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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 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 
Smiðjan HEIMAR Í MÓTUN er fimmta smiðja skólaársins 2015-2016. Smiðjan HEIMAR Í MÓTUN var 

að miklu leiti hugsuð sem útismiðja, með áherslu á átthagafræði, lýðræði og heilbrigði. Námsefnið og 

kennsluaðferðirnar tengd átthögunum og náttúrufræðinni annars vegar og lýðræði og heilbrigði hins 

vegar.  Í þessari skýrslu er aðallega gerð grein fyrir þeirri vinnu sem Dalskólabörnin fóru í gegnum.  

Smiðjulok barna á leikskólaaldri fóru fram 3. júní með sýningu en smiðjulok barna á grunnskólaaldri 

tengdust handraðaviðtölum  í síðustu viku maímánaðar. Smiðjulok unglingadeildar fóru fram 

miðvikudaginn  1. júní, einnig í tengslum við handraða og mat nemenda á vetrinum.  

Hugtakið átthagafræði var vel þekkt í skólum alla síðustu öld, en þá var fengist við land, sögu og 

umhverfi barnanna í fortíð og nútíð og hafði það markmið að gera börnin meðvituð um umhverfi sitt 

og að vera hæf um að setja það í samhengi við námið.  Við þessari sérstöku, en mikilvægu námsgrein 

tók við samfélagsfræðin sem fyrrum átti að kenna ýmsa menningarfræði í þátíð og nútíð. Í nýju 

aðalnámkránni er í samfélagsfræðinni og náttúrufræðinni lögð áhersla á hæfni nemenda til að skilja 

veruleikann, umhverfið, söguna, menninguna og náttúruna sem hann hefur fæðst inn í og byggist á 

þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir. Samfélags- og náttúrugreinar eiga að efla þessa hæfni með 

því að víkka út og dýpka reynsluheim barnsins. Í ár tóku námshópar fyrir átthagafræðina: Samstarf 

yngstu barna í leikskólahluta var framkvæmt, 1. bekkur, Vættarbjörg  og Álfabjörg saman, annar 

bekkur stakstæður, þriðji og fjórði bekkur saman  5. og 6. urðu nokkuð stakstæðir í framgöngu en 

með sama námsefnið að mestu.  

 Annar bekkur vann átthagafræðina með áherslu á lýðræðið. Þriðji og 4. bekkur lögðu áherslu á 

átthagafræðina út frá sjálfbærni. Fimmti og sjötti bekkur vann með átthagafræðina út frá þjóðsögum 

og örnefnum. Unglingadeildin, 7. 8. og 9. bekkur lend 

lengdu fjórðu smiðju og finna má skráningar þessa tímabils þar. Tíundi bekkur var í lokaverkefni og 

handraðaviðtöl og námsmat tóku það mikinn toll að ekki var skrifuð skýrsla þetta vorið. 
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1.1. Smiðjustjórar 
Í smiðjunni Heimar í mótun bar hvert samvinnuteymi  ábyrgð á skipulagningu, skráningu og 

framkvæmd. Hvert teymi skiptir með sér verkum. 

Hvert teymi  sér um að sinn hluti smiðjuskýrslu sé unnin jafnt og þétt frá undirbúningstímabili allt til 

loka. 

Hvert teymi ber saman ábyrgð á að safna saman gögnum:  markmiðum, leiðum, innihaldi og mati 

eftir að tímabilinu lýkur. Teymin sjá um að gera samantekt um framkvæmdina, hvað gekk vel og hvað 

má betur fara.  

 

1.2. Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa 
Huldudalur og Dvergadalur: Viðkomandi starfsmenn 

Huldudalur og Tröllabjörg: Viðkomandi starfsmenn 

Álfabjörg, Vættarbjörg og 1. bekkur: Aldís, Elín, Vilborg, Anna Metta, Sigurlaug 

Annar bekkur: Íris og Gyða, auk þess kom Brynja Hermannsdóttir inn í veikindum Írisar 

Þriðji og fjórði bekkur: Hrund, Lilja og Ásta 

Fimmti og sjötti bekkur: Hjörtur og Ragnhildur 

Unglingadeild lengdi 4. smiðju og er skráningin þar. 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
Í smiðjunni Heimar í mótun störfuðu samvinnuhóparnir að mestu í heimastofum.   

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Nemendur voru 30 börn úr 1.bekk og 31 börn úr leikskólanum. Öllum hópnum var blandað saman og 

skipt niður í 3 minni hópa, 20 börn í hverjum hóp. 

Í 3. og 4. bekk unnu hóparnir stakstætt. 

í 5. og 6. bekk byrjuðu hóparnir saman en svo skildu leiðir um tíma vegna námsmats. 
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2. Heimar í mótun – átthagafræði og lýðræði. 
 

Við í Dalskóla höfum ár hvert unnið með nærumhverfið okkar bæði í haust- og vorsmiðjum og ýmist út 

frá rauðum þráðum aðalnámskrár eða með beina tengingu í náttúrufræði, samfélagsfræði eða 

jarðfræði  sem við höfum kosið að kalla átthagafræði þegar við nýtum nærumhverfið okkar til náms. 

Við erum nýr skóli í gömlum dal og hér er náttúran, sagan og menningin mikill fjársjóður og mjög 

auðvelt að vinna aðalnámskrá í samfélags- og náttúrugreinum í beinni tengingu við dalinn okkar og 

átthagafræðina. 

Í dalnum okkar er mikið fuglalíf og náttúrufar gott, mikil sagnaarfleifð bæði sagnfræðileg og 

þjóðfræðileg og þegar við vorum að forma námið í vorsmiðjunum  var ákveðið að vinna með átthagana, 

dýralífið og arfleifðina. Þar sem forsetakosningar standa fyrir dyrum var ákveðið að nokkrir hópar 

myndu tengja smiðjuna lýðræðinu. Hvað þarf til þess að samfélag sé gott samfélag, hvað þarf til þess 

að vegur þjóðar sé góður? 

Nú þegar sjötta skólaár Dalskóla er á enda runnið sjáum við að enn eru ærin átthagafræðiverkefni sem 

má vinna með. Í þessari smiðju unnu börn á leikskólaaldri með náttúruna og búsvæði fugla, yngri 

grunnskólabörn unnu með náttúruna og nærumhverfið og lýðræðið. 

Með þverfaglegum SMIÐJUM  tengir DALSKÓLI  námið beint við umhverfi barnanna  og leitast við að 

kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd eru virkjuð af 

fremsta megni. 

Átthagafræðitengd smiðja hefur orðið að hefð í Dalskóla. Þá er samfélags- eða náttúrufræðin tekin og 

unnið er með markmið þeirra á skapandi og fræðandi hátt: hugur og hönd, leikur og gleði. 

Í nýrri aðalnámskrá er í kaflanum um náttúruvísindi talað um að nemendur verði vísindalæsir, að námið 

eigi að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum og að nemendur eigi að geta kannað, uppgötvað, 

greint samspil umhverfis og samfélags.  Með því að tengja samfélag- og náttúrufræði við 

átthagafræðina, umhverfi barnanna vonumst við til að opna nýjar leiðir í námi og að börn finni betur 

hvar styrkleikar þeirra liggja. Í ár var gengið lengra með nokkra hópa en þeir skoðuðu sérstaklega áhrif 

lýðræðis á mótun samfélagsgerðarinnar og æfðu sig í beinni lýðræðislegri þátttöku. 
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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 lýðræði og jafnrétti,  sjálfbærni og heilbrigði.   

Við gerum það aðallega með því að fá nemendur til þess að læra um og iðka lýðræði auk þess sem tveir 

árgangar unnu sérstaklega með andlegt og líkamlegt heilbrigði.  

Þessi smiðja er keyrð á vordögum og verður sérstök áhersla á leiki 

barna, en leikir barna endurspegla gjarnan reynslu þeirra og það 

sem þau hafa heyrt og séð.  

Á leikskóladeildum verða ýmsar kveikjur og gamalt leikefni og því 

sérstaklega áhugavert að fylgjast með á hvern hátt þau setja nýja 

vitneskju um gamla tíma inn í leikina með gamla leikefnið. 

Lýðræðið og jafnréttið verður í forgrunni í 2. bekk, enda 

forsetakosningar fram undan. Barnasáttmáli sameinuðu 

þjóðanna, verkefni jákvæðis aga og Litli Kompás verður það efni 

sem unnið verður með 

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. Í þriðja og fjórða bekk verður 

höfuð áherslan á heilbrigðið bæði hið andlega sem líkamlega. Það eru 5. bekkingar sem ætla sér að 

vinna að þessu 

Landið lifir, landið gefur, landið tekur og landið geymir. Öll umgengni okkar um landið skal einkennast 

af næmni og virðingu. Í smiðjunni ætla 6. og 7. bekkingar að vinna með þjóðsögur, með hreyfinguna 

og með átthagana. 

Elstu börnin okkar munu vinna með Vesturfarana en það tengist sjálfbærni og lýðræði á mjög álitinn 

hátt. Heimar í mótun, heima og heima,n er stóra málið á hverjum tíma mannkynssögunnar og fróðlegt 

að skoða tímabil veturfaranna á þennan hátt. 
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3.1. Yfirmarkmið 
Yfirmarkmið smiðjunnar HEIMAR Í MÓTUN  eru að 

hvert barn: 

• kynnist átthögum sínum ýmist í gegnum 

náttúrufræði, Sögu, samfélagsfræði eða 

listræna vinnu 

• þjálfist í að beita hugtökum sem tengjast 

námsmarkmiðum 

• fái tækifæri til  að leggja grunn að 

umhverfisvitund og náttúruhugsun og lýðræðisvitund með því að þekkja, meta og virða 

umhverfi sitt 

• gangi út úr smiðjunni með áhuga á átthögum sínum og umhverfi 

• nýti hæfni sína og þekkingu á námsefninu til þess að taka þátt í samræðum um sitt nánasta 

umhverfi út frá efnistökum 

 

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

leiðarstef. 

   

Markmið  á Dverga- og  Huldudal  

• .Samstarf á milli deilda og kynnast hvort öðru. 

• Efli þol í göngutúrum. 

• Að börnin fái tækifæri að njóta sín út í náttúrunni. 

• Að þekkja kunnug fuglahljóð. 

• Að læra á náttúruna, hvernig hún getur lifað og  dafnað og hvernig við getum nýtt hana. 

Sáum fræjum og setjum niður kartöflur.   

 

Markmið  Tröllabjarga og Huldudals 

• Samstarf á milli deilda og kynnast hvort öðru. 

• Börnin þekki hvar þau búa og kynnast mismunandi húsnæði. 

• Að kynnast og læra á nærumhverfið og öðlast virðingu fyrir lífríkinu. 

• Efli þol í göngutúrum. 

• Að börnin fái tækifæri að njóta sín út í náttúrunni. 

 

Markmið  Álfabjargarbarna, Vættarbjargarbarna og 1. bekkjar 

Markmiðin eru að nemendur: 
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•  þekki helstu húsdýrin á Íslandi 

• þekki nöfn húsdýra, afkvæma þeirra og líkamshluta 

• kynnist sögum af dýrum 

 

 

Markmið 2. bekkjar 

Markmiðin eru að nemandinn/nemendur 

• læri um lýðræði með því að taka þátt í samvinnu með lýðræðislegum 

aðferðum 

• þjálfist í að hlusta á hvert annað, skiptast á skoðunum, aðstoða hvert annað og vinna saman 

• þjálfist í að þróa eigin hugmyndir og framkvæma þær 

 

Markmið 3. bekkjar og 4. bekkjar 

Að nemendur: 

• Geri sér grein fyrir mikilvægi endurvinnslu, endurnýtingu og þess að draga úr sóun. 

• Geti flokkað úrgang. 

• Skilji og geti fjallað um samspil manns og náttúru. 

• Átti sig á neikvæðum afleiðingum umhverfismengunar.  

Átti sig á að framlag allra skiptir máli. 

Markmið 5. bekkjar og 6. bekkjar 

Að nemendur átti sig á tengslum fortíðar 

og nútíðar í nánasta umhverfi  

• Þjálfist í að afla sér heimilda úr 

bókum og af netinu 

• Kynnist næsta nágrenni, 

örnefnum og staðarháttum.   

• Þekki tengsl þjóðsagna og örnefna 

• Þekkir þjóðsöguna um Nykinn 

bæði í Hafravatni og öðrum 

vötnum.   

Fái áhuga á á átthögum sínum og 

umhverfi 

  

4. Kennsluefni – námsgögn 
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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 og  Huldudal.  

Náttúran og nánasta umhverfi skólans og heimili barnanna. Fræ og kartöfluútsæði. Spýtur, límbyssa, 

málning. Glerkrukkur og plastbox. Fiskabúr, ávextir, grænmeti og mold. Myndavélar og 

www.youtube.com með gróður að spretta og fuglum að klekjast. Fuglavefur; 

http://www1.nams.is/fuglar/. 

Kennsluefni fyrir Huldudal(eldri börn) og Tröllabjörg 

Náttúran og nánasta umhverfi skólans og heimili barnanna. Fræ og kartöfluútsæði. Spýtur, límbyssa, 

málning. Glerkrukkur og plastbox. Fiskabúr, ávextir, grænmeti og mold. Myndavélar og 

www.youtube.com með gróður að spretta og fuglum að klekjast. Fuglavefur; 

http://www1.nams.is/fuglar/. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg, Vættarbjörg  og 1. bekk  

Námsefni af vefnum íslensku húsdýrin : http://www1.nams.is/husdyr/ 

Bókin Hani, krummi, hundur, svín. 

Video af youtube af grísum 

Kennsluefni í 2. bekk 

Litli Kompás (handbók í mannréttindafræðslu)  

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3. - 4. bekk 

Við horfðum á flest græðum myndböndin: http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5 það er 

hægt að sjá þá alla neðst.  

Myndband um mengun http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-3 

Sýna myndband: http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5 

Myndbönd sem hægt er að horfa á:https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ 

Reduce, reuse, recycle https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8 

https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1995740577407064/ 

Líf án plasts https://www.youtube.com/watch?v=A-lPD3NpSOc 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5. bekk og 6. bekk 

Ísland veröld til að njóta. 

Þjóðsögur; file://rvkskolar/Starfsmenn/Rato52/Documents/2017-

2018/Smiðjur/Heimar%20í%20mótun/itarefni_um%20þjóðsögur.pd 

Ýmsir leitarvefir.  

Mosfellsbær, saga byggðar 1100 ár. (bók er til í skólanum)  

 

http://www.youtube.com/
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.youtube.com/
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www1.nams.is/husdyr/
http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5
http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-3
http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5
https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8
https://www.facebook.com/JayShettyIW/videos/1995740577407064/
https://www.youtube.com/watch?v=A-lPD3NpSOc
file://///rvkskolar/Starfsmenn/Rato52/Documents/2017-2018/Smiðjur/Heimar%20í%20mótun/itarefni_um%20þjóðsögur.pd
file://///rvkskolar/Starfsmenn/Rato52/Documents/2017-2018/Smiðjur/Heimar%20í%20mótun/itarefni_um%20þjóðsögur.pd
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5. Orð og hugtök sem unnið er með 

Orð og hugtök Dvergadals, Huldudals  

Spói, lóa, önd og andarungar, gras, steinar, tré, greinar.  

 

Orð og hugtök fyrir Trölladal og Huldudal 

Blokk, einbýlishús, raðhús og fjölbýlishús.  

 

Orð og hugtök  fyrir   Álfabjörg, Vættarbjörg og  1. bekk 

Göltur, gylta, hrína, húsdýr, spendýr, klaufdýr, hross, hryssa, folald, kasta, bera, heimalingur. 

 

Orð og hugtök fyrir  2. bekk 

lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, kjósa, kjörkassi, kosningar, alþingi.  

Orð og hugtök  fyrir 3. og 4. bekk 

Endurvinnsla, endurnýting, draga úr sóun 

Orð og hugtök fyrir 5. bekk og 6. bekk 

Þéttbýli, dreifbýli, Faxaflói, Grafarholt, Úlfarsárdalur, samofin, mannvirki, fjölsóttur, óvættir, 

nykur, lýðræði, sjálfbærni, landnámsjörð, fornminjar, fornleifafræðingar, rústir. Þjóðsögur, 

nykur, Hafravatn, Lambhagi, kynjaskepna, Gröf, Kálfakot (Úlfarsá),  
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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. 

Dvergadalur- og Huldudalur 

Útikennslustundir fóru fram í kartöflugarðinum í Dalskóla og í móanum í kring. 

Tröllabjörg og Huldudalur 

Gönguferðir um hverfið þar sem var labbað heim til allra og tekin mynd af þeim fyrir framan húsið 

sitt. Útikennslustundir fóru fram í kartöflugarðinum í Dalskóla og í móanum í kring. 

Álfabjörg, Vættarbjörg  og 1. bekkur 

Heimsóttum Húsdýragarðinn og fengum fræðslu hjá þeim um öll helstu húsdýrin. Fengum að sjá 

selina borða, smakka volga mjólk, halda á litlum kiðlingum og sjá nýfædd lömb. 

 

2.  bekkur 

Við fórum í heimsókn til Alþingis og fengum fræðslu og leiðsögn um 

Alþingishúsið. Í sömu ferð fórum við líka í Ráðhúsið og fengum móttöku frá 

Stefáni borgarrita og Líf Magneudóttur forseta borgarstjórnar. Á báðum 

stöðum afhentum við bókrúllu með skilaboðum barnanna um hvað þeim 

finnst mikilvægt fyrir öll börn.  

3. og 4. bekkur 

Fórum út að týna rusl 

5 bekkur og 6. bekkur 

Við fórum í göngutúr ofan við byggðina í átt að Úlfarsfelli. Höfðum meðferðis kort þar sem merkt er 

inn braggabyggðarhverfi frá heimstyrjaldarárunum. Hér í nágrenninu eiga að hafa verið 

staðsett nokkur slík hverfi. Fundum rústir/undirstöður bragga.  

Fórum líka að Kálfakoti sem er landnámsjörð hér austantil í hverfinu 
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Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 
Hérna er almenn lýsing á framkvæmdinni bæði í leik- og grunnskólahluta skólans, 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. 

 

2-3 ára börn á Dvergadalur og Huldudalur 

 Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing. 

Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á þriðjudögum vorum við í samstarfi við yngri börn á Trölladal og 

miðvikudögum í samstarfi við Dvergadal. Einnig notuðum við fimmtudagana í myndlistinni að vinna 

smiðjutengd verkefni.  

1.vika   

Fyrsti smiðjutíminn lenti á að vera 1.maí sem er frí. 

Miðvikudagur: 

Við byrjuðum að hafa sameiginlega kveikju í 

listasmiðjunni. Við horfðum á myndbönd með gróðri 

spretta og ræddum um náttúruna, einnig hlustuðum 

við á fuglahljóð og fugla koma úr eggjum. Við 

byrjuðum að mála box og krukkur fyrir fræ. 

2.vika 

Miðvikudagur:   

Það var haldið „ávaxtastund“ þar sem við skoðum fræ 

í ávöxtum og grænmeti. Tónmatar, melóna, epli, 

paprika og lime en það var engin steinar í því. Börnin 

smökkuðu á og sýndi mikinn áhuga sérstaklega súra 

limeið. Steinar og mold var sett í fiskabúr og fræin 

voru sett í moldina og keikt var á ljósi. 

3.vika 

Miðvikudagur: 

Við vorum úti á pallinum fyrir framan Huldudal með 

tvö borð, mold og vatn. Við vorum með flæði þar sem 

börnin léku sér og komu setum niður sólblómafræ, 

börn sýndu mikinn áhuga.  

4. vika 

Miðvikudagur: 

Unnið í kartöflugarðinum, sett niður kartöflur og ormar skoðaðir. 

5.vika 

Klára fyrir smiðjulok. 
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Listasmiðja 
 
Í Listasmiðju  þá unnum við með náttúrulegan efnivið. 

Börnin fóru út í litlum hópum og tíndu saman allskonar náttúruefnivið sem þau fundu úti. Við 

komum svo inn skoðuðum og ræddum saman um það sem við höfðum fundið /séð úti og 

límdum  svo þennan efnivið á lítil pappaspjöld. Kennarinn tók svo myndir af augum barnanna 

og setti á pappaspjöldin. 
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Huldudalur og Tröllabjörg      

Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á þriðjudögum vorum við í samstarfi við yngri börn á Trölladal og 

miðvikudögum í samstarfi við Dvergadal. Einnig notuðum við fimmtudagana í myndlistinni að vinna 

smiðjutengd verkefni.  

1.vika   

Fyrsti smiðjutíminn lenti á að vera 1.maí sem er frí 

 

2.vika 

Þriðjudagur: 

Við höfðum smá kveikju á mánudaginn í samverustund 

og sýndum allskonar myndir af húsnæðum og ræddum 

um hvernig húsum við byggjum og hvað heita götunar 

sem börnin byggi í .         Börnunum voru skipti í 

nokkra hópa sem búa nálægt hvort annað og farið í 

göngutúr heim til þeirra og tekið mynd af þeim við 

heimilið sitt. 

 

3.vika 

Þriðjudagur : 

Við vorum úti á svæðinu við listasmiðjuna og börnin 

byrjuðu að byggja húsin sín úr spýtum og notuð var 

límbyssu til að festa saman. Tilbúin hús voru einnig 

máluð úti.  

 

4. vika 

Þriðjudagur: 

Haldið var áfram að búa til skúlptúrinn af húsinu sínu og 

byrjað á skráningum.  

5.vika 

Þriðjudagur :  

Klára fyrir smiðjulok. 

Smiðjulok 

Á föstudeginum var smiðjulok.  Börnin fóru út í móa um morgunnina og tíndi blóm til að setja á 

kórónuna sína.  Það var búið til tröllaleir og notað blóm og fífla til að setja í leirinn, á meðan biðið var 

eftir foreldrum. Smiðjulokin voru kl.15 börnin sungu nokkur lög fyrir foreldranna með kórónuna og 

svo opið hús.  
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Álfabjörg, Vættarbjörg og fyrsti bekkur  

Þessi smiðja var óvenju stutt þar sem leikskólinn var með verkefni á Barnamenningarhátíðinni og því 

gátum við ekki byrjað smiðjuna fyrr en viku seinna. Einnig var ákveðið að stytta þessa smiðju þar sem 

Úlfaleikarnir voru síðustu vikuna. Auk þess duttu niður tveir tímar þar sem uppstigningardagur var 10. 

maí og starfsdagur grunnskóla 11. maí. Við vorum því aðeins með 6 skipti (kennslustundir) í þessari 

smiðju.  

Tekin var ákvörðun um að hver kennari kenndi ákveðið viðfangsefni og fékk hvern hóp 2 sinnum til 

sín. Síðan var rúllað eftir hverja viku. Þannig að allir hóparnir fóru á hverja stöð 2 sinnum.  

1.vika 

Aldís og Elín sáu um stöð þar sem fjallað var um svín og kindur. Fyrri daginn var fjallað um svínin. 

Nemendur lærðu um helstu líkamshluti og afurðir svína. Horft var á myndband um litla grísi. Síðan 

föndruðu krakkarnir svín. Seinni daginn var síðan fræðsla um kindina, helstu líkamshluti og afurðir 

kinda. Sýnd voru myndir af kindum og stutt myndbrot. Börnin fengu síðan að velja sér mynd af 

lömbum og kindum til að lita, en einnig var auka tími nýttur í að klára föndrið sem gerð voru deginum 

áður.  

2. vika 

Vilborg og Sigurlaug sáu um stöð þar sem fjallað var um Hænur og Hesta. Fyrri daginn var fjallað um 

hænur og lærðu börnin um helstu afurðir og líkamshluta hænsna. Myndir og myndbönd af hænum 

voru skoðuð. Börnunum var skipt í tvo hópa og farið var í lauflétta spurningakeppni úr því sem þau 

höfðu verið að læra. Að lokum teiknuðu börnin myndir af hænu, hana eða unga. Seinni daginn var 

fjallað um hesta. Lært var um líkmashluta hesta, gangtegundir og afurðir. Horft var á myndbönd af 

hestum. Farið í spurningakeppni um hestinn og að því loknu teiknuðu börnin myndir af hestum.  

3. vika 

Anna Metta sá um stöð þar sem fjallað var um kýr. Börnin lærðu um helstu líkamshluta og afurðir 

kúa. Unnin voru vinnubókarverkefni um kýr, en einnig máluðu þau myndir af kúm og skreyttu.  
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2.  bekkur 

1.vika 

Fimmtudagur: Við byrjuðum á að skoða orðið lýðræði. Hvað merkir þetta orð? Lýður (fólk) ræður. 

Andstæða, - þar sem einn ræður. Við byrjuðum á að sýna tvær myndir úr leiknum Siglt til framandi 

strandar, sem er leikur/verkefni úr Litla Kompás. Á myndinni eru tvær manneskjur og undir myndinni 

stendur: Tækifæri til að deila skoðunum, - og undir hinni: Lýðræðislegar kosningar og reglur 

   

 

Við ætlum að nota þessar tvær myndir (ásamt 28 öðrum) í leiknum Siglt til framandi strandar, og 

vildum fá umræðu um þær og auka skilning á orðinu lýðræði og á því hvað það merkir að deila 

skoðunum sínum (segja hvað mér finnst). Námsfélagar ræddu fyrst örstutt um hvað það þýðir að hafa 

tækifæri til að deila skoðunum. Síðan fengum við að heyra hugmyndir frá nemendum. Þá kom 

tengingin við hina myndina – nefnilega að lýðræði merki einmitt það hafa tækifæri til að láta skoðun 

sína í ljós.  

Eftir þetta innlegg var ákveðið að prófa lýðræðið í reynd og hafa lýðræðislega kosningu í bekknum um 

það hvaða leiki við skyldum leika okkur í á Battavellinum daginn eftir (á föstudeginum). Börnin komu 

með hugmyndir að ýmsum leikjum sem þau vildu fara í. Síðan fengu allir kjörseðla og gengið var til 

leynilegra kosninga. Hver nemandi kaus tvo leiki með því að skrá númer þeirra á kjörseðilinn og síðan 

var kjörseðillinn settur í kjörkassa. Kennari fór svo yfir seðlana og kynnti úrslitin á föstudeginum. Farið 

var í fjóra leiki, - tvo af þeim sem 2.-Í valdi og tvo af þeim sem voru efstir í kosningu hjá 2.-G. Á 

föstudeginum minntum við börnin á að þau hefðu fengið tækifæri til að deila skoðunum sínum á því 

hvaða leiki við myndum leikar okkur í. Einnig að við hefðum notað lýðræðislegar kosningar til að velja 

leikina.  

2.vika 

Í þessari viku fórum við í leikinn Siglt til framandi strandar, sem er leikur nr. 32 í Litla 

Kompási. Við skiptum hvorum bekkjarhópi í 4 hópa (samtals 8 hópar). Við ímynduðum okkur 

að hver hópur væri staddur á báti á leið á eyðieyju. Hver hópur fékk farangur með sér í 

bátinn; umslag með 30 atriðum. Meðal atriða voru: Hlýtt og notalegt heimili, næringarríkur 

matur, hamborgari og franskar, vernd gegn ofbeldi, farsími, tölvur, tískufatanaður, hlý föt … 

og svo framvegis. Þegar óveður skall á, áttu börnin að fleyga útbyrðis þrennu úr farangrinum. 
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Þá þurfti hver hópur að koma sér saman um hvers þau gætu verið án á eyðieyjunni, hverju 

mætti henda. Þetta gerðist þrisvar sinnum, þannig að hver hópur henti útbyrðis 9 atriðum. 

Hver hópur límdi síðan atriðin sem þau völdu að henda ekki, á plakat.  

 

Kennarar fóru yfir plakötin og fundu 16 atriði sem enginn hópur hafði hent útbyrðis og allir 

hóparnir mátu því mikilvæg. Síðan var unnið áfram með þessi 16 atriði.  

Á föstudeginum var hópnum skipt upp í pör og hvert par fékk það verkefni að teikna á A4 

blað mynd af einu þessara 16 atriða.  

. 

  

Mynd Patrik Óliver og Patrekur Þór fengu það hlutverk að teikna notalegt heimili, sem þeir unnu skemmtilega. 

3.vika 

Efni þessarar viku var að dýpka skilning á þeim 16 atriðum sem nemendur höfðu valið að 

væru mikilvæg og sem þau voru nú búin að útfæra á teikningu. Á bekkjarfundi sýndi hvert 

barn sína mynd og útskýrði hvers vegna það sem þau teiknuðu væri mikilvægt og hvers 

vegna þau vildu ekki vera án þessa á eyðieyjunni. Þetta var liður í að æfa sig í orðræðunni um 

það sem þeim finnst mikilvægt og dýpka skilninginn.  
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Við límdum myndir barnanna á tvo 

renninga, eða bókrúllur eins og við 

kölluðum þær. Barn í hópnum útskýrði 

það þannig að bókrúllur væru með 

skilaboð sem sendiboðar færu með til 

kónga og drottninga. Hugmyndin var að 

fara með skilaboð barnanna til 

alþingismanna og til borgarfulltrúa og 

biðja þau að passa vel upp á þessi atriði 

þegar þau stjórna landi og borg.  

 

 

Myndir barnanna límdar á bókrúlluna. 

5.vika 

Í 5. viku lögðum við lokahönd á bókrúlluna. Við skrifuðum „haus“ með ávarpi: Kæru alþingismenn. 

Hér fyrir neðan eru myndir af því sem okkur finnst mikilvægt fyrir börn. Viljið þið passa upp á þetta? 

Bestu þakkir fyrir, 2. bekkur Dalskóla.  

Samskonar texti var gerður fyrir bókrúlluna sem borgarfulltrúarnir áttu að fá. Patrik Óliver og María 

Kristín skrifuðu textann á blað og við límdum hann á bókrúlluna. Hvert barn skrifaði nafnið sitt undir 

textann, á báðum bókrúllum.  
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6. vika – hvernig er smiðjan/starfið metin  - Smiðjulok 

Smiðjulokin fóru þannig fram að við fórum í ferð til alþingis og í Ráðhús Reykjavíkur með bókrúlluna 

okkar til að koma skilaboðum okkar til alþingismanna og borgarfulltrúa. Við lögðum af stað frá 

Dalskóla upp úr hálf níu og vorum komin á Austurvöll um hálf tíu þar sem við borðuðum nesti. 

Klukkan 10 hófst móttaka í alþingishúsinu þar sem Guðmundur Andri Thorsson alþingismaður, tók á 

móti okkur ásamt Sigríði Helgu Þorsteinsdóttur sem leiðsagði okkur um alþingishúsið og fræddi okkur 

um starf alþingis. Rebekka flutti ávarp fyrir hönd barnanna og Patrik Oliver afhenti bókrúlluna.  

Guðmundur Andri skoðaði bókrúlluna og ræddi við börnin um efni myndanna, starf alþingismanna og 

lýðræðislegar kosningar. Heimsóknin í alþingishúsið gekk afar vel. Um kl. 11 vorum við svo mætt í 

Ráðhús Reykjavíkur þar sem borgarritari (Stefán) og Líf Magneudóttir forseti borgarstjórnar tóku á 

móti börnunum. Glódís flutti ávarp og Kamilla afhenti bókrúlluna. Líf var á leið í meirihlutaviðræður 

vegna myndunar borgarstjórnar eftir kosningarnar 26. maí sl. og sagðist myndu fara með skilaboð 

barnanna inn á fundinn. Það reyndist svo raunin því í kvöldfréttum á RUV þennan sama dag 26. maí 

(kl. 19:02) kom frétt um að börn í 2. bekk í Dalskóla hefðu lagt sitt af mörkum inn í málefnasamning 

stjórnmálaflokkanna vegna meirihlutaviðræðna í borginni.  

 

3. – 4. bekkur   

 

1.vika 

Allir 

Byrja á spurningum: 

- Hvað getum við gert til að vernda jörðina? 
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- Hvers vegna þurfum við að vernda jörðina?  

 

10:25 Kveikja – hella úr ruslapoka og flokka með þeim. 

10:30 – 10:35 Sýna myndband um mengun http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-3 

10:35 – 10:40 Umræða um myndband  

10:45 – 11:15 Út að týna rusl – 5 í hóp, einn með síma sem hann stillir.  

 

Flokka rusl í pappír, plast, gler, málmur og almennt  

 

2.vika 

Allir 

Sýna myndband: 

http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5 

Fræðsla um plast og endurvinnslu.  

Endurvinnsla – fara í kerfin…  Hvernig er heima hjá þér? 

Hugtök: 

Endurvinna, endurnýta, reduce (minnka notkun) 

Krakkarnir komu með boli að heiman til að búa til töskur úr. 

Við endurnýttum boli og bjuggum til töskur og fannst 

flestum krökkunum þetta mjög skemmtilegt.  Við skoðuðum líka myndband sem sýndi fáránlega mikla 

plastnotkun á jörðinni en aðeins 1/5 af plasti fer í endurvinnslu en hitt í landfyllingu og megnun 

umhverfis og þá mest í sjó.  Markmiðið var að gera nemendur meðvitaða um hvað hver og einn 

einstaklingur getur gert til að draga úr mengun.   

 

 

3.vika 

Í þessari viku var flæði.  

Við létum þau gera mörgæsir úr flöskum. Þau skáru 

botnana af tveimur flöskum og límdu saman. Þurftu 

síðan að mála. Þau gerðu dúsk og trefil og settu á 

mörgæsina.  

Þau áttu að koma með rusl að heiman. Þau voru í 

heimilisfræðistofunni og föndruðu úr ruslinu. 

Þau áttu að koma með rusl að heiman. Þau voru í heimilisfræðistofunni og föndruðu úr 

ruslinu. 

 

http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-3
http://krakkaruv.is/thattur/graedum/graedum-5
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Þau fóru til Írisar og saumuðu blúndu poka úr 

gardínum sem hægt er að nota undir lausa 

ávexti út í búð í stað plastpoka. 

 

 

 

 

 

 

 

5. og 6. bekkur 

Í fyrstu fræddumst við um landsvæðið sem heimabyggðin okkar tilheyrir. Lásum okkur til um 

Höfuðborgarsvæðið og hvaða bæjarfélög tilheyra því svæði. Síðan færðum við okkur að 

nánasta umhverfi okkar Grafarholtinu og enduðum síðan í hverfinu- Úlfarsárdal. Skoðað var 

einkenni svæðisins og hvað hverfið okkar stendur fyrir og saga hverfisins. Þannig var farið frá 

hinu víða niður í hið smærra.  

1.vika 

Byrjuðum á að horfa á kynningarmyndband um Reykjavík: 

https://mms.is/namsefni/landshorna-a-milli-reykjavik-og-nagrenni 

1. Nemendur vinna einstaklingslega en mega aðstoða hvern annan við að svara 

verkefnablaði (sjá í möppu-sameign) 

2. Nota kortabækur til að finna svörin 

3. Lesum saman í bók (Ísland-Veröld til að njóta) 

 

2.vika 

Unnum með orð sem koma fyrir í námsefninu. Kennari skrifaði orðin uppá töflu og 

námsfélagar fundu saman skýringar orðanna. Allar hugmyndir skráðar á töfluna og síðan líka 

rétta orðskýringin. Þannig náðu nemendur að spá vel í orðalag og hvað orðin þýða sem koma 

fyrir í textanum. skráðu hjá sér.  

 

Verkefni í tíma 

1. Hvert námspar fær 2-4 atriði til að skoða nánar og kynna svo fyrir bekknum. Unnið er 

út frá texta í bókinni Ísland, Veröld til að njóta – Höfuðborgarsvæðið. Þau fengu svo 

tölvur til að kynna sér sitt viðfangsefni betur.  

Dæmi um verkefni sem hvert námspar fékk:  

https://mms.is/namsefni/landshorna-a-milli-reykjavik-og-nagrenni
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1. Skoða hugtakið Landnámsjörð. Segja frá fyrsta landámsmanninum sem hafði 

vetursetu í Reykjavík, Finna út af hverju Reykjavík heitir Reykjavík. Skoða hvað 

eru öndvegissúlur og hvernig voru þær notaðar.  

1. Skoða örnefnin sem koma fyrir í textanum og segja frá þeim.  Viðey, Engey, 

Skerjafjörður, Faxaflói, Laugarnes 

1. Taka fyrir frægar mannvirki (byggingar, brú, vegakerfi, sundlaugar, o.sfrv.) í 

Reykjavík og segja frá.  

2. Taka fyrir fræg útivistarsvæði í Reykjavík  

a. Elliðarárdal 

b. Geldinganes 

c. Laugardalinn 

d. Elliðavatn 

e. Hafravatn 

f. Reynisvatn 

g. Hópur 8 

1. Fjalla um Bessastaði. Fjalla um Forseta Íslands. Hvað var áður á Bessastöðum 

(áður en við höfðum íslenskan forseta).  

2. Finna upplýsingar um og segja frá Elliðavatni. Má líka velja önnur útivistarsvæði í 

Reykjavík.  

1. Velja örnefni úr textanum og segja frá einu af þessum fjöllum á 

höfuðborgarsvæðinu Esja, Helgafell, Keilir, Bláfjöll o.s.frv. 

2. velja fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu til að kynna sér nánar og láta koma fram; 

hvað er fyrirtækið eða stofnun gömul. Hvar er það til húsa. Hvernig fyrirtæki eða 

stofnun er þetta. hvað er gert þar eða hvað er búið til þar. Hvaða vöruflokka er 

verið að framleiða o.sfrv.  

3.vika 

Héldum áfram með verkefni síðustu viku. Nemendur útbjuggu karton (lítil spjöld) með því 

viðfangsefni sem þau völdu að kynna sér nánar).  

Byrjuðum á að fjalla um tengsl þjóðsagna og örnefna. Lesið var fyrir nemendur um 

Hafrafjallsnykinn.  

 

4.. og 5.vika 

Nemendur teiknuðu mynd af Hafravatnsnykrinum. Þau máttu líka búa til sína eigin 

kynjaveru. Viðmið verkefnisins var að teikna kynjaveru. Þau þurftu svo að skrifa niður hvar 

veran héldi sig (byggi)  og skrifa niður hvað einkennir hana s.s. hvort hún æti óþæg börn, 

stæli eða hvað sem þeim dytti í hug. 

 

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

Verkefni um Nykur og verkefni um stað/fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu metið. Hvers vel 

unnið og samvinna í tímum. 
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Gengum upp fyrir byggð i átt að Úlfarsfelli og leituðum mynja frá braggahverfum sem þar 

stóðu á stríðsárunum .   

 

 

 
 

7. Smiðjulok og smiðjumat 

Fyrirkomulag smiðjuloka 

 

Huldudalur og Dvergadalur 

Á föstudeginum var smiðjulok.  Börnin fóru út í móa um morgunnina og tíndi blóm til að setja 

á kórónuna sína.  Það var búið til tröllaleir og notað blóm og fífla til að setja í leirinn, á meðan 

biðið var eftir foreldrum. Smiðjulokin voru kl.15 börnin sungu nokkur lög fyrir foreldranna 

með kórónuna og svo opið hús.  

 

 

Álfabjörg, Vættarbjörg  og  1. bekkur 
1.bekkur sýndi verkin í Handraðaviðtölum. Álfabjörg og Vættarbjörg sýndu verkin sín á smiðjulokum 

og útskrift 

 

2.bekkur – smiðjulok 
Smiðjulokin fóru þannig fram að við fórum í ferð til alþingis og í Ráðhús Reykjavíkur með bókrúlluna 

okkar til að koma skilaboðum okkar til alþingismanna og borgarfulltrúa. Við lögðum af stað frá 

Dalskóla upp úr hálf níu og vorum komin á Austurvöll um hálf tíu þar sem við borðuðum nesti. 

Klukkan 10 hófst móttaka í alþingishúsinu þar sem Guðmundur Andri Thorsson alþingismaður, tók á 
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móti okkur ásamt Sigríði Helgu Þorsteinsdóttur sem leiðsagði okkur um alþingishúsið og fræddi okkur 

um starf alþingis. Rebekka flutti ávarp fyrir hönd barnanna og Patrik Oliver afhenti bókrúlluna.  

Guðmundur Andri skoðaði bókrúlluna og ræddi við börnin um efni myndanna, starf alþingismanna og 

lýðræðislegar kosningar. Heimsóknin í alþingishúsið gekk afar vel. Um kl. 11 vorum við svo mætt í 

Ráðhús Reykjavíkur þar sem borgarritari (Stefán) og Líf Magneudóttir forseti borgarstjórnar tóku á 

móti börnunum. Glódís flutti ávarp og Kamilla afhenti bókrúlluna. Líf var á leið í meirihlutaviðræður 

vegna myndunar borgarstjórnar eftir kosningarnar 26. maí sl. og sagðist myndu fara með skilaboð 

barnanna inn á fundinn. Það reyndist svo raunin því í kvöldfréttum á RUV þennan sama dag 26. maí 

(kl. 19:02) kom frétt um að börn í 2. bekk í Dalskóla hefðu lagt sitt af mörkum inn í málefnasamning 

stjórnmálaflokkanna vegna meirihlutaviðræðna í borginni.  

 

Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok 

Smiðjulok féllu saman við handraðaviðtöl. Sjálfæbærni verkefni sýnd.  Nemendur lögðu mörg 

smiðjuverk í handraðann sinn og sögðu foreldrum stoltir frá 

Fimmti bekkur og sjötti bekkur– smiðjulok  

Verkefni um Nykur og verkefni um stað/fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu metið. Hvers vel 

unnið og samvinna í tímum. 

Gengum upp fyrir byggð i átt að Úlfarsfelli og leituðum mynja frá braggahverfum sem þar 

stóðu á stríðsárunum .   

 

Við lukum smiðjunni með því að fara í útileiki en einnig tókum við 

þátt í forsetakosningunum á vegum Krakkarúv og Umboðsmanns 

barna sem lið í smiðjulokunum. Við höfum verið að kynna okkur 

lýðræði og mannréttindi og æft okkur í því, og nú var komið að því að 

æfa sig í ferlinu að taka þátt í kosningum. Kosningar er ein af 

undirstöðum lýðræðis og því var það kærkomið tækifæri að geta 

tekið þátt í þessu ferli, enda forsetakosningar einmitt þegar við erum 

með mannréttindasmiðju! Við horfðum á kynningarmyndband 

forsetaframbjóðendanna níu og settum síðan upp kosningaklefa og 

leynilegar kosningar. Nemendur mynduðu röð, hver og einn sagði til 

nafns, fékk afhentan kjörseðil, fyllti hann út og stakk í kassa. 

Matið fór þannig fram að kennarar fylgdust með þátttöku nemenda. 

 

Sjötti bekkur og áttundi bekkur – smiðjulok 
Engin formleg smiðjulok nema að nemendur sýndu foreldrum Nykinn í Handraðaviðtalinu. Mikil lukka 

með það. 

Áttundi og níundi bekkur – smiðjulok 
Handraðaviðtöl með foreldrum þar sem ferilmöppur vetrarins voru fram lagðar. 
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2. Samantekt og niðurlag 
 

10.1 Hvað gekk vel 
Leikskólahlutinn: 

Hverfisfulginn og náttúruferðir auk náttúruverkefna af ýmsum toga höfða vel til barnanna og ekki 

síður til starfsmanna. Veðrið var gott þessar vorvikur og náttúrusmiðjur að vori orðnar ómissandi 

þáttur starfsins. 

 

Fyrsti bekkur, Álfabjörg og Vættarbjörg: 

Samstarfið gekk mjög vel og var markvisst og skemmtilegt. Hópaskiptingin gekk vel, þótt hóparnir 

voru stórir þá var samsetningin þeirra mjög góð. Mikill kostur að fá að vera tveir kennara saman að 

kenna.  

 Annar bekkur: 

Smiðjan gekk í heildina mjög vel. Það sem stóð upp úr var heimsóknin til alþingis og í Ráðhús 

Reykjavíkur.  

 

 

Þriðji og fjórði bekkur: 

Þetta var mjög skemmtileg smiðja og það gekk allt mjög vel. Krakkarnir voru áhugasamir um að safna 

rusli og flokka rusl og búa eitthvað til úr því 

 

Fimmti  og sjötti bekkur 

Þetta var mjög skemmtileg smiðja og áhugavert efni. Nemendur voru duglegir að taka þátt og mjög 

áhugasamir. Nemendur höfðu ýmislegt til málanna að leggja og greinilegt að þeir eru fæddir á 

umrótstíma „búsáhaldabyltingarinnar“. 

 

10.2 Hvað mátti betur fara 
Leikskólahluti: 

Í raun gekk allt mjög vel og við höldum áfram með smiðjuna eftir að smiðjutímabilinu lýkur. 

Fyrsti bekkur, Vættarbjörg  og Álfabjörg 

Þessi smiðja var óvenju stutt og því ekki mikil tækifæri til að dýpka þekkingu. Vegna plássleysis var 

einnig ekki mögulegt að halda smiðjulok fyrir foreldra.  
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Annar bekkur: 

Kennarar voru sammála um það að ef hægt hefði verið að hafa færri nemendur í hópum eða fleiri 

kennara hefði gengið betur að bæði vinna með viðfangsefnin og klára þau verkefni sem lögð voru 

fyrir.  

 

 þriðji og fjórði bekkur: 

Allt gekk vel og ekkert sem þarf að vera öðruvísi – smiðjan var í styttri kantinum en í staðinn var góður 

tími í Úlfaleika og vorferðir og námsmat. 

 

Fimmti og sjötti bekkur: 

Við hefðum þurft að leggja meiri áherslu á samvinu.  Misjafnt var hversu vel kennararnir náðu á dýptin 

með sína hópa.  

Loka orð 
Góð vorsmiðja að baki. Almennt séð í grunnskólahlutanum blönduðust smiðjulok við 

handraðaviðtölin sem eru nemendastýrð námsviðtöl hvar foreldrar heimsækja börn sín og fræðast 

um árangur vetrarins. Nemendur sjálfir velja efnið sem þeir vilja leggja fram og foreldrar meta starfið 

með börnum sínum. Einnig skrifa foreldrar bréf til barna sinna um árangur vetrarins. 

 

 

 


