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Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum samfélags- og náttúrugreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar.
Þegar við vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna
með aðra námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í
skólanum. Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með
börnum sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund
meðal starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn.
Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og
starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira
rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi.
Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til
grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla)

Smiðjumarkmið Dalskóla:
•
•
•

að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi.
að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi
smiðjunnar.
að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og
verði okkur öllum til sóma og framdráttar
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1.Inngangur
Í Dalskóla hefur lífsleiknikennslu verið fyrirkomið í tengslum við vinnu með jákvæðan aga.
Einnig hefur lífsleikni jafnan verið kennd í tengslum við smiðjur með því að fást við ýmis
verkefni sem vísa beint í samfélagslega þátttöku og annað það sem gerir börn hæfari til þess
að skilja og takast á við ýmis samfélagsleg málefni og málefni sem snertir tilfinningar þeirra og
hæfni til að vera einstaklingur sem lifir til fulls.
Samfélagsfræði, lífsleikni, heimspeki og trúarbragðafræði eru námsgreinar sem skarast. Allar
hafa þær það sameiginlegt að gera nemendur hæfari til þess að skilja margbreytileika mannlífs
og samfélags.
Dalskóli hefur ekki kennt trúarbragðafræði, þó höfum við í tengslum við stórhátíðir kristinna
manna gert ýmsum þáttum kristindómsins skil en ekki með samfélags- eða heimspekilegum
áherslum og ekki höfum við heldur unnið neitt á þeim nótum með önnur trúarbrögð.
Tilgangur Dalskóla að skipuleggja smiðju þar sem trúarbragðafræði og heimspeki er lagt í
grunnin er eins og segir í aðalnámskrá að auka hæfni nemenda til þess að skilja veruleikann
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sem hann hefur fæðst inn í, auka hæfni hans til að átta sig á sjálfum sér og þeirri mynd sem
hann gerir af sjálfum sér og auka hæfni sína til að skilja og virða mismunandi bakgrunn
samferðarmanna. Hann skilji hvað sameinar og er sammannelg reynsla og með þekkingu geti
hann tekið eigin afstöðu til ýmissa siðferðilegra mála.
Í þessari skýrslu er ekki getið starfs í leikskólahluta Dalskóla. Starfið á þessum tíma er skráð í
skýrslu þessa árs sem ber heitið HITI ER MÁLIÐ

1.1.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Í grunnskólahluta voru ekki tilfærslur á starfsmönnum í þessari smiðju, Umsjónarkennarar sáu um
sína umsjónarhópa og í samvinnu við aldurshópa ýmist einu ári eldri eða einu ári yngri.
9. og 10. bekkur: Umsjónarkennarar: Elsa Ófeigsdóttir og Aðalheiður Ploder Textílkennari: Íris Auður
Jónsdóttir
7. bekkir og 8. bekkir undir stjórn Önnu Rakelar og Stefaníu, auk Sigurborgar og Grétars
5. og 6. bekkur. Undir stjórn Ragnhildar og Hjartar
3. og 4. bekkir. Undir stjórn Ástu, Lilju, Önnu Sigurrósar og Hrundar
1. og 2. bekkur Kennarar: Aldís Ploder Ottósdóttir, Elín Svavarsdóttir, Íris Indriðadóttir og Gyða
Karlsdóttir.
Stuðningsfólk: Rakel og Aron.

1.2.

Húsnæði og notkun þess

Í grunnskólahluta var allt húsnæði undir og líka frístundarými.
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Hópaskipting og flæði hópa
7. og 8. bekkur
32 úr 7. bekk og 15 úr 8. bekk. Öllum skipt í hópa þvert á bekki og hugsað út frá samvinnugetu frekar
en vináttu. Hver kennari bar ábyrgð á 4-5 hópum og hafði yfirsýn með þeim verkefnum sem hver
hópur vann.
5. og 6. bekkur
Nemendur voru 42. 5. bekkur var saman og 6. bekkur saman en kennarar skiptu með sér
trúarbrögðum. Ragnhildur tók hindúisma, kristni og íslam. Hjörtur tók búdda, norræna goðafræði og
kínverska þjóðtrú. Síðan fóru nemendur á milli og fengu fyrirlestur og unnu verkefni um hvert
trúarbragð.

3.og 4. bekkur
61 nemandi, Anna og Ásta voru með 3. bekk, Hrund með 4. H og Lilja með 4. L
1.bekkur og 2. bekkur
62 nemendur í fjórum hópum (reyndum fyrst að skipta í 5 hópa, en vantaði mannafla).

2. AF ÁVÖXTUNUM SKULUÐ ÞÉR ÞEKKJA ÞÁ – trúarbragða- og
heimspekismiðja.
Yfirsmiðjuheitið Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá er úr Biblíunni og hefur sterka vísan í að við
getum þekkt hvert annað af gjörðum okkar. Með þessari trúar- og heimspekismiðju veljum við að
kynna fyrir nemendum okkar trúarbrögð meira á dýptina en við höfum gert áður. Þau fá sex vikur til
þess að vinna með þau trúarbrögð sem aldurshópnum er útdeilt.
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Smiðjan verður svo endurtekin annað hvert ár þannig að þegar nemandinn hefur verið 10 ár í
skólanum hefur hann kynnst helstu trúarbrögðum heims og ætti að vera fær um ræða margar þær
hugmyndir og hugsjónir sem liggja til grundvallar mismunandi viðhorfum og lífsafstöðu fólks byggð á
trúarskoðunum.
Nemendur eru á hverjum degi alla skólagögnuna að máta gildi sín og lífsafstöðu við samferðamenn.
Börnin okkar eru þátttakendur í mikilli hnattvæðingu og þurfa að temja sér víðsýni um leið og þeir
byggja sinn eigin gildagrunn og æfa sig í að koma fram við alla sem jafningja og af skilningi.
Trúarbragðafræði er ætlað fyrst og fremst að auka skilining á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum
trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni að leiðarljósi.
Í nánum tengslum við trúarbragðafræði er unnið á heimspeki- og siðferðilegum nótum svo rannsaka
megi siðræn gildi, efla siðvit og ræða saman um siðferðileg álitamál.

3. Rauðir þræðir aðalnámskrár
Í Þessari smiðju leggjum við áherslu á lýðræði, mannréttindi,
jafnræði (jafnrétti) og sköpun.
Í annað skipti er Dalskóli að vinna markvisst með trúarbrögð.
Trúarbragðasmiðjunni er ætlað að fræða börn um trúarbrögð en
ekki síður að vinna með siðræn gildi sem birtast í rauðum
þráðum aðalnámskrár og öllum námsgreinum.
Unglingarnir takast um hvernig ríkjandi hugmyndafræði í ýmsum
málum er samsett. Hvernig ýmsir hópar takast á í samfélaginu
um hvað sé rétt hugmyndafræði og hvað sé röng, eftir því
hvaðan er horft. Þetta tengist beint inn á lýðræðið og málfrelsi
og þeim tækifærum sem í því liggja. Miðstigið nálgast
heimspekina út frá sköpunarsögum ýmissa trúarbragða og velta fyrir sér sambandi táknmynda og
trúa. Yngra stigið í grunnskólahluta vinnur að mestu með Kristindóminn og vinnur hann á skapandi
hátt.
Dalskóli tekur undir með aðalnámskrá sem segir: „ Til þess að skilja menninguna og menningarsvæði
er mikilvægt að þekkja til trúarbragða. Trú og trúarlíf eru gjarnan samofin fjölskyldulífi barna og
unglinga“. Skólar verða að leggja niður fyrir sér hvernig þeir ætla að nálgast trúarbragðafræðslu með
víðsýni og mannvirðingu að leiðarljósi.
Við munum nálgast þetta með fræðslu, umræðum, skapandi verkefnum, heimsóknum með jafnræði,
lýðræði, mennréttindi og ekki síst virðingu að leiðarljósi.
Þar sem ágreiningur hefur staðið undanfarin ár um hlutverk þjóðkirkjunnar og samband hennar við
ríkið, ágreiningur hefur staðið um samskipti skóla og trúfélaga og ágreiningur hefur staðið um hvað sé
innræting, hvað sé trúarlíf og hvert sé hlutverk skólans.
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Við í Dalskóla lítum á ágreining sem lærdómstækifæri. Skólinn þarf að nálgast þetta efni svo öllum
henti og það misbjóði engum. Það er gert með opinni samræðu og málefni ávörpuð af virðingu og
nemendur fá tækifæri til þess að horfa og skilja á sinn veg, skoða mál út frá margvíslegum
sjónarhornum og máta hugmyndir í samræðum. Við veljum að gera trúararbragða umfjöllum að 6
vikna smiðjuvinnu annað hvert ár.

3.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið smiðjunnar AF ÁVÖXTUNUM SKULUÐ ÞÉR ÞEKKJA ÞÁ eru að hvert barn:
•
•
•
•
•
•

vinni með trúarbrögð á skapandi og upplifunarríkan hátt
þjálfist í umræðum um áhrif trúarbragða á menningu
tileinki sér ný hugtök í tengslum við námsefnið
þjálfist í samræðum um siðræn gildi sem endurspeglast í viðkomandi trú
gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á að vita meira
vinni með skólasystkinum í skapandi framsetningu sem sýnir skilning á verkefnum

Leikskólabörnin vinni að skapandi náttúru- og vísindaverkefnum á fjölbreyttan skapandi hátt

3.2.

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við
leiðarstef.
Markmið Huldudals, Dvergadals, Tröllabjaraga, Vættarbjarga og Álfabjargar
Sjá 3. skýrslu vetrarins, þar sem leikskóladeildir framkvæmdu 13 vikna smiðjur
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Markmið 1.-2. bekkjar
Markmið smiðjunnar eru að nemendur:
•
•
•
•

þekki tvær sögur gamla testamentisins (Örkin han Nóa og söguna um Adam og Evu) og áhrif
þeirra á listamenn
kynnist merkingu daga dymbilvikunnar; skírdags, föstudagsins langa og páska.
læri um inntak gullnu reglunnar og tvöfalda kærleiksboðorðsins
ræði saman og velti fyrir sér spurningum sem tengjast trú, lífsviðhorfi og brey

Markmið 3.-4. bekkjar

Að nemendur:
•
•
•
•

Geri sér grein fyrir að til eru fjölmörg trúarbrögð og að kristin trú og menning hafi
verið ríkjandi á Íslandi frá kristnitöku.
Kannist við valdar frásagnir og dæmisögur úr lífi og starfi Jesús.
Kannist við sögur úr Gamla testamentinu.
Vitihvers vegna við höldum páska og þekkir atburði páskanna.

Markmið 5.bekkjar og 6. bekkjar

Að nemendur:
•
•
•
•

þekki helstu hátíðir í kristinni trú.
kannist við kirkjuárið í kristinni trú.
kynnist algengustu trúarbrögðunum, m.a. kristinni trú, íslamstrú, búddatrú, norrænni
goðafræði, hindúatrú og gyðingdómi
gketi unnið verkefni í hóp sem og einstaklingslega

Markmið 6. og 7. bekkjar
Markmið er að nemendur
•
•
•
•
•
•

þekki helstu hátíðir í kristinni trú.
kannist við kirkjuárið í kristinni trú.
kynnist algengustu trúarbrögðunum, m.a. kristinni trú, íslamstrú, búddatrú, norrænni
goðafræði, hindúatrú og gyðingdómur
geti unnið verkefni í hóp
Vinni með sköpunarsögur trúarbragðanna á skapandi hátt
Kynnist forritinu Stop-motion pro.

Markmið í 7. bekk og 8. bekk

Að nemendur:
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•

geti gert grein fyrir eikennum og stöðu Íslands í heiminu í ljósi legu og sögu landsins,
breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa
• greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf
• 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 umfjöllum um sögu og samtíð4greint hvernig
sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum
• lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á fólk
• rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði
daglegs lífs
borið saman valin trúar- og lífsviðhorf
Markmið 9. og 10. bekkjar

Að nemendur átti sig á hvað orðið fordómar merkja, hvernig þeir fyrirfinnast í þjóðfélaginu
og hvað við getum gert sem einstaklingar eða hópur til að vinna á móti og breyta hugarfari
fólks.

4. Kennsluefni – námsgögn
Hér koma aðföng, kennsluefni, kveikjur , ítarefni, vefsíður.

Kennsluefni og námsgögn fyrir 1.-2. bekk
Kristinfræði, Regnboginn (gefið út af Námsgagnastofnun).
Katla gamla (fræðslumynd um einelti), Námsgagnastofnun.
Youtube myndbönd um efnið.
Pinterest.com
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Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 - 4. bekk

Kristin trú (er til sem rafræn bók á mms.is)
Kennslubækurnar Stjarnan og Birta
Teiknmyndin: Josef, King of Dreams

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk og 6. bekk
Ljósrit tekin saman héðan og þaðan af kennurum. Sömuleiðis ýmsar síður af netinu.
Maðurinn og trúin tekin saman af Gunanri J. Gunnarssyni.
Nemendur útbjuggu sér trúarbragðabók, eitt trúarbragð á hverri blaðsíðu.

https://vefir.nams.is/truarbrogd/hindu/hatidir/hatidir.htm

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7.bekk og 8. bekk
Myndbönd af youtube um norræna goðafræði, sérstök áhersla á upphaf heimsins. Greinar af netinu,
námsgögn frá ýmsum síðum s.s. asatru.is
Kennsluefni fyrir 9. bekk og 10. bekk

Prentaðar greinar af netinu.
Myndskeið af youtube

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 fyrir 1.-2. bekk
Trúarbrögð, kristin trú, traust, þakklæti, helgirit, Biblían,
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Orð og hugtök fyrir 3. - 4. bekk

Samkennd, umburðarlyndi, kærleikur, virðing, heiðarleiki, páskar, boðorð, lærisveinar
Orð og hugtök fyrir 5. og 6. bekk
Trú, trúarbrögð, spámaður, helgirit, biblían, gamla- og nýja testamentið, þrenningarhátíð, kirkjuár,
trúarhátíðir, fasta, langafasta, trúfélög

Orð og hugtök fyrir 7. og 8. bekk bekk

Ginnungagap, ragnarök, goðafræði, æsir og ásynjur, hinir ýmsu heimar goðafræðinnar.
Orð og hugtök fyrir 9. og 10..bekk

Fordómar, samkennd, virðing, minnihlutahópar, innflytjendur, mannréttindi, barnasáttmáli

6. 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.
1.-2. bekkur
Engin vettvangsferð farin. Til stóð að fara í vettvangsferð í Guðríðarkirkju, en ekki vannst tími til þess
3. og 4. bekkur
Farið var í vettvangsferði í Guðríðarkirkju.
5.- bekkur og 6. bekkur

Ekki var farið í neina ferð í þessari smiðju.
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7. og 8. bekkur
Í þessari smiðju var hvorki farið í vettvangsferðir né kom einhver í heimsókn til okkar. Heilmikil

tenging við umhverfið þar sem allt hverfið byggir á goðafræði þ.e. götuheiti o.þ.h. og
skoðuðum við það. Margir fundu tengingu við sinn heimahag.

9.bekkur og 10. bekkur
Þetta verkefni var hluti af barnamenningarhátíð og fékk skólinn styrk til að hrinda þessari framkvæmd
í gang. Markmiðið var að nemendur áttuðu sig á fjölbreytileika samfélagsins og að við höfum eflaust
öll fordóma gagnvart einhverju. Verkefnið fólst því í að safna sögum fólks sem hafa reynslu af
fordómum, hvort sem er í sinn garð eða gagnvart öðrum.
Farið var í eina vettvangsferð sem jafnframt voru smiðjulokin. Nemendur fóru að þvottalaugum í
Reykjavík og settu fram gjörning

8. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni, hér geta elstu grunnskólabekkir gert grein fyrir víðtækri
samþættingu námsgreina. Hér á lesandinn að fá einhverja tilfinningu fyrir ferðalagi barnsins og
upplifun þess í gegn um smiðjuna.
1. og 2. bekkur

Framkvæmd smiðjunnar var þannig að hópnum var skipt í fernt, þannig að 15-16 börn voru í hverjum
hópi. Hver kennari sá um einn hóp í einu í hvert skipti sem smiðja var og síðan rúlluðu hóparnir
þannig að börnin fóru á milli kennara/viðfangsefna vikurnar sem þessi smiðja varði. Síðustu tvö
skiptin notuðum við til að klára verkefni smiðjunnar.
Gyða var með efni um Sakkeus, óvinsælan tollheimtumann sem kynntist Jesú Kristi og breytti
lífviðhorfi sínu (frásögn Nýja testamentisins). Gyða byrjaði á því að segja börnunum frásöguna um
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leið og hún teiknaði atburðarásina á tússtöflu. Sakkeus var tollheimtumaður og innheimti skatt, en
stal hluta af því sem hann innheimti og notaði fyrir sjálfan sig. Hann varð óvinsæll fyrir bragðið og
þegar Jesús kemur í heimabæ hans Jeríkó, ásamt lærisveinum sínum, reynir fólk að ýta Sakkeusi til
hliðar svo hann komist ekki inn í mannþröngina til að sjá Jesú. Þar kemur tenging við einelti, sem við
ræddum síðar í þessum smiðjutíma. Sakkeus finnur ráð við þessu, klifrar upp í tré sem er á þeirri leið
sem hann telur að Jesús sé að fara og bíður eftir honum. Jesús stoppar við tréð, nefnir nafnið hans og
segist vilja heimsækja Sakkeus. Þarna var tækifæri til að lýsa viðhorfi Jesú, sem mótaðist ekki af því
hvað öðrum fannst um Sakkeus, heldur að hann virti alla jafnt. Eftir heimsókn Jesú verður breyting á
Sakkeusi, sem vill gefa helming alls sem hann á.
Eftir að hafa kynnst þessari frásögn NT, og rætt um hana og innihald hennar út frá einelti og hvernig
við komum fram við aðra, unnum við verkefni af Pinterest. Í lokin horfðum við á myndina Katla
gamla, sem Námsgagnastofnun gaf út, en myndin fjallar um einelti.

Aldís sagði nemendum söguna um Adam og Evu. Í
upphafi kennslunnar var sagan lesin en margar
skemmtilega umræður urðu til við lok lestursins, eins
og hvernig urðum við til í raun og veru?. Því næst
fengu nemendur að horfa á söguna á myndrænu
formi af youtube.
Því næst fengu nemendur að útbúa púsl myndasögu
um Adam og Evu, en á hverju púsli var setning sem
lýsti því hvað væri að gerast í sögunni. Nemendur
límdu púslin á harðan pappír, bjuggu til forsíðu og
bundu síðan saman í bók.

Á Elínar stöð var fjallað um Nóa og flóðið. Í upphafi
kennslunnar var sýnd mynd af örkina hans Nóa og mörg
hver gátu sér til um að þetta væri örkin hans Nóa. Síðan
var sýnd myndband af sögun um Nóa og syndaflóðið.
Tekin var í kjölfarið umræða um söguna og hvaða dýr hann
tók með sér og gerður listi yfir dýrin. Krakkarnir drógu
hvaða dýr þau fengu, þau teiknuðu það síðan upp á blað
og lituðu, eftir það fengu þau að leira dýrið.

Hjá Írisi lærðum um atburði dymbilvikunnar og mekingu daganna sem tengjast páskum. Við lásum við
saman stuttar sögur úr kristinfræðibókinni Regnboginn um það sem gerðist þessa daga og fræddumst
um það hvers vegna kristið fólk heldur upp á þessa daga. Þetta eru pálmasunnudagur, skírdagur,
föstudagurinn langi, uppstigningardagur og páskadagur. Börnin teiknuðu svo myndir á stór blöð 2-3
saman í hópum. Hver hópur teiknaði ákveðinn dag. Svo límdum við texta með því sem var að gerast á
myndnum inn á myndirnar (smásögurnar úr bókinni).
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6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin - Smiðjulok
Engin bein smiðjulok. Vegna mannfæðar gátum við ekki komist yfir að klára verkefni smiðjunnar og
notuðum því tvö síðustu skiptin til að ljúka verkefnum.

3. og 4. bekkur
1.vika
Hrund og Lilja
Umfjöllun um lífsgildi, tengt við ólík trúarbrögð. Fórum í umburðarlyndi gagnvart iðkun ólíkra
trúarbragða, sömu stefin í öllum trúarbrögðum. Höfðum umræður:
-

hversu mikilvægur er skólinn í þínu lífi?
hversu mikilvæg er fjölskyldan?
hversu mikilvægir eru vinir/kunningjar
hversu mikilvæg er hegðun, frístundir, trúin, hamingja, umburðarlyndi og virðing fyrir öðru
fólki?
hversu mikilvægir eru góðir mannasiðir og heiðarleiki?

Anna og Ásta
Fimmtudagur:
Kveikja: Kirkjuklukknahljómur þegar nemendur komu inn í stofu og kennara bjuggu til einskonar altari
aftast í stofunni með biblíu, sálmabók, kertastjaka og krossi.
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Umræður teknar um trúarbrögð og nemendur mjög áhugasamir og umræður urðu á nokkuð
heimspekilegum nótum m.a. kynjarmunur og jafnrétti í trúarbrögðum.

Nemendur fengu að koma að altarinu og fara með sálma eða bænir sem þau kunnu og nýttu nokkur
sér það. Farið var með Faðir vorið undir leiðsögn frá einum nemanda og kvöldbænir frá öðrum
nemanda. Svo var farið með Faðir vorið á pólsku. Þetta var alveg sjálfsprottið frá nemendum og
virkilega falleg stund.
Joseph the king of dreams - teiknimynd sýnd
Föstudagur:
Dæmisaga um lærisveina lesin og nemendur svara vangaveltum úr bókinni Stjarnan með
námsfélagafyrirkomulaginu.
Nemendur skrifa upp 1. vers í sálminum Vertu guð faðir. Skriftaræfing, æfa sig að staðsetja ljóðið á
réttar linur og hafa stóra og litla stafi á réttum stað og punkta og kommur. (Þetta fer svo inní bók sem
nem búa til).
Joseph the king of dreams - myndin kláruð og nemendur hvattir til að teikna myndir sem tengjast efni
teiknimyndarinnar til að setja svo í smiðjubókina síðar.

2.vika

Hrund og Lilja
Námsfélagar – hver var Jesús? Ræða saman síðan lesa bls. 20 í Kristin trú.
Námsfélagar – hvað gerði Jesus? Lesa bls. 21 í Kristin trú, hvað merkir að dæma aðra? Hvað er
kærleikur?
Lesa bls. 22 og 24 í Kristin trú. Hvernig haldið þið að Jesús hafi litið út? Hvað er jafnrétti? Tvöfalda
kærleiksboðorðið og Gullna reglan.
Allir teiknuðu mynd af Jesús.
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Horfðum á Joseph á Netflix.
Anna og Ásta
Fimmtudagur
Kristin trú - lesa bls: 20-21 (Anna) 22-23 (Ásta) 24-26 og 28. (Námsfélagar ræða saman)

Fjölritið „Kristin trú (er til sem rafræn bók á mms.is)“ notað.
Boðorðin rædd með námsfélögum – Byrjum að undirbúa verkefni og hópa sem ætla að búa til plaköt
um mismuandi viðfangsefni
Starfsdagur föstudaginn 16. mars.

3.vika

Lilja og Hrund
Boðorðin 10 – umræður
Lásum fyrir þau sögur:
- Á bjargi byggði
- Viltu fyrirgefa mér
- Fariseinn
- Miskumsami samverjinn
- Boðorðin 10
- Jesús mettar 5000
Þeim var skipt í hópa og hver hópur gerði plaköt
Ásta og Anna
Eftir lestur og umræður fengu krakkarnir að skipta sér niður á hópa og velja viðfangsefni til
að læra. Markmiðið var að setja niður á plakat sem krakkarnir myndu síðan kynna.
Viðfangsefni voru þessi:
•
•
•
•
•
•
•

Föstudagurinn langi
Uppstigningardagur
Jósef og bræður hans
Síðustu dagar Jesú
Boðorðin 10
Hver var þessi Jesú
Móses á fjallinu

Hafist var handa að gera plaköt. Sú vinna gekk upp og ofan. Sumir gerðu texta aðrir teiknuðu
myndir og sumir gerðu lítið. Framsetningin var með ýmsu móti og fundum við kennarar út að
það þyrfti að kenna betur plakatgerð áður en hafist er handa.
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4.vika - smiðjulok

Lilja og Hrund,
Allir gerðu páskabók. Við gerðum fyrirmyndarbók og slaka bók og sýndum þeim. Þau myndskreyttu
og skrifuðu texta.

Anna og Ásta
Allir gerðu páskabók. Þar sem kom fram hvað gerðist á Pálmasunnudag, Skírdag, Föstudaginn langa
og Páskadag.
En fyrst lærðum við hvernig best er að veggspjald líti út svo það verið áhugavert aflestrar. Kennarar
höfðu verið á áhugaverðum fyrirlestri um leiðsagnarnám í vikunni þar sem tekið var dæmi um
plakatgerð. Við sýndum góða og slæma fyrirmynd og bættum og breyttum veggspjöldunum sem við
höfum verið að vinna með í samræmi við það.
Ekki vannst tími til að kynna plakötin.

5. – bekkur og 6. bekkur
1.vika

Tíminn byrjaði á að ræða um fordóma sem tengjast trúarbrögðum og hvernig við getum
komist hjá þeim með þekkingu. Nemendur látnir tala saman í minni hópum og svo deildu
þeir hugmyndum sínum með stóra hópnum. Einnig rætt um af hverju við værum að læra
um trúarbrögð? og hvort trúarbrögð komi okkur eitthvað við?
Síðan var farið yfir í að læra um kristina trú og kastað fram spurningunni ,,Hvað dettur
þér í hug þegar þú heyrir orðið kristni?“ Nemendur nefndu kirkja, biblíu, kross,
fermingu, skírn og margt fleira. Kennari fór yfir upphaf kristinnar trúar og síðan fjallað
um helstu trúarhátíðir kristinnar trúar og nemendur deildu upplifun sinni af þeim og
venjum tengdum þeim. Nemendur unnu að trúararbragðabókinni sinni og settu í hana
helstu einkenni kristinnar trúar.
2.vika

Hindúismi tekinn fyrir. innlegg frá kennara og lesið í bókinni og nemendur unnu í
trúarbraðgabókinni sinni
3.vika

Íslam á dagskrá.
Líkt og fyrr; innlegg frá kennara og lesið í bókinni. Síðan kom Sofía sem er dóttir Louizu
(skólaliða ) og var með stutta kynningu fyrir bekkinn en hún er múslími. Hún kom með
litla bók að heiman og sýndi krökkunum og sagði þeim frá ramadan og fleiru. Síðan unnu
krakkarnir að trúarbragðabókinni sinni. Ýmist saman eða ein.
4.vika
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Enduðum smiðjuna á spurningakepni. Skiptum nemendum í fjögur lið þvert á árganga (5. og
6. bekk blandað saman). Bjalla staðsett á miðju gólfi og það lið sem náði bjöllunni fyrst fékk
svarréttinn. Spurningarnar voru úr öllum trúarbrögðum sem þau hafa lært um. Þetta var
æsispennandi keppni og allir lögðu sig fram. Gaman að sjá hvernig þekkingin skiptist innan
liðanna. Sumir voru vel að sér í norrænni goðafræði meðan aðrir voru betri í kristinni trú.
6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin - Smiðjulok

Trúarbragðabækurnar voru metnar út frá fagurfræði, vandvirkni og þeim upplýsingum sem
komu þar fram. Einnig var virkni og þátttaka úr tíma metinn sem og árangur í
spurningakeppninni.

7. bekkur og 8. bekkur

1.vika
Í upphafi byrjuðum við á umræðum, hvað þau vissu nú þegar um norræna goðafræði, hvernig hún
tengist íslenskri menningu sem og öðrum trúarbrögðum. Skoðuðum samlíkingar milli norrænnar og
grískrar goðafræði og áttum góðan umræðutíma. Í ljós kom að margir voru mjög fróðir um
goðafræðina og var það einkum tilkomið vegna nýrrar bíómyndar frá Marvel um þrumuguðinn Þór og
Ragnarrök. Ákveðið var að horfa á myndina í lok smiðjutímans. Það voru þó margar rangfærslur hjá
krökkunum og var umræðan tekin um gagnrýna hugsun þegar við horfum á bíómyndir og hvernig
rithöfundar/leikstjórar taka sér listrænt leyfi til að breyta söguþræði eftir eigin hentugleika.
Við horfðum á mörg myndbönd um upphaf heimsins, sköpun mismunandi heima, dag og nótt
o.sv.frv. Það var góð kveikja og skilaði sér í vinnuna síðar meir.
2.vika
Byrjuðum á hópavinnu en hver hópur fékk úthlutað afmarkað verkefni sem saman átti að verða að
einu stóru vegglistaverki á vegg. Hver og einn hópur fékk útprentaðan texta til að vinna eftir en einnig
aðgang að tölvu til þess að leita sér frekari upplýsinga. Hver hópur átti að skissa upp sína hugmynd og
útskýra, út frá fræðunum, sína sýn á verkið.
3.vika

Áframhaldandi vinna og sumir hópar byrjuðu að vinna lokaafurð sína með málningu og litum.
4.vika
Allir hópar byrjaðir hér að vinna í sínum verkefnum, þeir sem kláruðu snemma fengu önnur verkefni
(þau voru misstór) og/eða fóru í að aðstoða aðra hópa að ljúka sínum verkefnum.
5.vika
Áframhaldandi vinna og lagt upp með að klára.
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6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin - Smiðjulok
Kynning á smiðju fyrir foreldra – hver hópur átti að vera sérfræðingur í sínu verkefni og segja frá
verkefnavinnu og hugmyndinni bakvið þeirra framlag. Byrjuðum á Powerpoint sýningu þar sem hver
hópur sagði frá og svo skoðuðu foreldrar veggmyndina.
Smiðjan var metin út frá þeim hæfniviðmiðum sem lágu fyrir, hver kennari mat sína hópa, jafnóðum
og í lokin.

9
1.vika

og 10.bekkur

Kveikja:
Sjónvarpsviðtal
Sindra við Töru, talsmann samtaka um líkamsvirðingu
http://nutiminn.is/vidtal-sindra-vid-toru-leggur-internetid-a-hlidina-eg-er-hommi-eg-a-litadbarn-thad-er-aettleitt/
- spyrja nem hvort þau viti hvað smiðjan fjallar um
- hvað eru fordómar?
Video brot úr Grays anatomy
nemendum skipt í 3 - 4 manna hópa
Hugstormun … nemendur skrá á post it miða allt sem þeim dettur í hug tengt fordómum – 7 mín.
nem hjálpast að við að búa til yfirflokka fyrir hugmyndir sem komu fram á post it miðum
skrifa yfirheitin á renninga, festa upp á vegg og setja viðkomandi post it miða við…
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Heimanám yfir páskana:
Að safna sögu/viðtölum úr nærumhverfi sínu frá fólki sem hefur orðið fyrir einhvers konar
fordómum.
Skila til kennara.
2.vika

Upprifjun:
- nemendur setjast í hópana og deila sögum / viðtölum sínum frá fólki sem hefur orðið fyrir
fordómum.
- hver hópur velur sér efni/yfirheiti fordóma sem þau svo kynna sér nánar. Leita á netinu.
- kennarar aðstoða/benda á ýmsar vefsíður
- lesa greinina Hvað eru fordómar? - Vísindavefurinn ….. náðist ekki!

3.vika
Nemendur fá verkefnablað til að auðvelda skipuleg vinnubrögð. Íris bjó til verkefnablað, sjá hér fyrir
neðan.
Þegar nemendur voru búnir að kynna sér vel fordóma og reglugerðir valdi hver hópur sér einn til þrjá
fordóma og skrifuðu heiti þess á léreftsbút. Markmiðið var að fara svo með alla efnisbútana og
hengja upp á snúrur við þvottalaugarnar og fá gangandi vegfarendur og ættingja til að skrifa jákvæð
skilaboð á efnin til að leiðbeina fólki hvernig vinna má á fordómunum eða breyta hugarfari.
Nemendur útbjuggu jafnframt litla miða með jákvæðum skilaboðum sem gestir gátu notfært sér.
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Verkefnablað í viku 3
Af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá
miðjuverkefni; Fordómar

Fordómar:______________________

Hvernig birtast þessir fordómar? Nefnið a.m.k. tvö dæmi.
________________________________________________________________________

Eru til lög sem banna mismunun og fordóma af þessu tagi? Ef svo er, hvar og hvað
stendur?
________________________________________________________________________

Hvað getum við sem einstaklingar gert ef við verðum vitni af fordómum af þessu tagi?
________________________________________________________________________
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4. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin - Smiðjulok

Nemendur og kennarar fóru með strætó inn í Laugardalinn og settu upp snúrur og efni.
Foreldrum var boðið að koma og taka þátt. Forsvarsmenn barnamenningarhátíðar litu við og
tóku viðtal við tvo nemendur og tóku jafnframt þátt í gjörningnum. Hlutverk nemendanna á
staðnum var að hvetja gesti og gangandi að taka þátt og leiðbeina. Einnig skiptust þau á að
lesa uppsögur sem þau höfðu safnað um fordóma úr nærumhverfi sínu.
Ástæðan fyrir að þvottalaugarnar urðu fyrir valinu var sú að meiningin var að ,,þvo“ fordóma
úr samfélaginu í von um betri heim og samkennd í garð náungans.
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Fulltrúar barnamenningarhátíðar tóku viðtal við nemendur:
https://www.facebook.com/Barnamenningarhatid.i.Reykjavik/videos/1882825928408865/

8. Smiðjulok og smiðjumat
Fyrirkomulag smiðjuloka
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Fyrsti og annar bekkur – smiðjulok
Engin bein smiðjulok. Vegna mannfæðar gátum við ekki komist yfir að klára verkefni smiðjunnar og
notuðum því tvö síðustu skiptin til að ljúka verkefnum.

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok
Ekki var boðað til smiðjuloka með foreldrum. Kynningar voru á milli hópa en það náðist ekki nógu vel.

Fimmti bekkur og 6. bekkur – smiðjulok
Trúarbragðabækurnar voru metnar út frá fagurfræði, vandvirkni og þeim upplýsingum sem
komu þar fram. Einnig var virkni og þátttaka úr tíma metinn sem og árangur í
spurningakeppninni.

Smiðjulok í 5. bekk áttu sér stað að loknu skólaári og þá í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Sjöundi og áttundi bekkur – smiðjulok
Kynning á smiðju fyrir foreldra – hver hópur átti að vera sérfræðingur í sínu verkefni og segja frá
verkefnavinnu og hugmyndinni bakvið þeirra framlag. Byrjuðum á Powerpoint sýningu þar sem hver
hópur sagði frá og svo skoðuðu foreldrar veggmyndina.
Smiðjan var metin út frá þeim hæfniviðmiðum sem lágu fyrir, hver kennari mat sína hópa, jafnóðum
og í lokin.

Níundi og tíundi bekkur – smiðjulok
Haldin voru smiðjulok við Þvottalaugarnar í Reykjavík. Þar var framkvæmdur gjörningur þar sem
gestum og gangandi bauðst að finna eigin fordóma og vinna með þá.

9. Samantekt og niðurlag
9.1 Hvað gekk vel
Fyrsti og annar bekkur
Viðfangsefnin voru skemmtileg og börnin voru opin og ræðin um efni smiðjunnar.
Þriðji og fjórði bekkur
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Það var mjög gaman að fara í þetta efni og maður fékk krakkana til að hugsa mjög mikið. Virkilegar
djúpar og heimspekilegar umræður sem sköpuðust

Sjöundi og áttundi bekkur
Sumum hópum gekk gríðarlega vel og skiluðu afbragðs verkefni. Umræður gengu vel og virtust flestir
bæði áhugasamir og nokkuð fróðir um efnið og voru mjög til í að kynna sér það betur. Flestum fannst
gaman að fá að mála stórar myndir og þeir sem voru ekki til í það bauðst að vinna verkefnið öðruvísi
t.d. í tölvu. Allur frágangur í lok tíma var yfirleitt góður en við vorum að vinna með málningu og
pensla og var vel gengið um það.

Níundi og tíundi bekkur
Það gekk vel að vinna eftir að upplýsingasöfnun var lokið. Nemendur komu með góðar hugmyndir að
jákvæðum skilaboðum og hvernig smiðjulokin ættu að vera, sem dæmi má nefna
#þvoumburtfordóma. Smiðjulokin tókust vel.

9.2 Hvað mátti betur fara

Fyrsti og annar bekkur
Hóparnir voru of stórir til að hægt væri að vinna þau verkefni sem við lögðum upp með. Þetta var
meiri fyrirhöfn, vinna og frágangur, en rúmast innan vinnutíma kennara. Erfitt getur verið að finna
tíma til undirbúnings þegar fjórir kennarar vinna saman og þurfa að samræma og skipuleggja.

Þriðji og fjórði bekkur
Plakata vinnan hefði mátt vera betri, hefðum þurft að gera fyrirmyndar plakat í 4. bekk.

Sjöundi og áttundi bekkur
Þrátt fyrir stíft skipulag og mikla stýringu þá enduðu nokkrir hópar með verkefni sem var hvorki fugl
né fiskur. Það voru ekki bara þeir sem skila yfirleitt litlu af sér í slíkri vinnu, heldur hópar með sterkum
námsmönnum sem komu sér undan verkefninu og skiluðu mjög litlu. Þeir hópar hefðu þurft miklu
meiri stýringu og stuðning. Krakkarnir voru einnig að týna verkefnablöðum og jafnvel verkefnum og
næst verður að hafa betra skipulag á hvar verkefni og verkefnablöð eiga að geymast.
Þessi smiðja tók einnig of langan tíma. Það var einnig vegna þess að nokkrir smiðjutímar duttu út
vegna ýmissa atriða s.s. vetrarfrís, utanaðkomandi fræðslu o.þ.h. Við ákváðum því að láta þessa
smiðju renna inn í næstu smiðju til þess að geta klárað.
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Níundi og tíundi bekkur
Við höfðum lítinn tíma þar sem páskarnir komu inn í og nemendur fóru á Laugar á tímabilinu.
Það var pínu erfitt í byrjun að virkja nemendur og fá þá til að tjá sig um fordóma og líta í eigin barm.

10.

Loka orð

Þessi smiðja rann ljúft. Efnið allt mjög aðgengilegt. Við óttuðumst aðeins í byrjun að foreldrar gætu
efast um fagmennsku okkar hvað varðar hlutleysi, en ekki bar á neinu slíku síður en svo. Markmið
allra trúarbragða er öðrum þræði að gera heiminn betri, gera hann andlega nærandi og styrkja góð
gildi. Auðvitað má ná þessum markmiðum mjög vel með trúleysi og voru allir þessi þættir ræddir, þó
sérlega meðal eldri barnanna. Trúarbrögð höfða mjög til allra barna, dæmisögur og ævintýrablærinn
er með þeim hætti.
Það verður gaman að takast á við þetta efni á ný eftir tvö ár, betrum bæta það og verða öruggari í að
skila innihaldsríkri smiðju sem eykur víðsýni nemenda okkar.

Það sem þó alltaf háir svona miklu verki er að skipulag og undirbúningur er unnin á hlaupum vegna
mikilla anna við að koma skólanum af stað á hverju hausti. En eina ferðina enn hafa starfsmenn lyft
grettistaki eins og þessi skýrsla ber með sér.
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