
 

 

 

 

Unnið af rauða hóp á Holti, haustið 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   Guðný Erna, Hópstjóri   Hanna María, stuðningur 

 



Þann 11. September 2014 hóf rauði hópur á Holti rannskóknarverkefni.   

Við settumst öll saman niður og ræddum hvað við vildum rannsaka, fullt af flottum hugmyndum komu.  

Allir fengu að kjósa og máttu krakkarnir kjósa eins oft og þau vildu.  Svo voru stigahæðstu hugmyndirnar 

valdar út og kosið um þær, þá stó ein stigahæðst hugmynd eftir sem var valin. 

Það voru tröll sem urðu fyrir valinu og voru krakkarnir spenntir að byrja að rannsaka tröllin.  En fyrst var að 

ræða saman og sjá hvað það var sem við vissum um tröllin.  

   

       

Þegar við ræddum saman hvað það var sem við vissum um tröllin og komu skemmtileg svör frá krökkunum. 

Hlynur Már:  Labba í fjöllunum. 

Arna Sóley:  Eru risa stór. 

Freyja Elísabet:  Elta fólk,  Nefið skóllótt, Þau leika sér. 

Vilhjálmur Thor:  ,,Ég hef séð tvö tröll.‘‘  

Máni Freyr vissi ekki. 



11. september teiknuðum við tröllamyndir eins og við héldum að þau litu út. 

   

   

   



   

   

    

   



Þann 23. September fórum við í smiðju og máttu krakkarnir ráða hvað það var sem þau byggðu úr 

kubbunum en það þurfti að tengjast tröllaverkefninu.  Freyja Elísabet, Máni Freyr og María Sif ákváðu svo 

að byggja öll saman. 

Freyja Elísabet og Máni Freyr byggðu leikvöll fyrir tröllin. 

María Sif byggði fjall sem tröllin áttu heima í. 

Arna Sóley byggði Kastala sem tröllin áttu heima í. 

Hlynur Már byggði kúlubraut fyrir tröllin. 

     

    

    



Þann 14.september fór Hanna María með okkur í skemmtilegan tröllaleik og notuðum við stóra borðið inná 

deild sem helli. 

 

   

 

Þann 20. september fórum við í lautina og ákváðum að byggja risastórt fjall fyrir tröllin úr holukubbum.  

Samvinnan gekk vel og allir voru ánægðir með útkomuna á fjallinu.  Svo fengum við að leika okkur í fjallinu 

þegar það var tilbúið. 

       

    



       

1. október fórum við í smiðju og fengum að vinna frjálst með kubbunum en það þurfti að tengjast tröllum á 

einhvern hátt.  

       

   

  



14. október fórum við út í göngutúr til þess að skoða hvort að við mundum sjá og finna tröll sem hafa orðið 

að steini.  Við sáum margt skemmtilegt og fundum meðal annars helli.  Kennararnir sögðu okkur svo að 

finna nokkra tröllasteina til að taka með okkur aftur á leikskólann.  Á leiðinni heim sáum við nokkrar hænur. 

 

   

   

 

     



   

     

     



     

    

   

    



 Þann 16. Október leiruðum við úr tröllaldeigi og máluðum.  Að sjálfsögðu leiruðum við tröll og fengum við 

að skapa þau eins og við vildum og mála þau í öllum regnboganslitum.     

     

    

     

 



23. Október máluðum við steinana sem við týndum þegar við förum í göngutúrinn og svo las Hanna María 

fyrir okkur skemmtilega tröllasögu sem Hlynur Már kom með að heiman. 

 

   

 

Í lok rannsóknarverkefnisins settumst við niður og ræddum saman hvað það var sem við höfðum lært um 

tröllin.  Við 

hjálpuðumst öll að, að muna hvað við höfðum lært. 

 

Það sem við höfum lært er: 

*Eiga heima á fjöllunum 

*Verða að steini ef sólin skín á þau 

*Það kemur eldgos þegar þau elda mat 

*Þau eru vakandi á nóttunni 

*Þau eru stór 

*Eru sofandi á daginn 

*Eru sofandi á daginn 

*Eiga heima í helli inní fjöllunum 

*Borða óþekka krakka 

*Þegar þau hlaupa kemur jarðskjálfti 

 



Á meðan rannskónarverkefnið stóð yfir lærðum við að syngja tröllalag sem Guðný Erna kenndi okkur, það 

heitir Bullutröll.  Hún leyfði okkur stundum að hlusta á það og kunnum við núna viðlagi utan af alveg sjálf 

og finnst okkur gaman að syngja það við ýmiss tilefni. 

Bullutröll 

Höf. Anna Pálína og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. 
 
Trúir þú á tröllabullið. 
Taktu nú eftir hlustaðu á! 
Fyrir löngu fóru á stjá 
ferleg skrímsli með hausa þrjá. 
 
Þau eru líka þursar kölluð, 
þungbúin og leið að sjá, 
herfilega heimsk, ó já, 
og hafa engu að segja frá. 
 
:,: Bullutröll, bullutröll 

búa í stórri fjallahöll 

en fari þau um víðan völl 

verða þau oft að steini :,: 

 

Bullutröllin bylja hátt 
þau baula eins og gamlar kýr. 
Ekkert þeirra aftur snýr 
ef þau hreppir dagur nýr. 
 
Ef þú heyrir óhljóð trölla 
eru þau helst á þennan veg: 
"Skippa - lagga, skölluleg 
skodda - babba völlubeg". 
 
:,: Bullutröll, bullutröll 

búa í stórri fjallahöll 

en fari þau um víðan völl 

verða þau oft að steini :,:

 

 

Könnunarverkefnið séð út frá 

grunnþáttum menntunar 

 

Læsi: Markmið verkefnisins er að börnin læra að lesa út 
frá áhugasviði sínu, úr umhverfinu eins og í þessu tilfelli 

að sjá tröll allstaðar, t.d. í bókum, dagblöðum, á 
netinu og í umhverfinu. 

Einnig er stór þáttur verkefnisins að geta lesið úr myndum 
og segja öðrum frá. 

 
Sjálfbærni: Nota öll tækifæri sem verkefnið gefur til 

að hvetja barnið til að fá eigin hugmyndir og hjálpa því að 
vinna sjálfstætt úr þeim. 

 
Lýðræði og mannréttdi: Könnunarverkefnið er 

lýðræðislegt í framkvæmd. Í því er leitast við að auka 
samábyrgð og að réttindi hvers barns sé haft að 

leiðarljósi. 
 

Jafnrétti, heilbrigði og velferð: Að vinna með 
könnunaraðferðina byggir upp jákvæða sjálfsmynd, góð 
samskipti og að börnin fái skilning á tilfiningum sínum og 

annara. 
 

Sköpun: Við vinnu verkefnisins aðstoðum við börnin að 
koma hugmyndum sínum í verk og finna leiðir til að 

framkvæma þær. 


