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ÁGRIP 

Vorið 2013 luku 26 nemar í grunnskólakennarafræði skapandi hópverkefni til B.Ed.-

prófs með áherslu á samvinnu og skapandi vinnubrögð. Hópurinn ákvað að fást við 

þverfaglegt nám og námsefni og læsi í víðum skilningi. Undirhópar skiluðu fimm 

verkefnum sem mynduðu sýningarheild á Menntavísindasviði 19. apríl 2013. Hverju 

verkefni fylgir skýrsla þar sem lýst er fræðagrunni og hvernig skapað var út frá 

honum. Skapandi hópverkefni er birt í heild sinni á  

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd 

Eitt verkefnanna sem er hluti af skapandi hópverkefni hefur nokkra sérstöðu en það 

er heimildarmynd sem sýnir vinnu hópanna frá fyrstu fundum, samstarf þeirra og 

undirbúning sýningar en myndinni lýkur á myndum frá sýningunni þann 19. apríl 

2013. Höfundur myndarinnar er einn en vinnur heimildarmyndina í nánu samstarfi við 

hina 25 nemendur hópsins. Höfundur tók upp myndbönd af vinnu hópanna ásamt 

viðtölum við flesta. Í skýrslu höfundar segir frá teymis- og samvinnu, samþættingu og 

þverfaglegu námi og tengir höfundur vinnu hópanna og gerð heimildarmyndarinnar 

við fræði í þeim efnum. 

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefniBEd
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1. INNGANGUR 

Skapandi hópverkefni er ný leið fyrir grunnskóla kennaranema til þess að vinna 

lokaverkefni til B.Ed gráðu. Hún felur í sér að í stað þess að vera einn eða mesta lagi 

tveir saman við gerð lokaverkefnis geta margir nemendur unnið saman. Hópurinn 

skiptist niður í fimm hópa og allir hóparni gera sjálfstæð verkefni en taka mið af 

þverfaglegu kennsluefni og læsi í víðum skilningi. Eitt verkefnanna sem er hluti af 

skapandi hópverkefni hefur nokkra sérstöðu en það er heimildarmynd sem sýnir 

vinnu hópsins frá fyrstu fundum að hausti 2012 og til sýningar á verkefninu sem var 

þann 19. apríl 2013. Aðalhöfundur heimildarmyndarinnar stóð einn að verkefninu og 

var því minnsti hópurinn en jafnframt sá stærsti því allir 26 nemendurnir eiga sinn hlut 

í myndinni. 

Höfundur tók þátt í allri hugmyndavinnu og starfi heildarhópsins en þegar undirhópar 

og verkefni þeirra fóru að taka á sig mynd ákvað höfundur að vinna heimildarmynd 

um heildarverkefnið. Höfundur tók upp nokkur myndskeið af vinnu allra hópanna og 

fékk þannig innsýn í starf þeirra. Einnig voru tekin viðtöl við flesta þátttakendur til 

þess að reyna að fá hugmynd um þeirra upplifun af lokaverkefninu. Höfundur skoðaði 

sérstaklega hvernig samvinna getur verið margvísleg og mikilvægi þess að læra að 

vinna í teymi. Skýrslan fjallar þess vegna um samvinnu og samþættingu í námi og 

kennslu en í heimildarmyndinni er lögð áhersla á að kynna vinnuferlið og hugmyndir 

nemendahópsins alls um skapandi hópverkefni.  

1.1. Teymisvinna 

Grunnskólalög og aðalnámskrá benda á mikilvægi margvíslegrar samvinnu í námi og 

kennslu. Samvinna getur verið milli kennara, milli nemenda, milli heimilis og skóla og 

á milli hinna ýmsu sérfæðinga sem koma að menntun barna. Kennari á að bera hag 

nemanda síns fyrir brjósti og gæta þess að hann fái þörfum sínum sinnt innan 

skólans, í samvinnu við foreldra og nemandann sjálfan. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 segja meðal annars að grunnskólinn í samvinnu við 

heimilin eigi að stuðla að þroska hvers og eins. Grunnskólalögin gefa til kynna að 

einhverskonar samvinna verður að vera innan skólans (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Kennari sem ætlar að koma til móts við hvern og einn verður að 
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minnstakosti að starfa með nemandanum sjálfum og foreldrum hans. Æskilegt er í 

einhverjum tilfellum að leita sér sérfræðiaðstoðar til þess að fá aukna aðstoð eða 

þjálfun í að takast á við ákveðin viðfangsefni. Almennur hluti Aðalnámskrár frá árinu 

2011 segir að skólaþróun sé samvinnuverkefni sem starfsmenn, foreldrar og 

nemendur vinna að. Aðalnámskrá er með þessu að gefa til kynna að allir 

þátttakendur skólans eiga að hafa rödd innan hans og geta haft áhrif á þróun mála 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti.). 

Rannsókn Fitzgerald og Theilheimer bendir á mikilvægi þess að kennarar læri að 

vinna saman í teymi til þess að samvinnan beri hvað mestan árangur (Fitzgerald og 

Theilheimer, 2013). Kennarar telja leiðsögn í skilvirkri teymisvinnu mikilvæga ásamt 

því að allir innan teymis þekkist faglega. Teymi skilar frekar árangri ef allir meðlimir 

hafa svipaðan faglega skilning og vinna að sameiginlegu markmiði. Æskilegt er að 

teymið haldi reglulega teymisfundi og setji sér sameiginleg markmið til að vinna að. 

Teymisfundir eru líka vettvangur fyrir alla að tjá sig og segja sínar skoðanir, mikilvægt 

er því að virða skoðanir annarra og skapa traust á fundunum (Fitzgerald og 

Theilheimer, 2013). 

Skapandi hópverkefni er vettvangur fyrir verðandi kennara til að fá þjálfun í 

teymisvinnu. Þátttakendur læra að þekkja styrkleika sína og sjá hvernig þeir njóta sýn 

innan hópsins. Verkefnið þjálfar nemendur í marþættri teymisvinnu, unnið var í 

misstórum teymum og allir urðu að vinna að sameiginlegu markmiði. Hóparnir vinna 

með sömu hugtökin og stefna á að halda sameiginlega sýningu. Þjálfun í teymisvinnu 

er mikilvæg og er skapandi hópverkefni góð viðbót fyrir verðandi kennara. 

Rannsókn Svanhildar sýnir að kennarar eru almennt ánægðir með að vinna í 

teymum, þeir telja það bjóða upp á sameiginlega ábyrgð og nýti styrkleika margra 

Kennarar töldu þó að ýmsir ytri þættir væru til þess að hamla farsælu og árangursríku 

teymisstarfi. Helst má þar nefna ákveðna íhaldssemi og tímaskort (Svanhildur María 

Ólafsdóttir, 2009). Meiri kennsla og þjálfun í teymisvinnu myndi líklega vega upp á 

móti þessari íhaldssemi. Ef teymisvinna verður eðlilegur hluti af kennaranámi og 

skólastarfi opnar það hugann gagnvart teymisvinnu. Kennarar í grunnskólum á 

Íslandi þurfa líkleg að opna huga sinn betur og fagna kostum teymis vinnu og sleppa 

hendinni af íhaldsseminni. 
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Rannsókn var gerð á því hvernig listamaður og kennari geta starfað saman í teymi til 

að bæta lestrarkennslu nemenda (Safford og Barrs, 2005). Teymi sem skiluðu 

mestum árangri áttu nokkra þætti sameiginlega. Teymisfundir voru haldnir reglulega 

þar sem farið var yfir síðasta tímabil og það næsta skipulagt. Mikilvægt var að báðir 

meðlimir teymisins fylgdust með kennslu hjá hver öðrum, til að skilja hvað var verið 

að vinna með og hvaða kennsluhætti var verið að nota (Safford og Barrs, 2005). 

Nemendur í skapandi hópverkefni sátu fundi aðra hverja viku, þá hittist heildar 

hópurinn og fór yfir stöðu mála. Fundirnir snérust um að samræma stefnu heildar 

hópsins, heyra frá minni hópunum hver staða verkefnisins væri, kynna fræðiefni fyrir 

teymisfélögum, undirbúa sýningu og sitthvað fleira. Fundirnir voru mikilvægir til þess 

að huga að heildar verkefninu, og fyrir teymisfélaga og leiðbeinendur að fá innsýn í 

alla hópanna. 

1.2. Þverfagleg samþætting 

Teymisvinna er mjög oft samofin samþættingu og þemanámi, þemanám er verkefni 

sem gengur þvert á námsgreinar. Hægt er að skipuleggja þemanám út frá ákveðnum 

námsgreinum eða námsþáttum sem nemendur þarfnast þjálfunar í eða ákveðið 

viðfangsefni er látið stjórna ferðinni ( Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Rannsókn Lilju M. 

Jónsdóttur (1995) sem byggist upp á viðtölum við starfandi kennara segir að 

samþætting sé mikilvæg vegna þess að lífið er samþætt en ekki skipt upp í greinar 

líkt og grunnskólinn oft er. Nemendur þurfa því að læra að vinna fjölbreytt verkefni og 

kynnast sínum styrkleikum. Samþætting hjálpar einnig nemendum að nota hæfileika 

sína í námi ef að kennari veitir þeim ákveðið frelsi til sköpunar (Lilja M. Jónsdóttir, 

1995).  

Rannsókn Hafdísar og Jóhönnu segir að flestir kennarar sem stíga skrefið í átt að 

samþættingu og teymisvinnu vilja ekki stíga skrefið til baka (Jóhanna Karlsdóttir og 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Einnig kemur fram í rannsókninni að það getur verið 

góður kostur að vinna náið með félagsmiðstöð hverfisins, starfsfólkið þar nær oft 

öðruvísi tengslum við nemendur sem gott er að nýta. Rannsóknin sýnir að það getur 

verið kostur að skólar séu opnir fyrir margvíslegu samstarfi, og vera opnir fyrir því að 

leita lausna víðar en í skólastofunni. (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 

2010). 
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Rannsókn Lilju M. Jónsdóttur (2012) sem byggir á viðtölum við nýútskrifaða kennara, 

sýnir að reynsla af teymis- og samvinnu kemur að gagni í kennslu (Lilja M, Jónsdóttir 

2012). Þátttakendur í rannsókninni nefna að það kemur að gagni að kennaranámið 

gerir kröfur á nemendur að vinna með öðrum (Lilja M. Jónsdóttir 2012). Skapandi 

hópverkefni er þjálfun í teymis- og samvinnu og er því góð viðbót við kennaranámið. 

Sérstaðan sem skapandi hópverkefni hefur er sú að nemendur vinna samtímis í stóru 

teymi og minna teymi. Kennaranámið er góður staður til að þjálfa einstaklinga í að 

vinna saman í stóru teymi. Nemendur fá þannig að kynnast því hvernig það er að 

vinna með mörgum í einu og hvað þarf til þess að slík vinna sé farsæl. Skapandi 

hópverkefni er tilraunaverkefni og er því líklegt til þess að opna augu verðandi 

kennara fyrir frekari þátttöku í slíkum verkefnum í framtíðinni, hvort sem er í eigin 

námi eða í kennslu. 

1.3. Kvikmyndagerð 

Heimildarmyndin sýnir vinnu hópanna frá hugmynd að sýningu. Myndin 

samanstendur af myndböndum og ljósmyndum frá ferlinu og viðtölum við 

þátttakendur. Myndin sýnir einnig myndbönd frá undirbúningi sýningar og ljósmyndir 

af sýningu. Viðtölin voru tekin upp á myndbandupptökuvél en vinna hópanna var að 

mestu leyti tekin upp á iPad spjaldtölvu. Menntavísindasvið útvegaði tækin og 

aðstöðu fyrir upptökur og nemendur í skapandi hópverkefni höfðu aðgang að tölvu í 

skólanum. Höfundur hafði enga reynslu af klippivinnu áður en ráðist var í þetta 

verkefni, einnig var hann alveg ókunnugur Apple tölvum. Höfundur ákvað í samráði 

við leiðbeinendur að vinna myndina á eigin tölvu og leitaði sér utan að komandi 

aðstoðar. 

Heimildarmyndin sýnir samvinnu hópanna í máli og myndum, hún á einnig að tengja 

saman alla hópana í heildar verkefninu. Myndin ásamt veggspjaldinu (sjá viðauka) 

sýnir mikilvæga þætti sem varða samvinnu í kennslu. Áhersla var lögð á að fanga 

vinnu hópanna, hvernig þeim gekk að vinna saman og tengja verkefni sitt við þema 

heildarhópsins, þverfaglegt námsefni og læsi í víðum skilningi. Sérstaklega var reynt 

að fylgjast með sköpunarþætti hópanna, þar sem sköpun er eitt af yfirhugtökum 

verkefnisins. Viðtöl og innlegg höfundar í myndinni lýsa viðfangsefni hvers hóps og 

heildarhópsins. Mikilvægt er að allir 26 þátttakendurnir sjást í myndinni, 

heimildarmyndin er verkefni heildar hópsins og eiga allir sinn þátt í henni. Hlutverk 
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höfundar var því að bæði einstaklingar og hópar fengju að njóta sín í myndinni og 

skipa þar sess. 

1.4. Reynsla og upplifun 

Skapandi hópverkefni er áhugaverð leið fyrir verðandi kennara að kynnast 

teymisvinnu. Þjálfun í teymisvinnu ætti að hjálpa verðandi- og starfandi kennurum að 

starfa í teymi. Teymisvinna hefur fjölmarga kosti í för með sér en líka ákveðna þætti 

sem ber að hafa í huga. Gerð er krafa á kennara að eiga í samskiptum við nemendur 

og foreldra, þjálfun í teymis vinnu getur hjálpa kennurum að bæta þessi samskipti og 

ná mögulega að nýta tíma sinn betur. Teymisvinna getur virkað erfið og tímafrek, 

endalausir fundir og meiri tími í skipulag, en kennarar geta skipt því á milli sína unnið 

saman og þannig sparað tíma.  

Skapandi hópverkefni býður þátttakendum upp á að nota sína styrkleika og sýna 

fræðilegt efni á skapandi hátt. Þátttakendur fengu að njóta sýn og nýta styrkleika en 

samt sem áður vinna verkefni sem er ef til vill ólíkt því sem þeir hafa áður gert. 

Kennari sem vil koma til móts við nemendur sína þarf að beita fjölbreyttum 

kennsluháttum, þátttakendur í skapandi hópverkefni sjá hvaða óhefðbundnu leiðir er 

hægt að fara með nemendum. Vinnan við verkefnin tók gríðarlega mikinn tíma en 

hafa þarf í huga að skapandi hópverkefni er nýjung og hefur ekki verið í boði áður. 

Þátttakendur er því allir að takast á við frumraun, bæði nemendur og kennarar. 

Verkefnið hafði því ýmsar hvassar brúnir sem þurfti að slípa til,og er hópurinn búin að 

ryðja jarðvegin fyrir þá sem á eftir fylgja.  

Höfundur vonast til þess að heimildarmyndin sýni þróun verkefna og sameiginlegan 

þráð í þeim öllum. Hóparnir vinna allir með sömu hugtök en leiðir geta samt sem áður 

farið í margar áttir. Vinna við kvikmynd gerð er gríðarlega mikil en vel þess virði að 

geta boðið áhugasömum upp á óhefðbundna leið til þess að kynna sér viðfangsefnið. 
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