vinna að verkefnum sínum.

2.vika

Heimsókn í Þjóðminjasafnið og sýningin „Þjóð verður til“ skoðuð. Sýningin er á tveim
hæðum, hefst á víkingatímabilinu og færist eftir tímaröð upp á 3. hæð, þar sem hún endar á
umfjöllun um 20. öldina. Nemendur leggja áherslu á að skoða þann hluta sýningar sem á við
þeirra tímabil. Hver hópur leitar í sameiningu að efni/upplýsingum um eigið viðfangsefni,
punkta hjá sér og taka myndir.

33

3.vika

Nemendur setjast saman í hópana 3 og bera saman bækur sínar, hvernig þeim var ágengt í
gagnasöfnun á Þjóðminjasafninu. Þau undirbúa kynningu fyrir hina hópana sem þau svo
flytja, í máli og myndum.
Kennarar athuga hvernig staðan er í hverjum hóp fyrir sig, aðstoða við hugmyndavinnu að
skilum.
4.vika

Hópavinna. Nemendur halda áfram að vinna að verkefnunum. Verklegi hlutinn kominn í gang
í öllum hópum. Kennarar til taks fyrir nemendur, ganga á milli hópanna og aðstoða við
framkvæmd og hugmyndavinnu. Nemendur vinna annars sjálfstætt.
5.vika
Vinna í hópum heldur áfram.
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1. Smiðjulok og smiðjumat
Fyrirkomulag smiðjuloka
Misjafnt var hvernig smiðjulok fóru fram

Dvergadalur
Byrjun desember. Börnin baka piparkökur fyrir foreldrakaffi á smiðjulokunum og sýna verkin sín.

Huldudalur og yngri börn á Trölladal
Opið hús var þann 4. desemebr að morgni þar sem foreldrar komu við og litu á verkefni barnanna.

Trölladalur eldri börn
Foreldrar komu og litu verk barnanna að morgni dags þann 4. desember - Í smiðjulokunum sýndum
við afreksturinn af vinnunni og börnin sýndu foreldrunum sínum bækurnar í spjaldtölvunni. Þau buðu
líka foreldrum sínum að setjast niður með sér og klippa út stafi og líma á stafrófsblaðið og var það
mjög vinsælt. Síðan buðu þau foreldrunum upp á stafa piparkökur og heitt kakó.
Þá gáfu svo bækurnar sem þau unnu í myndlistinni foreldrum sínum í jólagjöf.

Álfabjörgin og Vættarbjörg– smiðjulok
Ekki var boðið til smiðjuloka
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1.bekkur og annar bekkur – smiðjulok
Ekki vorum við með nein smiðjulok í þetta sinn. Krakkarnir tóku
með sér heim verkefni sem þau unnu á hverri stöð fyrir sig.
Einnig tóku nokkrir áhugasamir nemendur viðtöl við ömmur/afa,
komu með í skólann og fluttu fyrir bekkjarfélaga og kennara.

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok
Krakkarnir settu upp sýningu á smiðjulokum og buðu foreldrum
á sýninguna. Sýningin var sett upp í 3. bekkjar stofunni og
leikjastofunni við hliðina. Stofurnar voru skreyttar með verkum
og líkönum krakkanna og hver hópur setti upp sitt svæði þar sem þeir sýndu verk sín. Myndir sem
nemendur höfðu tekið á Þjóðminjasafninu voru hengdar upp. Nemendur bjuggu til tímalínum með
helstu viðburðum innananlands og utan á ýmsum sviðum þjóðlífsins. Gestum var boðið upp á Royal
búðing með rjóma. Nokkrir nemendur höfðu tekið upp verk sín eins og féttaþætti sem sýndir voru á
tjaldi. Danshópur sýndi dans og annar nemendahópur kenndi foreldrum að dansa tvistdans

Fimmti bekkur og sjötti bekkur – smiðjulok
Á fimmtudag var sýning á þremur Njáluleikþáttum (sjá í smiðjumöppu). Fimmti bekkur sá um einn
þátt en sjötti bekkur var með tvo þætti. Foreldrum/forráðamönnum var boðið að koma að horfa.
Á föstudeginum fengu nemendur heim með sér heimapróf og máttu hafa bókina til að fletta upp
svörunum.

Sjöundi bekkur og áttundi bekkur– smiðjulok
Við buðum foreldrum á smiðjulok 13. desember. Þar voru til sýnis veggspjöld, líkön, bækur og
myndbönd nemenda.

Níundi og Tíundi bekkur - smiðjulok
Hver þemahópur þarf að útbúa veggspjald (jafnvel fleiri en eitt) með upplýsingum í máli og myndum
um þau viðfangsefni sem hann kýs að vinna með. Einnig á að útbúa hlut, fatnað eða líkan er tengist
viðkomandi viðfangsefni (3-4 stykki, fer eftir fjölda viðfangsefna). Smiðjunni lýkur svo á því að
hóparnir kynna verkefnin sín fyrir samnemendum sínum.
Námsmat:
•

Nemendur meta verkefni hvors annars og gildir þeirra mat 50% á móti mati kennara
(nemendur fá matsblöð hjá kennurum fyrir kynningarnar).
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Samantekt og niðurlag
Hvað gekk vel?
Dvergadalur
Verkefnin gengu vel og börnin voru áhugasöm
Álfabjörg og Vættabjörg
Smiðjan gekk vel – bækur litu dagsins ljós sem urðu jólagjafir og leikur að læra gekk vel
Tröllabjörg – eldri börn
Það gekk mjög vel. Við ákváðum að taka að okkur sitt hvorn hópinn og vera með sama hópinn alla
smiðjuna og fannst okkur það mjög skemmtileg vinna og við náðum að vinna betur með efnið þannig.
Það verð líka meira úr smiðjutímanum.
1.bekkur og annar bekkur
Krakkarnir voru mjög áhugasamir og flestir virkir í tímunum. Vettvangsferðin vakti mikla lukku, en
misjafnt hvernig gekk eftir hvaða hópar áttu í hlut. Virkilega skemmtileg smiðja og auðvelt að vekja
áhuga nemenda á viðfangsefninu
Þriðji og fjórði bekkur
Ferðin á Þjóðminjasafnið og smiðjulokin voru mjög flott
Fimmti bekkur og sjötti bekkur
Smiðjan gekk vel og flestir áhugasamir.
Níundi og tíundi bekkur
Verkefnið gekk í heild sinni vel en greinilegt að krakkarnir höfðu mest gaman af að vinna verklega
hlutann.
.

Hvað mátti betur fara
Dvergadalur
Þessi verkefni tóku aðeins af jólaföndurstímanum en það kom ekki að sök.
Trölladalur – eldri börn
Við hefðum mátt tala betur saman um hvað við værum að gera og samræma okkur. Vera duglegri að
taka myndir.
Álfabjörg og Vættarbjörg
Mikið efni undir og smiðjan of stutt – hefðu viljað fá meiri tíma og hóparnir hefðu mátt vera minni
Fyrsti og annar bekkur
Bæði tíma- og starfsmanna skortur. Kennarar voru sammála um það að ef hægt væri að hafa færri
nemendur í hópum eða fleiri kennara á hverri stöð hefði gengið betur að bæði vinna og klára þau
verkefni sem lögð voru fyrir. Margir nemendur náðu til að mynda ekki að klára sum verkefni sín.
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Þriðji og fjórði bekkur
Hóparnir hefðu mátt vera minni. Of mörg börn í hóp erfitt að sinna öllum í svona skapandi vinnu.
Fimmti og sjötti bekkur
Æfingar gengu ekki alltaf vel og hefði verið gott að taka meiri tíma í byrjun í leiklestur áður en þau
fóru að æfa á gólfinu.
Einnig var pláss til sýningar ekki gott. Leikritið var sýnt inn í frístund og var bæði þröngt um
áhorfendur og leikendur. Allt reddaðist það þó með góðum vilja.
Níundi og tíundi bekkur - Hvað mátti betur fara?
Aðeins of yfirgripsmikið, hefðum kannski átt að hafa færri verkefni sem þau gátu valið um, undir
hverju þema semsagt.

2. Loka orð
Smiðjan gekk í heild sinni mjög vel – leikrit litu dagsins ljós, lesnar voru sögur og sagnabrot frá ýmsum
tímum 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.
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