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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 samfélagsfræðinni 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 og 10. 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,svo 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 

Í 3. og 4. bekk voru heimastofur nýttar 

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

7. bekkur – 10. bekkur unnu heima og heiman 

 

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, textílkennara. 

Í leikskólahluta skólans unnu deildir að mestu stakstæðar nema hvað Álfabjörg unnu með fyrsta bekk 

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. 
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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 

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  

• Að fjalla um vináttu, hvað þýðir það að vera vinur og mikilvægi þess að eiga vin.  

• Fá börnin til þess að hugsa um það hvað það er gaman að eiga vin og hvað gerum við fyrir vini 

okkar. 

• Tilfinngalæsi og vinna með að tjá tilfinningar, hvernig okkur líður þegar einhver vill ekki leika 

við okkur.  

• Nota orðin sín og efla samskipti. 

• Að æfa að skiptast á og  læra að hlusta og taka tillit til annarra. 

• Erum meðvitaðar um „vinina“ í gegnum daginn því það kemur ýmislegt uppá í erli dagsins og 

þá gott að nota tækifærið til að tala um hvað vinir gera og hvað ekki.  

• Æfa börnin í að hlusta á vini sína, ekki að grípa fram í.  

• Hjálpumst að við að bera virðingu fyrir hvert öðru. 

 

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. 
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Vináttan: 

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

• sýni og viti hvað er góðverk.  

Markmið Álfabjarga, Vættabjarga og 1. bekkjar 

• að efla vináttutengsl. 

• að æfa nemendurna til að taka tillit til annarra. 

• að hvetja nemendurna til að vera þau sjálf. 

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

• Að börnin geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. 

hamingju, gleði, sorg og reiði.  

• Að börnin átti sig á að þau eru öll einstök hvert á sinn hátt og enginn er eins.  

• að æfa sig í að tillit til annarra, sýna öðrum virðingu og bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum.  

• Að æfa sig að hlusta á aðra og sýna kurteisi. 

• að æfa sig að hrósa öðrum og taka við hrósi 
 

Markmið 2. bekkjar 

Að nemendur 

• átti sig á hugtakinu höfuðborg. 

• átti sig á hvar höfuðborgin Reykjavík er staðsett á Íslandi. 

• 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 vitavarða. 

• 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. 
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• þekki nokkrar tegundir bjargfugla við strendur Íslands og einkenni þeirra. 

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

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.  

 
 

Markmið 7. og 8. bekkjar 

Að nemendur geti 

• fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta 

• aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar og samfélagsmálefni í margvíslegum 

gögnum og miðlum 

• notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni 

• lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður 

• lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 

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

lagt sitt af mörkum til verndar 

 

Markmið 9. og 10. bekkjar 

Að nemendur 

• þekki hvaða þættir hafi áhrif á félagsmótun þeirra. 

• fræðist og taki afstöðu til mismunandi áhrifaþátta.  

• tileinki sér helstu félagsfræðihugtök. 

• hljóti þjálfun í gerð myndbanda og ritun handrita. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár 

• Að nemandi geti hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs síns og annarra, útskýrt 

hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum 

aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum.  

• Beitt hugtökunum, kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau 

þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd.  
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4. Kennsluefni – námsgögn 
 

Hér koma þau aðföng, kennsluefni, kveikjur , 

ítarefni, vefsíður.  

Kennsluefni og námsgögn Huldudals 

Ljósasería og einingarkubbar, málning, vaxlitir, 

túslitir, blöð, greinar og límbönd, 

tilfinningarspjöld, bækur sem tengist vináttu; 

Snúður skiptir um hlutverk, Snuðra og Tuðra, 

Skessan sem leidist, Látu mig í friði. 

 

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. 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg, Vættabjörg og 1. bekk 

- Ýma tröllastelpa, forvarnarverkefni gegn einelti. 

- Ýmis sönglög tengd vináttunni.  

- Eru fjöllin blá – eftir Írisi Arnardóttur, bók fyrir unga heimspekinga 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 2. bekk 

- Krossaverkefni með stöðum og kennileitum sem hægt er að sjá ofan af Úlfarsfelli. 

- Frauðstafir 

- Maskínupappír málning, kort af hverfaskiptingu í Reykjavík og litlar myndir með merkjum 

íþróttafélaga 

- Borgarvefsjá á vef Reykjavíkurborgar. 

- Kennsluefni frá mms um Ingólf Arnarson. 

- Kort af Úlfarsárdal og hverfum í Reykjavík. 

- Komdu og skoðaðu landakort 

http://www.goodreads.com/author/show/311627.Pierre_Probst
http://www.goodreads.com/author/show/311627.Pierre_Probst
http://www.glamrocker.dk/kimforfatteren.htm
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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 

 

- Auðvitað bókin um rafmagn 

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

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 6. bekk 

- lestexti um jarðskjálfta, eldgos og snjóflóð. 

- Eldgos eftir Tryggva Jakobsson. 

- Gamlar fréttagreinar.   

- 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/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=sZg0Erwticw 

- Myndband fyrir eldgosa ummfjöllun  föstudaginn 8. sept 

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

- Smiðja 21. sept …gosið í eyjum 23 mín    GOSIÐ OG UPPBYGGING Í 

VESTMSANNAEYJUM 

https://mms.is/namsefni/gosid-og-uppbyggingin-i-vestmannaeyjum 

 

Kennsluefni og námsgögn fyrir 7. og 8. bekk 

 

Lífríki í fersku vatni, valdir kaflar í tengslum við vistkerfið sem nemendur búa til. 

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
http://www.nams.is/i-dagsins-onn/ur-riki-natturunnar/natturuhamfarir/
http://www1.nams.is/twig/
http://www1.nams.is/jardfraedi/
https://www.youtube.com/watch?v=sZg0Erwticw
https://www.youtube.com/watch?v=atUIZYASxos
https://mms.is/namsefni/gosid-og-uppbyggingin-i-vestmannaeyjum
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Um víða  veröld – Jörðin. Kaflinn um umhverfismál og flokkun (bls.150-163). Tökum sérstaklega fyrir 

matarsóun, plastnotkun og neyslusamfélagið. 

 

Kennsluefni fyrir 9. bekk og 10. bekk 

• Valið efni úr bókinni Félagsfræði kemur mér við? eftir Björn Bergsson, Nínu Rós Ísberg 

og Stefán Karlsson. 

• Valið efni úr bókinni Félagsfræði – einstaklingur og samfélag eftir Garðar Gíslason 

• Ítarefni úr bókinni Þjóðfélagsfræði eftir Garðar Gíslason.  

 

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 

Vinátta, vinur,  reiður, leiður, glaður og hissa, „ má ég fá“  „ má ég vera með“ „ stopp“ og „hættu“ 

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, Vættabjörg 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,stöðurafmagn, rafstraumur, rafhlaða, virkjun, rafleiðni, 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. og 8.bekk 

Vistkerfi, ferskvatn, sýrustig, matarsóun, plastnotkun og neyslusamfélag. 

Orð og hugtök fyrir 9.og 10. bekk 

Félagsmótun, félagslegt umhverfi, persónuleiki, sjálfbærni, sjálfið, kyn, kynferði, kyngervi, samfélag, 

fjölskylda, grunnskóli, jafningjahópur, minnihlutahópur, fjölmiðlar. 
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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. 

Huldudalur 

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

Tröllabjörg  

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

fyrir framan húsið sitt.  

 Álfabjörg, Vættabjörg og  1. bekkur 

Útikennsla í nágrenni skólans. Ýmsir samvinnuleikir kennir utandyra. Fyrstu bekkingum sérstaklega 

kenndir ýmsir frímínútnaleikir og hvernig maður hegðar sér í frímínútum. 

 

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 

Við fórum upp á Úlfarsfell og sáum yfir Reykjavík. Börnin unnu verkefni uppi á fjalli þar sem 

þau merktu inn á blað þá staði og kennileiti sem þau sáu ofan af Úlfarsfelli.  

 

Við fórum í vettvangsferð í miðborg Reykjavíkur þar sem við byrjuðum á að skoða Arnarhól og 

styttuna af Ingólfi Arnarsyni. Þaðan fórum við niður í Austurstræti inn á Austurvöll og 

skoðuðum styttuna af Jóni Sigurðssyni og styttuna af Ingibjörgu Bjarnason sem stendur við 

alþingishúsið. Því næst héldum við inn í Ráðhús Reykjavíkur til þess að skoða vinnustað 

borgarstjórans í Reykjavík, skoða stóra kortið af Íslandi og hvar Reykjavík er staðsett á 

landinu, - og til að borða nestið okkar.  

 

3. og 4. bekkur 

Vettvangsferð í Gróttuvita  með rútu og vitinn skoðaður og fjaran rannsökuð. Lykill var fenginn hjá 

vegagerðinni sem hefur umsjón með vitum landsins. 

5.- 6. bekkur 

Farið var á náttúrufræðisafn Kópavogs – nýtt og endurbætt. Fengum leiðsögn þar. 

7. og 8. bekkur 

15. september 2017: Vettvangsferð að Reynisvatni. 

5. október 2017: Heimsókn frá bónda sem var með fyrirlestur og umræður í tengslum við 

umhverfismál, sjálfbærni og fleira er við kemur starfi og lífi bænda á Íslandi nú og áður. 
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9. og 10. bekkur 

Heimsókn í  Norræna húsið að sjá sýninguna Borgarveran í viku 3. 

7. 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: 

Vinasamvera og gefa hvert öðru sól á bakið og jafnvel 

tásunudd í samverustundum, lesa bækur um vináttu, mála 

vinamyndir, æfa samvinnu með því að deila hlutum/dóti á 

milli. Æfa börnin í að hlusta á vini sína, ekki að grípa fram í. 

Æfum samvinnu með því að æfa okkur í að skiptast á. Við 

lesum bækur um vináttu og erum meðvitaðar um „vinina“ í 

gegnum daginn því það kemur ýmislegt uppá í erli dagsins og 

þá gott að nota tækifærið til að tala um hvað vinir gera og 

hvað ekki. Við erum góð við hvort annað. Hjálpumst að við að 

bera virðingu fyrir hvert öðru.  

Tveir smiðjutímar voru í hverri viku, á þriðjudögum og miðvikudögum og svo notuðum við líka 

fimmtudagana í myndlistinni að vinna smiðjutengd verkefni. Í lestrahvíld var lesið bækur sem tengjast 

vináttu eða nota tækifæri að ræða um tilfinningar.  

1.vika  

Kveikja. Farið var út í garð þar sem matjurtagarðurinn okkar 

er (garðurinn er lokaður),  þar settumst við í vinasamveru. Við 

sátum á rauðu teppi og í hring og ræddum um vináttu.  Til að 

fanga athyglina hjá börnunum þá var notað handabrúður til 

að ræða um vináttu, handabrúðurnar Apaskott sem er alltaf 

að ruglast og Dísa einhyrningur sem er að hjálpa vin sínum að 

nota orðin sín. Börnin stimpluðu hendurnar sínar með 

málingu á blað og útkoman varð að stóru hjarta inn á deild 

með öllum höndunum. 

Seinni tíminn fórum við í göngutúr upp að brú þar sem við höfðum vinasamveru. Þar hrósuðum við 

hvort öðru og sungum vinalög og borðum „vina“rúsínur.  

2.vika 

Við fórum í lest og æfðum að vera saman í röð, fórum út af deildinni og inn í fataklefa og svo inn í 

gjótu. Haldið var vinasamveru við „varðeld“ sem var búin til úr rauðri ljósaseríu og einingarkubbum. 

Við gáfum hvort annað sól í bak, við deiluðum vinasteinum þar sem æfa gefa hvort öðru og láta 

ganga. Við byrjuð að  tala um tilfinningar með Apaskotti og Dísu handabrúðu. Tilfinngar sem við unnu 

með var leiður, glaður, hissa og reiður. Við hengdum upp spjöld með tilfinningum og tilfinningar 

mælir. Byrjað á verkefni með tilfinningum.  
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Seinni tíminn var útivera og við vorum ein í garðinum. Fókus var set á uppgjötun í umhverfinu og vera 

saman úti með ekkert dót. Það var hoppað í pollum og farið í „göngutúr“ í garðinum, horfa á bílana 

og vera meðvitaðar um „vinina“  því það kemur ýmislegt uppá þá gott að nota tækifærið til að tala 

um hvað vinir gera og hvað ekki.  

3.vika 

Við fórum í lest og æfðum að vera saman í röð, fórum út af deildinni og inn í fataklefa og svo inn í 

gjótu. Haldið var vinasamveru við „varðeld“ sem var búin til úr rauðri ljósaseríu og einingarkubbum. 

Við gáfum hvort annað sól í bak, Apaskotti og Dísu handabrúða voru með í vinasamverunni. Ræddum 

um að nota orðin eins „má ég fá“ og „stopp“ eða hætta þegar maður vill ekki. Héldum áfram að ræða 

um tilfinningar. Byrjað á að mála vinamyndir.  

Seinni tíminn var farið í útiveru og farið í Stór fiskaleik leik. 

4. vika 

Haldið var áfram með tilfinninga verkefnið og gerð var skráning.  

Seinni tímanum var spilað spil og börnum skipt í þrjá hópa og látið rúlla, eitt svæði í Árdal og tvö 

svæði inn á deild. 

5.vika 

Seinni tíminn fórum við í göngutúr upp að brú þar sem við höfðum vinasamveru. Þar hrósuðum við 

hvort öðru og sungum vinalög og borðum „vina“rúsínur. 

Seinni tíminn var útivera, klára verkefni og hengja upp myndir. 

Tilfinningar (myndlist Arndís) 

Við nýttum myndlistartímana í að gera smiðjutengd verkefni. Við byrjuðum á því að ræða um 
tilfinningar og tókum sérstaklega fyrir tilfinningarnar Reiði ,leiði, gleði og hissa. 
Við ræddum um hvernig okkur liði þegar við værum reið, leið, glöð og hissa. Síðan völdu allir sér tvær 
tilfinningar til þess að túlka. Börnin léku tilfinningarnar og kennarinn tók mynd og skráði niður það 
sem þau sögðu. Síðan límdum við myndirnar á brúnt pappaspjald sem þau höfðu þrykkt laufblöð á. 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Tröllabjörg:   

Vann með vináttuna á líkan hátt og Huldudalur hér að framan 
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Álfabjörg, Vættabjörg og 1.bekkur  

Í myndlist á mánudögum hjá Álfum og þriðjudögum hjá Vættum þá unnum við með vináttuna.  

Nöfn allra barnanna á Álfabjörgum voru skrifuð á miða og sett í skál. Börnin hjálpuðu svo 
kennaranum að draga miða upp úr skálinni og para saman öll börnin á deildinni. Þegar allir 
voru búnir að fá félaga þá settumst við niður og teiknuðum félagann okkar. 
 

 

Unnið var með bókina um Ýmu tröllastelpu. Ýma er forvarnarverkefni um einelti fyrir yngstu börnin í 

grunnskóla. Verkefnið er hannað og framleitt af prentmet en unnið í samstarfi við Regnbogabörn. 

Ýma er fyrirmynd barna í félagslegum og tilfinningalegum þroska og einnig ýtir hún undir jafnrétti 

kynjanna og virðingu barna fyrir náttúrunni. Tilgangurinn er fyrst og fremst að vekja börnin til 

umhugsunar um hve mikilvægt það er að allir fái tækifæri til að vera það þeir vilja vera og hvetja þau 

til að þora að vera þau sjálf.  

Í upphafi hvers tíma var farið í hrós hring. Öll börnin æfðu sig í að taka við hrósi frá þeim sem sat við 

hliðiná því og hrósaði síðan næsta, þannig gekk það koll af kolli þangað til allir voru búnir að fá hrós.  

Efitr hrós hring var sagan lesin og veltu börnin fyrir sér aðstæðum Ýmu. Ræddu um hvað hægt væri 

að gera til að Ýmu liði betur. Þau æfðu sig að setja sig í spor Ýmu og hvernig þeim myndi líða ef þau 

væru hún.  
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Ræddum einnig um hvað einelti er og að það er mikilvægt 

að segja alltaf frá einelti og það sé ekki að klaga heldur sé 

verið að bjarga öðrum.  

Að loknum lestri fengu krakkarnir að lita í Ýmu bókinni 

sinni.  Auk þess var alltaf hlustað á Ýmu lagið eftir lestur 

sem má finna á www.yma.is. 

 

2. bekkur 
Gyða var með vinnu um upphaf Reykjavíkur, hvernig landnámsmennirnir og hjónin Ingólfur Arnarson 

og Hallveig Fróðadóttir komu til Íslands, köstuðu öndvegissúlunum fyrir borð og settust að þar sem 

þær fundust, þ.e. á þeim stað sem Reykjavík stendur nú. Þau gáfu staðnum 

nafnið Reykjavík. Við unnum verkefni um Ingólf Arnarson og teiknuðum 

víkingaskip með aðstoð internetsins (how to draw a vikingship). Við æfðum 

okkur líka að stafsetja orðin sem við vorum að vinna með og notuðum 

frauðstafi til þess.  

 

Hjá Írisi I lærðum við um hverfaskiptingu Reykjavíkurborgar. Við skoðuðum helstu íþróttafélög sem 

starfa innan hvers hverfis. Við bjuggum svo til stórt kort af Reykjavík  sem við máluðum og merktum 

hverfin inná. Svo límdum við merki íþróttafélaga hverfanna inn á sín svæði/hverfi.  Við fórum einnig í 

leik þar sem við bjuggum til skammstöfunina RVK með líkömum okkar.  

    

 

 

 

 

Hjá Írisi Auði fórum við í kortagerð og hvernig lesa má úr kortum. Við skoðuðum loftmyndir og 

hvernig hlutir úr lofti eru ólíkir hlutum sem horft er framaná. Við kynntumst hugtakinu kvarði og að á 

kortum er allt minna en það raunverulega er. Skoðuðum mun á loftmynd og landakorti, hvað er eins 

http://www.yma.is/
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og hvað er ólíkt. Að lokum fórum við yfir áttirnar og 

mikilvægi þess að þekkja þær þegar lesið er úr landakorti. 

 

 

3. – 4. bekkur 

1.vika 

Smiðjan hófst á því að nemendum 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.   

Ákveðið var að allir myndu gera bók sem væri eins og viti í laginu. Síðan var nemendum skipt í hópa. 

Nemendur bjuggu til fjölskyldur og settu fjölskyldurnar sínar í bókina ásamt lýsingu á fjölskyldunum 

og sögum og sem þau skrifuðu auk þess sem bókin var skeytt með myndum af vitum.  

Lilja: kynning á vitum og þeirra hlutverki. Fékk fyrst 

tvo hópana til mín og byrjað var á að velja sér 

fjölskyldumeðlimi sem fara með í vitann. 

Hrund: Fékk fyrstu tvo hópana til mín. Kynna og 

umræður um rafmagn. Hvað vitið þið um rafmagn? 

(skráði það). Sýndi þeim Power Point kynningu um 

rafmagn. Sýndi þeim hluta af myndbandinu The 

story of Elecricity. Las fyrir þau bls. 18 í Auðvitað. 

Ræddum um stöðurafmagn og gerðum síðan 

tilraun með reglustiku og lopapeysu.  

Ásta: Kynninga á vitum um allt land – Nöfnum þeirra, staðsetningu og útliti.  Krakkarnir fengu kort af 

Íslandi til að átta sig á í hvaða landshlutum viðkomandi vitar voru og merktu inn á kortið.  Krakkarnir 

bjuggu svo til sinn eigin vita myndrænt sem síðar var límdur framan á bókina sem nemendur bjuggu 

til.   

2. vika 

Lilja: Fékk til sín seinni hópana tvo og gerði það sama og fyrri hóparnir gerðu. Þau völdu sér 

fjölskyldumeðlimi og byrjuðu að undirbúa. 

Fyrri hópurinn byrjaði að klippa út fjölskyldumeðlimina.  

Hrund: Fékk seinni hópana til sín, þau gerðu það sama og hinir í síðustu viku.  

Hinir tveir hóparnir fengu kynningu á rafstraumi og rafrás. Las fyrir þau úr Auðvitað bls. 21 – 23 og 27. 

Við gerðum síðan tilraun með perur og rafhlöður. Það er mynd af tilraunum í bókinni, gott að láta þau 

hafa þessar myndir og fylgja þeim og sjá hvað gerist.  

Ásta:  Nýir hópar gerðu það saman og hinir vikuna á undan  

3. vika 

Lilja: Seinni hópurinn byrjaði að klippa út fjölskylduna sína. Fyrri hópurinn hélt áfram að vinna með 

fólkið sitt og fór nú að huga að því að klippa á það föt og líma.  
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Hrund: Seinni hóparnir gerðu það sama og fyrri í síðustu viku.  

Hinir hóparnir fengu meiri rafmagnsfræðslu. Horfðu á myndband, Dagur rafmagns. Skrifuðu síðan 

sögu um dag án rafmagns. Ég var búin að skrifa sögu fyrir þau og las hana upp svo þau hefðu 

fyrirmynd. Setti líka upp viðmið fyrir góða sögu.  

Ásta: Fræðsla um fuglabjörg, bjargfugla og mávfugla.  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 þykkum pappír, lituðu hann, klipptu út og hengdu í loftið. 

 

4. vika 

Lilja: Áframhaldandi vinna við að klippa út föt á fjölskylduna, sumir voru með gæludýr eða 

myndskreyttu vitabækurnar sínar. 

Hrund: Skrifuð var saga um dag án rafmagns. Búið var að skrifa eina sögu sem fyrirmynd með þeim 

markmiðum sem áttu að koma fram. En sett voru upp viðmið 

fyrir góða sögu. 

Ásta:  Nýir hópar lærðu það sama og hóparnir úr 3. viku. (sjá hér 

að framan „3. vika“) 

 

5. vika 

Lilja: Lokaundirbúningur á vitabókunum allir að keppast við að 

setja sitt fólk á réttan stað. 

Hrund: Seinni hópurinn gerði það sama og hin í síðustu viku.  

Gróttuferð með rútu í ausandi rigningu. 

Ásta:  Unnið við að kára fugla og hengja upp sem og vita og líma 

í bók 

Föstudagur: 

Gróttuferð með rútu í ausandi rigningu. 

Björk 

Sá um listræna framsetningu og hjá henni bjuggu krakkarnir til fugla og myndir gerðar var með 

málningu og grjóti til að skapa umhverfi sjávar, hamra, stranda, og fuglalífs.   

 

6. vika 

Við lukum smiðjunni á því að vera með hugtaka spil sem 

heitir Gefa og taka. 

Spilareglur:  

• 3-4 spila saman, fer eftir fjölda spilaborða  

• Leikmenn skiptast á að draga spjald. Dragi menn 

yfirheiti/flokk/mynd (feitletrað og með 

yfirstrikunarpenna) má setja spjaldið í þar til gerðan reit 

efst á eigin spilaborði.  

• Dragi leikmaður orð, má einungis setja það á spilaborðið ef yfirheitið/flokkur/mynd er 
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komið. Sé það á spjaldi þess sem dró, setur hann það á 

eigið spjald, annars gefur viðkomandi spjaldið til þess 

aðila sem er kominn með yfirheitið/flokk/mynd.  

• Dragi leikmaður þriðja og síðasta orðið sem vantar í 

tiltekinn flokk hjá öðrum leikmanni, fær sá sem dró 

spjaldið að TAKA allan flokkinn/dálkinn hjá viðkomandi 

og setja yfir á sitt spjald. Sé sá sem dró búinn að fylla 

alla dálka á eigin spjaldi, fer það sem hann tók aftur í bunkann á miðju borðinu. 

Við bjuggum til flokka með nöfnum á vitum, fuglum, hugtökum tengd rafmagni og fjölskyldum sem 

unnið var með í spilinu.   

 

5.-6. bekkur 
Vika 1 

Í fyrstu viku var þekking nemenda sótt með námsfélagasamræðum: Dæmi um náttúruhamarir, 

lagskipting jarðarinnar, flekaskipting jarðskorpunnar, jarðskjálftaþekking. 

Horft á myndband frá Vestmannaeyjagosinu. Lesið viðtal við mann sem upplifði Eyjagosið þá barn á 

þeirra aldri. Nemendur gerðu mynd þar sem þau ímynduðu sér að þau væru að horfa á eldgosið í 

gegnum kíki.  

Vika 2 

Rætt um eldfjöll. Lesið upp úr bók eftir mann sem upplifði Vestmannaeyjagosið ,,Eldgos í garðinum“ 

Nemendur gerðu eldgos í gosflösku með Natroni, matarlit, olíu, uppþvottalegi (googlaði tilraunir með 

eldgos). Gerðum þrjú mismunandi eldgos og sáum hvaða 

efnasamsetning virkaði best 

Síðan var unnið með Surtseyjargosið, með því að lesa og horfa á 

myndbrot og vinna verkefni. 

Vika 3 

Hvað eru jarðskjálftar : http://rasmus.is/jip/jarvefur/index.htm 

myndband af youtube = https://www.youtube.com/watch?v=Sx6vuSr9l34 

Verkefni unnið í kringum jarðskjálfta umfjöllun sem er inn á sameign. 

Farið í heimsókn á slökkviðstöðina í Mosfellsbæ og fengum góða kynningu á starfseminni þar og 

ýmislegt um björgunarsveitastörf.   

Vika 4 

Unnið með snjóflóð.  Lesnir voru textar um snjóflóð og hver hópur vann spurningar – svo til varð 

spurningabanki –  

http://rasmus.is/jip/jarvefur/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Sx6vuSr9l34
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Lesið var viðtal við Svölu vegna snjóflóðsins á Flateyri og hvernig Sóley Eiríksdóttir 11 ára bjargaðist, 

en hún missti systur sína í flóðinu. Einnig var lesið um Elmu Dögg Frostadóttur sem lenti í flóðinu í 

Súðavík og lá undir snjófergju í 15 klukkutíma. Í þriðja lagi var lesið 40 ára gamalt viðtal og blaðagrein 

vegna snjóflóðsins í Neskaupsstað. 

Forvarnir vegna snjóflóða ræddar – og farið yfir forvarnarbækling frá almannavörnum og unnin 

verkefni. 

Vika 5 

Nemendum skipt í hópa og vann hver hópur um tiltekna náttúruvá. Fyrirmælin voru: 

Þið eigið að útbúa veggspjald um  viðfangsefnið sem þið fenguð.  

Það er mikilvægt að þið skiptið á milli ykkar verkum. Það þarf að leita að myndum í tölvunni, 

teikna myndir, lesa og skrifa. Það er mikilvægt að allir taki þátt og hafi hlutverk. Þið eigið að 

meta hvert annað samkvæmt jafningjamatinu sem 

þið fenguð.  

Það sem á að vera á plakatinu:  

1. Að minnsta kosti ein teiknuð mynd. 

2. Að minnsta kosti ein prentuð mynd (ekki fylla 

plakatið af myndum). 

3. Fimm til tíu staðreyndir um viðfangsefnið úr 

textanum sem þið fenguð.  

4. Íslandskort þar sem staðsetning viðfangsefnisins er merkt inn.  

Vika 6 

Fimmtudag: Fórum á Náttúrufræðisafn Kópavogs ný uppgert og flott. 

Veggspjöld metin (bæði kennaramat og jafningjamat). 

Föstudag: Nemendur hjálpuðu til við að klippa út miða fyrir ,,bingó“ og spjöld með orðum 

um náttúruhamfarir. Spilið er til og hægt að nýta aftur í þessa smiðju.  

 

7. og 8. bekkur 

Vika 1 

Stöð 1: Hvað veit ég K-V-L í tengslum við hugtökin: Vistkerfi, lífríkið í fersku vatni.  

Stöð 2: Hugtakið vatn tekið fyrir í hópavinnu, þar sem lesefni úr bókinni Lífríki í fersku vatni var haft til 

grundvallar og spurningakeppni úr efninu í lokin. 
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Stöð 3: Fræðsla um sýrustig, tilraun framkvæmd og niðurstöður skráðar í skýrslu. Í kjölfarið var 

skoðuð sýndartilraun af vefsíðunni: phet.colorado.edu og skoðað sýrustig hinna ýmsu efni/vökva og 

rætt um eðlilegt sýrustig í fersku vatni svo líf geti þrifist vel þar o.s.frv. 

Nemendur fóru á þrjár stöðvar, tvær stöðvar á fimmtudeginu og 1 stöð á föstudeginum. 

Tekin voru svo fyrir hugtök úr bókinni og rædd betur með hverjum hóp fyrir sig í síðustu 

kennslustund vikunnar. http://www.nams.is/namsleidbeiningar/lifrikid_net.pdf 

Vika 2 

  

Vettvangsferð að Reynisvatni á fimmtudegi. Nemendur áttu að vera búnir að undirbúa sig með því að 

lesa heima bls: 17-22 í bókinni Lífríki í fersku vatni. 

Vettvangsferðin var farin til að afla sér til að afla sér gagna, lífvera, efniviðs til að búa til sitt eigið 

vistkerfi í plastflösku. Það sem hafa þurfti með í vettvangsferðina var: fötur, háfar, skóflur, lítil box, 

sýrustigsstrimlar og skýrslublað. 

Á föstudeginum voru vistkerfin búin til og smádýr skoðuð í smásjá. 

Efniviður sem notaður var í vistkerfin: 2 lítra flöskur, dúkahnífur (til að skera flöskurnar niður á réttan 

hátt), glært tape, nælonsokkar, teygjur, mold, fræ og ormar ásamt þeim lífverum og plöntum og vatni 

sem nemendur náðu í ofan í Reynisvatni. 

 

 Vika 3 

7. bekkur í samræmdu prófi í íslensku og stærðfræði þessa vikuna og því var tekin pása á smiðjunni 

að mestu leiti þessa vikuna. Farið var smá með 8. bekknum í undirbúning að vinnu með efni næstu 

vikna í smiðjunni, í tengslum við umhverfismál og flokkun úr bókinni Um víða veröld – Jörðin. 
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Vika 4 

Nemendur voru látnir meta hvar vistkerfin þeirra voru stödd núna, athuguðu hvort einhverjar 

breytingar hafi átt sér stað á þessum 2 vikum.  Bera saman við önnur vistkerfi. 

Að því loknu hófst vinna með umhverfismál og flokkun: 

Tekin voru fyrir eftirfarandi þrjú málefni: matarsóun, plastnotkun og neyslusamfélagið. Nemendum 

var skipt upp í þrjá hópa og fóru á milli kennara og var farið í vinnu með matarsóun á einni stöð, 

plastnotkun á þeirir næstu og neyslusamfélagið á þeirri þriðju. 

Í síðasta tíma vikunnar fóru nemendur að útbúa spurningar tengt þessu efni til sem markmiðið er að 

verði að skoðanakönnun fyrir allan grunnskólahluta Dalskóla, alla bekki, kennarar og annað starfsfólk. 

Vika 5 

Á fimmtudeginum fengum við bónda í heimsókn frá Bændasamfélaginu sem var með fyrirlestur og 

umræður í tengslum við umhverfismál, sjálfbærni og fleira er við kemur starfi og lífi bænda á Íslandi 

nú og áður. 

Á föstudeginum var svo haldið áfram að klára að útbúa skoðanakönnun og leggja fyrir starfsfólk og 

nemendur Dalskóla. Svo var byrjað að vinna úr gögnunum. 

Vika 6 

Úrvinnsla gagna úr skoðanakönnun. Nemendur unnu niðurstöður í skífu og súluritum í Excel 

töflureikninum og útbjuggu svo kynningu sem haldin var svo fyrir hvern og einn bekk á smiðjulokum. 

 

9.og 10. bekkur  
Kveikjan gekk út á að ræða: Hver ertu og af hverju ertu eins og þú ert? Hverjir eru það helst sem 

móta þig? 

Vika 1.  

 Lagt vbar upp með kynningu á persónuleika; vitræna hliðin, tilfinningahliðin og hegðunina. Auk þess 

lásu nemendur texta um sjálfið og fengu í kjölfarið kyningu og tóku þátt í samræðum°. 
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Kynnum félagsmótun og helstu félagsmótunarþætti. Sýnum fyrstu þrjá þættina í 1.seríu af SKAM 

(norskir unglingaþættir). Skiptum í sex hópa og látum hvern hóp vinna með einn af 

félagsmótunarþáttunum sex. Nemendur eiga að útbúa leikþátt eða myndband sem sýnir hvernig þau 

telja að viðkomandi þáttur hafi áhrif á félagsmótun okkar. Hóparnir hefja verkefnavinnu strax með 

því að ræða um félagsmótun í tengslum við þættina áður en þau fara að ræða um þetta á 

persónulegri nótum eða í tengslum við nærumhverfi sitt. Kennarar ganga á milli og aðstoða ef 

hóparnir eru strand eða skilja ekki eitthvað. 

Vika 2 

Sýnum þátt 4 í 1.seríu af SKAM.  Leggjum fyrir þau verkefni úr Kompás, handbók um 

mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk. Verkefnið „Hverjir eru ég?“ – markmið að gera sér grein fyrir 

séreinkennum, bæði eigin og annarra. Skilgreina hvað við eigum sameiginlegt með öðrum. Stuðla að 

virðingu og samstöðu. Nemendum er skipt í spjallhópa, haldnir hugarflugsfundir, teiknað og rætt um 

málefni sem tengjast sjálfsmynd.  

Einnig var sýndur danskur þáttur úr smiðju DR (Dansk Radio) um Silkiveginn. Unglingarnir vinna svo 

áfram í hópverkefnum sínum, byrja á handritagerð og jafnvel upptökum.  

Vika 3 

Förum í heimsókn í Norræna húsið að sjá sýninguna Borgarveran á fimmtudeginum. Á föstudeginum 

var áætlað að ræða um sýninguna, horfa á SKAM og halda áfram hópavinnunni. Meirihluti hópsins 

var í ferð á vegum valfags þannig að við horfðum á hluta af heimildamynd um áhrif staðalímynda 

fjölmiðla á konur. Við stoppuðum myndina þegar hún var hálfnuð og ræddum aðeins um ákveðin 

atriði sem höfðu komið fram. Í lokin var horft á youtube-myndbönd að ósk nemenda (enda vantaði 

meirihlutann og okkur fannst óráðlegt að láta þau sem mættu vinna).  
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Vika 4 

Horfðum á 3 þætti í SKAM … ræddum málin og hvöttum nemenda til að nýta sér atriði úr þáttunum í 

hópavinnunni. Unnið í hópum … kennarar gengu á milli og veittu aðstoð. Allir hópar skiluðu inn 

handriti fyrir stutt myndband, sem sýnir túlkun þeirra á viðfangsefninu. Myndböndin verða sýnd við 

smiðjulok. 

Vika 5 

Byrjuðum fimmtudag á að horfa á 8.þáttinn í 1.seríu af SKAM. Hóparnir héldu svo áfram vinnunni.  

Vika 6  

Fimmtudagur: Hóparnir æfa sig í að kynna verkefnin sín og ljúka upptökum.  

Föstudagur: Smiðjulok, foreldrum boðið að koma og sjá afrakstur nemendanna.  

 

 

 

8. 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. 
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Fyrirkomulag smiðjuloka 
Misjafnt 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. Á þriðjudeginum voru smiðjulok. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn var þennan 

dag og það passaði alveg við smiðjulokin hjá okkur, það skiptir miklu máli að eiga góðan vin. Það var 

boðið öllum foreldrum í leikskólahluta Dalskóla að koma að dansa og svo var opið hús.  

Þetta er liður í sameiginlega verkefninu Heilsueflandi hverfi sem allar stofnanir hverfisins taka þátt í, 

leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, íþróttafélög, Árbæjarlaug, bókasafnið og félagsstarf 

unglinga, fullorðinna og aldraðra 

 Tröllabjörg 
Foreldrum var boðið og koma og sjá afrakstur smiðjunnar um morguninn. 

Álfabjörgin, Vættabjörgin og 1. bekkur – smiðjulok 

Á þriðjudeginum var smiðjulok. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn var þennan dag og það passaði 

alveg við smiðjulokin hjá okkur, það skiptir miklu máli að eiga góðan vin. Það var boðið öllum 

foreldrum í leikskólahluta Dalskóla að koma að dansa og svo var opið hús.  

Þetta er liður í sameiginlega verkefninu Heilsueflandi hverfi sem allar stofnanir hverfisins taka þátt í, 

leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, íþróttafélög, Árbæjarlaug, bókasafnið og félagsstarf 

unglinga, fullorðinna og aldraðra. 

Álfabjörg, Vættabjörg og 1. bekkur 
Á þriðjudeginum var smiðjulok. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn var þennan dag og það passaði 

alveg við smiðjulokin hjá okkur, það skiptir miklu máli að eiga góðan vin. Öllum foreldrum í 

leikskólahluta Dalskóla var boðið að koma að dansa og svo var opið hús.  

Þetta er liður í sameiginlega verkefninu Heilsueflandi hverfi sem allar stofnanir hverfisins taka þátt í, 

leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, íþróttafélög, Árbæjarlaug, bókasafnið og félagsstarf 

unglinga, fullorðinna og aldraðra. 

Fyrsti bekkur var ekki með smiðjulok með foreldrum. Hins vegar voru verkin hengd upp og foreldrar 

gátu komið við þegar það hentaði og skoða verk barnanna um vináttuna 
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Annar bekkur – smiðjulok 
Nemendur buðu foreldrum upp á kynningu á  smiðjunni um Reykjavík og fór kynningin fram í 

heimastofum. Foreldrar og börn mættu í upphafi dags og fengu ratleikskort sem hafði að geyma. 

nokkur lykilorð úr verkefnum smiðjunnar. Síðan unnu foreldrar og börn saman að því að 

finna myndir sem merktar voru númerum og voru á víð og dreif um stofurnar. Á 

smiðjulokunum voru til sýnis verk barnanna sem þau höfðu unnið í smiðjunni, meðal annars 

hverfið þeirra (Úlfarsárdalur) og hús hvers og eins, plaköt með íþróttafélögum hverfanna í 

Reykjavík, myndir af Ingólfi Arnarsyni og víkingaskipinu hans og fleira og fleira. Auk þess voru 

á veggjum stofanna myndir af 

börnunum sem teknar voru í 

vettvangsferðunum tveimur.  

 

 

 

 

 

 

 

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 hvert öðru. Að því loknu var 

farið í Kahoot spurningakeppni þar sem búið var að setja inn 19 spurningar sem þau höfðu unnið í 

heimanámi. Einnig var útbúið bingó þar sem öll orðin sem tengdust voru á spjaldinu en 

bingóupplesarinn las skýringuna og átti hver spilamaður þá að þekkja orðið sem við átti. 
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Matið fór þannig fram að í hópavinnunni var jafningja og sjálfsmat sem nemendur fylltu út eftir hvern 

tíma.  

Sjöundi bekkur  og áttundi bekkur– smiðjulok 
Nemendum var skipt í 4-5 manna hópa og lögðu skoðanakönnun fyrir ákveðinn bekk eða starfshóp í 

skólanum og unnu svo kynningu út úr niðurstöðum ásamt smá fræðslu um málefnin þrjú, matarsóun, 

plastnotkun og neyslusamfélagið og kynntu fyrir þeim hópi sem þau fóru með skoðunarkönnun til á 

smiðjulokum. Komu einnig með ráðleggingar til þess hóps út frá niðurstöðum könnunarinnar 

 

Níundi og tíundi bekkur – smiðjulok 

Foreldrum boðið að koma og sjá afrakstur nemendanna. 

9. Samantekt og niðurlag 
 

10.1 Hvað gekk vel 
 

2. bekkur: Það var frábært að geta skipt í þrjá hópa, þannig að hver kennari hafði 10-11 börn.  

Smiðjulokin voru skemmtileg, þar sem foreldrar og börn unnu saman og voru virkir þátttakendur.  

Vettvangsferðirnar gengu báðar mjög vel. 

 

3. og 4. bekkur: Krakkarnir nutu sín í vinnu við að búa til fjölskyldur, vita, gera rafmagnstilraunir, 

klippa út og skapa bjargfugla, mávfugla og umhverfi þeirra.  Hugtakaspilið „Að gefa og taka“ á 

smiðjulokum vakti mikla lukku meðal nemenda.  

5. og 6. bekkur: Nemendur höfðu áhuga á náttúruhamförum. Það er auðvelt að fá nemendur til þess 

að lesa fræðitexta og ýmsa texta og vinna með þar sem tengingin við líf barna á Íslandi og 

náttúruhamfarir er svo áþreifanleg og áhugavekjandi. 

 

7. og 8. bekkur: Ekki neinar athugasemdir 

9. og 10. bekkur: Að horfa á og vinna með SKAM þættina gekk mjög vel 

 

10.2 Hvað mátti betur fara 
 2. bekkur: Allt gekk upp og fátt sem þarf að bæta. 

3. og 4. bekkur: Það var ofboðslega erfitt að fara í Gróttuferð í rigningunni, það rigndi svo ofboðslega 

mikið og allir voru svo blautir. Krakkarnir voru alls ekki nógu vel klæddir, þarf að passa vel uppá það. 

Ef veðrið hefði verið betra hefði þetta verið æðisleg ferð. Það þarf að fá lykil hjá þeim sem sér um 

vitann.  

5. og 6. bekkur: Við fórum á náttúrugripasafnið sem tengdist ekki beint smiðjunni þó safnið hafi verið 

fínt, það hefði verið áhrifameira að heimsækja Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð eins og gert var fyrir 
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tveimur árum. Eða að heimsækja björgunarsveit, sjá allt skipulagið og búnaðinn og átta sig á hve 

mikilvægt þetta sjálfboðastarf er á Íslandi. 

7. og 8. bekkur: Ekki neinar athugasemdir 

9. og 10. bekkur: Ferðin á sýninguna hefði mátt vera betur skipulögð hjá okkur. Of langur tími fór í 

leiðsögn og krakkarnir virtust ekki hafa mikinn áhuga á að hljóta leiðsögn um sýninguna. Líklega hefði 

verið betra að leyfa þeim að labba um frjálst og vera frekar með skriflegt verkefni um sýninguna sem 

þau ættu að leysa. 

 

 

 

10. 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. 

 

 


