
 

j 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

SMIÐJUSKÝRSLA 

tilrauna- 

Smiðja 

HITI ER 

MÁLIÐ 

 

 

15. janúar – 14. febrúar 

Veturinn 2017 - 2018 

dalskóli 



1 
 

Formáli 
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 og náttúrufræðigreinar 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 3.  smiðju vetrarins til menningarsmiðju en í ár munum við gera vísindum 

hátt undir höfði. Hins vegar tengist þessi vísindasmiðja menningu einnig. Í allri smiðjuvinnunni er lögð 

áhersla á uppgötvunarnám og þá er einnig lögð rík áhersla á leggja fram tilgátur, prófa með tilraunum 

og draga ályktanir.  Þessar vísindasmiðjur byggðar ýmist á náttúru- og efnafræði hafa verið mjög 

vinsælar og börnin notið þess að læra á  fjölbreyttan og lifandi hátt. 

Í ár vann allur grunnskólahluti Dalskóli þverfaglega með hitann – jarðvarma, rafmagn, orkugjafa, hita 

líkamans og varð yfirheitið á smiðjunni: HITI ER MÁLIÐ en leikskólahlutinn vann annað árið í röð að 

REYKJAVÍK borgin okkar – í samvinnu við Sæborg. Sú smiðja tók 13 vikur.  Niðurstaða þeirrar vinnu var 

sýnd á Barnamenningarhátíð á Kjarvalsstöðum 

1.1. Smiðjustjórar 
 Við útnefndum ekki sérstaka smiðjustjóra eins og oft áður heldur sér hvert teymi um að vinna þessa 

skýrslu og draga saman aðföng og efni. 

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Í 9. og 10. bekk vinna þær Elsa Ófeigsdóttir og Aðalheiður Ploder 

Í 7. og 8. bekk unnu þau Grétar Atli, Anna Rakel og Sigurborg 

Í 5. og 6. bekk unnu Hjörtur, Ragnhildur og Íris Auður smiðjuna 

Í 3. og 4. bekk unnu þær Anna Sigurrós, Ásta, Hrund, Lilja ásamt stuðningi 

Í 1. og 2. bekk unnu Aldís, Elín, Gyða og Íris með stuðningsfulltrúum Þeim Aroni, Bjarka og Dorotu 

Álfabjörg: Vilborg, Silla, Jóhanna María, Díana. 
Vættabjörg: Anna Metta, Hjálmdís, Joanna A, Þóra Guðrún. 
Tröllabjörg: Ágústa, Þuríður, Björg, Marcella, Þóra Dögg. 
Huldudalur: Sigga, Lilja, Hanna Sólbjört, Ástrós. 
Dvergadalur: Hanna Birna, Valdís, Sóley og Margrét. 
Listasmiðja: Arndís 
 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Allt húsnæði er undir, en oftast eru börn í heimastofum.  

 

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Níundi og tíundi bekkur skiptast í smærri sjálfstæða hópa. 

Sjöundi og áttundi bekkur hafa 47 nemendur sem skiptast í þrjá grunnhópa 

Sjötti og sjöundi bekkur taldi 42 nemendur sem skiptust í þrennt 
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Fimmta og sjötta bekk var skipt í þrjá hópa 

Í þriðja og fjórða bekk var 61 nemenda kennt árgangaskipt. Svo Ásta 

og Anna voru með þriðja og Lilja og Hrund með fjórða. Ástæður voru 

húsnæði og kennslufræði. 

Í 1. og 2. bekk voru 62 nemendur og var þeim skipt í 4 minni hópa 

Á Dvergadal eru 16 börn og voru þau í 4ra manna hópum. 

Huldudalur var skipt í fámenna gönguhópa 

 

2. Tilraunasmiðja – náttúrufræði – HITI ER MÁLIÐ og REYKJAVÍK 
Í Dalskóla hefur skapast sú hefð að fjórða smiðja hvers skólaárs sé náttúru- og tilraunasmiðja. Í ár 

færðum við þessa smiðju fram í stað menningarsmiðjunnar sem yfirleitt hefur verið 3. smiðja 

vetrarins. Fjórða smiðjan verður aftur á móti menningartengd en henni er ætlað að fjalla um 

trúarbrögð. 

 Þegar sest var niður til þess að hanna þessa smiðju var ákveðið að finna hugtak sem allir ættu að 

ganga út frá. Þetta hugtak var HITI. Hann kemur fyrir í allri náttúrufræði og allri eðlisfræði. Út frá 

hitanum getum við flokkað náttúru- og eðlisfræðina og tengt á auðveldan hátt inn á menningu og 

tungumál.  

Það segir í aðalnámskrá náttúrufræða að áskoranir í náttúrufræðinámi  séu margskonar og það þurfi 

margs konar hæfni til að takast á við þær. Það þarf bæði skipulögð vinnubrögð en einnig skapandi 

ímyndunarafl. Þar segir einnig að fjölbreyttir kennsluhættir séu mikilvægir í náttúrugreinum og að 

mjög mikilvægt sé að tengja námsefnið við daglegt líf barnanna. Skoða þarf viðfangsefni í fjölbreyttu 

samhengi.  

Það er í þessu ljósi sem þverfaglegar smiðjur eru  hluti af námi allra barna í Dalskóla. Hiti er málið er 

smiðja þar sem hver aldurshópur fær ákveðið grunnviðfangsefni og gengur inn í það út frá hugtakinu 

um hitann. 

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár 
Í Þessari smiðju  leggjum við áherslu á sjálfbærni.   

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að 

samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahagsþróun í samfélagi. 
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Virkjanir og raforkuframleiðsla, hitaveita og  uppgötvanir 

vísindamanna eru órjúfanlegir þættir þess samfélags sem við lifum í 

dag. Þetta eru efnisþættir  sem hitasmiðjan leggur áherslu á. Eðlis- og 

efnafræðin kennir að efni eyðist aldrei, það umbreytist. Í eldri 

bekkjum skólans í myndmenntatímum verður sjálfbærninni gerð 

sérstök skil. Nemendur fá að takast á við ýmis álitamál og 

ágreiningsefni um leið og þau vinna forgengilegan skúlptúr. Þau ræða 

mikilvægi raforkuframleiðslu, hitaveituframkvæmdir og áhrif ýmissa 

tækniframfara á þeirra eigið líf og fá að takast á við spurningar um 

jafnvægi.  

Hvernig nýtum við jörðina og hvernig skilum við henni heilbrigðri og heilli til næstu kynslóðar eru 

stórar spurningar sem mikilvægt er að börn fái tóm til að hugleiða og þróa með sér eigin viðhorf til.   

4. Markmið 
 Yfirmarkmið smiðjunnar VÍSINDASMIÐJA eru að hvert barn: 

• Geri vísindatilraunir og læri að umgangast efni og áhöld 

• Þjálfist í að miðla þekkingu sinni um vísindi til skólasystkina, kennara- og foreldra 

• Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira 

• Sjái og upplifi að verkleg vísindaleg vinna kennir margt um undur efnis og fræða 

• Nýti þekkingu sína til þess að taka þátt í samræðum um vísindi og tilraunir 

 

4.1. Markmið aldurshópa / vinnustöðva  
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef  

- hér gæti þurft að breyta fyrirsögnum í samhljómi við aldursskiptingar – einnig má setja fram 

markmið einstakra hópa og verkefna ef það hentar 

Markmið leikskóladeilda 

• Að gefa börnunum tækifæri að rannsaka og kynnast Reykjavík á nýjan og fjölbreyttan 

hátt. 

• Að fá innsýn inn í hugmyndir barnanna og hvernig þau upplifa borgina okkar og hvað 

þeim finnst merkilegast. 

• Að gera börn og listsköpun þeirra sýnilegri í borginni. 

• Að samstarf þessara þriggja skóla efli og víkki út þekkingu kennara á samfélaginu, 

menningu og skapandi starfi. 

• Að fá innsýn inn í hugmyndir barnanna og hvernig þau upplifa borgina okkar og hvað 

þeim finnst merkilegast. 

• Að gera börn og listsköpun þeirra sýnilegri í borginni. 
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• Að samstarf þessara þriggja skóla 

efli og víkki út þekkingu kennara á 

samfélaginu, menningu og 

skapandi starfi. 

 

Markmið 1.-2. bekkjar 

Viðfangsefni smiðjunnar í 1. og 2. bekk  

er líkaminn 

Markmiðin með þessari Smiðju eru  að 

börnin: 

– þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra 

– geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er eðlilegur 

– geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis 

– beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

– geta nafngreint flesta sjáanlega líkamshluta mannsins 

– gera sér grein fyrir að í líkamanum fer fram ákveðin starfsemi sem sérhæfð líffæri vinna. 

   

 

Markmið 3.-4. bekkjar 

Í smiðjunni skoðuðum við hita, frá hinu nálæga til hins fjarlæga. Við byrjum á hita í 

líkamanum og færum okkur svo í hita á heimilinu, hita á landinu og endum á hita á jörðinni. 

Að nemendur: 

• viti hver eðlilegur líkamshiti er og hvernig líkaminn kælir sig niður ef honum er of 

heitt 

• kunni að lesa af hitamæli 

• viti hvort kalt eða heitt vatn leysir betur upp fitu 

• viti hvaða efni leiða hita vel og hvaða efni leiða hita illa  

• viti við hvaða hitastig vatn sýður 
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• viti við hvaða hitastig kökur eru bakaðar  

• viti hvað háhitasvæði og lághitasvæði er 

• viti að jarðhiti er umhverfisvænn orkugjafi 

• kannist við mismunandi hitasvæði á jörðinni  

 

 

Markmið 5. bekkjar og 6. bekkjar 

• Að nemendur kynnist og skilji mikilvægi nákvæmra vinnubragða við rannsóknir og 

skýrslugerð 

• þekki hugtökin frumeind, sameind, frumefni, efnasamband og efnablanda 

• Að þau geri sér grein fyrir að allt efni er gert úr frumeindum sem geta tengst saman og 

myndað sameindir 

• þekki aðferðir til þess að mæla rúmmál fastra efna og vökva og beitt hugtökunum lítrar og 

rúmmetrar í því sambandi 

• þekki hugtakið varma og hvernig hann berst við burð, leiðni og geislun. 

               kynnist þekktum vísindamönnum og þeirra verkum, þjálfist í uppsetningu ritgerðar 

 

Markmið 7. og 8. bekkjar 

Að nemendur: 

• geti útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og farið eftir einföldum, munnlegum 

og skriflegum leiðbeiningum 

• lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru 

• geti gert grein fyrir notkun manna á auðlindum  

• áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði 

• gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis og hvernig hver 

einstaklingur geti lagt sitt af mörkum til verndar 

 

  

Markmið 9. og 10. bekkjar 

Að nemendur: 

• fræðist um mismunandi varmategundir 

• kynnist starfsemi jarðhitavirkjunar í riti, máli og myndum 

• þjálfist í hugstormun, um efni sem þau hafa ekki mikla þekkingu á 

• þjálfi sjálfstæða hugsun, leiti hugmynda um verkefni í bókum og á netinu 

• þjálfis í að miðla þekkingu sinni til skólasystkina og kennara 

• geri vísindatilraunir og læri að umgangast efni og áhöld 
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5. Kennsluefni – námsgögn 
 

Hér setjum við aðföng, kennsluefni, kveikjur , 

ítarefni, vefsíður. Þessa lista má einnig nota 

sem innkaupalista, draga fram hvað þarf og 

hvað vantar svo markmið náist. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal   

Kennsluefni var í formi upplifunar, útiveru 

og samtala. Í leikskólanum fórum við yfir 

hvað við sáum í vettvangsferðunum, 

börnin byggðu krana úr ýmsum efnivið 

sem við hengdum upp inni á deild. Í Árdal voru eininga- og Dublo kubbar settir upp þar sem 

börnin gátu byggt sína eigin krana, brýr, hús og annað sem þeim datt í hug. Í Árdalnum voru 

myndir af ýmsum kennileitum úr umhverfinu sem börnin höfðu séð í ferðunum sínum. 

Vinnukrani sem er staðsettur beint fyrir framan skólann okkar vakti sérstaka athygli 

barnanna þar sem þau geta fylgst með honum frá skólalóðinni og þeim þótti gaman að fá að 

fara í stuttar gönguferðir að honum og 

fá að fylgjast með honum vinna. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 

Huldudal  

Náttúrun og umhverfi skólans 

opinn efniviður til þess að endurskapa 

reynsluheim vettvangsferðanna 

Kennsluefni og námsgögn fyrir  Trölladal  

Nánasta umhverfi,  Leyndarmál vísindanna DVD eftir  Einar Mikael. 
Litahringurinn 

Kennsluefni og námsgögn fyrir  Álfabjörg  

Myndbönd af netinu, myndavélar, nærumhverfið. 

 

Kennsluefni og námsgögn 1. og 2.bekkur. 

 Komdu og skoðaðu líkamann. Námsgagnastofnun og nams.is.  
Þættirnir: Einu sinni var – teiknimyndaþættir sem fjalla um ákveðna þætti líkamans.  

Pinterest – ýmsar hugmyndir um líkamann.  

Youtube fræðslumyndbönd um ýmsa þætti líkamans.  

Tannkremstúba (fyrir vélinda) og 7 m langt garn (fyrir smáþarma) 
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 3.- 4. bekk 

Komdu og skoðaðu líkamann 

Komdu og skoðaðu heimilið 

Myndbútur um eyðimerkur úr mynd BBC Planet Earth 

Náttúran í nýju ljósi – maðurinn, (um húð og temprun líkamshita) 

Maðurinn –hugur og heilsa, kafli um húðina bls. 36 

Ýmiss myndbönd sem við fundum á Youtube.com 

Fræðslutextar af netinu 

How the body temperature is maintained https://www.youtube.com/watch?v=PLUJIVO9l-k 

Fyrsta eina og hálfa mínútan https://www.youtube.com/watch?v=9iMGFqMmUFs 

 

Kennsluefni fyrir 5. og 6. bekk 

Auðvitað – Kraftar og vélar, höfundur Helgi Grímsson 

Auðvitað – Jörð í alheimi lesbók og vinnubók höfundur Helgi Grímsson 

Stjörnufræðivefurinn  http://www.stjornufraedi.is/ 

Kvistir   https://www.twig-world.com  

Ævar vísindamaður; Valdar voru nokkrar kynningar á vísindamnnum úr þáttunum og haft að 

leiðarljósi að hafa jafnt af kven og karl vísindamönnum.  

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8.bekk 

Myndbönd og efni af netinu um gróðurhúsaáhrif 

Kennsluefni í 9. og 10. bekk 

Eðlisfræði 1,  http://fraedsla.or.is   

- 3.3 Varmi flyst á þrjá mismunandi vegu.  

- 3.4 Veður og vindar. 

Eðlisfræði 1 – rafbók:   https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/edlisfraedi1/#76 

Eðlisfræði 1 – hljóðbók:    https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok 

6. 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  fyrir Dvergadal 

  Við reynum að víkka orðaforðann með samtölum um allt sem augu bar í gönguferðunum og 

með endurtekningu í vinnu með ýmsan efnivið í listasmiðju og í Árdal. 

 Orð og hugtök  fyrir Huldudal  

Bygging, nýbygging, einbýlishús, hús í smíðum, dekk, hjólbarðar og sfrv. allt gert til þess að draga inn í 

málnotkun orð þess sem unnið var með. 

https://www.youtube.com/watch?v=PLUJIVO9l-k
https://www.youtube.com/watch?v=9iMGFqMmUFs
http://www.stjornufraedi.is/
https://www.twig-world.com/
http://fraedsla.or.is/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/edlisfraedi1/#76
https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok
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Orð og hugtök  fyrir Tröllabjörg  

Brú, undirgöng, göngubrú, stífla, vinnuvélar, grafa, ýta, vörubíll, gröfutennur, gröfubelti. 

Orð og hugtök fyrir Vættarbjörg 

Himingeimur, plánetur, tungl, máni, sól, grænmeti, kál, bygging, gróðurhús. 
 

Orð og hugtök  fyrir  Álfabjörg 

Rusl, endurvinnsla, endurvinna, hringrás 

Orð og hugtök  fyrir 1. – 2. bekk 

Líffæragjafi, hjartsláttur, snertiskyn og  gæsahúð. Sæðisfruma og egg. Bragðskyn, frumu, líffæri. 

Beinagrind, heili og nýru.  

Orð og hugtök  fyrir 3.- 4. bekk 

Líkamshiti, gráður, háhitasvæði, lághitasvæði, jarðhiti, eyðimörk, hafstraumur, Golfstraumur 

Orð og hugtök  fyrir 5. bekk og 6. bekk 

Heitt, kalt, klaki, ís, siðferði í vísindum, varmi, upplausn, frumeind, sameind, frumefni, efnasamband 

og efnablanda, rúmmál fastra efna og vökva, lítrar og rúmmetrar, rannsóknarskýrsla 

Orð og hugtök  fyrir 7. og 8. bekk 

Gróðurhúsaáhrif, hnattræn hlýnun, mengun 

Orð og hugtök í 9. og 10. bekk 

raforka, jarðhiti, framleiðsluafurð, varmi, húshitun, tilraunir, skýrslugerð,  

 

7. Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir 
Hér tilgreinum við á hvern hátt smiðjan hefur vísun út fyrir veggi skólans, hvert er farið, hverjir 

heimsóttir og hverjir koma til okkar. Hér er einnig skráð ef foreldrar taka þátt í einhverju verkefni 

(eða koma inn með kynningar osfrv) 

 

Leikskóladeildir 

Út frá áhuga á viðfangsefni völdubörnin sig í hópa þar sem þau unnu nánar með viðfangið. 
Viðfangsefnin sem vöktu áhuga barnanna  var: 
Rusl í dalnum, sólin í Reykjavík, gróðurhúsið Lambhagi, brýr, vinnuvélar, gröfur og vinnukranar. 
 
Farið var farið í allskonar vettvangsferðir til að rannsaka viðfangsefnið nánar t.d  Álfabjörg vann með 
rusl og þau fóru í Sorpu og fengu að skoða vélar og tæki sem sjá um að flokka og endurvinna ruslið. 
Vættabjörg fór og skoðaði Gróðurhúsið Lambhaga, Tröllin skoðuðu ýmiskonar tegundir af brúm hérna 
í dalnum og vinnuvélar. Huldudalur skoðaði gröfur og Dvergadalur skoðaði vinnukranana hérna í og 
við skólann. 
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Dvergadalur   

Vettvangsferðir voru farnar í kringum hverfið. Hvert barn fór 2-3 sinnum í gönguferð. Við skoðuðum 

byggingarumhverfið, krana, vinnumenn og fleira sem vakti áhuga barnanna.  

Huldudalur  

Við fórum út í snjóinn og fórum í marga göngutúra og uppgötvunarleiðangra 

 Trölladalur  

Við fórum út í snjóinn og gerðum tilraunir úti. 

Álfabjörg 

Ferðir í kringum hverfið og leikskólann. 
Farið var svo í ferð í Sorpu 

Fyrsti og annar  bekkur 

Brá sér ekki af bæ í þessari Smiðju. 

3.-4. bekkur 

Fóru ekki í ferð og fengu ekki heimsókn 

 

5. bekkur og 6. bekkur 

Farið var í Perluna í íshellinn 

 

6.- 7. bekkur 

Í þessari smiðju fóru bekkirnir ekkert en við fengum hinsvegar eldsmiðinn Einar Gunnar Sigurðsson í 

heimsókn til okkar. Hann sýndi nemendum hvernig hægt er að nýta eldinn bæði til að hita járn til að 

vinna með það og eins til að elda mat á.  

  

7.og 8. bekkur 

Fóru ekki af bæ 

8. og 10. bekkur 

Heimsóttum Hellisheiðarvirkjun og fengum þar leiðsögn um svæðið og kynningu á starfsemi 

virkjunarinnar.  

Jarðhitasýning ON í Hellisheiðarvirkjun veitir innsýn í virkjun og nýtingu jarðvarma á Íslandi. Á 

sýningunni er jarðfræði, tækni og saga sett fram á aðgengilegan og skýran hátt með myndum og 

margmiðlunartækni. 
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9. Framkvæmd og framvinda - 

kennslulýsing. 
Hér fer á eftir lýsing á kennsluframvindu eftir 

aldurshópum. 

Upphafið á leikskóladeildum 
Líkt og í fyrra ræddu börnin um hvað þau þekktu í 

borginni og kennarar skráðu niður þekkingu 

barnanna og óskir. Börnin sem tóku þátt í 

verkefninu í fyrra muna eftir mörgu sem þau 

könnuðu, rannsökuðu og túlkuðu. Til að fá betri innsýn inn í sjónarhorn barnanna fóru börnin í 

margar og fjölbreyttar ferðir innan Reykjavíkur. Börn og kennarar komu með hugmyndir að 

áfangastöðum. Börnin tóku sjálf ljósmyndir/myndbönd af því sem þeim finnst áhugavert og kennarar 

tóku ljósmyndir/myndbönd af börnunum þegar þau voru að rannsaka og upplifa.  

Yngstu börnin rannsökuðu nánasta umhverfi leikskólans en eldri 

börnin fóru í lengri ferðir. Núna í ár einblíndum við á nær 

umhverfið okkar og fórum svo í ferðir hérna um hverfið. Þegar 

aftur var komið í leikskólann var unnið úr ferðinni með því að 

ræða saman, skrá, skoða ljósmyndir og myndbönd.  

Við skoðuðum ljósmyndabækur um Reykjavík til að gefa innsýn 

inn í fleiri sjónarhorn.  

Samstarf 

Í leikskólahluta Dalskóla vann hver deild út af fyrir sig. Kennarar 

skiptu börnunum niður eftir áhugasviðum í litla hópa. Samtarf á 

milli  leikskólanna tveggja var aðallega á meðal kennara sem 

deildu upplifunum sínum og hugmyndum á fundum eða lokaðri 

facebook-síðu þeirra kennara sem taka þátt í verkefninu. 

 

Dvergadalur 
1.vika 

16.-17. janúar: Fyrsti hópur í gönguferð. Börnin fóru í strætó upp í Reynisvatnsás hverfi og þaðan var 

gengið til baka. Börnin sáu smiði í vinnu, krana að hífa spítur upp á hús í byggingu, vinnuvélar, brýr 

sem þau gengu undir og yfir, ánna sem rennur um dalinn og ýmislegt annað spennandi í umhverfi 

okkar sem vakti áhuga þeirra.  
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2.vika 

23.-24. janúar: Unnum inni í listasmiðju. Börnin sáu video af gröfum og vörubílum að vinna.  

Vont veður, hálka og veikindi starfsfólks varð til þess að gönguferðir féllu niður þessa vikuna. 

3.vika 

30.-31. janúar: Stuttar gönguferðir í litlum hópum að krana fyrir framan leikskólann.  

4.vika 

6.-7. febrúar: Unnið var í kranamyndum inni í listasmiðju. Einn hópur náði að fara í gönguferð 

en annars var slæmt veður og veikindi hjá starfsfólki. 

5.vika 

13.-14. febrúar: Öskudagur, smiðja féll niður. Óveður og veikindi hjá starfsfólki. 

 

6. vika  

20.-21. febrúar: Unnið í kranamyndum, límdu efnivið á myndirnar sínar. 

…næstu vikur fram í apríl var unnið í svipuðum stíl. Gönguferðir í batnandi veðri, leikur inni í 

Árdal og vinna inni í listasmiðju.  

13. vika– hvernig er smiðjan/starfið metin  - Smiðjulok 

Í öllu ferlinu tókum við myndir af börnunum í gönguferðunum þar sem þau eru að skoða, 

skynja og upplifa umhverfið sitt. Einnig tókum við myndir í Árdal og listasmiðju af þeim í 

vinnu og af listaverkum þeirra. Á sýningunni á Kjarvalsstöðum hengdum við upp myndir í 

gluggana sem prentaðar voru á glærur. Á myndunum sjáum við börnin skoða, benda og 

drekka í sig það sem fyrir augu bar í gönguferðunum. Við prentuðum á glærur til að leyfa 

umhverfinu í kringum Kjarvalsstaði að skína í gegnum myndirnar af umhverfinu í Úlfarsárdal. 

Það er ákveðinn kontrast í því sem passar einnig vel við þá hugmynd að Dalskóli var í 

samvinnu við Sæborg sem er leikskóli í hinum enda borgarinnar. Þrátt fyrir fjarlægð á milli 
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okkar tilheyrum við öll sömu borg og sama umhverfi þrátt fyrir að eiga ólíka upplifun af okkar 

nánasta umhverfi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Huldudalur  
Farið var í gögnutúra reglulega yfir allt tímabilið eða í 13 vikur. Unnið með áhugasvið barnanna. Leikið 

með áhugasviðið heimavið og skráningar gerðar. Áhugasviðið mótað og framkölluð listaverk. 

Smiðjunni lauk með sýningu á Kjarvalsstöðum. Huldudalsbörnin lögðu áherslu á að veinna með dekk, 

mynstur dekkja og gröfur Þau útbjuggu hópverkefni sem var lýsandi dekkjalampi. 
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Úlfarsárdalur er tiltölulega nýtt hverfi sem er í mikilli 

uppbyggingu og eru vinnuvélar og gröfur dagleg sjón við 

leikskólann. Við byrjuðum verkefnið á að fara í gönguferðir um 

dalinn okkar til að sjá hvað myndi vekja áhuga barnanna. 

Fljótlega sáu börnin för í snjónum eftir gröfu. Þau urðu mjög 

spennt og eltu þessi för þangað til þau sáu margar kyrrstæðar 

gröfur á malarplani innar í dalnum. Þau gengu alveg upp að 

þeim og skoðuðu og rannsökuðu þær að vild. 

 

Farið var að minnsta kosti í tvær gönguferðir að gröfunum þar 

sem allir rannsökuðu gröfurnar. Það var mikill áhugi fyrir 

gröfusporinu og prentuðum við m.a. gröfu “fótspor” á stóra 

papparenninga.  

 

 

     

 

Dekkjarskúlptúr 

 

Óðinn Austri:Þetta er svona til að grafan geti tosað bíla upp 

(Svört leiðsla sem myndar kring út frá dekkinu.) 

 

Talstöðin er hér til þess að tala við vinnumanninn 

(Svart box með nokkurum leiðslum út úr) 

 

Dagbjört Mía: Þetta er til þess að geta keyrt 

(nokkur lítil dekk sem límd voru á stóra dekkið.) 

 

Aþena Ósk: Krókurinn er til að setja kerruna á. 

 

Snorri límdi nokkra víra á dekkið. 

Þetta er til að draga steinana upp. 
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Leiðslurnar og talstöðvarnar inn í gröfunum vöktu líka mikinn áhuga og ákváðum við að vinna 
aðeins með það. Börnin vöfðu því allskonar leiðslum utan um dekkið svo úr varð þessi  
fína grafa. 
 

       

Vinnur með hús og krana             Vinnur með krakka að horfa á hús   Vinnur með spor gröfunnar    

 

Vættarbjörg 
Við byrjuðum að fara í stuttar ferðir í kringum skólann og hverfið. Við tókum með okkur myndavélar 

og spjaldtölvur og hvert barn tók mynd/myndir af því sem þeim fannst áhugaverðast. Börnin sýndu 

sólinni/himninum mikinn áhuga og svo vakti Lambhagi líka áhuga barnanna. En það kom ekki á óvart 

þar sem þar sem hann lýsir upp dalinn, sérstaklega í skammdeginu. Börnunum var því skipt í tvo 

hópa. Annar rannsakaði sólina/himininn í Reykjavík og hinn rannsakaði gróðurhúsið Lambhaga. 
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Börnin Sólarhóp rannsökuðu sólina/himininn í Reykjavík. Þau byrjuðu á að fara út með blýanta og 

blöð og teiknuðu það sem þau sáu á himninum fyrir  utan leikskólann. 

Þau sáu ýmislegt spennandi upp á himnum t.d sól, ský og snjó ásamt fleiru skemmtilegu. Flestir vildu 
fá að vita meira um sólina, tunglið og himininn. Næsta skref var að rannsaka þetta nánar. Börnin 
skoðuðu ýmiskonar myndbönd og myndir á netinu um þessi fyrirbæri. Þeim fannst mjög áhugavert að 
sólin væri í raun einn stór eldhnöttur og að jörðin og aðrar plánetur hringsnérust um hana.  
 

Við pöruðum okkur saman í 6 hópa. Hver hópur gerði sína sól og notuðu börnin ýmiskonar 

efnivið sem þau síðan límdu inn í stóra glæra plasthringi 
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Hinn hópurinn á Vættarbjörgum vann með Lambhaga-gróðurhuúsin 

Lambhagi vakti strax áhuga barnanna. Farið var í ferð að Lambhaga þar sem byggingin var skoðuð að 

utan. Börnin töldu þá glugga sem þau sáu og vildu meina að Lambhagi væri í raun 3 gróðurhús, enn 

tvö þeirra væru föst saman. Þau tóku líka eftir því að gróðurhúsin voru mismunandi í laginu. 

Til að átta sig betur á byggingunni sjálfri þá voru myndir skoðaðar af Lambhaga. Bæði þær 
sem börnin höfðu sjálf tekið þegar þau skoðuðu bygginguna að utan og líka nokkrar 
loftmyndir sem við fundum á internetinu. Myndirnar voru skoðaðar vel og byggingin síðan 
teiknuð. 

   

Farið var í aðra vettvangsferð að Lambhaga. Í þeirri ferð þá fóru börnin inn í bygginguna. Vel 
var tekið á móti þeim og þeim sýnd byggingin öll að innan. Þau skoðuðu gróðurinn vel og sáu 
vélarnar sem planta fræjunum ofan í moldina. Þeim fannst mjög athyglisvert að skoða loftið í 
gróðurhúsinu en því var hægt að stjórna með fjarstýringu þ.e hve mikið sólarljós kæmi inn í 
bygginguna hverju sinni. 
 

Þau voru svo leyst út með góðum gjöfum og fengu að taka heim með sér mismunandi 
tegundir af káli til að smakka. 
 

 

Næsta skref var að gera bygginguna í þrívídd. Allir völdu sér kassa sem þau klæddu með 
pappír og lími. Bogaþakið heillaði flesta og því límdu þau litla tré búta efst á Lambhagana 
sína til að mynda þak. Kassarnir voru síðan málaðir og gluggar límdir á þá. 
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Tröllabjörg 
Byrjað var að fara í margar ferðir um hverfið þar sem börnin tóku 
myndir af því sem vakti áhuga þeirra. 
Kennari tók síðan saman hvað þau voru að taka myndir af og 

skipti í hópa eftir áhugasviðum. Flest börnin sýndu áhuga á 

vinnuvélum og svo brúm.  Börnunum var því skipt í tvo hópa. 

Annar rannsakaði  

  Vinnuvélar 
 
 

Farið var í ferðir að 
malarplaninu þar sem 
gröfurnar stóðu og börnin 
skoðuðu og rannsökuðu 
staðinn og gröfurnar nánar. 
Þau snertu tækin og léku sér í kringum þau. Stærð vinnuvélanna vakti mikinn áhuga hjá þeim 
og hvað allt var stórt í samanburði við þau sjálf t.d. gröfuskóflan.  
Malarhólarnir sem voru líka staðsettir á planinu vöktu mikinn áhuga hjá börnunum.  
En þar sækja gröfurnar efnivið. 
 
Ýmsar myndir af vinnuvélum voru skoðaðar og hvert barn valdi sér eina vinnuvél og teiknaði. 
Myndin var dregin upp á glæru og stækkuð upp á pappaspjald. Börnin máluðu svo 
vinnuvélina sína á pappaspjaldinu og klipptu út.  
 
Börnin gerðu svo skúlptúra úr vinnuvélunum sínum. Og notuðu ýmiskonar náttúruefnivið og spýtur. 

Dæmi um skúlptúr: 
 
 

 

Í Úlfarsárdal eru margskonar tegundir brúa allt frá undirgöngum upp í göngubrýr. Í 
gönguferðum okkar um dalinn sýndu börnin þessum samgöngumannvirkjum mikinn áhuga. 
Ákveðið var að kanna þau nánar. 

Byrjað var að fara í nokkrar gönguferðir um Úlfarsárdalinn. Í 
einni af þessum ferðum  rákust börnin á ýmiskonar 
vinnuvélar. Þessar vinnuvélar voru staðsettar á malarplani 
aðeins innar í dalnum. Þær vöktu mikinn áhuga hjá börnunum 
sem ákváðu að rannsaka þær nánar. 
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BRÚ 

Í Úlfarsárdal eru margskonar tegundir 
brúa allt frá undirgöngum upp í 
göngubrýr. Í gönguferðum okkar um 
dalinn sýndu börnin þessum 
samgöngumannvirkjum mikinn áhuga. 
Ákveðið var að kanna þau nánar. 
 

Börnin fóru í nokkrar ferðir og skoðuðu 

bæði göngubrýr og undirgöng. Þau tóku 

eftir því hvernig brýrnar voru 

mismunandi. Sumar var bara hægt að 

ganga yfir og aðrar var hægt að ganga 

undir. Það var margt spennandi sem 

vakti athygli þeirra t.d. ýmis göt og rifur 

á brúnum 

 

 
 

   

Hvert barn bjó til sína brú á skuggasvæðinu okkar. Við vörpuðum skugganum af henni á 
vegginn þar sem hann var teiknaður á pappaspjald. 
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Brúin var síðan máluð og klippt út.  
Brýrnar voru síðan hengdar í loftið svo úr 
varð risastór brúarórói 
 

 

Álfabjörg  

Við byrjuðum að fara í stuttar ferðir í kringum 

skólann og hverfið. Við tókum með okkur 

myndavélar og spjaldtölvur og hvert barn tók 

mynd/myndir af því sem þeim fannst 

áhugaverðast. Rusl í dalnum virtist fanga huga 

þeirra því að þau tóku flest myndir af rusli. 

Ákveðið var því að vinna með rusl. Börnunum var 

skipt í tvo hópa og farið var í sérstaka rusla 

tínsluferðir  þar sem börnin tíndu upp það rusl 

sem þau vildu. Við tókum ruslið inn og hvert 

barn valdi sér eitt rusl til þess að rannsaka og 

kanna nánar. 
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 Farið var í vettvangsferð í Sorpu og fóru börnin í rútu í gengum svæðið þar sem verið var að 

endurvinna og þjappa saman rusli. Þau fengu að vita hvert ruslið færi eftir að við værum búin 

að flokka það og hvernig hægt væri að endurvinna það aftur. 

 

Börnunum var skipt í tvo hópa eftir áhugasviðum. 

Stór hópur barnanna á Álfabjörgum hafði mikinn áhuga á jólatré sem þau höfðu dröslað 

heim í einni rusla tínsluferðinni  þau fengu því að vinna nánar með það. 

Hinn hópur barnanna vildu gera eitthvað úr öllu ruslinu sem við höfðum fundið í ferðum 

okkar um dalinn og þau fengu því að vinna nánar með það 

 

Kóngulær 

Börnin vildu búa til eitthvað nýtt úr 

trénu. Byrjað var á að saga tréð niður í 

búta sem þau gerðu með hjálp kennara. 

Þegar búið var að búta tréð niður fengu 

börnin klippur og klipptu það til að vild. 

Eitt barnið kom með þá tillögu að gera 

kóngulær úr trénu. 
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Börnin völdu sér félaga til að vinna   með og vann hver hópur eina kónguló í sameiningu. 
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Einhyrningseðla 

 
Hinn hópurinn vildi vinna með og endurvinna ruslið sem 

við höfðum fundið í göngutúrum okkar um dalinn. Þau 

ákváðu að þeim langaði að gera skúlptúr úr ruslinu. 

Skúlptúr sem átti að vera furðuvera. Allir teiknuðu 

sína furðuveru og var ein mynd valin úr til þess að 

vinna út frá. Börnin byrjuðu að móta skúlptúrinn úr 

pappír, hænsnaneti og fleiru verðlausu efni. Síðan 

límdu þau á hana m.a það rusl sem þau höfðu fundið í 

göngutúrnum sínum um Úlfarsárdalinn. 

 

 

 

 

 
 

 

Pappírsgerð 



26 
 

Við ákváðum að endurnýta hluta af þeim pappír sem fellur til á 

Álfabjörgum og var því ráðist í pappírsgerð. Byrjað var á því að 

fara í skúffur og pappírstunnur til að finna pappír sem hægt væri 

að nýta.  

Pappírinn var tættur niður í pappírstætara og var mjög 

skemmtilegt að fylgjast með pappírnum fara í tætarann.  

Pappírnum var síðan hellt í fötu með vatni og hrært vel í. Þá þurfti 

pappírinn að liggja í bleyti í nokkra daga áður en hægt væri að 

mauka hann niður.  

 

 

Þegar búið var að mauka pappírinn og bæta smá matarlit út í hann til að ná fram rétta litnum 

var hafist handa við að búa til nýja pappírinn. Nýi pappírinn var síðan nýttur í að búa til 

mæðradagsboðskort og skreytingar fyrir mæðradaginn.  
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Niðurbrot á rusli 
Börnin voru mjög áhugasöm um ruslið og vorum við á Álfabjörgum mikið að velta fyrir okkur hvort  

gott væri fyrir umhverfið að það væri rusl út um allt. Og hvað verður um ruslið sem er úti í 

náttúrunni? Er einhver munur á rusli hvað varðar hvað sé gott fyrir náttúruna og umhverfið okkar?  

Því var ákveðið að leggjast í smá tilraunastarfsemi og skoða hvort og hvernig að ruslið okkar breytist. 

Notuð voru tvö fiskabúr sem sett var í smá mold. Í annað fiskabúrið var sett ávaxtaruslið okkar og 

smá grænmetisafgangar en í hitt fiskabúrið var sett rusl sem að börnin höfðu týnt í gönguferðum 

sínum um dalinn.  

 

Fylgdust börnin með breytingum á ruslinu og voru þau fljót að komast að þeirri niðurstöðu að 

náttúrulega ruslið væri betra fyrir umhverfið okkar. Enda sáum þau það fljótt byrja að brotna niður og 

breytast í mold, meðan engin breyting varð á ruslinu sem þau höfðu týnt í gönguferðunum.  

 

 

Fyrsti  og annar bekkur - 
 

Smiðjan hófst með kveikju, en allir nemendur horfðu á myndband úr 

þáttaröðinni Einu sinni var þar sem umfjöllunarefnið var getnaður.  

Allir nemendur horfðu inn í sínum bekkjarstofum og í framhaldi ræddi 

kennari um hvernig allir séu sérstakir og ólíkir á sinn hátt. Til að 

undirstrika það gerðum við vegabréf fyrir hvert og eitt okkar þar sem 

við skráðum niður eigin hæð og þyngd, augnlit, háralit, og fleira. 

Á næstu vikum var síðan hver kennari með eitt 

viðfangsefni og nemendahóparnir rúlluðu á milli 

stöðva. Hver hópur fór einu sinni til hvers kennara á 

þessu smiðju tímabili.  

Hjá Elínu var unnið með hjartað. Fyrst var horft á 

þáttinn Einu sinni var, þar sem umfjöllunarefnið var 

hjartað. Síðan eftir það horfðum við áhugasöm á 

myndband af alvöru fullorðins hjarta sem líffæragjafi 

hafði gefið konu sem þurfti nýtt hjarta, það var sett í 
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kassa og tengt við rör með blóði og það sló í 

kassanum. Ræddum um líffæragjöf og hvernig 

hægt er að gefa líffærin sín til veikra, eftir að 

maður deyr. 

 

 Síðan reyndum við að finna okkar eigin hjartslátt 

og átta okkur á hvar hjartað er staðsett. Hjartað er 

jafnstórt og hnefinn okkar. Við lásum okkur til um 

eiginleika þess, það slær u.þ.b. 70 slög á mínútu og 

ræddum um það að hjartað er staðsett bakvið 

rifbeinin, til verndar. Við notuðum líka eldhúsrúllu 

hólka til að hlusta á hjarta hvors annars, bæði fyrir 

og eftir hlaup á staðnum. 

Við héldum aðeins áfram með hjartað, og í þessari 

viku skoðuðum við alvöru lambahjarta. Við 

skoðuðum hvernig það lítur út, og krufum það 

síðan. Skárum í tvennt til að sjá lokurnar og vefina 

innan í hjartanu. Við notuðum skæri til að kryfja 

ennþá meira og finna það með áþreifanlegum hætti hversu sterkur vöðvi hjartað er.  

Hjá Aldísi var viðfangsefnið húðin. í upphafi tímans var tekin umræða um húðina og kannað hvað 

nemendur vissu. í framhaldi ræddi kennari staðreyndir um húð. Atriði og orð sem áhersla var lögð á 

voru til dæmis:  

• Húðin er stærsta líffæri líkamans og eitt af skynfærunum fimm.  

• Hvað skynjum við með húðinni? – hita, kulda, sársauka, áferð.  

• Hvað gerist ef það kemur gat á húðina? Húðin ver okkur fyrir t.d. óhreinindum og hún hjálpar 

okkur að halda réttum líkamshita.  

• Þegar heitt er úti svitnum við og þegar kalt er fáum við gæsahúð.  

• Svitaholur eru á húðinni, sjáum við þær?  

Eftir umræður fengu nemendur að horfa á þáttinn „Einu sinni var – Húðin“. Að lokum var farið í 

skemmtilegan leik þar sem nemendur fengu að finna áferð á ýmsum hlutum. Þessi leikur kallast Þreifi 

leikurinn, eða hvað er í pokanum. Poki með allskyns hlutum í er látinn ganga á milli nemenda. Einn í 

einu láta nemendur hendi ofan í án þess að kíkja. Nemandi þreifar á einum hlut í einu og segir hvað 

hann heldur að um sé að ræða. Hlutir sem kennari tók saman í pokann var t.d sandpappír, gömul 

mandarína, refaskinn, slím og íspinnaprik.  
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Gyða var með stöð um beinagrindina. Byrjað var á að skoða stórt plakat af beinagrind (til í Dalskóla).  

Við skoðuðum líka beinagrindurnar sem við sáum á Þjóðminjasafninu (áttum ljósmynd frá 

vettvangsheimsókninni) bæði af barni og fullorðnum og rifjuðum þannig upp að við höfðum séð 

beinagrind með eigin augum.  Við ræddum um hlutverk beinagrindarinnar, að halda líkamanum uppi 

og vernda viðkvæm líffæri. Rifbeinin vernda hjartað og lungun, til dæmis og höfuðkúpan ver heilann. 

Eftir umræðu um hlutverk beinagrindarinnar og nöfn á 

ýmsum beinum, stóðum við upp og skiptum í tvo hópa. 

Hvor hópur fyrir sig fékk umslag með „púsluspili“ í. Í öðru 

umslaginu var mynd af beinagrind í fullorðins-stærð og í 

hinu var mynd af beinagrind í barns-stærð. Í umslaginu 

voru líka miðar með nöfnum beinanna sem við höfðum 

rætt um fyrr í tímanum og börnin áttu að setja miðana á 

réttan stað á beinagrindinni eftir að hafa púslað henni 

saman. Smiðjutímanum lauk á því að við fræddumst um 

bein og beinagrindina með því að horfa á þátt um beinagrindina í  seríunni Einu sinni var.  

 

Hjá Írisi var meltingarvegurinn kynntur til leiks. Börnin lásu saman um meltingarveginn í bókinni 

„Komdu og skoðaðu líkamann“ og lærðu um leið matarins í gegnum líkamann. Þau lærðu um helstu 

líffærin sem koma að meltingunni og hlutverk þeirra. Meltingarvegurinn byrjar í munni þar sem 

maturinn blandast munnvatni sem auðveldar okkur að kyngja fæðunni. Maturinn fer niður vélinda, 

sem virkar hálfpartinn eins og tannkrempstúpa (sýna tannkremstúpu, vöðvarnir í vélindanu virka eins 

og þegar maður kreistir úr henni) svo niður í maga og verður þar að mauki. Maukið fer svo niður í 

smáþarma og í þörmunum fer næringin inn í blóðið. Þarmarnir eru 7 metra langir og börnin fengu að 

sjá 7 metra langt garn sem kennarinn var búinn að klippa. Það sem líkaminn þarf ekki að nota fer svo í 

ristilinn og þá þurfum við að kúka. Við horfðum því næst á myndband þar sem við fylgdumst með mat 

fara þessa leið. https://www.youtube.com/watch?v=kurlbBqUI2g. Í lokin teiknuðu allir mynd af sér 

þar sem þau áttu að vera gegnsæ og meltingarfærin sáust í gegnum líkamann. Sumir létu sér nægja 

að teikna meltingarfærin og notuðu bókina til að taka í gegn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=kurlbBqUI2g
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3.- 4. bekkur 

1.vika 

Hrund og Lilja,  

Í fyrstu vikunni var starfsdagur föstudaginn 19. jan. og féll því einn tími niður.  

Kveikja 

Námsfélagar 

- hvað dettur þér í hug þegar talað er um orðið hiti (nota töflur og skrá) 

- Fá hjá öllum og skrá á töfluna 

- Fara ítarlegra í : hiti í líkamanum – skráð á plakat  

Nemendur horfðu á myndbönd tengd efninu. 

 

Anna og Ásta 

Kveikja 

Námsfélagar 

hvað dettur þér í hug þegar talað er um orðið hiti  

Við veltum fyrir okkur orðum tengdum hita í hugstormun.  Við bjuggum til hitamæla og og byrjuðum 

að gera tilraun með talningu á öndun í hvíld og eftir áreynslu.  Talað var um hita í líkama og svita í 

þessu samhengi.  

2.vika 

Hrund og Lilja,  

Í þessari viku féll föstudagurinn 26. jan. niður vegna námsviðtala.  

Í þessari smiðju áttu nemendur að gera bækur þar sem þeir héldu utan um það efni sem 

farið var í. Við fundum til gráan pappír og útbjuggum bækur fyrir þau. Í þessum tíma límdu 

þau fyrirsagnir inn í bækurnar.  

Við gerðum áreynslutilraunina með þeim, þau skráðu niðurstöðurnar á til þess gerð blöð sem 

nemendur síðan klipptu út og límdu inn í bókina sína.  

Anna og Ásta 

Nemendur bjuggu til  bækur þar sem þeir héldu utan um það efni sem farið var í. Við fundum 

til gráan pappír og útbjuggum bækur fyrir þau.  Nemendur bjuggu til forsíðu og nefndu 

bókina „Hiti er málið“ 

Við skiptum bekknum í tvo hópa.  Annar hópurinn vann með tvo stutta fræðitexta um hvers 
vegna við svitnum og hvers vegna manni verður stundum kalt þegar maður er með hita. Í 
lokin var svo tekin tilraun í tengslum við hreyfingu sem við höfðum byrjað á í vikunni á 
undan;   Um hve oft við öndum á mínútu í hvíld annarsvegar og eftir hreyfingu hins vegar. 
Hinn hópur nemenda fór í heimilisfræðistofuna og gerði ýmsar hita tilraunir í tengslum við 
heimilið og vann svo einfaldar skýrslur út frá því.  Þar sem við könnuðum var þetta: 

• hvort kalt eða heitt vatn leysir betur upp fitu 
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• hvaða efni leiða hita vel og hvaða efni leiða hita illa  

• við hvaða hitastig vatn sýður 

• hvort sykurmoli leysist betur upp í heitu vatni eða köldu 

 

 

3.vika 

Hrund og Lilja 

Í þessari viku kláruðum við líkaman og unnum líka með hita á heimilinu. Nemendur lærðu að 

mæla með hitamæli. Nemendur skrifuðu upp texta um líkamann og límdu inn í bókina sína. 

Nemendur fengu fræðitexta um hita í líkamanum, tveir og tveir unnu saman og áttu að finna 4 atriði 

sem þeim fannst merkileg og skrifa niður. Hitta síðan aðra tvo með sama texta og bera saman.  

Hugstormun um hita á heimilinu. Þau bjuggu til ofn og hitamæla sem var límt inn í bókina. 

Ræddum um mismunandi hitastig. 

Nemendur fóru í heimilisfræðistofuna til að gera tilraunir tengdar heimilinu og eftirfarandi 

markmiðum: 

• viti hvort kalt eða heitt vatn leysir betur upp fitu 

• viti hvaða efni leiða hita vel og hvaða efni leiða hita illa  

• viti við hvaða hitastig vatn sýður 

 

 

Anna og Ásta 

Í smiðju svissuðum við hópum og annar gerði tilraunir líkt og síðast.  Við mældum m.a. hita í sjóðandi 

vatni og hita í herberginu.  Þetta fannst krökkunum spennandi.  Hinn hópurinn var að læra  hvers 

vegna við svitnum.  Héldum áfram að vinna með bókina og límdum m.a. inn niðurstöður úr 

tilraunum.   

Fórum svo sameiginlega í hugstormum um hita á heimilun.  Ofnar, bökunarofnar, vatnið, ísskápurinn 

o.s.frv. Bjuggum til bökunarofn og hitamæla og fleira úr pappír til að líma í bók.  Skráðum hitastig á 

mismunandi fyrirbærum inn á heimilinu t.d. við hvaða hitastig bakast kökur? 

 

 

4.vika 

Hrund og Lilja, Anna og Ásta 

Í þessari viku unnum við með hita á landinu og hita á jörðinni. Við byrjuðum á hugstormun. Síðan 

horfðum við á myndbönd. Háhitasvæði, lághitasvæði, jarðhiti, heitt vatn,.eldgos. Vorum með efni 

tengt þessu til að líma í bókina. 

http://www.orkustofnun.is/jardhiti/ 

http://www.orkustofnun.is/jardhiti/


32 
 

https://www.no.is/is/frodleikur/audlindir 

- jarðhiti 
- fallorka  
- vatn  

http://eldgos.is/about/´ 

Eldgos í Heimaey – myndband 

https://www.youtube.com/watch?v=bvoecimyeX8&index=2&list=PL4EA908C5A4087D61 

Eldgos 2014 myndband https://www.youtube.com/watch?v=lR6p_zuPx9Q 

Hellisheiðarvirkjun – myndband úr dróna https://www.youtube.com/watch?v=v0bE7qy1QVQ 

Nemendur kynna Hellisheiðarvirkjun https://www.youtube.com/watch?v=kbFvH6vDP3E 

 

5.vika - smiðjulok 

Hrund og Lilja, Anna og Ásta 

Í þessari viku unnum við með hita á jörðinni. Hiti í eyðimörk. Við skoðuðum myndbút um 

eyðimörk úr Planet Earth frá BBC. Við skoðuðum á korti stærstu eyðumerkur jarðar og 

ræddum um að hálendi Íslands sé köld eyðimörk. 

Nemendur kláruðu það sem þeir áttu eftir í bókinni sinni. Við vorum ekki með eiginleg 

smiðjulok en nemendur fóru með matsblað heim ásamt bókinni sinni og þeir áttu að fylla út.  

Öll svör mátti finna í bókinni góðu.    

 

5. bekkur og 6. bekkur 
1.vika 

Hópnum skipt í þrennt ca. 12-14 í hverjum hópi. Kynning á smiðju og markmiðum.  

Farið með hópa í gegnum fyrsta námsefni;  

Hópur 1: Tveir vísindamenn kynntir til sögunnar. Nemendur gera verkefni   

Hópur 2: gerði mjólkurtilraun (breyta mjólk í plast)  Markmiðið með tilrauninni var að athuga hvort 

hægt sé að breyta eðli efnis, í þessu tilfelli úr vökva yfir í fast form. Í tilrauninni var edik notað til að 

losa um mjólkurpróteinið og skilja það frá vatninu. Í lokin fylltu nemendur nákvæmlega aðferðina og 

áhöld í skýrslu 

Hópur 3: Farið í smiðjuskýrslugerð og siðferði í vísindum 

2.vika 

Hópur 1: vísindamenn kynntir 

https://www.no.is/is/frodleikur/audlindir
http://eldgos.is/about/´
https://www.youtube.com/watch?v=bvoecimyeX8&index=2&list=PL4EA908C5A4087D61
https://www.youtube.com/watch?v=lR6p_zuPx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=v0bE7qy1QVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kbFvH6vDP3E
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Hópur 2: Tilraun, leysni sykurs prófuð og sykur kristallar búnir til. Nemendur fylla svo inn í skýrsluna í 

lokin. 

Hópur 3: kynna og læra hugtökin frumeind og sameind 

  

3. vika 

Hópur 1: Vísindamenn kynntir 

Hópur 2: Tilraun, baðbombur. Spurningar lagðar fyrir í byrjun tímans; hvers vegna freyða 

baðbombur? Hvaða virka efni er til staðar? í lokin skrifuðu nemendur skýrslu.  

Uppskriftin: 

• 1 bolli matarsódi 

• 1/2 bolli sítrónusýra 

• 1/2 bolli salt 

• 1 tsk. salt 

• 2  dropar ilmolíur eða bragðefni 

• 3 tsk kókosolía 

• nokkrir dropar matarlitur 

 

Hópur 3: Tilraun með mismunandi form vatns 

4.vika 

Hópur 1. Vísindamenn kynntir. Nemendur gera verkefni og skrifa skýrslu  

Hópur 2: Tilraunirnar endurmetnar og skýrslur lagfærðar. Farið yfir þætti eins og ; Hvers vegna er 

mikilvægt að fylla nákvæmt inn á skýrsluna?  

Hópur 3: Tilraun með slím 

5.vika 

Hér fóru allir hópar í próf úr smiðju. 

6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin  - Smiðjulok 

Helstu atriði smiðjunnar voru metnir með lokaprófi með spurningum úr öllu námsefni.  
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7. og 8. bekkur 
 

1.vika 

Sem kveikja um hita og kulda var farið út og búið til rjómaís í poka. Umræður um varma og kulda.  

2.vika 

Fræðsla/umræður um hnattræna hlýnun og áhrif hennar á heiminn annars vegar og Ísland 

hins vegar.  

3.vika 

Nemendur lásu texta og unnu í kjölfarið veggspjald um ósonlagið og gróðurhúsaáhrif.  

4.vika 

Nemendur lásu texta og unnu í kjölfarið veggspjald um 

ósonlagið og gróðurhúsaáhrif.  

5.vika 

Nemendur lásu texta og unnu í kjölfarið veggspjald um 

ósonlagið og gróðurhúsaáhrif.  

 

 

6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin  - Smiðjulok 

Smiðjulokin voru metin þannig að kennarar höfðu skráð 

hjá sér eftir hvern tíma vinnuframlag hópanna, eins ef 

það voru einhverjar áskoranir hvernig hópunum gekk að 

komast yfir þær. Í lokin voru veggspjöldin og 

fræðitextarnir metnir út frá hæfniviðmiðum. 

 

8. og 9. bekkur 

Þetta var óhefðbundin smiðja. Eftir janúarprófin og 

námsviðtöl. Var tekið á móti dönskum farkennara, tekið á 

móti lettneskum kennaranemum og kennurum sem höfðu 

áhrif á vinnuna í smiðjum en hún var tekin fyrri hlutann undir verkefni frá þeim. Seinni hluti 

smiðjunnar fór í að undirbúa árshátíð. Í ár var valið að vinna með Hollywood menninguna. 

Nemendum var skipt í ýmsa hópa , en vegna smæðar hópsins komu allir nánast að öllum 
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undirbúningi.Nemendur setti saman stuttmyndir með skemmtiatriðum, útb juggu matseðla, elduðu 

fyrir hátíðna, skreyttu og höfðu gaman saman. Á miðju tímabilinu var farið á skíði og gist í Bláfjöllum. 

Árshátíðin var haldin 10. mars. Starfsmenn skólans komu ásamt nemendum. maturinn var mjög 

góður og skemmtiatriðin hnyttin og góð. Þessi hópur á auðvelt með að vinna saman, eru glöð og 

úthaldsgóð. Þeim er að takast að láta samtakamáttinn og bjartsýnina  vinna með sér alla leið. 

9. og 10. bekkur 

1.vika 

  HITI ER MÁLIÐ - undirbúningur 

• nemendur skipta sér í hópa – hámark þrír saman í hverjum hópi.  

• ræða sínar hugmyndir um túlkun á smiðjuheitinu: Hiti er málið! 

• nota netið/bækur/hugann til að finna eða útbúa áhugaverð viðfangsefni sem þau hafa áhuga 

á að glíma við í þessari smiðju.  

• nemendur skila greinargerð þar sem þau greina frá hugmyndum sínum og möguleikum á 

útfærslum á verkefnum. (Lengd: 1 bls.) 

 

Ath. 9. bekkur var á Laugum fyrstu vikuna svo 2. vika smiðjunnar er hér skráð sem 1.vika.  

2.vika 

Nemendur vinna verkefni úr bókinni Eðlisfræði 1, kafla: 

- 3.3 Varmi flyst á þrjá mismunandi vegu.  

- 3.4 Veður og vindar. 

Eðlisfræði 1 – rafbók:   https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/edlisfraedi1/#76 

Eðlisfræði 1 – hljóðbók:    https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok 

 

Hópar skila niðurstöðum sjálfsprófa til kennara. 

Ath!   má sleppa spurningu 7 -  úr kafla 3.4 

 

3.vika 

fimmtudagur: 

Hópar skila niðurstöðum verkefnavinnu frá síðustu viku. 

Nemendur undirbúnir fyrir heimsókn í Hellisheiðarvirkjun. 

Skoðum upplýsingar á fræðsluvef Orkuveitu Reykjavíkur http://fraedsla.or.is m.a. um 

raforkuframleiðslu og jarðhitavirkjanir.  

Sýnum stutt kynningarmyndband um Hellisheiðarvirkjun 

http://fraedsla.or.is/raforka/jardvarmavirkjanir/hellisheidi/ 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/edlisfraedi1/#76
https://mms.is/namsefni/edlisfraedi-1-hljodbok
http://fraedsla.or.is/
http://fraedsla.or.is/raforka/jardvarmavirkjanir/hellisheidi/
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Nemendur setjast saman í hópa og svara eftirfarandi spurningum.  

Vinna í tölvu / síma, finna upplýsingar inná  http://fraedsla.or.is  

Skila niðurstöðum til kennara. 

Spurningar: 

1. Hverjar verða framleiðsluafurðir Hellisheiðarvirkjunar (tvö atriði)? 

2. Hvar verður hitaveituæðin sem flytur heitt vatn frá virkjuninni? 

 

föstudagur: 

Ætlunin var að heimsækja Hellisheiðarvirkjun en ferðinni var frestað vegna veðurs. Stefnt á að fara 

næsta föstudag. 

Kennarar höfðu farið yfir hugmyndir nemenda, frá fyrstu viku smiðju, um túlkun þeirra á viðfangsefni 

smiðjunnar – Hiti er málið -  Flestar hugmyndirnar voru góðar en nokkrar ekki alveg raunhæfar.  

Nemendur settust í hópana og unnu að því að skilgreina hugmyndir sínar nánar, útbúa vinnulýsingu 

og lista yfir þau gögn sem væru nauðsynleg til verkefnavinnunnar.  

 

4.vika 

Fimmtudagur.  

Kennarar komu með efni og áhöld svo nemendur gætu unnið að verkefnum sínum og eða tilraunum. 

Nemendur unnu nokkuð sjálfstætt. Aðalvinna kennara fólst í að halda nokkrum nemendum að vinnu.  

Föstudagur. 

Loksins gátum við heimsótt Hellisheiðarvirkjun. Ferðin heppnaðist vel.  

5.vika 

Fimmtudagur og föstudagur 

Nemendur unnu að verkefnum sínum.  

 

6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin  - Smiðjulok 

Árshátíð unglingadeildar kom inn í smiðjuundirbúning og var ekki boðið til smiðjuloka vegna þess. 

Hins vegar tókst árshátíðin mjög vel, nemendur fengu tvo undirbúningsdaga. 

 

 

10.  Smiðjulok og smiðjumat 
Smiðjulok tókust sérstaklega vel.  

http://fraedsla.or.is/
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Dvergadalur 

Sýning á Kjarvalsstöðum sem vakti mjög mikla lukku 

 

Tröllabjörg, Vættabjörg, Huldurdalur og Álfabjörg 

Afrakstur smiðjunnar var sýndur á sýningu á Kjarvalsstöðum í tengslum við Barnamenningarhátíð. 

Einnig var hluti af verkefnum til sýnis í Dalskóla. 

 

Fyrsti bekkur og annar bekkur 

Foreldrum var ekki boðið til smiðjuloka að þessu sinni. 

 

3. og 4. bekkur 

Nemendur útbjuggu bók, einskonar ferilmöppu sem var límd og geymd í handraðanum. Nemendur 

útbjuggu Kahoot spurningakeppni og skoruðu á foreldra sína. Ekki er að spyrja að leikslokum 

5. bekkur og 6. bekkur 

Ekki voru haldin smiðjulok. Hins vegar efnið dregið saman og nemendur tóku próf/könnun 

 

7.og  8. bekkur 

Smiðjulokin voru skemmtileg en nemendur sýndu foreldrum sína útfærslu og kennslu á hugtökum 

smiðjunnar. í lokin fengu foreldrar að framkvæma tilraun með nemendum þar sem þeir fylltu 

vatnsblöðru og settu yfir kerti. 

9. og 10. bekkur 

Árshátíðin´tíðin var haldin 10. mars með pompi og pragt, reyndar var á 11 stundu hætt við að bjóða 

foreldrum en starfsmenn skólans létu sitt ekki eftir liggja. 

11. Samantekt og niðurlag 
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Mismunandi var hvernig aldurshópar nálguðust  efnið 

og mismunandi hvaða námsefni lá undir. Aðalnámskrá leik- og grunnskóla var það leiðarljós sem 

stuðst var við og allt námið markmiðabundið.  

10.1 Hvað gekk vel 
Dvergadalur:  

Það gekk vel að vekja áhuga barnanna á efninu. Þau elska að fara í gönguferðir og við leyfðum þeim 

að leiða vinnuna og sýna okkur hvað þau vildu skoða nánar. Kranar og uppbygging húsanna í kring 

þótti þeim mjög spennandi og skilaði það sér í byggingu úr kubbum inni í Árdal þar sem einnig héngu 

myndir til hliðsjónar og við gátum þannig haldið samtalinu áfram.  
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Álfabjörg, Vættabjörg, Tröllabjörg, Huldudalur: Börnin voru mjög áhugasöm um viðfangsefnið. 

Áhuginn þeirra smitaði út frá sér heim og ræddu þau þetta mikið heima.  

Fyrsti og annar bekkur: Þau voru virkilega áhugasöm um þessi viðfangsefni. Áttum til líkan að 

smiðjunni sem létti lífið. 

Þriðji og fjórði bekkur:  Bókin kom mjög vel út. Krökkunum fannst mjög gaman að gera tilraunirnar. 

Fimmti bekkur og sjötti bekkur 

Nemendur voru mjög áhugasamir um tilraunirnar og fannst efnið almennt skemmtilegt.  

 

Sjötti og sjöundi bekkur: 

Tilrauninar vöktu áhuga nemenda og voru þær einnig gerðar heima með foreldrum sem var gaman 

að heyra. Eins var gaman að sjá hve fjölbreyttar útfærslur á hugtökunum voru hjá þeim sem hjálpaði 

þeim að festa í sessi.   

 

Sjöundi og Áttundi bekkur 

Umræður gengu vel. Ísgerðin gekk mjög vel. Það reyndist vel að sýna krökkunum sýnishorn af úrvals 

verkefni og enduðu veggspjöldin mjög flott og vönduð.  

 

Níundi og 10. bekkur 

Heimsóknin í Hellisheiðarvirkjun gekk mjög vel. Margir nemendanna voru mjög sáttir að fá að ákveða 

verkefnin sín en augljóst að nokkrum reyndist það erfitt.  

 

10.2 Hvað mátti betur fara 
Börn á leikskólaaldri:  Þessi smiðja gekk mjög vel en eins og áður vill fólk geta kafað dýpra og gert 

meira, það er oft þannig að þegar líður að smiðjulokum er starfið komið á svo mikið skrið að það er 

erfitt að hætta og skipta um smiðju. 

Dvergadalur 
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Það sem setti helst strik í reikninginn var veður, hálka og veikindi hjá starfsfólki eða börnum þeirra. 

Það er eitthvað sem er óútreiknanlegt og ekki hægt að stjórna. Annars gekk smiðjan mjög vel og þar 

sem hún var mjög löng gekk allt vel upp hjá okkur. 

  

Tröllabjörg, Álfabjörg, Vættabjörg og Huldudalur 

Oft var erfitt að skipta börnunum niður í hópa og á svæði, vegna plássleysis. Gott hefði verið að hafa 

fleiri svæði sem hægt væri að skipta börnunum á.  

Fyrsti bekkur og annar bekkur 

Hóparnir voru of stórir. Það var erfitt að halda utan um ýmiss verkefni vegna stærð hópanna.  

 

Þriðji og fjórði bekkur:  Við vorum á fullu í námsmati þegar þessi smiðja byrjaði og það var einfaldlega 

ekki nógu mikill tími til að skipuleggja, það sem var gert var gert á hlaupum.  

Fimmti bekkur og sjötti bekkur 

Margir nemendur vönduðu sig ekki við rannsóknarskýrslunar, en áttuðu sig þó að lokum á mikilvægi 

þess. Þurfum að leggja áherslu á að vera með vönduð dæmi um góðar skýrslur svo viðmið séu skýr 

 

Sjöundi og áttundi bekkur:  

Sumir einstaklingar voru mjög óvirkir og gekk illa að fá þá til að vinna.  

 

Níundi og tíundi bekkur 

Kennarar hefðu mátt vera ögn betur undirbúnir, t.d. með verkefni fyrir þá hópa sem áttu erfitt með 

að koma sér saman um hvað átti að gera.  

 

12. Loka orð 
Vísinda og menningarsmiðja í upphafi árs var vel heppnuð en reyndi á. Hún reyndi á því hún er 

samhliða og ofan í janúarnámsmati svo hugurinn og orkan er í öðru á fyrstu metrunum. Þetta sést 

meira þeim mun ofar í aldri sem nemendur eru. Ekkert mál í leikskólahluta, fer að bera á því í fyrsta 

og 2. bekk og eykst  álagið þegar ofar dregur. 
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Hins vegar teljum við að með því að gera náttúrufræðinni þetta rými í stundatöflum í gegn um 

smiðjur náist mikil virkni, verkefnin verða á dýptina og nemendur eru líklegri til að nema með 

„háræunum“ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   


