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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 
Árlega hefur Dalskóli skipulagt 1. smiðju skólaársins til 

náttúrufræðikennslu og  til útináms. Í þessari smiðju er 

náttúrufræðin tengd samfélagfræðinni í nokkrum árgögnum. 

Síðastliðinn vetur lögðum við að hausti áherslu á vistkerfi en í ár 

verða yngri börn skólans að vinna með nærumhverfið og vináttuna, 

og eldri nemendur vinna með náttúrurfræði í samþættingu við 

samfélagsfræði. Annar bekkur lærir um höfuðborgina, þriðji og fjórði 

bekkur nálgast sitt viðfangsefni með söguaðferðinni og munu þau 

sannfæra vitavörð um að ráða sig til vinnu í vita enda kunna þau allt 

sem til þarf. Fimmti og sjötti bekkur  tekur fyrir náttúruhamfarir 

bæði út frá náttúrurfræði og samfélagsfræði og jafnvel sálfræði. 

Sjöundi og áttundir bekkur taka fyrir flóru Úlfarsárdals á fræðilegan 

hátt og læra hvernig jurtir eru flokkaðar og hvernig smádýr eru 

flokkuð. Níundi bekkur tekur fyrir mannslíkamann og þá aðallega æxlun, kynfræðslu og 

jafnréttisfræðslu. 

 

Rauður þráður aðalnámskrár verður sjálfbærni og vert að  tengja sjálfbærnina umræðum um 

náttúruna og umgengni manna um hana.  Tilgangur þessarar skýrslu er að halda utan um 

smiðjustarfið í Dalskóla, hvaða markmið eru sett og hvernig kennsluáætlanir og verkefni mynda eina 

órofa heild nærandi náms þar sem hver einstaklingur fær tækifæri til þess að sökkva sér ofan í 

viðfangsefnið í hópi góðra vina. Hugur og hönd vinna saman og kennarar nálgast kennsluna í teymum 

og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Tölvu- og upplýsingatækni er samþætt smiðjuvinnunni. 
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1.1. Smiðjustjórar 
Í smiðjunni Út um víðan völl  er hvert samvinnuteymi sem ber 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 
Á leikskóladeildum eru í öllum tilvikum starfsmenn deildanna sem vinna með börnunum,s vo börnin 

þekkja vel þá starfsmenn sem vinna að megin hluta með þeim. Í einstaka verkefni starfa þau þó með 

starfsmönnum á næstu deild fyrir ofan eða neðan í aldri. 

Í öðrum bekk  sjá umsjónarkennarar um hópinn sinn og hringekjuform með aðkomu 

myndmenntakennara 

Í grunnskólabekkjum sjá umsjónarkennarar um smiðjuna. 

 

1.3. Húsnæði og notkun þess 
 Á leikskóladeildum eru deildarstofur nýttar auk þess sem leikvöllurinn og grundirnar fyrir neðan 

skólann eru nýttar til útikennslu. 

Í fyrsta bekk og Álfabjörgum er nýtt fyrsta bekkjarstofan, Álfabjörgin  og matsalur ásamt útilóð og 

nærumhverfi. 
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Í öðrum bekk var aðallega verið að nýta bekkjarstofur ásamt því sem hluti hópsins nýtti frístundarými 

og einn daginn voru allir úti allan tímann 

5. og 6. bekkur nýtti 5. bekkjarstofuna og matsalinn ásamt því að nýta umhverfi skólans einn daginn.  

 

1.4. Hópaskipting og flæði hópa 
Í þessari smiðju starfaði annar bekkur stakstæður og var búið til hringekjuform sem var nýtt með 

aðkomu þriðja kennarans, myndmenntakennara. 

þar sem bekkjum var skipt upp í hópa, sinntu umsjónarkennarar hópum sem kröfðust innlagnar og 

leiðsagnar aðrir hópar unnu sjálfstætt í hringekjuformum. Stuðningsfulltrúum var dreift inn í árganga 

og bekki þar sem þörfin var. 

 

2. ÚT UM VÍÐAN VÖLL – náttúrufræði- og samfélagssmiðja. 
Í aðalnámskrá leik– og grunnskóla segir: Í upphafi 21. aldar hafa orði gagngerar breytingar í íslensku 

samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif  á skólakerfið og þá um leið á nám nemenda og störf kennara. 

Hvort sem litið er til efnahags eða atvinnumála, félagsmála og fólksflutninga eða tækni og samskipta 

má finna deiglu og breytingar sem hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun og uppeldi. 

Með þverfaglegum SMIÐJUM  tengir DALSKÓLI  námið beint við náttúru,  menningu og atvinnulíf og 

leitast við að kafa djúpt í verkefni með fjölbreytilegum samvinnuaðferðum þar sem hugur og hönd 

eru virkjuð af fremsta megni. 

 

Náttúrufræðismiðja að hausti er orðið að hefð í Dalskóla. Náttúran hefur enn ekki lagst í dvala, veður 

er oft skaplegt og kennarar fara mikið af bæ með hópana, fara á náttúrusöfn, fjöruferðir, hvalaferðir 
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og hvað eina sem styrkir reynslu barna af náttúrufræðináminu. Í ár skoðum við einnig samspil 

náttúrunnar og samfélagsmála. 

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.  

Nemendur eiga að hafa getu til aðgerða, kunna vinnubrögð og efla ábyrgðarkennd sína á umhverfinu. 

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 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. 

„Menntun til sjálfbærni þarf að hríslast um allt samfélagið“ eins 

og stendur í aðalnámskrá. Hún er samþætt úr mörgum þráðum 

og á að samþættast öllu starfi þannig að börnum verði sjálfbærni 

miðuð hugsun og viðhorf bæði meðvituð og ómeðvituð. Til þess 

að svo megi verða þarf nauðsynlega grunnþekkingu í 

samfélagsfræði, hugvísindum og náttúruvísindum til að fólk skilji 

lögmál sjálfbærrar þróunar. Spurningar eins og: Hvers vegna vilja 

sumir vernda náttúruna og leggja ýmislegt á sig til þess? Hvers vegna leggja aðrir áherslu á 

skynsamlega nýtingu og hvað er skynsamleg nýting?  Hví vilja  sumir vera gestir á hótel jörð án þess 

að láta sig sjálfbærni varða? Hvers vegna fara menn illa með jörðina gegn betri vitund, hvaða öfl og 

þarfir sæta þar mestu? 
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3.1. Yfirmarkmið 
 Yfirmarkmið smiðjunnar ÚT UM VÍÐAN VÖLL  eru að hvert barn: 

 Vinni með umhverfisleg fyrirbæri  á skapandi og upplifunarríkan 

hátt 

 Þjálfist í umræðum um samspil náttúru og samfélags  

 Tileinki sér ný hugtök í tengslum við námsefnið 

 Gangi út úr smiðjunni með nýja reynslu og þekkingu og áhuga á 

að vita meira 

 

3.2. Markmið aldurshópa / vinnustöðva 
Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og 

unnið í samhljómi við leiðarstef.   

Markmið Huldudals  

Markmið yngstu barnanna í þessari fyrstu smiðju vetrarins voru að þau: 

 Að vinna með vináttu í gegnum lestur, leik og starf.  

 

Markmið Trölladals 

Nærumhverfið: 

 að börnin viti hvar þau búa. 

 að börnin þekki mismunandi húsagerðir. 

 að börnin geti gert grein fyrir fjölskyldu sinni. 

 að þau kynnist mismunandi fjölskyldum leikskólasystkina. 

 

Vináttan: 

 að börnin fjalli um vináttu - hvað er að vera vinur. 

 sýni og viti hvað er góðverk.  

Markmið Álfabjargar og 1. bekkjar 

 að efla vináttutengsl. 

 að æfa nemendurna til að taka tillit til annarra. 

 að hvetja nemendurna til að vera þau sjálf. 

 að efla skapandi hugsunarhátt. 

 að nemendur æfi sig í að setja sig í spor annarra. 

 að nemendur átti sig á að þau eru öll sérstök hvert á sinn hátt. 
 

Markmið 2. bekkjar 

Að nemendur 

 átti sig á hugtakinu höfuðborg. 

 átti sig á hvar höfuðborgin Reykjavík er staðsett á Íslandi. 
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 átti sig á að Reykjavík skiptist í mörg hverfi. 

 kynnist mun á miðbæ og úthverfi. 

 læri um, heimsæki og kynnist helstu kennileitum höfuðborgarinnar, sérstaklega miðbæjarins. 

 læri ljóð um Reykjavík. 

 læri að hver maður er einstakur en jafnframt hluti af heild, fjölskyldu, skólasamfélagi og 

bæjarfélagi. 

 rati um umhverfi heimilis og skóla með því að fylgja munnlegum leiðbeiningum og nota 

einfalda uppdrætti eða kort og kynnist höfuðáttunum fjórum. 

 kynnist loftmyndum. 

 

Markmið 3.-4. bekkjar 

Að nemendur 

 geri sér grein fyrir mismunandi 

fjölskyldugerðum og geti skrifað 

persónulýsingar. 

 þekki hlutverk vita. 

 geri sér grein fyrir mikilvægi rafmagns í 

daglegu lífi og hættum sem því fylgja. 

 viti hvernig rafmagn berst frá virkjun til 

heimilanna. 

 þekki hugtökin rafrás, leiðari, einangrari. 

 þekki nokkrar tegundir bjargfugla við strendur Íslands og einkenni þeirra. 

 þekki muninn á mávfuglum og svartfuglum og kunni orð og hugtök tengd þeim. 

 átti sig á nauðsynlegum útbúnaði til langrar dvalar á afskekktum stað. 

 

Markmið 5.-6. bekkjar 

Að nemendur geti: 

 
 Lesið og skrifað um hugtök í náttúruvísindum. 
 Lesið texta um náttúruvísindi sér til gagns og farið eftir einföldum, munnlegum og skriflegum 

leiðbeiningum. 
 Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra. 
 Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar, til að lýsa völdum svæðum á Íslandi. 
 Útskýrt hvar og af hverju helstu náttúruhamfarir verða, sem búast má við á Íslandi. 
 Kunna að greina aðalatriði og aukaatriði í texta.  
 Kunna að vinna í hóp.  
 Kynnast og þekkja helstu gerðir  náttúruhamfara.  
 Kannast við flekakenninguna og mismunandi hreyfingar flekanna.  
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Markmið 7. bekkjar 

Að nemendur 

 læri að nota greiningalykla til að þekkja 

plöntur og dýr í Úlfarsárdal. 

 fræðast um örverur og smádýr og einkenni 

þeirra og setja í samhengi við þau vistkerfi 

sem þau lifa í. 

 læra um sjálfbærni og varðveislu vistkerfa 

sem einnar heildar og áhrif þess á 

fæðukeðjur að rjúfa fæðukeðjur. 

  

Markmið 8. -9. bekkjar 

Að nemendur 

 auki þekkingu sína á mannlíkamanum og æxlun hans.  

 fræðist  um heilbrigðan lífsstíl og kynnist hugtakinu kynheilbrigði. 

 tengi saman valda kafla úr þjóðfélagsfræði (samastaður í heiminum) og þróun sjálfsmyndar 

 fræðast og taka afstöðu í ýmsum álitamálum. 

 sækja skólaþing og taki þátt í lýðræðislegri umræðu. 

 

4. Kennsluefni – námsgögn 
 

Hér koma þau aðföng, kennsluefni, kveikjur , ítarefni, vefsíður.  

Kennsluefni og námsgögn Huldudals 

- Skrímslabækurnar t.d Skrímslapest 

eftir  Áslaugu Jónsdóttur, Kalle Guettler, Rakel Helmsdal. 

- Vinaból eftir Julie Donaldsson. 

- Ávaxtakarfan. 

- Ýmiskonar verðlaus efniviður. 

- Myndvarpi. 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal 

- Snuðra og Tuðra verða vinir eftir Iðunnar Steinsdóttur . 

- Snúður skiptir um hlutverk eftir by Pierre Probst. 

- Einar Áskell og Mangi leynivinur eftir Gunillu Bergström. 

- Láki jarðálfur eftir Grete Janus Nielsen. 

- Fórum í leik Ein ég sit og sauma. 

- Farið var í göngutúr heim til barna fædd 2011. 

- Alskonar efni til sköpunar.  

- Hugakort. 

http://www.goodreads.com/author/show/311627.Pierre_Probst
http://www.glamrocker.dk/kimforfatteren.htm
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Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1. bekk 

- Ýma tröllastelpa, forvarnarverkefni gegn einelti. 

- Ýmis sönglög tengd vináttunni.  

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 2. bekk 

- Borgarvefsjá á vef Reykjavíkurborgar. 

- Ljóð Tómasar Guðmundssonar „Austurstræti“ við lag Sigfúsar Halldórssonar. 

- Myndir af byggingum, styttum, sundlaugum, fjöllum og útivistaperlum Reykjavíkur. 

- Kort af Úlfarsárdal og hverfum í Reykjavík. 

- Merki íþróttafélaga í Reykjavík. 

- Google.com og já.is. 

- Könnum kortin 1. 

- Ísland landið okkar, bls.30. 

- Óskabarn – Bókin um Jón Sigurðsson. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 3 - 4. bekk 

Vitar:  Saga Gróttu:  Flóðatöflur og fleira.   

- http://www.seltjarnarnes.is/umhverfi/grotta/ 

- http://www.vegagerdin.is/siglingar/vitar/vitar-eftir-landshlutum/reykjanes 

- http://www.vegagerdin.is/siglingar/vitar/vitasaga/ 

- http://www.sjominjar.is/vitar/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=0WwlrN6YOY4 

- http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20150913 

 

Bjargfuglar;  

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

- http://www.heimaslod.is/index.php/Lundi 

 

Rafmagn; 

- Auðvitað I 

Mannlýsingar: 

- http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 6. bekk 

- Land og líf.  

- Náttúran að verki. 

- Eldgos eftir Tryggva Jakobsson. 

- Af hverju gjósa fjöll eftir Þorstein Vilhjálmsson og Jón Gunnar Þorsteinsson.  

http://www.seltjarnarnes.is/umhverfi/grotta/
http://www.vegagerdin.is/siglingar/vitar/vitar-eftir-landshlutum/reykjanes
http://www.vegagerdin.is/siglingar/vitar/vitasaga/
http://www.sjominjar.is/vitar/
https://www.youtube.com/watch?v=0WwlrN6YOY4
http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/landinn/20150913
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.heimaslod.is/index.php/Lundi
http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf
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- Komdu og skoðaðu fjöllin.  

- Nams.is http://www.nams.is/i-dagsins-onn/ur-riki-natturunnar/natturuhamfarir/  
- Heimur í hendi – á ögurstundu (notuðum hana ekki en það gæti verið gott að hafa hana með 

næst þegar þessi smiðja er). 
- http://www1.nams.is/twig/ - Kvistir – kennslumyndbönd. 
- http://www1.nams.is/jardfraedi/ 
- http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=02c2c5a2-dd7f-471d-b9bf-

cb4a816591fa 
- https://www.youtube.com/watch?v=EupnfA-

PDaw&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJfDYym8&index=11 
- https://www.youtube.com/watch?v=BUREX8aFbMs&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJf

DYym8&index=12  
- http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/09/17/oflugur_jardskjalfti_i_chile_2/  
- http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/09/17/vidtaek_ryming_vegna_skjalftans/  
- http://www.dv.is/frettir/2015/9/17/oflugur-jardskjalfti-i-sile-milljon-manns-gert-ad-yfirgefa-

heimili-sin/  
- http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/jardskjalfti-upp-a-83-i-chile-45-metra-ha-flodbylgja-

er-skollin-a-strond-landsins--manntjon 

- Myndband af flóðbylgju í Japan 2012 https://www.youtube.com/watch?v=5K6evRtpdAw  
 
 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7.bekk 

- Greiningarlyklar fyrir smádýr a vef 

námsgangastofnunnar 

- http://www1.nams.is/smadyr/index.ph

p  

- Kennslumyndband um gerð skordyra 

róbota    

- https://youtu.be/EBrX3smHtes 

 

 

 

Kennsluefni fyrir 9. bekk og 8. bekk 

- Þjóðfélagsfræði 

- mannslíkaminn 

- http://www.nams.is/thjod_fel_fraedi 

(sasmastaður í heiminum og sjálfsmyndin) 

- http://vefir.nams.is/litrof/mannslikaminn_kaf

lar 

- http://skolathing 

 

http://www.nams.is/i-dagsins-onn/ur-riki-natturunnar/natturuhamfarir/
http://www1.nams.is/twig/
http://www1.nams.is/jardfraedi/
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=02c2c5a2-dd7f-471d-b9bf-cb4a816591fa
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=02c2c5a2-dd7f-471d-b9bf-cb4a816591fa
https://www.youtube.com/watch?v=EupnfA-PDaw&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJfDYym8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=EupnfA-PDaw&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJfDYym8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=BUREX8aFbMs&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJfDYym8&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BUREX8aFbMs&list=PLkV_EQaLDeFBQyeYjLy3EQGA5nJfDYym8&index=12
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/09/17/oflugur_jardskjalfti_i_chile_2/
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2015/09/17/vidtaek_ryming_vegna_skjalftans/
http://www.dv.is/frettir/2015/9/17/oflugur-jardskjalfti-i-sile-milljon-manns-gert-ad-yfirgefa-heimili-sin/
http://www.dv.is/frettir/2015/9/17/oflugur-jardskjalfti-i-sile-milljon-manns-gert-ad-yfirgefa-heimili-sin/
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/jardskjalfti-upp-a-83-i-chile-45-metra-ha-flodbylgja-er-skollin-a-strond-landsins--manntjon
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/jardskjalfti-upp-a-83-i-chile-45-metra-ha-flodbylgja-er-skollin-a-strond-landsins--manntjon
https://www.youtube.com/watch?v=5K6evRtpdAw
http://www1.nams.is/smadyr/index.php
http://www1.nams.is/smadyr/index.php
https://youtu.be/EBrX3smHtes
http://www.nams.is/thjod_fel_fraedi
http://vefir.nams.is/litrof/mannslikaminn_kaflar
http://vefir.nams.is/litrof/mannslikaminn_kaflar
http://skolathing/
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5. Orð og hugtök sem unnið er með 
Hér setjum við orðalista og hugtök sem við viljum festa í máli og þekkingu barnanna 

Orð og hugtök Dverga- og Huldudals 

Orðaforði barnanna var efldur með því að leggja áherslu á þessi orð: vinur, vinátta. 

Orð og hugtök  fyrir Trölladal 

Í tengslum við verkefni smiðjunnar var lögð áhersla á þessi orð:  

vinur, vinátta, góðverk og hús. 

Orð og hugtök fyrir Álfabjörg og 1.bekk  

Vinátta, hrós, einelti, umhyggja, 

Orð og hugtök  fyrir 2. bekk 

Reykjavík, höfuðborg, hverfi, miðbær, Austurstræti, úthverfi, 

Úlfarsárdalur, íþróttafélög, leikvangur. 

Orð og hugtök fyrir 3. - 4. bekk 

Rafrás, leiðari, einangrari, máfur, svartfugl, bjarg, vistir, fjölskyldugerð, 

afskekkt, afþreying 

Orð og hugtök  fyrir 5.- 6. bekk 

Jarðskjálftar, flóðbylgjur, eldgos, snjóflóð, stormflóð, eldstöðvar, flekamót, 

náttúruhamfarir, lausasnjóflóð, flekaflóð, jarðskorpuhreyfing, jarðsig, jarðris, jarðskjálftabylgjur, ytri 

og innri kjarni, möttull, jarðskorpa, flekar, flekaskil, sniðgengin flekamörk, flæðigos, sprengigos, kvika, 

gígar, gosrás, gjóska, aska, hraunrennsli, öskufall, eldvirkni.  

Orð og hugtök fyrir 7 

liðskipting, búsvæði, víxlfrjóvgun, tvívængjur, æðvængjur, bolur, púpa sig, klekjast út, svif, skrápur 

Orð og hugtök fyrir 8. -9.bekk 

kynheilbrigði, lýðræði, sjálfbærni, sjálfsmynd, áhættuhegðun, heilbrigði 

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. 

Huldudalur 

Fóru í ýmsar vettvangsferðir í næsta nágrenni og söfnuðu laufblöðum sem við notuðum í listsköpun.  

Trölladalur  

Fóru í gönguferðir um hverfið. Eldri hópurinn fór í gönguferðir heim til hvers barns og tekið var mynd 

fyrir framan húsið sitt.  
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 Álfabjörg og  1. bekkur 

 

Við brugðum okkur af bæ tvisvar sinnum í þessari Smiðju. 

Fyrst fórum við í miðbæjarferð og fórum í Bíó Paradís að sjá 

kvikmyndina Brave. Einnig fengum við boð að sjá 

Sinfóníuhljómsveit Íslands í Hörpu spila undir söguna um 

hann Maxa mús. 

2.bekkur 

Farið var í göngutúr um Úlfarsárdal og skoðað hvar allir í 

bekknum eiga heima.  Einnig var farið í vettvangsferð í miðbæ 

Reykjavíkur og skoðaðar helstu byggingar og styttur í 

miðbænum sem tengjast sögu landsins og sérstaklega sögu 

Reykjavíkur.  

3. og 4. bekkur 

Vettvangsferð í Gróttuvita með rútu þar sem Jón vitavörður tók á móti fjölskyldunum, tók þær í 

starfsviðtal og spurði út úr þekkingu þeirra um námsefni smiðjunnar.  Lykill að vitanum var fenginn 

hjá Vegagerðinni sem umsjón með vitum landsins.  

5.- 6. bekkur 

Kveikjan að smiðjunni var  heimsókn til Björgunarsveitar Reykjavíkur þar sem við fengum fyrirlestur 

um starfsemi björgunarsveita á Íslandi. Fengum einnig að skoða helstu tæki og bíla sem 

björgunarsveitin notar í sínum störfum.  

Við fengum einnig tvo björgunarsveitarmenn ásamt leitarhundunum þeirra í heimsókn. Þeir fræddu 

nemendur um búnað sinn sem þeir þurfa að nota, þjálfun hundanna og sýndu víðavangsleit 

hundanna á skólalóð.  

7. bekkur 

Engar vettvangsheimsóknir farnar í þessari smiðju. 

7. bekkur og 9. bekkur 

Farið niður í hið háa Alþingi. 

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. 

Huldudalur: 

 Huldudalur vann einn í þessari smiðju. Við skiptum smiðjunni niður í þrjá hópa sem börnin rúlluðu 
svo á milli. 
 

Skuggaleikur (Arndís) 

Börnin fóru í litlum hópum inn í innra herbergi á Huldudal þar var ýmiskonar verðlaus efniviður og 
myndvarpi og börnin fengu að leika sér að vild. Kennarinn skráði leik barnanna í c.a 20 mín.  
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(sjá  dæmi um skráningu) 
 
Markmið 
-Skoða samskipti á milli barnanna í leik. 
-Vinna með skapandi efnivið í leik. 
 
 
Hér er dæmi um skráningu: 
 
 
 
 

24.september 2015 

Leikur með ljós og skugga 

 
Lísbet Jenný og Emilía Birna leika 

sér með ljós og skugga inn í innra 

herbergi inn á Huldudal. Kennari 

skráir leikinn í 20 mínútur. 

 

Þær byrja á því að setja dót á 

myndvarpann. 

Lísbet Jenný: Diskar, diskó diskar 

(heldur á geisladiskum og raðar þeim 

á myndvarpann). 

Emilía Birna nær sér í stjörnur og raðar þeim á myndvarpann. 

Lísbet Jenný: Diskó, diskó….  

 

Lísbet nær sér í plast box og pakkar því 

inn í bóluplast. Emilía Birna kemur og 

hjálpar henni. 

Lísbet Jenný: Takk. 

Emilía Birna: Sjáðu meira disk (sýnir 

Lísbetu geisladisk). 

Lísbet Jenný: Diskó, diskó… 

Emilía hleður dóti á myndvarpann. 

Emilía Birna: 

Átta, níu, 

átta, níu, 

átta, níu…… 

Lísbet Jenný 

breiðir út blúnduefni á gólfið og 

pakkar plast lokki inn í blúnduna. 

Emilía kemur og sest hjá henni. 

Emilía Birna: Má hjálpa? 

 

Lísbet Jenný: Já þetta svo fallegt. 

Vilt þú fá eina hringi? 

(og réttir Emilíu plast hring). 

Emilía Birna: Takk. 
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Lísbet Jenný: Getur setja aftur oní? 

Emilía setur aftur plast hringinn ofan í plast box. Lísbet 

tekur þá blúnduefnið og breiðir ofan á hringina. Hún tekur 

plast boxið og fer að myndvarpanum. Hún tekur blúnduna af 

boxinu og fer að raða dótinu sem er í boxinu á myndvarpann. 

Emilía kemur til Lísbetar og hjálpar henni en sópar svo öllu 

af myndvarpanum. 

Emilía Birna: Nú alla hénna af. 

Emilía nær sér í plast og treður því ofan 

í plastdollu. 

Emilía Birna: Hénna hjálp (sýnir Lísbetu 

boxið með plastinu). Hér (lætur Lísbetu 

hafa boxið og leggst á myndvarpann.) 

Lísbet Jenný: Nei ekki ofan á myndvarpan 

Emilía! 

Emilía Birna fer af myndvarpanum og 

byrjar að raða upp á nýtt á hann. Hún nær 

sér í geisladisk og reynir að pakka honum 

inn í blúndu. 

Lísbet nær sér líka í geisladisk. 

Lísbet Jenný: Stóra, stóra.. 

Emilía Birna: Sjáðu kva (hvað) ég með 

(hún sýnir Lísbetu plast hringi sem hún 

er búin að raða á gólfið. 

 

 
 

Vinatré (Kristín) 

Stimplaðar voru hendur barnanna á brúnan 
maskínupappír.  
Hendurnar voru síðan settar saman í stórt tré. 
 
Markmið 
-Vinna með vináttuna   
-Samvinna. Að búa til eitt sameiginlegt verkefni með 
börnunum. 
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Samstæðuspil (Þuríður) 
Teknar voru andlitsmyndir af öllum börnunum á Huldudal. Búið var 
svo til samstæðuspil úr andlitsmyndunum. 
 
Markmið 
-Vinna með vináttu í gegnum leik. 
 
 

  

    

Trölladalur:   

Trölladalur vann einn í þessari smiðju. Við skiptum smiðjunni niður í tvo hópa, eldri og yngri börn. 

Sigíður og Elín Heiða voru að sjá um vináttu en Joanna J og Saga sá um nærumhverfið.   

Vika 1 

Vinasmiðjan byrjaði inn í  Árdal með því að við sátum í hring með 

ljósaseríu í miðjunni. Þar ræddum við um vináttu og hvað er 

vinátta svo lásum bókina Snuðra og Tuðra verða vinir. Við 

gerðum hugakort og hjarta. Málað var á hendur barnanna og í 

sameinginu var búið til stórt hjarta þar sem hvert og eitt barn 

var ljósmyndað inn í. Myndirnar voru hengdar á hurð 

deildarinnar svo allir viti hverjir eru inn á Trölladal með 

sólskynsbros, þar sem við erum allir vinir 

Í smiðjunni um nærumhverfið byrjuðum við á því að við velta 

fyrir okkur hvað orðið þýðir. Ýmsar uppástungur komu fram og 

búið var til hugarkort . Helstu hugmyndirnar um þýðingar orðsins tengdust heimilinu og fjölskyldunni.  

j 

Nhhhh 

Vika 2 

Vinasmiðja byrjuðum að lesa bókina Snúður skiptir um hlutverk. Búið var til vináttu og góðverkatré 

þar sem búkur barnanna var teiknaður á blað og hafður sem stofninn og svo máluðu börnin hann.  

Ætlunin var að safna fullt af laufi með góðverkum sem börnin höfðu gert.  Börnin teiknuðu vináttu 

mynd þar sem var gerð skráning. 

Í smiðjunni um nærumhvefið  byrjuðu börnin á því 

að teikna húsið sitt og mála. Eftir að börnin höfðu 

teiknað og málað húsið sitt voru þau spurð þriggja 

spurninga: 1. Hvernig hús er þetta?2.Hverjir búa 

með þér í húsinu þínu?3. Veistu hvað hverfið þitt 

heitir?  Einnig  hjálpuðust öll börnin á að mála 

stóran pappakassa að innan til að búa til 

Úlfarsárdalinn okkar góða. 
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Vika 3 

Vinasmiðjunni byrjuðum að lesa bókina Einar Áskell og leynivinurinn og héldum áfram að gera 

vinamynd með skráningu. Byrjað að búa til hjörtu úr dagblöðum. 

Í smiðjunni um nærumhvefið  málaði og skreytti hvert barn pappakassa og bjuggu þannig til húsið 

sitt. 

Vika 4  

Afmæli Dalskóla og við fórum í göngutúr yfir í Hlíð þar sem Hildur sýndi okkur skólann, svo var farið 

og leikið í leiktækum, skoðum teikningu af nýja skólanum og sáum gröfur. Á föstudeginum var 

afmælishátíð. Haldið áfram að búa til hjörtu.  

 

Vika 5  

 Lásum Láka jarðálf og tengdum við að gera góðverk og safna góðverkalaufblöðum.  Við fórum í leiki 

eins og Ein ég sit og sauma. Við gipsuðum dagblaða hjörtun og settum fjaðrir og perlur, skráning var 

gerð. 

Í smiðjunni um nærumhvefið  kláruðu börnin að mála og skreyta húsið sitt. Í lokin ákvað hvert barn 

hvar í dalnum átti  að staðsetja húsið þeirra 

 Vika 6 

Klára verkefni og setja upp sýningu. 

Álfabjörg og 1.bekkur  

Kveikja : Hildur skólastjóri kom inn til okkar þegar við vorum að borða ávexti með óvænta sendingu. 

Ýma tröllastelpa mætti til hennar deginum áður því hún hafði frétt af því að við værum að æfa okkur í 

vináttunni. Ýma kom færandi hendi.  Hún lét Hildi fá sögubók sem einnig var litabók. Sagan er um 

Ýmu tröllastelpu og fjallar um þegar hún varð fyrir einelti í sínum skóla.  

Eftir kveikjuna sem vakti mikla lukku var hópnum skipt upp í þrennt. Í hverri viku fór hver hópur  einu 

sinni á hverja stöð í tæpan klukkutíma. Þá var eftir tæpur klukkutími sem var nýttur í sameiginleg 

verkefni. 

Auður og Lena sáu um einn hóp, Joanna og Leifa sjá um annan hóp og Vilborg og Hanna sjá um þann 

þriðja.  

Hver hópur var tæpar 40mín á hverjum stað. Tveir hópar teknir á einum degi og svo var brotið upp 

með leikjum og glensi. 

Við vorum svo heppin að fá boð í bíó og fórum við í Bíó Paradís að sjá myndina Brave. Einnig var 

okkur boðið í Hörpu að hlusta á hann Maxa mús og Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Stund 1 hjá Auði 

Hróshringur kynntur til sögunnar. 1.bekkur þekkti formið en ekki Álfabjörg. Fyrst hrósaði Auður öllum 

og svo var hringurinn látinn ganga og allir fengu hrós og þökkuðu fyrir hrósið sem þau fengu. 

Því næst var sagan hennar Ýmu lesin og miklar umræður spruttu út frá sögunni. Sum börn fengu tár í 

augun því Ýmu leið ekki vel í skólanum  og allir voru að stríða henni. Í lok tímans fengu börnin að lita í 

bókina sína og við hlustuðum á Ýmu lagið sem má finna á www.yma.is. 

   

Stund 2 hjá Auði 

Byrjum á hróshring, passa að allir fái hrós. Ræðum um vináttu. Ýma 

tröllastelpa segir í sögunni sinni að fyrst allir litir regnbogans séu 

vinir þá hljóta öll börnin að geta það líka. Við bjuggum því til 

regnboga úr handaförum okkar. Teiknuðum á blað og klipptum út. 

 

Stund 3 hjá Auði   

Byrjað á hróshring og hann tekinn upp. Tókum myndir af öllum 

nemendum þar sem þau eru á hreyfingu (klipptum þær myndir út 

og límdum á blað), krakkarnir hrósuðu hver öðru og var það skrifað 

á blaðið þar sem myndin af þeim var á. 

 

Sameiginlegt  

Bökuðum kanilsnúða fyrir skólavini okkar í 5. og 6.bekk. Buðum 

þeim í kaffi til okkar. Gáfum þeim vinabönd sem við höfðum búið 

til, yngra barn var parað við eldra barn. Buðum þeim inn í stofur til 

okkar að leika. Gleðin skein úr augum allra þennan morgun. Núna 

eiga vinirnir á Álfabjörgum og 1.bekk stóra vina í 5. og 6.bekk. 

Æfðum dans við lagið Glaðasti hundur í heimi. 

Allar samverur okkar saman nýttar í það að æfa lögin Gull og Perlur og Allra bestu vinir. 

 

2. bekkur 
Vika 1: 

Byrjað var á hugflæði varðandi orðið Reykjavík:  „Hvað dettur 

ykkur í hug þegar þið heyrið orðið Reykjavík?“  Ýmsar tillögur 

komu fram.  Hugtökin borg, höfuðborg, miðbær og úthverfi 

voru kynnt. Við lékum okkur með orðið höfuðborg og 

bjuggum til úr því ótal orð sem við settum í úrklippubókina 

okkar.  

Við byrjuðum á að kynna okkur nærumhverfið og fórum í 

vettvangsferð um hverfið okkar og skoðuðum götur og heimili 

barnanna í 2. bekk.  
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Vika 2  

Við kláruðum að ganga um Úlfarsárdal og heimsækja þau 

heimili sem við áttum eftir að fara til. Við skoðuðum kort 

af Úlfarsárdal á Borgarvefsjá Reykjavíkurborgar og 

skoðuðum hvar heimili barnanna voru staðsett á því. Við 

teiknuðum uppdrátt af Úlfarsárdal og merktum inn á það 

öll heimili barnanna. Börnin skrifuðu nafnið sitt á lítinn 

límmiða og límdu hann á viðeigandi stað.  

Við tókum hópmynd á hverjum stað og límdum 

myndirnar síðan inn á kortið þegar það var tilbúið. Nú vitum við hvar allir í bekknum eiga heima.  

Í viku tvö skoðuðum við hugtakið úthverfi og kepptumst við að búa til sem flest orð úr orðinu. 

Vika 3 

Við heimsóttum Hörpuna og fórum á Maxímús tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Eftir ferðina 

skrifuðum við frásögn af ferðinni og teiknuðum mynd í Stóru sögubókina.  

Við unnum fróðleiks- og skriftarverkefni um Ingólf Arnarson, sem talinn er vera fyrsti 

landnámsmaðurinn, en hann gaf Reykjavík nafn.  

Vika 4 

Við skoðuðum kort af Reykjavík sem sýndi hvernig borgin skiptist 

í hverfi. Við skoðuðum hvaða íþróttafélög eru í hvaða hverfi með 

því að fara inn á google.com og nota kortin á ja.is. Það var 

lærdómsríkt, en ekki auðvelt. Þegar við vorum búin að finna út 

hvaða íþróttafélag var í hvaða hverfi, límdum við merki þess á 

viðeigandi stað á kortinu.  

Við unnum sérstaklega með merki íþróttafélagsins Fram, sem er 

íþróttafélagið í hverfinu okkar. Við gerðum fallega mósaíkmynd 

af Fram-merkinu.  

Að lokum unnum við með orðið leikvangur í krossglímu.  

 

Vika 5 

Við fórum í vettvangsferð í miðbæinn. Við 

tókum strætó og fórum úr honum hjá 

Þjóðminjasafninu við Hringbraut. Þaðan 

gengum við að styttu Tómasar 

Guðmundssonar, Reykjavíkurskálds, sem 

samdi ljóðið Austurstræti, sem við höfum 

lært og sungið. Eftir það gengum við 

meðfram Tjörninni og skoðuðum Ráðhús 

Reykjavíkur, þar sem borgarstjórinn hefur 

skrifstofu sína. Við skoðuðum stórt kort af 

Íslandi sem er í Ráðhúsinu og fundum út að 

Reykjavík er á suðvestur horni Íslands.  Frá 
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ráðhúsinu gengum við út á Austurvöll og sáum alþingishúsið, Dómkirkjuna og styttuna af Jóni 

Sigurðssyni. Við gengum út Austurstrætið og yfir á Arnarhól þar sem styttan af Ingólfi Arnarsyni er. 

Þaðan sáum við höfnina í Reykjavík, tónlistarhúsið Hörpuna , Þjóðleikhúsið og fleiri fallegar byggingar.  

Eftir vettvangsferðina unnum við leirlistaverk í tengslum við helstu byggingar og styttur sem við 

skoðuðum. Við unnum með orðið Austurstræti í krossglímu og æfðum okkur að syngja ljóðið 

Austurstræti við lag Sigfúsar Halldórssonar og teiknuðum myndir út frá því.  

 

 

 

 

 

Vika 6 

Lokahönd var lögð á smiðjuverkefnin. Við máluðum leirlistaverkin, æfðum sönginn um Austurstræti 

og æfðum okkur að lesa kynningartextann fyrir smiðjulokin. Við komum verkefnum fyrir í stofunni og 

gerðum allt klárt fyrir smiðjulok.  
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3. – 4. bekkur 

Vika 1 

Smiðjan hófst á því að bekknum barst bréf frá vitaverði, þar sem óskað var 

eftir fjölskyldu til afleysinga í vita næsta sumar. Áður en þau tækju starfið 

að sér, þurftu þau að kynna sér ýmislegt varðandi vita, fuglafræði, 

rafmagnsfræði og fleira sem tengist starfi vitavarðar.  

Rætt var um hvað vitaverðir gera og hvaða eiginleika er gott að þeir hafi.   

Bekkjunum var skipt í sex hópa 5-6 manna og fengu hóparnir nafn einhvers 

vita.  Í fyrstu viku bjuggu hóparnir til fjölskyldur sem myndu sækja um 

starfið, bjuggu til persónur og skrifuðu stutta persónulýsingu.  Þessu var 

komið fyrir í „ferðatösku“ .   

 

Vika 2 

Unnið var með vitann sem slíkan, rætt um hlutverk, staðsetningar, útlit, 

ljósabúnað og fleira.  Unnið var myndrænt með vita.  Unnu hóparnir 3 

myndir; eina tússmynd, eina vatnslitamynd og valfrjálst 

klippi- eða tannstönglamynd.  

  

Vika 3  

Samræmd próf hjá 4. bekk – Smiðja féll niður 

 

Vika 4 – 5 

Kennarar skiptu með sér verkum og tók annar fyrir 

rafmagnsfræði og hinn bjargfugla. Hvor hópur var tvo 

daga á hvorum stað.  

Í rafmagnsfræðinni var farið í rafmagn  almennt, mikilvægi þess og hættur sem því fylgja, hvernig 

rafmagn berst frá virkjun til heimilanna.  Nemendur fengu að búa til einfalda rafrás með rafhlöðu, 

rafmagnsvír og lítilli ljósaperu.  Bjuggu þau síðan til vita með logandi ljósi.  

Í bjargfuglunum var fjallað um fuglabjarg .  Nemendur lærðu um nokkrar tegundir bjargfugla við 

strendur Íslands og einkenni þeirra.  Þau lærðu um muninn á máffuglum og svartfuglum, lærðu um 

lunda, langvíu, álku, súlu, fýl, svartbak og skúm.  Þau bjuggu til sinn eigin fugl úr pappír og tróði.   

Vika 6 

Nemendur fóru í vettvagnsferð út í Gróttu 

Nemendur bjuggum til harmonikubók þar sem fróðleikur um vita 
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5.-6. bekkur 

 

Vika 1: 

10. september: Við fórum með strætó að heimsækja Björgunarsveit Reykjavíkur og þar fengum við 

kynningu á starfsemi björgunarsveita. Krakkarnir fengu líka að skoða tæki sem björgunarsveitir nota 

og bíla.  

11. september: Horft á myndband um Vestmannaeyjagosið „Gosið í Eyjum og uppbyggingin“. 

Nemendum var síðan skipt í hópa stelpur/strákar. Verkefnin sem þau unnu voru tvö: 

1.  Mynd (horft í kíki) – þau áttu að teikna mynd af eldgosi eins og þau væru að horfa í gegnum 

sjónauka.  

2. Þau máttu velja hvort þau skrifuðu sögu eða gerðu myndasögu. Þau áttu að setja sig í spor einhvers 

sem var í eldgosinu í Eyjum og greina frá því sem gerðist (Ég vakna við eldgos…). 

 

Vika 2: 

17. september: Í byrjun tímans ræddum við fréttir um jarðskjálfta í Chile og horfðum á myndbönd um 
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sprengigos (myndbönd og fréttir) síðan héldu nemendur áfram með verkefnin frá fyrri tíma, mynd 

(horft í kíki), ritun/myndasaga (Ég vakna við eldgos…) 

18. september:  Í upphafi tímans var fjallað um landmótun  og landflekakenninguna.  Verkefnin sem 

nemendur fengu eftir kynninguna voru að  útbúa spurningar fyrir spil (fyrr smiðjulokin) við það 

notuðu þau tölvur eða þau fengu texta úr Land of líf (land í mótun  og eyja í mótun) og svöruðu 

spurningum úr textanum. Þau voru tvö og tvö saman í þessari vinnu.  

Vika 3 

24. september: Leitarhundar í heimsókn 

25. september: Í þessum tíma héldu þau áfram með vinnuna frá 18. september.  

 

Vika 4 

1.október: Búa til plakat. Við settum þau í hópa þar sem þau áttu að vera sérfræðingar í einu atriði af 

lista. Hver hópur fékk að draga eitt af eftirfarandi verkefnum.  

- Holuhraun 

- Fimmvörðuháls 

- Hekla 

- Snjóflóð á Flateyri 

- Snjóflóð á Súðavík 

- Suðurlandsskjálftinn 2008 

- Móðuharðindin 

- Flóð á Eyrarbakka og Stokkseyri 1990 

- Skaftáreldar   

- Almannavarnir ríkisins 

- Gos í Öskju 

- Hjálparsveit skáta/Björgunarsveitirnar 

- Gos í Grímsvötnum 2006 

- Gos í Eyjafjallajökli  

Upphaflega ætluðum við að láta nemendur hafa krækjur og þau myndu sjálf finna upplýsingar en við 

sáum að það yrði of erfitt ásamt því að ekki er nógu mikið af tölvum. Við útbjuggum því hefti sem 

nemendur fengu með texta um hvert efni. Þau áttu síðan að finna 5 – 10 staðreyndir til að setja á 

plakatið ásamt því að finna a.m.k. tvær myndir, teikna eina mynd og teikna/prenta út landakort með 

staðsetningu viðfangsefnisins.  

2. október: Haldið áfram með plakatið.  
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Vika 5  

8. október: (bíóferð hjá 5.bekk) 

9. október: (vinakaffi hjá 1.bekk) (Búa til veggspjald) 

Vika 6 

15. október: Búa til veggspjald og undirbúa kynningu 

16. október: Smiðjulok, spurningakeppni í Kahoot, kynna veggspjöld.  + sjálfsmat + jafningjamat 
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7. bekkur 

Vika 1 

10.sept.   

Kennari prentaði  út greiningalykla smádýra á landi, í fjöru og vatni.  Nemendur skoðuðu þau  og í 

framhaldi var farið í sameiginlega hugstormun um hvað einkennir dýr á hverju svæði.  Nemendur 

komust að því að útlitið er notað til að flokka dýrin og greina.  Í framhaldinu var bekknum skipt upp i 

3 hópa og hver hópur fékk úthlutað einu svæði.  Hlutverk hópsins var að kynna greiningarlykil síns 

svæðis og út frá hvaða útlitseinkenni  væru notuð til flokkunar.  Hóparnir fengu frjálsar hendur  við 

útfærslu á kynningunni.  Eina kvöðin var að kynnt væri að minnsta kosti eitt dýr af hverju 

greiningarafbrigði.  Einnig átti hver hópur að búa til spurningakönnun (eins konar skyndipróf) sem 

kæmi í kjölfar kynningarinnar, þar sem kannað yrði út frá efni hennar. 

Eins var rætt um róbotana í líki einfaldra skordýra og myndbandið um gerð róbotanna sýnt. 

Vika 1 

11.sept. 

Hóparnir unnu í kynningum sínum. 

Vika 2 

17. sept. 

Hóparnir unnu í kynningum sínum. 

18. sept 

Hóparnir unnu í kynningum sínum. 

Vika 3  

24. sept.  

Enginn smiðjutími þar sem nemendur þreyttu samræmd próf. 

25 sept.   

Enginn smiðjutími þar sem nemendur þreyttu samræmd próf. 

 

Vika 4 

1. okt.  

Hóparnir unnu í kynningum sínum. 

2. okt. Myndbandið um einföldu skordýrs róbotana sýnt og hver og einn nemandi fékk það efni sem 

þurfti til að gera sinn róbot. 

 

Vika 5 

8. okt. Vinnu við róbota haldið áfram. 

9. okt. Afleysingakennari.  Undirbúningur fyrir smiðjulok.  Hver hópur sýndi samnemendum sína  

kynningu og í kjölfarið var farið í kahoot spurningakeppni hvers hóps. 

Vika 6 

15. okt.  Vinnu við róbota haldið áfram. 

16. okt - Smiðjulok voru þannig að hóparnir kynntu kynningar sínar og plaköt fyrir 6.bekk og síðan var 

farið í kahoot spurningarkeppni sem hóparnir höfðu útbúið í framhaldi og um kynningar sínar. 
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8. og  9.bekkur 

Samstarf var haft við hjúkrunarfræðing um kennslu og fræðslu um kynheilbrigði og heilbrigðan lífsstíl. 

Þann 2. október kom til okkar læknanemi og fjallaði um heilbrigði  með ýmsum sjónglerjum 

6. október fórum við á skólaþing niður í Alþingishús og áttum áhugaverðan fund með Guðna 

Ágústssyni auk þess sem við settum okkur í lýðræðislegar stellingar. 

Ofan í smiðjuvinnuna okkar fórum við í ófyrirséð Norrænt verkefni Nordens Dage þann 2. 3. og 4. 

nóvember og hluti af smiðjutímum fór í að undibúa það, en verkefnið gekk út á gagnvirk samskipti um 

sögu, menningu og náttúru þjóðanna.  Verkefnið heitir „ Videncenter for Integration“  

Í kjölfarið fylgdi annað norrænt verkefni um lestur og bókmenntir og verður farið til Lettlands í byrjun 

desember. 

Vegna þessa varð minna úr smiðjunni en efni stóðu til, í stað þess var unnin mikil vinna um 

menningu, land og þjóð auk kjörbókalestur á ensku. 

 

9. Smiðjulok og smiðjumat 
Mikilvægt er að búið sé að ákveða hvernig mat fer fram áður en smiðja hefst eða í undirbúningi 

smiðjunnar. Nemendur eiga að fá kynningu á því hvernig námsmati verði hagað í kringum smiðjuna í 

upphafi.  Þetta á sérstaklega við 3. bekk og upp úr. Á ekki við börn á leikskólaaldri. 

 

Fyrirkomulag smiðjuloka 
Misjanft var hvort var opið hús, nemendur komu á svið, eða afrakstur var sýndur. Heimilin komu með 

einum eða öðrum hætti að smiðjulokum. 

 

Huldudalur og Dvergadalur 
Haldið var opið hús. 

 Trölladalur 
Foreldrum var boðið og koma og sjá afrakstur smiðjunnar um morguninn. 
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Álfabjörgin og 1. bekkur – smiðjulok 
Buðu foreldrum á sal á föstudegi kl:8:20. Sungum þar tvö lög: Gull og Perlur og Allra bestu vinir. 

Sýndum dans við lagið Glaðasti hundur í heimi. Eftir það gengu foreldra um og skoðuðu verk 

barnanna á veggjum og skrifuðu hrós til barnanna á hrósmyndirnar þeirra.  

 

 

 

 

Annar bekkur – smiðjulok 
Nemendur buðu foreldrum upp á 

kynningu á  smiðjunni um Reykjavík og fór 

kynningin fram í tónmenntastofunni. Þau 

lásu hvert og eitt lykilsetningu um 

verkefnið og tókst það mjög vel. Að því 

loknu sungu þau lagið Austurstræti fyrir 

foreldra sína og buðu þeim að koma inn í 

stofu og skoða afrakstur vinnu sinnar.  
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Þriðji og fjórði bekkur – smiðjulok 
Smiðju var lokað með vettvangsferð og einstaklingsleiðsögn fyrir foreldra.  

Mat fór fram í vettvangsferð þar sem nemendur  hittu fyrir Jón vitavörð í 

Gróttuvita sem spurði hópana spjörunum úr um það sem þeir höfðu lært. 

Hins vegar var afrakstur vinnunnar settur upp í 3. bekkjar stofu.  Þar var 

öllum vitum og harmonikubókum stillt upp á borð.  Bjarg búið til og einnig 

viti sem látin var standa á bjarginu.  Í bjarginu sátu fuglarnir  og allt um 

kring flugu fuglarnir sem nemendur  höfðu gert.  Á veggjum voru hengdar 

upp opnar ferðatöskur með fjölskyldunum.  Eftir nemendaviðtal með 

foreldrum í vikunni eftir smiðjulok gengu krakkarnir með foreldrum  sínum 

og sýndu og sögðu frá vinnu sinni.  

Fimmti og sjötti bekkur – smiðjulok 
Smiðjulok voru þannig að hóparnir sýndu plakötin sín og kynntu fyrir 7. 

bekk. Að því loknu var farið í Kahoot spurningakeppni þar sem búið var að 

setja inn 19 spurningar sem þau höfðu unnið í heimanámi.  

Matið fór þannig fram að í hópavinnunni var jafningja og sjálfsmat sem 

nemendur fylltu út eftir hvern tíma.  

Sjöundi bekkur – smiðjulok 
Smiðjulok voru þannig að hóparnir kynntu kynningar sínar og plaköt fyrir 

6.bekk og síðan var farið í kahoot spurningarkeppni sem hóparnir höfðu 

útbúið í framhaldi og um kynningar sínar. 
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Áttundi og níundi bekkur – smiðjulok 

Ekki voru haldin smiðjulok – í stað þess komu foreldrar og sáum samþættingu smiðjuvinnunnar og 

Nordplus vinnunar, gátu að líta kvikmyndir og sögur. 

10. Samantekt og niðurlag 
 

10.1 Hvað gekk vel 
Leikskóladeildirnar gengu vel, eins og áður 

taka yngstu börnin ekki þátt í smiðjum þar 

sem þau eru í aðlögun og allt púðrið fer í 

að aðlaga þau.  

Smiðjulok voru í formi opins húss 

föstudagmorguninn 16. október – 

Álfabjörg og 1. bekkur sýndu atriði. Á opna 

húsinu gat að líta margar skráningar, 

vinatré, plagöt og föndur. Þetta var vel 

sótt smiðjulok og nemendur og foreldrar 

að ekki sé talað um börnin voru himinsæl. 

5. – 6. bekkur – Frábært hvað það gekk vel hjá þeim að vinna saman að plakatinu og árangurinn var 

frábær. Þau voru líka ofboðslega dugleg að kynna plakötin sín. Björgunarhundarnir stóðu uppúr, það 

var rosalega gaman að fá þá í heimsókn og þau voru mjög áhugasöm.  

7.bekkur.  Allir hóparnir lögðu sig mjög mikið fram.  Nemendur ræddu það í mati á smiðjunni að þeim 

hefði fundist frábært að hafa frjálsar hendur með kynningarnar. 

 

10.2 Hvað mátti betur fara 
5. – 6. bekkur - Við hefðum þurft að 

byrja að undirbúa þetta mun fyrr. Þó 

svo að þetta hafi endað vel var þetta allt 

gert á hlaupum. Það var gaman að fara 

að heimsækja Björgunarsveitina en var 

aðeins langdregið. Í byrjun fannst okkur 

ekki gott að hafa 5. og 6. bekk saman, 

það er talsverð togstreita á milli þessara 

hópa.  

7.bekkur –tímaleysi sérstaklega þar sem 

„ heil vika“ féll niður vegna samræmdu 

prófanna. 

Almennt séð var þetta brokkgeng 
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smiðja. verið var að hanna hana og  undirbúa 

almennar kennsluáætlanir, undirbúa 4. og 7. bekk fyrir 

samræmd próf, unglingar í tvennum norrænum 

verkefnum sem duttu inn. Hamfarasmiðjan, 

vitavarðarsmiðjan og Reykjavíkursmiðjan gengu mjög 

vel og samstarf fyrsta bekkjar og Álfabjargar um Ýmu 

tröllastelpu gekk einnig vel. 

 

 

 

11. Loka orð 
 

 

 

Smiðjumenningin hefur náð að festa sig í sessi. Kennarar eru orðnir færir í að samþætta 

smiðjumarkmiðin við allar námsgreinar. Að fá gesti, bæði fræðimenn og listamenn er orðin 

sjálfsagður þáttur í Dalskólalífinu og starfsmenn eru einkar iðnir og útsjónarsamir við að bjóða 

börnum upp á upplifunarríkt nám utan skólaveggja. 

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. 

 

 


