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öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni.  
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Ágrip 

Smiðjan er heiti á þróunarverkefni við unglingadeild Langholtsskóla og snýr að vinnulagi þar 

sem samþættar eru nokkrar námsgreinar; íslenska, náttúrufræði og samfélagsgreinar auk 

viðfangsefna sem falla undir upplýsingatækni og stafræna miðlun. Þróunarverkefnið snýst 

um nýstárleg vinnubrögð af hálfu nemenda og kennara auk samspils upplýsingatækni og 

kennslufræðilegra hugmynda í námi, hugmynda á borð við verkefnamiðað nám, þemanám, 

þrautalausnanám, hönnunarmiðað nám og samvinnunám. Áhersla er lögð á samvinnu 

nemenda og kennara en að auki eru lykilhæfni, sem tilgreind er í aðalnámskrá, og sköpun, 

einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt námskránni, höfð í fyrirrúmi í allri vinnu 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Skólaþróunarverkefnið Smiðjan hefur víða vakið 

athygli fyrir framúrstefnulega nálgun í skólastarfi og er markmið þessa meistaraverkefnis að 

varpa ljósi á verkefnið, reynslu af verkefninu og þau fræði sem búa að baki. Meistara-

verkefnið skiptist í greinargerð, þar sem fjallað er um Smiðjuna í Langholtsskóla í fræðilegu 

ljósi og stutta handbók fyrir stjórnendur, kennara, kennaranema og annað áhugafólk um 

skólaþróun, til birtingar undir heitinu Sprellifix – Smiðjan í skapandi skólastarfi. Þá hefur í 

tengslum verkefnið og samvinnu við félaga höfundar í Smiðjunni orðið til efnisvefur sem á að 

vera miðlægur grunnur upplýsinga um þróunarverkefnið og birta meðal annars námsefnið 

sem verður til á þess vegum.  
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Abstract 

Smiðjan – a creative school development project 

An experimentation of teaching methods in elementary school 

Smiðjan is the name of a school development project in Langholtsskóli, an elementary school 

in Reykjavík. The project attempts to create an fertile learning environment for both 

students and teachers, to apply project-based learning, thematic teaching, problem-based 

learning, design-based learning approaches and cooperative measure and collaborative 

work. Smiðjan is based upon integrated curriculum, bringing together the subject areas of 

Icelandic, natural- and social sciences among with information technology and digital 

media.The project also focuses on team-teaching and key competencies for students that 

the national curriculum (2011) outlines. Smiðjan was founded in 2016 and has from the 

outset recieved a lot of attention and recognition from practising teachers in Reykjavik and 

beyond. This master‘s thesis has been written to shed some light on this new and current 

school development project. It is divided in to two main parts: a report that focuses on the 

academic background of Smiðjan and a handbook that aims to share the experience of the 

teachers involved in the project aimed for school leaders, teachers and teacher students. A 

website, containing further information about the project, as well as lesson plans and other 

learning material, that the members of Smiðjan have been developing and producing, has 

also been established as a collective effort with some of the key participants involved in the 

development project. 
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Inngangur  

Smiðjan er heiti á þróunarverkefni við unglingadeild Langholtsskóla og snýr að nýju vinnulagi 

þar sem samþættar eru nokkrar námsgreinar; íslenska, náttúrufræði og samfélagsgreinar auk 

viðfangsefna sem falla undir upplýsingatækni og stafræna miðlun. Markmið þessa 

meistarverkefnis er að skólastjórnendur, kennarar, kennaranemar og aðrir sem hafa áhuga á 

skólaþróun og fjölbreyttari kennsluháttum geti leitað í þá reynslu, þekkingu og efni sem 

hefur orðið til við uppbyggingu Smiðjunnar. 

Bókin Sprellifix – Smiðjan í skapandi skólastarfi er framkvæmdarhluti eða andlag þessarar 

greinargerðar þar sem kennslufræði verkefnisins og bakgrunnur mætast í útlistun á því sem 

kallað er sprellifix og má lýsa sem verkefnaþema eða tiltekinni gerð verkefna. Bókin á enn 

fremur að miðla upplifun og reynslu aðstandenda Smiðjunnar af þróunarverkefninu og skapa 

vettvang fyrir skólafólk til að prófa sig áfram með svipaðar hugmyndir í sinni eigin vinnu. Hún 

er ekki hugsuð sem leiðbeiningabæklingur með öllum svörum um hvernig eigi að smíða eða 

þróa skólaþróunarverkefni frá grunni heldur frekar sem ákveðin undirstaða upplýsinga og 

ætti að nýtast sem áttaviti í skólaþróunarstarfi. Á undanförnum misserum hefur vinna 

aðstandenda Smiðjunnar í Langholtsskóla vakið eftirtekt og er bókin liður í að hjálpa til við að 

miðla reynslu og hugmyndum um verkefnið á skilmerkilegan og faglegan hátt. 

Að lokum hefur orðið til í tengslum við þetta meistaraverkefni vefsíða eða efnisvefur,  

sem höfundur hefur unnið að ásamt öðrum aðstandendum Smiðjunnar. Björgvin Ívar Guð-

brandsson, kennari verkefnastjóri við Langholtsskóla og einn aðstandenda Smiðjunnar, á 

lénið https://www.smidjan.com/ auk ýmissa skýringarmynda sem birtast í greinargerðinni, 

handbókinni og á vefnum. Þá hefur hann annast uppsetningu og hannað útlit vefsins í 

samvinnu við höfund. Höfundur hefur svo tekið saman á síðum vefsins efnislegar upplýsingar 

um verkefnið og ýmiss konar fróðleik um tengt efni og kennslufræði. Því til viðbótar hefur 

hann fært inn námsefni og verkefnislýsingar sem orðið hafa til við skólaþróunarverkefnið. 

Vefnum er ætlað styðja við handbókarefnið og vaxa með þróunarverkefninu. Eins og áður 

sagði birtist þar námsefni, verkefnalýsingar nefndar sprellifix, sem Smiðjan hefur unnið að og 

lagt fyrir nemendur í Langholtsskóla, og verður nánar fjallað um þær hér á eftir. 

Þróunarverkefnið snýst um nýstárleg vinnubrögð af hálfu nemenda og kennara á 

unglingastigi og samspil þeirra á milli byggt á tilteknum kennslufræðilegum hugmyndum  

um nám. Vinna kennarar í teymiskennslufyrirkomulagi með áherslu á samvinnu þeirra við 

nemendur. Þá eru lykilhæfni aðalnámskrár (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 86) og 

sköpun, einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt námskrá, höfð í fyrirrúmi í allri vinnu 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24; Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

https://www.smidjan.com/
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Hugmyndasmiðir að baki Smiðjunni eru fjórir kennarar Langholtsskóla; Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, Hjalti Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir. Að 

Smiðjunni koma svo aðrir kennarar skólans sem bæst hafa við teymið, auk skólastjórnenda. 

Höfundur hefur starfað sem stundakennari í verkefninu frá byrjun skólaárs 2018 og tekið 

þátt í þróunarvinnu þar að baki. Lagt var upp með Smiðjuna sem þróunarverkefni haustið 

2017 og hlaut það styrki frá RANNÍS (Björgvin Ívar Guðbrandsson, Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 

Hjalti Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir, 2018a) og Reykjavíkurborg (Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, Hjalti Halldórsson, Jón Karl Jónsson og Sandra 

Andrésdóttir, 2017). Styrkur RANNÍS nær til vorsins 2019 en gert er ráð fyrir að þróun og 

vinna að verkefninu haldi áfram í Langholtsskóla næstu árin. 
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1 Smiðjan í Langholtsskóla 

Þróunarverkefnið Smiðjan í Langholtsskóla á sér nokkurn aðdraganda þar sem kennarar 

unglingadeildar höfðu yfir langan tíma haft áhuga á því að breyta kennsluháttum sínum. Í 

samræðum sín á milli ráku kennarar sig á að hæfniviðmið á sviði þeirra námsgreina sem þeir 

kenndu sköruðust um margt (Björgvin Ívar Guðbrandsson, Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, Hjalti 

Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir, 2018b). Þá höfðu aðstandendur Smiðjunnar jákvæða 

reynslu af þverfaglegum verkefnum þar sem námsgreinar höfðu verið samþættar yfir 

ákveðinn tíma og má þar nefna Jörð í hættu!? (2017) sem er nemendastýrt þemaverkefni þar 

sem náttúru- og samfélagsgreinar eru þættar saman. Í því verkefni var áhersla lögð á ýmis 

hugtök samfélags- og náttúrugreina, sem nú eru efst á baugi, hugtök á borð við sjálfbæra 

þróun, umhverfismennt og loftslagsmál (Margrét Hugadóttir, Ingibjörg Hauksdóttir og Dögg 

Lára Sigurgeirsdóttir, 2017). Reynslan af verkefni eins og Jörð í hættu!? varð kennurum 

Smiðjunnar sterk vísbending um að uppbrot á hinni hefðbundnu stundaskrá með samþætt-

ingu námsgreina og þematengdara námi yfir heilan vetur væri vegur til framtíðar og frekari 

skólaþróunar (Björgvin Ívar Guðbrandsson, verkefnastjóri upplýsingatækni í Langholtsskóla, 

viðtal, 13. nóvember 2018). 

Mestu breytingar sem Smiðjan hefur gert á skipulagi og kennsluháttum unglingadeildar 

voru í fyrsta lagi að færa hverjum og einum nemenda í 9. og 10. bekk spjaldtölvu eða beita 

þeirri nálgun í tæknimálum sem nefnd hefur verið 1:1, eitt tæki á mann eða einn á móti 

einum (e. 1:1 learning initiatives) (Balanskat, Bannister, Hertz, Sigillò, og Vuorikari, 2013; 

Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014; Sigurður Haukur 

Gíslason, 2017). Í öðru lagi var það að brjóta upp greinaskipta stundaskrá til að stilla saman 

krafta nemenda og kennara þvert á greinar (Björgvin Ívar Guðbrandsson, Dögg Lára Sigur-

geirsdóttir, Hjalti Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir, 2018b). Fyrirkomulag samþættingar 

á nokkrum greinasviðum gerði það að verkum að stundaskrá nemenda í 9. og 10. bekk í 

Langholtsskóla varð töluvert frábrugðin hinu hefðbundna sniði þar sem 40 mínútna kennslu-

stundir eru í öndvegi. Þess í stað hefur tímum sem heyra undir íslensku, samfélagsgreinar og 

náttúrufræði, auk upplýsingatækni og tíma í bundnu vali nemenda, verið slegið saman undir 

nýju fag- eða greinasviði sem nefnist Smiðjan. Við breytingu á stundaskrá (sjá Mynd 1) varð 

til meira svigrúm og aukinn tími fyrir kennara og nemendur til að fara dýpra í efnisatriði og 

auka fjölbreytni í þjálfun færni á umræddum greinasviðum (Björgvin Ívar Guðbrandsson, 

Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, Hjalti Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir, 2018b).  
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Mynd 1. Smiðjan sem viðfangsefni í breyttri stundaskrá 

 

Í unglingadeild skólans er nú farið yfir kennsluefnið á fyrrgreindum greinasviðum í lotum sem 

standa yfir 2-4 vikur í senn. Breytilegt er hvaða efnisþættir eru teknir fyrir í hverri lotu fyrir 

sig en að jafnaði er skipulagt og undirbúið sérstakt þema byggt á völdum námsgreinum. Hver 

lota eða hvert þema, kallað sprellifix, er í raun verkefnahefti sem nemendur vinna yfir þann 

tíma sem lota stendur yfir. Heftin eru ýmist samin af kennurunum eða þau sett saman úr 

tiltæku efni fyrir nemendur að styðjast við. Heitið sprellifix er komið frá einum kennara 

Smiðjunnar og sprettur af áhuga á að nota önnur heiti en þau sem nemendum kunna að 

þykja gildishlaðin á neikvæðan hátt, heiti eða hugtök eins og verkefni, lota eða þema 

(Nemendur vaxa, verða að eldflaugum!, 2018, bls. 16).  

Í hverju sprellifixi er undirbúinn og lagður fram vinnurammi utan um verkefnatengt nám 

nemenda. Verkefnin eru fjölbreytt og sérstaklega er tekið fram hvernig nemendur eiga að 

leysa ákveðin verkefni, til dæmis eftir vísindalegri aðferð, með því að taka viðtal, vinna að 

skýrslugerð, hönnun eða öðrum leiðum til að gera efninu skil (Björgvin Ívar Guðbrandsson, 

Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, Hjalti Halldórsson og Sandra Ýr Andrésdóttir, 2018b). Hvert 

sprellifix hefst á að nemendur leysa ákveðin skylduverkefni til að fá innsýn í viðfangsefnið, 

greina efnisþætti þess og öðlast á því ákveðinn grundvallarskilning. Skylduverkefnin geta 

verið frá tveimur upp í sex en að þeim loknum kemur að valverkefnum þar sem nemendur 

velja verkefni eftir sínu áhugasviði, eða geta hannað verkefni eftir sínu höfði. Töluverð 

áhersla er á notkun upplýsingatækni og fjölbreytta miðlun í nemendavinnunni og má segja 

að þáttur tækninnar í starfi Smiðjunnar sé býsna stór. 
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Forsaga Smiðjunnar er löng en Björgvin Ívar, einn aðstandandi verkefnisins, hafði lengi verið 

að prófa sig áfram til að auka fjölbreytni í leiðum fyrir nemendur til að skila verkefnum. Á 

þeim tíma sem upplýsinga- og tæknimennt tók að ryðja sér almennilega til rúms í íslensku 

skólakerfi hafði hann þreifað sig áfram og sett á laggirnar svokallaða Gagnasmiðju í Lang-

holtsskóla til að auka fjölbreytni í verkefnavinnu á ýmsum sviðum upplýsingatækni, ekki síst 

með verkefnum sem reyndu á ýmiss konar margmiðlun. 

Með margmiðlun er vísað til þess þegar gögnum er miðlað með texta, hljóði, kyrrmynd-

um og hreyfimyndum og mörgum þáttum miðlunar beitt í senn (Menntamálaráðuneytið, 

1996). Nemendur fá tækifæri til að nýta tæknina í að gera það sem þeir læra aðgengilegt á 

fjölbreyttan máta og skapa þannig merkingu með vinnu sinni sem höfðar til ólíkra skynfæra 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Tækifærin í margmiðlun á okkar tímum bjóða upp á fjöl-

breytta möguleika í námi og tengjast hugmyndinni um læsi, eins og hún birtist í aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 18). Einnig gerir Stefán Jökulsson (2012) góða grein fyrir 

þessu læsishugtaki og tengslum þess við margmiðlun, í riti sínu um læsi í röð rita á vegum 

mennta- og menningarmálaráðuneytis og Námsgagnastofnunar um grunnþættina. Í grunninn 

einskorðast læsishugtakið ekki við hinn hefðbundna skilning þess, að geta komið hugsunum 

sínum í letur eða skilið ritað mál, heldur snýst læsi einnig um að skilja ýmis táknkerfi, eins og 

að fást við myndir og hljóð eða að leggja mat á margmiðlunarefni (Stefán Jökulsson, 2012). 

Með Gagnasmiðjunni í Langholtsskóla skapaðist grunnur að starfi verkefnastjóra upp-

lýsingatækni þar sem hann hélt utan um hóp nemenda og fékk til sín kennara sem fengu 

tækifæri til að nýta upplýsingatækni í auknum mæli með nemendum sínum (Björgvin Ívar 

Guðbandsson, verkefnastjóri upplýsingatækni í Langholtsskóla, viðtal, 13. nóvember 2018). Í 

Gagnasmiðju bjuggu nemendur til hikmyndir (e. stop-motion), léku stuttmyndir sem teknar 

voru upp, bjuggu til hreyfimyndir byggðar á teikningu, tónlistarefni og margvíslegt fleira 

margmiðlunarefni. Þá var fjárfest í ýmsum tækjabúnaði sem nýttist til margmiðlunar, eins og 

upptökubúnaði, borðtölvum og hugbúnaði til eftirvinnslu (Björgvin Ívar Guðbrandsson, 

verkefnastjóri upplýsingatækni í Langholtsskóla, viðtal, 13. nóvember 2018). Gagnasmiðjan 

var forveri Smiðjunnar og hefur hún nú verið lögð af í þeirri mynd sem hér var lýst. Björgvin 

Ívar sinnir nú kennslu í Smiðjunni en annast líka ráðgjöf til kennara þegar þeir eru að fikra sig 

áfram í við hagnýtingu upplýsingatækni og ýmis mál því tengd. 
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2 Forsaga Smiðjunnar 

Unglingadeild Langholtsskóla er einn af mörgum skólum sem ráðist hefur í skólaþróun sem 

felur í sér að innleiða nýja tækni og fjölbreyttari kennsluhætti með hjálp upplýsingatækni. 

Viðmið og fyrirmyndir að þróunarverkefninu Smiðjunni í Langholtsskóla má finna víða. 

Fyrst ber að nefna þróunarverkefnið Smiðjur í Norðlingaskóla frá árinu 2008–2011. 

Smiðjurnar í Norðlingaskóla fólu í sér að samþættar voru list- og verkgreinar við samfélags- 

og náttúrugreinar til að reyna að ná markmiðum aðalnámskrár en Norðlingaskóli hefur frá 

stofnun lagt áherslu á samvinnu og sveigjanleika með einstaklingsmiðað nám í huga (Ingvar 

Sigurgeirsson, Ágúst Ólason, Björn Gunnlaugsson, Hildur Jóhannesdóttir og Sif Vígþórsdóttir, 

2010). Kennsla í Norðlingaskóla fer fram í teymum og byggt er á samkennslu aldurshópa. 

Smiðjurnar voru tilraun til að styrkja áherslu skólans á einstaklingsmiðað nám þar sem 

áhugasvið nemenda væri í hávegum haft auk skapandi vinnuferlis (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 

2010). Þessu til viðbótar vann Norðlingaskóli frá árinu 2012–2013 í samstarfi við Upplýsinga-

tæknimiðstöð Reykjavíkur, Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Epli.is að verkefni sem laut 

að innleiðingu spjaldtölva í 9. og 10. bekk skólans og byggði á 1:1-námi (Sólveig Jakobsdóttir, 

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Óska Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir, 

2012). Í skýrslu um verkefnið er tekið fram að spjaldtölvuvæðing skólans ýti undir fjölbreytni 

í verkefnavinnu og eiginleika einstaklingsmiðaðs náms. Það lýsi sér í aukinni ánægju, meiri 

áhuga, virkni og auknu sjálfstæði nemenda en líka betri nýtingu á bekkjartímum (Sólveig 

Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Óska Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður 

Líney Pálsdóttir, 2012). Í lokaskýrslu Sólveigar Jakobsdóttur og Skúlínu Hlífar Kjartansdóttur 

(2015) um verkefnið kom einnig fram að kennarar og foreldrar væru ánægðir með verkefnið. 

Í heildina var hægt að draga þá ályktun af rannsókninni að framkvæmd verkefnisins hefði 

tekist vel og meginmarkmið þess náðst, sum að fullu en önnur að hluta.  

Þá má nefna Laugalækjarskóla og áhugaverðar tilraunir um kennsluhætti þar tengda 

upplýsingatækni. Þar hefur bókasafn skólans leikið lykilhlutverk sem upplýsingaver. Þar hafa 

samþætt verkefni verið leidd af kennara í upplýsingatækni auk safnkennara í samstarfi við 

aðra kennara skólans (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 54). Með tilkomu spjaldtölva má hins vegar segja að hugmyndin um 

einn stað þar sem upplýsingatæknivinna fer fram, hafi breyst mikið. Spjaldtölvurnar hafa gert 

það að verkum að sköpun og upplýsingatækni er ekki bundin við einn tiltekinn stað. Hugtakið 

sköpunarsmiðja (snjallsmiðja, snillismiðja, nýsköpunarsmiðja, hönnunarsmiðja, gerver eða 

tilraunaverkstæði) (e. makerspace) hefur svo skotið upp kollinum á allra síðustu árum 

(MakEY, 2019). Þar er gert ráð fyrir skapandi leik og vinnu með bæði hefðbundna og 
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stafræna tækni og þá ekki endilega í sérstökum kennslustundum heldur tengt ýmiss konar 

námi (Anna María Þorkelsdóttir, án ártals)1. 

Dæmi sem hér voru nefnd eru úr Reykjavík en fleiri sveitarfélög á landinu hafa fært sig í 

átt að aukinni upplýsingatækni í kennslu. Sem dæmi má nefna Kópavog, Skagafjörð, Garða-

bæ og Hafnafjörð. Garðabær hefur allt frá aldamótum staðið að skipulögðum tækjakaupum 

og innleiðingu á upplýsingatæknibúnaði, í fyrstu fyrir barnaskólana Hofsstaðaskóla og 

Flataskóla auk safnskólans Garðaskóla þar sem er einungis unglingadeild. Innleiðingin hefur 

fylgt stöðug uppfærsla á tækjabúnaði, einkum fartölvum og síðar spjaldtölvum en henni 

fylgdi frá upphafi stöðugildi fyrir kennsluráðgjafa í upplýsingatæknimálum, sem þótti 

byltingarkennt á sínum tíma (Allyson McDonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 

2005). Í hópinn hafa svo bæst skólarnir Sjálandsskóli, sem tekinn var í notkun árið 2010 og 

Álftanesskóli eftir sameiningu sveitarfélagsins Álftaness við Garðabæ árið 2012. Frá árinu 

2013 hefur Hafnafjörður staðið fyrir sérstöku átaki um upplýsingatækni í sínu skólastarfi, 

uppsetningu á þráðlausum netbúnaði í skólum, námskeiðum fyrir kennara, starfsstöðu 

verkefnastjóra auk kennsluráðgjafa í upplýsingatækni (Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar, 2014). 

Hefur Hafnarfjörður einnig unnið að áhugaverðu þróunarverkefni um spjaldtölvu-notkun í 

sérkennslu og leik- og grunnskólum með góðum árangri (Björk Alfreðsson og Helgi Gíslason, 

2013).  

Í meistararitgerð Sigurðar Hauks Gíslasonar (2017) var innleiðingu á spjaldtölvum í grunn-

skóla Kópavogs gerð góð skil og leitast við að lýsa því hvernig að henni var staðið. Greinar-

gerð hans fylgdu handbókarupplýsingar á vef um innleiðingu á spjaldtölvum í skóla fyrir 

sveitarfélög og skólafólk byggð á reynslu hans og annarra af innleiðingarstarfinu í Kópavogi. 

Frumkvæði að innleiðingu spjaldtölva í Kópavogsbæ var „frá toppi niður“, sem merkir að 

menntayfirvöld í Kópavogsbæ voru aðaldrifkraftur innleiðingarinnar í því sveitarfélagi. Sam-

kvæmt Sigurði Hauki (2017) er innleiðing sem er drifin áfram af menntayfirvöldum, ein af 

þremur algengustu innleiðingum á spjaldtölvum og breytingum sem þeim fylgja í kennslu-

háttum. Verkefnið í Kópavogsbæ er ólíkt verkefni unglingadeildar Langholtsskóla að því leyti 

að í Langholtsskóla voru það kennarar í skólanum sem áttu frumkvæðið að innleiðingunni og 

hafa drifið hana áfram. Niðurstöður í athugunum Sigurðar sýndu að spjaldtölvur breyta 

kennsluháttum að því leytinu að þær auka val nemenda í verkefnaskilum, nemendum þykir 

námið áhugaverðara og meira svigrúm myndast til samvinnu þeirra á milli sem aftur þykir 

hafa jákvæð áhrif á námsárangur (Sigurður Haukur Gíslason, 2017). 

                                                           
1 Fyrir áhugasama um sköpunarsmiðjur (e. makerspaces) er bent á vef á slóðinni http://gert.menntamidja.is og 
einnig á MakEY-verkefnið sem snýr að því að efla skilning á sköpunarsmiðjum og möguleikum sem tengjast 
stafrænu læsi og sköpun barna á aldrinum 3–8 ára, sjá http://makeyproject.eu/. 

http://gert.menntamidja.is/
http://makeyproject.eu/


 

16 

Reynslan af innleiðingu spjaldtölva í Kópavogsbæ hefur fært okkur dýrmætan lærdóm. 

Sérstakur vefur hefur verið opnaður um breytta kennsluhætti í Kópavogsbæ (Spjaldtölvu-

verkefni Kópavogsbæjar, 2015) auk handbókar Sigurðar Hauks (2017) sem áður var nefnd. 

Þetta eru veflægir upplýsingagrunnar með hagnýtum leiðbeiningum um spjaldtölvur í 

skólastarfi og má þar sem dæmi nefna upplýsingar um öpp (smáforrit) sem nýtast í kennslu 

og nytsamlegan fróðleik fyrir þá sem vilja auka upplýsingatækni í skólastarfi. Til viðbótar er 

áhugavert að líta á meistararitgerðir sem hafa verið skrifaðar frá ýmsum sjónarhornum um 

innleiðingu spjaldtölva og spjaldtölvunotkun í skólastarfi Kópavogs. María Jónsdóttir (2016) 

gerði því skil í ritgerð sinni hvernig leiðtogateymi, sem að mestu stóðu saman af kennurum, 

komu að stefnumótun og stuðningi við kennara innan skólanna. Niðurstöður rannsóknar-

innar, sem var eigindleg, sýndu að stefnumótun í samstarfi við stjórnendur var vel heppnuð 

en að styðja hefði mátt betur við kennarahópinn í innleiðingunni þar sem spjaldtölvur leiða 

af sér breytingu í kennsluháttum og krefjast þar með meiri stuðnings og kennslu fyrir 

kennara. Þá má einnig nefna í þessu samhengi rannsókn Sigrúnar Ólafar Ingvarsdóttur (2018) 

um þá þætti sem verða að vera til staðar þegar innleiða á spjaldtölvur í skólastarf. Rannsókn 

hennar, sem var eigindleg, leiðir í ljós að til þess að spjaldtölvuinnleiðing eigi að ganga upp 

verði að leggja nægilegt fjármagn í verkefnið, veita skólastjórnendum stuðning og loks 

tryggja þjálfun og fræðslu til kennara í spjaldtölvukennslu.  

Aðbúnaður í upplýsinga- og tæknimennt hefur svo verið skoðuð utan höfuðborgar-

svæðisins. Í bakkalárverkefni Sæunnar Helgu Björnsdóttur (2018) fjallaði hún um upplýsinga- 

og tæknimennt í tveimur skólum á Norðurlandi; Borgarhólsskóla á Húsavík og Árskóla á 

Sauðárkróki. Leitaðist Sæunn Helga (2018) við að kanna hvernig staðið væri að aðbúnaði, 

stuðningi og kennslu í upplýsinga- og tæknimennt í þessum tveimur skólum. Rannsóknin var 

eigindleg og byggði á hálfopnum viðtölum við skólastjóra og kennara í upplýsinga- og tækni-

mennt skólans á Húsavík annars vegar og kennsluráðgjafa í upplýsingatækni á Sauðárkróki 

hins vegar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að töluverður munur var á aðbúnaði og 

hvernig upplýsinga- og tæknimennt er kennd í skólunum. Í Borgarhólsskóla er greinin ein-

ungis kennd í 9. og 10. bekk en Árskóli kennir greinina á öllum aldursstigum. Báðir skólarnir 

leggja áherslu á að tækni sé þáttur í öllu námi en ekki miðpunktur þess heldur sem stuðn-

ingur við nám. Árskóli var enn fremur betur búinn af tækjum og hefur sett sér skýra stefnu í 

upplýsingatækjamálum sem eru í höndum kennsluráðgjafa. Allir kennarar skólans, ásamt 

nemendum í 5. –10. bekk, hafa spjaldtölvu til afnota. Í Árskóla er lögð áhersla á teymis-

kennslu og boðið er upp á þemanám með reglulegu millibili. Upplýsingatækni er samþætt 

öðrum námsgreinum, eins og til dæmis í náttúru- og samfélagsgreinum á eldri stigum rétt 

eins og gert er í Smiðjunni í Langholtsskóla. Í Borgarhólsskóla er einnig teymiskennsla þar 

sem kennt er eftir árgöngum. Keyptar hafa verið spjaldtölvur, sem eru fáar og einungis til 
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afnota í skólanum. Eru spjaldtölvurnar fyrir kennara og nemendur en engin sérstök stefna 

hefur verið mótuð í upplýsingatæknimálum skólans. 

Þegar verkefni Sæunnar var ritað var ekki búið að ákveða hvort upplýsinga- og 

tæknimennt yrði hluti af námsgreinum nemenda eða kennd sem sérstök námsgrein. Erfitt er 

að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar vegna rannsóknarsniðs hennar, en kennslu-

ráðgjafi í fullu starfi virðist hafa mikið um það að segja hversu mikið upplýsingatækni er 

notuð í skólastarfinu. Þetta virðist raunin í Árskóla og fleiri skólum sem teknir hafa verið til 

athugunar á liðnum árum (Allyson McDonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 

2005; Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Í Árskóla veitir 

kennsluráðgjafi kennurum stuðning um innleiðingu og notkun á búnaði og má segja að hann 

sé vegvísir þegar kemur að stefnu skólans í upplýsingatækni. Hann er einnig stuðningur við 

starfsfólk sem vill þróa sig í kennsluháttum og nýta meira upplýsingatækni í starfi sínu. 

Teymiskennsla í Árskóla ýtir einnig undir að kennarar innleiði upplýsingatækni, sem birtist 

meðal annars í því hvernig námsgögnum er safnað og skipulagi kennslu haldið til haga í 

einstaka fögum eða á tilteknum greinasviðum. Samhangandi kennslurými þar sem opið er á 

milli kennslustofa í Árskóla vinnur líka með kennurum sem vilja nýta upplýsinga- og 

tæknimennt í sínum kennsluháttum (Sæunn Helga Björnsdóttir, 2018). 

Með niðurstöður ofangreindra rannsókna til hliðsjónar mætti segja að Smiðjuverkefnið 

búi vel að hafa við skólann verkefnastjóra upplýsingatæknimála sem jafnframt er kennari í 

unglingadeild og einn af lykilþátttakendum í verkefninu. Upplýsingatæknimál unglingadeildar 

og raunar einnig annarra aldurstiga í Langholtsskóla hafa lengi verið í skýrum og góðum 

farvegi um langt árabil og tækninotkun í Smiðjunni hvílir á grunni þeirra stefnu sem þar hefur 

verið uppi. Hún einkennist af greiðum stuðningi við margvíslega miðlun og kennsluhætti þar 

sem nemendur geta farið margar leiðir við verkefnaskil. 
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3 Bakgrunnur 

Markmið aðstandenda Smiðjunnar var að tengja nám nemenda enn frekar við þá lykilhæfni 

sem útlistuð er í aðalnámskrá; tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstæði 

og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga ásamt ábyrgð og mati á eigin námi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Með lykilhæfni Aðalnámskrár grunnskóla til hliðsjónar og þá áherslu á 

tækninotkun, sem þar má greina, útfærðu kennarar Smiðjunnar hugmyndina að verkefninu 

með eftirraldar hugmyndir um nám í huga og verður fjallað nánar um þær í þessari greinar-

gerð: Hugmyndir um hæfni á 21. öld, TPACK-líkanið og viðmið um alþjóðasamtakanna Inter-

national Society for Technology in Education eða ISTE. Öll þróunarvinna Smiðjunnar miðar 

líka að því að gera skólastarf meira skapandi og því verður sérstaklega greint frá grunnþætt-

inum sköpun í því ljósi. Einnig þarf að hafa í huga að skipulag Smiðjunnar hvílir að verulegu 

leyti á 1:1-spjaldtölvukennslu og verður vikið að henni og því hvernig spjaldtölvan nýtist sem 

verkfæri til skapandi vinnu. Þá verður ákveðnum kennsluaðferðum gerð skil: verkefnamiðuðu 

námi (e. project-based learning), þemanámi (e. thematic teaching), leitaraðferðum (inquiry-

based learning), þrautalausnarnámi (e. problem-based learning), hönnunarmiðuðu námi (e. 

design-based learning) og samvinnunámi (e. cooperative learning) (Björgvin Ívar Guðbrands-

son, verkefnastjóri upplýsingatækni í Langholtsskóla, viðtal, 13. nóvember 2018). Að lokum 

verður greint frá samþættingu námsgreina og samvinnu kennara í fræðilegu ljósi. 

1:1 spjaldtölvukennsla 

1:1-fartæknikennsla miðar að einu færanlegu tæki (fartölva, fartölva með snertiskjá, spjald-

tölva, snjallsími) á hvern nemanda í skólum (Balanskat o.fl., 2013, bls. 6). Slík nálgun hefur 

sótt í sig veðrið í skólakerfum víðs vegar um heim á síðastliðnum áratug. Í skýrslu frá árinu 

2013 sem Evrópska skólanetið (e. European Schoolnet) framkvæmdi fyrir Stofnun um 

rannsóknir á framtíðartækni (e. Institute for Prospective Technological Studies) segir frá 

niðurstöðum viðamikillar rannsóknar á yngri og eldri skólastigum. Tók höfundur rannsóknar-

innar saman niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar höfðu verið á innleiðingu snjalltækja 

í kennslu. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars, að varpa ljósi á áhrif 1:1-fartækni-

kennslu með tilliti til kennslufræðilegra hugmynda, þar sem aukið vægi upplýsingatækni 

innan skólastofunnar gæfi kost á nýjum leiðum og nálgun í námi (Balanskat, ofl., 2013, bls. 

18). Fram kemur að í 19 löndum víðsvegar um Evrópu höfðu farið af stað um 35 1:1-verkefni 

í 47.000 skólum og með 17.500.000 nemendum frá byrjun 21. aldar (Balanskat o.fl., 2013, 

bls. 7). Eignarhald tækjanna var mismunandi eftir verkefnum en sums staðar eignuðust nem-

endur tækin að fullu en annars staðar voru þau eign skólans en í vörslu nemenda út skólaárið 

(Balanskat o.fl., 2013, bls. 7). Viðhorf ríkjanna til innleiðingar á 1:1-kennsluháttum voru mis-



 

19 

munandi en þriðjungur þeirra leit svo á að tækin hefðu það hlutverk að auka færni nemenda 

í breyttu landslagi upplýsingatækni í daglegu lífi og að ýta undir áhuga á náminu. Í fáum 

ríkjum var litið svo á að innleiðingin ætti að auka námsárangur (Balanskat o.fl., 2013, bls. 19). 

Í stuttu máli voru helstu niðurstöður Balanskat og félaga (2013, bls. 45–52) þessar: 
 

• Flestir skólar afhentu nemendum sínum far- eða spjaldtölvur  

sem námstæki og tóku nemendur þær með sér heim. 

• Áhugahvöt nemenda varð meiri við tilkomu námstækjanna  

og námið einstaklingsmiðaðra. 

• 1:1-kennsluhættir nýtast á öllum skólastigum  

og koma getuminni nemendum að gagni. 

• Nemendur vinna meira sjálfstætt að námi sínu og hlutverk kennara  

færist í þá átt að vera leiðbeinandi eða aðstoðarmaður í námi nemenda.  

• Með tækjunum varð nám nemenda sveigjanlegra  

og ekki bundið við kennslustofu. 

• Fyrir gæði námsins skipti miklu máli að nemendur  

fengju kennslu á tækin á yngri skólastigum. 

• Foreldrar voru meira í tengslum við nám nemenda  

þegar þeir tóku tækin með heim. 

 

Vert er að nefna nokkra annmarka á rannsókn Balanskat og félaga (2013): 
 

• Ekki var skoðað hvernig þjálfun kennara á tækjum og búnaði var háttað. 

• Fáar rannsóknir köfuðu djúpt í hvernig námi nemenda með eigið tæki  

var háttað yfir langan tíma. 

• Ekki var kannaður áætlaður kostnaður skóla við tækjakaup.  

• Rannsóknir með ólíku rannsóknarsniði voru teknar saman  

í samantektarrannsókninni. 

 

Rannsóknir á kennsluhátttum 1:1 hinu megin við Atlantshafið hafa skilað svipuðum niður-

stöðum og að ofan. Ekkert þykir þó benda til þess að kennsluhættirnir bæti námsárangur 

(Sell, Cornelius-White, Chang, McClean og Roworth, 2012; Weston og Baine, 2010).  

Nám á 21. öldinni   

Markmið Smiðjunnar er að skólastarf Langholtsskóla færist nær þeim kröfum sem gerðar eru 

í nútímasamfélagi þar sem ný tækni og stöðug þróun hennar hefur haft jákvæð áhrif á skóla-

starf. Það er auðvelt að segja, en erfiðara framkvæma því ekki er alltaf skýrt hvað sé átt með 

námi á 21. öld. Til þess að gera vinnu sína markvissari hafa aðstandendur Smiðjunnar leitað 
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stuðnings í framúrstefnilegra hugmynda um nám og skólastarf á 21. öldinni. Einnig hefur 

sjónum verið beint að TPACK-líkaninu en það snýr að starfi kennara í kennslu þar sem upp-

lýsingatækni er beitt. Að lokum hafa kennarar Smiðjunnar leitað í námsviðmið ISTE, sem eru 

alþjóðleg samtök áhugafólks um upplýsingatækni í skólastarfi. 

Hugmyndir um hæfni á 21. öld 

Samtök, fræðimenn og hópar áhugafólks um skólaþróun hafa ritað skýrslur og reynt að að 

rannsaka hvað felst í hugtakinu hæfni á 21. öld. Vilji þeirra er að fá skýrari og samræmdari 

mynd af því hvaða áherslur ætti helst að hafa að leiðarljósi innan skólastarfs nú og til 

framtíðar. Í þeirri rannsóknar- og stefnumótunarvinnu hafa ákveðin vandamál komið í ljós. Í 

fyrsta lagi er erfitt og flókið aðferðafræðilega séð að spá fyrir um hvaða þættir skuli teljast 

mikilvægir í framtíðinni fyrir nemendur (Care, 2018). Í öðru lagi ber að nefna ákveðinn 

skilgreiningarvanda tengdan þeim þáttum sem flestir sammælast um að teljist til 21. aldar-

hæfni; gagnrýnin hugsun (e. critical thinking), lausnaleit (e. problem solving), samskipti og 

samvinna (e. communication and collaboration), nýsköpun (e. innovation) og upplýsingalæsi 

(e. information literacy) (Care, 2018, bls. 7). Vandinn liggur aðallega í mismunandi skilgrein-

ingum sem eru á reiki á þessum tilteknu þáttum. Þegar fólk ætlar sér svo að rannsaka 21. 

aldar-hæfni eða ræða þá þætti sem þar eru lagðir til grundvallar hugtakinu er hætta á mis-

skilningi og misvísandi sjónarmiðum. Christopher Dede (2010), prófessor í menntavísindum 

við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum, bendir á þennan skilgreiningarvanda og nefnir sem 

dæmi að samvinna hafi ávallt verið metin hátt í tímanna rás en að með breyttri samfélags-

gerð breytist skilningur manna á hugtakinu. Samvinna á tímum iðnbyltingarinnar fyrstu, þar 

sem störf voru mikið unnin á færibandi, var, svo dæmi sé tekið, öðruvísi en samvinna nú á 

tímum þar sem fólk situr fyrir framan tölvuskjá og á í samskiptum í stafrænu umhverfi (Dede, 

2010, bls. 2). 

Árið 2009 gerði Efnahags- og framþróunarstofnunin (OECD) viðamikla rannsókn á hæfni 

og færni sem kenna mætti við á 21. öldina (Ananiadou og Claro, 2009). Rannsóknarefnið var 

ýmis álitamál tengd kennslu og námsmati OECD-landa tengdum hugmyndum þeirra á 21. 

aldar-hæfni og færni. Höfundar rannsóknarskýrslunnar gera skýran greinarmun á hæfni (e. 

competence) og færni (e. skills). Hæfni samkvæmt skilningi þeirra er meira en einungis þekk-

ing eða færni á einhverju sviði. Frekar er það sá hæfileiki að geta tekist á við flókin verkefni, 

og nýtt þá færni, þá þekkingu og þau viðhorf sem lærð eru til þess að setja verkefnin í við-

eigandi samhengi og leysa þau svo (Ananiadou og Claro, 2009, bls. 8). Færni af ýmsu tagi snýr 

að ákveðnum þáttum sem þarf að til þess að leysa sértæk verkefni (Ananiadou og Claro, 

2009, bls. 8). Hæfni og færni á 21. öld eru samkvæmt víðri skilgreiningu skýrsluhöfunda það 

„sem ungt fólk verður að búa yfir til þess að geta verið skilvirkir þátttakendur og starfsmenn í 
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upplýsingasamfélagi 21. aldarinnar“ (Ananiadou og Claro, 2009, bls. 8, þýðing höfundar). 

Höfundar skýrslunnar sendu út spurningalista til allra OECD-ríkjanna og spurðu stjórnvöld í 

hverju landi fyrir sig hvernig þau skilgreindu 21. aldar-hæfni og færni, hvernig 21. aldar-hæfni 

og færni birtist í námskrá og öðrum reglugerðum, hvernig meta ætti 21. aldar-hæfni og færni 

og hvort kennarar fengju um hana fræðslu. Stjórnvöld í 17 löndum svöruðu spurninga-

listanum. Flest löndin settu í námskrár og skólareglugerðir sínar útfærslur á þáttum sem 

taldir eru til  21. aldar hæfni og færni en engar samræmdar leiðir eru farnar til þess að meta 

þættina. Að auki var fræðsla til kennara þessara landa um hæfni og færni af skornum 

skammti, þó að innan flestra landanna hafi verið unnið að aukinni fræðslu kennara á sviði 

upplýsingatækni. Ályktun höfunda var að að finna þyrfti skilgreiningu á hæfni og færni á 21. 

öld sem að allir gætu sammælst um svo hægt væri að gera áreiðanlegri úttekt á því hver 

staða þessara mála væri í löndum OECD (Ananiadou og Claro, 2009, bls. 12–17).  

Verkefnið P21 eða Partnership for 21st century learning er tilraun til að safna saman 

skilgreiningum áhugafólks um skólaþróun á þáttum 21. aldar-hæfni og mála upp 

heildarmynd af þeim þáttum náms sem hæfni og færni á 21. öld snýst um. P21 byggir 

hugmynd sína um nám á 21. öld á áliti kennara, sérfræðinga og aðila úr atvinnulífinu. Voru 

þessir tilteknu aðilar beðnir um að skilgreina og skýra þá þætti sem þeir telja að nemendur 

þurfi að tileinka sér á sviðum atvinnulífs og samfélagslegrar þátttöku (e. citizenship). 

Markmiðið er meðal annars að efla og þróa þær stoðir (e. support system) sem snerta hæfni 

og færni á 21. öld í kennslu-stofunni og að námi loknu (e. learning outcomes) (Partnership 

for 21st century learning, 2018). Taka verður fram að í verkefninu er einungis um að ræða 

álitsgjöf hópa sem koma að skólaþróun en ekki skýrar niðurstöður vísindalegra athugana. 

Samvinnuverkefnið skiptir hæfni og færni á 21. öld í fjóra þætti og er hverjum þætti skipt 

niður í þemu: 
  

• Lykilgreinar (e. key subjects) – móðurmál, stærðfræði og vísindi.  

• Færni í námi og sköpun (e. learning and innovation skills) – skapandi hugsun (e. think 

creatively), gagnrýnin hugsun og lausnaleit (e. critical thinking and problem solving).  

• Félagsfærni (e. communication and collaboration skills) – skýr boðskipti (e. clear 

communication) og vinna í samstarfi við aðra (e. collaboration with others) ásamt 

færni í miðla- og upplýsingalæsi (e. information, media and technological skills). 

• Færni í lífinu og á starfsvettvangi (e. life and career skills) – sveigjanleiki (e. flexibility), 

frumkvæði (e. initiative) og sjálfsstjórn (e. self-direction). 

 

Ýmsar gagnrýnisraddir hafa heyrst meðal fag- og áhugafólks um skólaþróun og 21. aldar-

hæfni. Ber þá helst að nefna Common Core-samtökin sem beita sér fyrir markvissri kennslu 

og breytingu á námskrám í kjarnagreinum (e. core-subjects) eins og stærðfræði, raun- og 
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hugvísindum, auk tungumála (About Great Minds, 2018). Segjast samtökin hafa sammælst 

um að mikilvægt sé að kenna þá þætti sem talsmenn 21. aldar-hæfni tala fyrir, eins og 

gagnrýna hugsun, félagsfærni og sköpun. Aftur á móti séu hugmyndir um kennslu þessara 

þátta ekki nýjar af nálinni. Sé undirstaða í kjarnagreinum góð fylgi ofangreindir þættir 21. 

aldar-hæfni og færni með. Auk þess hefur komið fram gagnrýni um hve mikið sé einblínt á 

21. aldar hæfni og færni einvörðungu með hliðsjón af þörfum atvinnulífsins. Skólinn eigi ekki 

einungis að einblína á atvinnulífið heldur ætti hann að hafa það að markmiði að undirbúa 

nemendur fyrir lífið allt (Ananiadou og Claro, 2009, bls. 6). Gagnrýni Common Core-

samtakanna setur hugtakið 21. aldar-hæfni í áhugavert samhengi, þó ekki liggi ekki fyrir nein 

haldbær vísindaleg gögn þeim til stuðnings. Einungis sé um að ræða ákveðna gagnrýni og 

aðra sýn á hugtakið.  

TPACK-líkanið 

TPACK (Technological Pedagogic Content Knowledge) er skammstöfun notuð til að auðkenna 

líkan sem lýsir því valdi sem kennarar þurfa að ná yfir tækni, kennslufræði og þekkingu á 

inntaki námsgreina(Technological Pedagogical Content Knowledge, e.d.). Líkaninu er skipt í 

þrjá þætti sem fléttast saman eða skarast og verða fyrir áhrifum hver af öðrum; þekkingu á 

námsefni (e. content), þekkingu á kennslufræðum (e. pedagogy) og þekkingu á tækni (e. 

technology). Úr verður myndræn lýsing á hvernig vitneskju á ofangreindum þáttum kennara 

koma saman í skólastarfi og nýtist líkanið sem grundvöllur til rannsókna á kennslu og 

hlutverki kennara. Kennarar eru sterkir á mismunandi sviðum en markmið í skólastarfs er að 

flétta saman alla þrjá hluta TPACK-líkansins í vinnu kennara (Technological Pedagogical 

Content Knowledge, e.d.). Svo kennari komi efni sínu til skila þarf hann að hafa ákveðna 

þekkingu á því hvað (e. content knowledge) skipti máli í námsefninu. Þá er verið að meina 

helstu staðreyndum, hugtökum og kenningum en ekki síður hvernig nemendur geti lært á 

sem fjölbreyttastan máta til að dýpka skilning sinn á námsefninu en til þess þarf kennari að 

búa yfir þekkingu á kennslufræði. Að lokum þurfa kennarar að hafa þekkingu á tækni sem 

styður við nám, bæði almennt séð og innan þess greinasviðs sem um ræðir, en sjaldnast 

þannig að tæknin verði í forgrunni. Tækni getur hjálpað til við að dýpka þekkingu nemenda á 

fjölbreyttan máta og býður upp á ný sjónarhorn tengd kennslufræðunum og viðfangsefninu 

hverju sinni. Því getur hæfni og vitneskja kennara á tæknisviðinu bryddað upp á kennslu-

aðferðir og þar með nám nemenda. Þá má segja að TPACK-líkanið vekji upp áhugaverðar 

hugmyndir um teymiskennslu og samþættingu námsgreina þar sem nýta mætti mismunandi 

styrkleika kennara í því flókna og margslungna starfi sem kennsla felur í sér. Líkanið varpar 

því góðu ljósi á vinnu þeirra kennara sem koma að Smiðjunni og getur nýst til að skilgreina 

hlutverk hvers og eins í teymiskennslu.  
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Viðmið alþjóðasamtakanna ISTE 

International Society for Technology in Education eða ISTE hafa sett viðmið um framþróun 

menntunar í upplýsingatækni skólastjórnendur, kennara og nemendur (ISTE, e.d.). Viðmiðin 

eiga að hjálpa þeim þeim sem starfa við að mennta fólk að hugsa um samspil náms og 

upplýsingatækni. Taka skal fram að viðmiðin eru byggð á nýjustu ritrýndu rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á áhrifum upplýsingatækni á nám og kennslu (ISTE, e.d.). Viðmiðin nýtast 

vel sem skilgreiningar á hlutverki nemandans og kennara í skólaþróunarverkefnum líkt og í 

Smiðjunni. 

Markmiðið með viðmiðum ISTE fyrir nemendur er að finna leiðir fyrir þá til að taka stjórn 

á eigin námi með notkun tækni. Í heildina eru sjö viðmið fyrir nemendur og fyrsta viðmiðið 

snýst um valdeflingu nemenda (e. empowered learner). Gert er ráð fyrir einstaklingsmiðaðri 

markmiðasetningu hvers nemanda og dregið fram hvernig nemendur geta skapað sitt 

námsumhverfi með hjálp upplýsingatækni. Viðmiðin fela einnig í sér að nemendur geti  

beitt sér sem stafrænir borgarar (e. digital citizens) og séu þekkingarsmiðir (e. knowledge 

constructors), uppfinningasamir hönnuðir (e. innovative designers), rökrænir hugsuðir  

(e. computational thinkers) og skapandi miðlarar (e. creative communicators). Loks eiga 

nemendur að geta verið þátttakendur í hnattrænni samvinnu (e. global collaborators) (ISTE, 

e.d.). Einnig er þar að finna sjö viðmið fyrir kennara. Fyrsta viðmiðið segir til um að kennarinn 

sé einnig nemandi en í því felst að kennarinn haldi áfram að þróast í starfi sínu með því að 

uppfæra vitneskju sína stöðugt. Þróun í starfi krefji kennara um að fylgjast með nýjustu 

rannsóknum úr heimi upplýsingatækni og kennslu (ISTE, e.d.). Lögð er rík áhersla á að 

kennarar gæti þess að nýta upplýsingatækni þegar það á við, til stuðnings en ekki til að  

flækja vinnu sína. Önnur viðmið fyrir kennara gera ráð fyrir að þeir beiti sér sem leiðtogar  

(e. leaders), borgarar (e. citizens), samstarfsaðilar (e. collaborators), hönnuðir (e. designers), 

leiðbeinendur (e. facilitators) og greinendur (e. analysts) (ISTE, e.d.). 
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4 Kennslufræði 

Flokkun kennsluaðferða er talsvert á reiki en í þessari greinargerð verður greint frá sex 

flokkum kennslufræði sem mynda grunn að Smiðjunni; leitaraðferðum (e. inquiry based 

learning), þemanámi (e. thematic teaching), verkefnamiðuðu námi (e. project-based 

learning), , lausnaleitarnámi (e. problem-based learning), hönnunarmiðuðu námi (e. design-

based learning) og samvinnunámi (e. cooperative learning). Þema- og verkefnamiðað nám 

verður reifað saman því þær aðferðir falla undir flokkinn sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

samkvæmt skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar (2013). Í hjarta Smiðjunnar liggur svokallað 

sprellifix en það er annað heiti yfir þemavinnu þar sem nemendur þurfa að leysa fjölbreytt 

verkefni bæði einir og í samvinnu við aðra nemendur. Í sprellifixi sameinast sú kennslufræði 

sem fjallað verður um hér að neðan og þá verður loks gerð sérstök grein fyrir námsmati í 

Smiðjunni. 

Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir (e. inquiry based learning) eru leið fyrir nemendur að öðlast aukna færni í 

aðferðafræði vísinda og þá oftast með því móti að nemendur fáist við verkefni í samvinnu við 

aðra (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartar-

son, 2016). Nemendur leita upplýsinga, safna gögnum, framkvæma tilraunir og vinna svo úr 

niðurstöðum á skipulegan hátt og greina frá þeim með tilheyrandi rökstuðningi (Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016). Kennsluaðferðir leitaraðferða byggja á fróðleiksfýsn nemenda og eiga að 

varpa ljósi á raunverulegar spurningar sem verða á vegi þeirra í daglegu lífi. Auk þess falla 

leitaraðferðir vísindalegrar nálgunar afar vel að hugmyndum um þemanám og samþættingu 

námsgreina að því leytinu til að þær hvetja til gagnrýninnar hugsunar og ýta undir sjálfstæði í 

vinnubrögðum (Thomas, 2000; Sigrún Björk Cortes o. fl., 2016). Rannsókn Krajcik, Blumen-

feld, Bass, Fredricks og Soloway (1998) greinir frá dæmi um  verkefnamiðað þemaverkefni 

sem fjallar um rusl og vatn. Þar áttu nemendur að svara spurningunum: Hvað verður um 

ruslið? og Er nóg af vatni til fyrir alla? Átta nemendum í 7. bekk, fjórum strákum og fjórum 

stelpum, var skipt í tvo hópa. Annars vegar var hópur nemenda sem voru með einkunnir 

undir meðallagi í náttúrufræði og hins vegar hópur nemenda sem voru með einkunnir í 

meðallagi eða yfir meðallagi. Hópunum var fylgt eftir í sjö mánuði með viðtölum, mynd-

bandsupptökum en einnig voru þeir metnir á þáttum eins og rannsóknaraðferðum, notkun 

mælitækja, tímastjórnun, skipulagningu, úrvinnslu gagna og túlkun þeirra. Niðurstöður sýndu 

að eftir sjö mánuði áttu báðir hóparnir auðveldara með að skipuleggja sig og fara eftir fyrir-

mælum í verkefnum. Varast skal þó að gera ráð fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar eigi 

við um allt skólastarf. Til þess þyrfti að framkvæma hana á stærri skala, með fleiri nemend-
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um, fastmótaðra verklagi, skýrari markmiðum og fleiri aldurshópum. Niðurstöðurnar bentu 

þó til þess að nemendur öðluðust dýpri skilning á hinni vísindalegu aðferð þó svo að þeir 

ættu í vandræðum með að túlka niðurstöður og koma þeim frá sér á fullnægjandi máta. Þá 

áttu einstaka nemendur erfitt með samvinnu í hópum (Krajcik o.fl., 1998). Rannsókn Krajcik, 

Blumenfeld, Bass, Fredricks og Soloway (1998) sem minnst var á hér að ofan blandaði saman 

leitaraðferðum við þema- og verkefnamiðað nám sem vert er að skoða betur. 

Þema- og verkefnamiðað nám 

Þemanám er að jafnaði verkefnamiðað og því verða þessir tveir flokkar skoðaðir saman hér. 

Stuðst verður við flokkun Ingvars Sigurgeirssonar (2013) sem gerir ráð fyrir því að þema- og 

verkefnamiðað nám falli saman undir flokkinn sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Í flokknum 

leysa nemendur umfangsmikil verkefni þar sem námsgreinar tengjast. Í flokkinn falla líka 

söguaðferðin, landnámsaðferðin ásamt raunveruleg viðfangsefni og þátttöku- og þjónustu-

náms sem stundum er einnig nefnt samfélagsþjónustunám (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

199-215).  

Verkefnamiðað nám (e. project based learning) er yfirleitt nemendamiðað skipulag 

kennslu sem byggir á því að nemendur glíma við fjölbreytt viðfangsefni með það að leiðar-

ljósi að leysa úr þeim og leita sér dýpri þekkingar og skilnings á þeim (Krauss og Boss, 2013; 

Thomas, 2000). Gert er ráð fyrir að nemendur fái svigrúm og tíma til að leysa margs konar 

verkefni sem krefjast færni. Meðal annars fá nemendur þjálfun í þrautalausnum (e. problem 

solving), ákvörðunartöku (e. decision making) eða rannsóknarvinnu (e. research) með það 

fyrir augum að með verkefnunum verði til einhvers konar afurð (Thomas, 2000).  

Út frá gögnum rannsókna á verkefnamiðuðu námi er hægt að fullyrða að samanborið við 

kennslu byggða á fyrirlestrum eða vinnu í vinnubókum öðlast nemendur dýpri og skilning á 

viðfangsefnum sínum til lengri tíma ásamt því að standa sig jafn vel eða betur á stöðluðum 

prófum þar sem mikið er undir (e. high-stake tests) (Penuel og Means, 2000; Stepien, 

Gallagher og Workman, 1993; Hixson, Ravitz og Whisman, 2012). Auk þess hafa rannsóknir 

sýnt fram á aukna færni nemenda í gagnrýnni hugsun og að vinna í hópum viðhorf til náms er 

jákvæðara sem og að starfsánægja kennara eykst þegar þeir styðjast við verkefnamiðað nám. 

Taka verður þó fram að rannsaka þarf betur hvað veldur þessari auknu starfsánægju kennara 

því margir þættir geta spilað inn í það samhengi eins og til dæmis aukin teymiskennsla 

(Walker og Leary, 2009; Strobel og van Barneveld, 2009).  

Verkefnamiðað nám tengist náið þemanámi eða þemakennslu (e. thematic teaching). 

Þemanám kafar í umfangsmikil verkefni yfir ákveðið tímabil og viðfangsefnið er ákveðið 

þema sem nær yfir fleiri en eina námsgrein (Krauss og Boss, 2013). Þemanám og verkefna-

miðað nám vinna í átt að ákveðinni heildarhugmynd (Krauss og Boss, 2013). Helsti munurinn 
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á aðferðunum er sá að verkefnamiðað nám leggur meiri áherslu á að svara raunverulegri 

spurningu. Spurningin gæti leitt af sér nýja þekkingu um vandlega afmarkað efni á meðan 

þemanám lætur viðfangsefnið sjálft leiða nemendur að þeirri þekkingu sem þeir afla (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013; Krauss og Boss, 2013). Aðferðirnar henta vel þegar þeim er fléttað 

saman og verkefni sniðin að ákveðnu þema sem tekið er fyrir yfir ákveðinn tíma (Thomas, 

2000). Nærtækt dæmi um kennslu þar sem þema- og verkefnamiðuðu námi er fléttað saman 

er kennsluverkefnið Jörð í hættu!? (2017) sem áður hefur verið nefnt í samhengi við 

áhrifavalda í þróun Smiðjunnar. 

Að lokum þá er áhugavert að líta á þá vinnu sem stofnunin Buck Institute for Education 

(2018) verið með í gangi. Stofnunin hefur beitt sér fyrir útbreiðslu verkefnamiðaðs náms og 

verið áberandi á því sviði í um 30 ár. Sérhæfir hún sig í fræðslu um verkefnamiðað nám til 

skóla og kennara með það að markmiði að verkefnavinna auki færni nemenda í lykilatriðum 

21. aldar hæfni eins og þeir skilgreina hugtakið. Þar er nefnir stofnunin atriði eins og nýsköp-

un, skapandi og gagnrýninni hugsun, lausnaleit, miðla- og upplýsingalæsi, frumkvæði og 

ábyrgð á eigin námi sem hluti af 21. aldar hæfni (Buck Institute for Education, 2018). Taka 

skal þó fram að Buck Institute for Education er ætlaður sem miðlægur grunnur þar sem 

rannsóknir á verkefnamiðuðu námi eru teknar saman. Nýtist sá grunnur vel til hugmynda að 

verkefnum fyrir kennara auk annarra aðferða til að byggja upp verkefnamiðað nám. 

Lausnaleitarnám 

Lausnaleitarnám (e. problem-based learning) nefnast aðferðir sem má rekja til þeirra hug-

mynda sem John Dewey setti fram fyrir meira en hundrað árum um nám í verki. Nám þar 

sem nemendur öðlast vitneskju um valin viðfangsefni með því að framkvæma sjálfir eigin 

athuganir (e. learning by doing) (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). Í grunninn snýst lausnaleitar-

nám um að nemendur glími við vandamál sem krefja þarf til mergjar, yfirleitt í hópum og 

undir handleiðslu kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 173; Savin-Baden og Major, 2004, 

bls. 3). Til að leysa vandamálin, sem geta verið raunveruleg, þarf oftar en ekki að afla sér 

viðbótarþekkingar til að dýpka skilning á viðfangsefninu. Markmið lausnaleitarnáms er að 

nemandi öðlist reynslu við að leysa vandamál og að sú reynsla búi nemendur undir að takast 

á við sambærileg verkefni í raunveruleikanum (Þórunn Óskarsdóttir, e.d.). 

 Lausnaleitarnám hefur lengi verið nýtt í læknisfræðinámi og gefist vel. Í raun var  

það þaðan sem aðferðin spurðist út og var tekin upp á öðrum skólastigum. Rætur lausna-

leitarnáms kennsluaðferðar má rekja til rannsóknar frá árinu 1966 á kennsluháttum við 

McMaster-háskólann í Kanada. Kennarar í læknisfræði efuðust um kennslugildi hefðbund-

inna fyrirlestra og prófuðu að leggja raunveruleg sjúkdómstilvik fyrir 19 læknanema sem þeir 

áttu sjálfir að greina og ræða við samnemendur sína. Í ljós kom að nemendur urðu færari í að 
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greina sjúkdóma í sínum sjálfstæðu athugum ásamt því að sýna náminu meiri áhuga saman-

borið við nemendur sem fengu hefðbundna fyrirlestra um sjúkdómsgreiningu (Barrows, 

1996, bls. 3–5). Torp og Sage (2002, bls. 19–22) leggja til níu skref í verkefnavinnu lausna-

leitarnáms með það að markmiði að nemendur vinni í teymum og dragi ályktanir út frá þeim 

upplýsingum sem þeir afla2: 

 

1. Undirbúningur (e. students assume the role of a stakeholder in the problem 

scenario) – Kennari kveikir áhuga nemenda á viðfangsefninu eftir ýmsum leiðum. 

2. Vandamálið kynnt nemendum (e. students are immersed in an ill-structured 

problematic situation) – Nemendur setja sig í spor rannsóknaraðila andspænis flóknu 

eða lítt mótuðu vandamáli sem þarf að leysa. 

3. Hvað vitum við og hvað þurfum við að vita? (e. students identify what they know, 

what they need to know, and their ideas) – Nemendur leita í fyrri reynslu og 

þekkingu á viðfangsefninu til að átta sig á hvernig tengja má saman óljósa punkta og 

hvert er hægt að leita til þess að greina vandamálið. 

4. Viðfangsefni skilgreint (e. students define the problem to focus further 

investigation) – Nemendur greina kjarna vandans sem þeir eiga að leysa til að geta 

fundið sem bestar upplýsingar um viðfangsefnið. 

5. Upplýsinga aflað (e. information gathered) – Nemendur finna viðeigandi heimildir 

um viðfangsefnið til að finna hvaða ályktanir aðrir hafa dregið í fyrri rannsóknum á 

efninu. 

6. Hugmyndir settar fram (e. students generate several possible solutions and identify 

the one that fits best) – Nemendur vega og meta þær hugmyndir þeir hafa um 

niðurstöðu út frá þeim gögnum sem þeir hafa aflað um vandamálið. 

7. Hugmyndir metnar og niðurstaða fengin (e. students generate several possible 

solutions and identify the one that fits best) – Nemendur ræða sín á milli hvað sé 

hægt að fullyrða um vandamálið út frá þeim gögnum sem þeir hafa aflað, velja það 

sem best þykir hæfa og komast þannig að niðurstöðu. 

8. Niðurstöður kynntar (e. results presented) – Nemendur kynna niðurstöður sínar og 

setja þær fram á skiljanlegan hátt. 

9. Niðurstöður ræddar (e. results discussed) – Nemendur ræða niðurstöður sínar, færa 

rök fyrir þeim og greina hvaða lærdóm má draga af verkefninu. 

                                                           

2 Þýðing á skrefum í verkefnavinnu lausnaleitarnáms er lauslega byggð á Ingvari Sigurgeirssyni (2013, bls. 174) 
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Hönnunarmiðað nám 

Hönnunarmiðað nám (e. design-based learning) er sá hluti náms þar sem nemandi þarf að 

beita leitaraðferðum eða áðurnefndum skrefum í lausnaleit og skapa einhverja afurð sem 

aðrir geta nýtt (Barron og Darling-Hammond, 2008). Hönnun afurðar krefst skilnings nem-

enda á viðfangsefninu og að þeir geti sett sig í spor annarra sem þurfa að skilja afurðina og 

möguleika hennar. Hönnunarmiðað nám er oft tengt við greinar á háskólastigi sem tengjast 

hönnun á beinan hátt, greinar á borð við arkitektúr, verkfræði og grafíska hönnun (Barron og 

Darling-Hammond, 2008). Engu að síður getur hönnunarhugsun nýst á greinasviðum sem 

ekki augljóslega tengjast hönnun og eru oftast viðfangsefni á öðrum skólastigum. Náttúru- og 

samfélagsgreinar eru dæmi um það (Doppelt, Schunn, Silk, og Krysinski, 2008).  

Mehalik, Doppelt og Schunn (2008) rannsökuðu hönnunarmiðað nám og hugtaka-skilning 

nemenda. Þóttu niðurstöður þeirra benda til þess að skilningur á grunnhugtökum í náttúru-

fræði og aðferðafræði vísinda jókst til muna þegar nemendur fengu ákveðið frelsi til að 

hanna afurð eftir sínu eigin höfði. Rannsóknin var byggð á vinnu 587 nemenda í 8. bekk þar 

sem þeir fengu algert frelsi til þess að hanna vekjaraklukku í  rafmagnsfræði. Í samanburðar-

hóp voru 466 nemendur í 8. bekk þar sem nemendur fengu lítið sem ekkert frelsi til þess að 

hanna vekjaraklukku. Þeir fengu fyrirmæli um að vekjaraklukkan ætti að hafa ákveðið útlit og 

nemendur áttu að fylgja sérstakri áætlun við smíði hennar. Þá skal taka fram að í fyrri hópn-

um sem fékk algjört frelsi til hönnunar, fengu kennarar ákveðna þjálfun í hönnunarmiðuðu 

námi. Niðurstöður bentu einnig til þess að verkefnamiðað nám virkaði vel fyrir nemendur í 

minnihlutahópum eða félagslega veikri stöðu. Þeir nemendur sýndu betri skilning á hug-

tökum rafmagnsfræðinnar og vísindalegri aðferð en sambærilegir nemendur sem fylgdu 

hefðbundinni áætlun úr efninu (Mehalik, Doppelt og Schunn, 2008). 

Hönnunarhugsun (e. design thinking) er hugtak sem hægt er að skoða þegar um 

hönnunarmiðað nám er að ræða (Interaction Design Foundation, e.d.). Hönnunarhugsun 

fylgir ákveðnu ferli í sjö skrefum sem gott er fyrir kennara að hafa í huga þegar nemendur 

hanna afurð tengda námsefni. Hafa skal þó í huga að einungis er um að ræða tillögu að ferli 

sem ekki er byggt á niðurstöðum ákveðinna rannsókna til stuðnings: 
 

• Innlifun (e. empathy) – Nemandi þarf að öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu. 

• Skilgreining (e. define) – Nemandi greinir verkefnið og það sem þarfnast úrlausnar. 

• Hugmyndavinna (e. ideate) – Nemandi leggst í hugmyndavinnu um aðferðir að leysa 

verkefnið. 

• Frumgerð (e. prototype) – Frumgerð er hönnuð og athugað hvort hún virki sem lausn 

á verkefninu. 

• Prófun (e. test) – Tilraunir eru framkvæmdar á afurð þangað til hún virkar sem úrlausn 

á verkefninu. 
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Samvinnunám 

Samvinnunám (e. cooperative learning) má segja að sé regnhlífahugtak yfir samansafn 

kennsluaðferða. Í samvinnunámi nýta nemendur hvorn annan sem stuðning að sínum 

verkefnum eða vinna að þeim saman, oft í litlum hópum 2–4 saman (Gillies, Ashman og 

Terwel, 2007, bls. 26; Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 38). Dæmi um kennsluaðferðir sem 

falla undir samvinnunám eru til dæmis púslaðferðin, sérfræðingaaðferðin, sjónarhorn og 

mottuleiðin (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016, bls. 38–43). Í þessari greinargerð verður þó ekki 

farið sérstaklega yfir kennsluaðferðir samvinnunáms. 

Hugmyndir um samvinnunám eiga sér rætur í sálfræði og kenningum tengdum hegðun 

fólks í hópum. Í áralöngum rannsóknum í félags- og vinnusálfræði á eðli hópa hefur komið 

fram að hópar eru afkastameiri en einstaklingar sem vinna að verkefnum í einrúmi (Gillies, 

2016). Félagslega samvirknikenningin er undirstaðan í samvinnunámi þar sem grunnatriði í 

hópavinnu eru talin liggja í samvirkni einstaklinga sem mynda dýnamíska heild. Samvirknin 

segir til um sameiginleg markmið þessarar heildar og ef breyting verður á hjá einum ein-

staklingi þá hefur sú breyting áhrif á alla heildina. Ef neikvæð tengsl eru á milli markmiða 

einstaklinga í hópnum er líklegt að markmið hópsins náist ekki. Öfugt er farið ef jákvæð 

samvirkni er á milli markmiða einstaklinga hópsins en þá má gera ráð fyrir að árangur náist 

(Johnson og Johnson, 2009).  

Hægt er að skipta samvinnunámi gróflega í tvær gerðir; formlegt- og óformlegt samvinnu-

nám. Í formlegu samvinnunámi vinnur hópur nemenda að sameiginlegum námsmarkmiðum í 

allt frá einum tíma upp í nokkrar vikur. Í óformlegu samvinnunámi geta nemendur unnið 

saman í nokkrar mínútur og allt upp í eina kennslustund, til dæmis með umræðum og með 

það fyrir stafni að styrkja hugmyndir um sérstakt viðfangsefni (Gillies, Ashman og Terwel, 

2007, bls. 26–29). Ástralski fræðimaðurinn, Robyn M. Gillies (2016) sem starfar við Queens-

land-háskólann í Ástralíu, hefur árum saman unnið rannsóknir á samvinnunámi. Byggt á 

safngreiningu (e. metaanalysis) hennar á rannsóknum frá árinu 1980 á samvinnunámi er 

hægt að draga eftirfarandi ályktanir um kennsluaðferðina: 

 

• Samvinnunám hefur meiri áhrif á viðhorf nemenda til náms sé það borið saman við 

einstaklingsverkefni í öllum námsgreinum (tungumál, lestur, stærðfræði, náttúru-  

og samfélagsgreinum og íþróttum) og þvert á aldurshópa. 

• Samvinnunám nýtist vel í verkefni sem reyna á hugtakaskilning (e. conceptual 

understanding), lausnaleit (e. problem-solving), flokkun (e. categorizing) og rökhugsun 

(e. reasoning). 

• Flest gögn rannsókna benda til þess að samvinnunám hafi jákvæð áhrif á náms-

árangur. 
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• Í samanburði við nám þar sem einstaklingar vinna einir eða í keppni við aðra hefur 

samvinnunám jákvæð áhrif á þætti eins og félagstuðning (e. social support), sjálfsálit 

(e. self-esteem), hæfni til að geta sett sig í spor annarra (e. perspective taking), og 

hæfni til að geta leyst úr ágreiningi (e. controversy). 

• Verkaskipting hópmeðlima, námsmarkmið sem skipta nemendur máli, markviss 

hópaskipting, sameiginleg ábyrgð hópmeðlima og ígrundun auk eftirfylgni á 

samvinnunni skipta höfuðmáli fyrir jákvæða samvirkni í hópum. 

• Kennarar eru í lykilhlutverki þegar þjálfa á færni nemenda í samvinnu og þarf að koma 

að skipan í hópa eða að leysa úr ágreiningi milli hópmeðlima. 

 

Ávallt skal hafa í huga að fara þarf varlega í að fullyrða um bein áhrif fyrirbæra út frá 

gögnum safngreiningar þar sem niðurstöðum margra rannsókna sem beita mögulega mis-

munandi aðferðafræði og ólíkum rannsóknarspurningum sem geta skekkt niðurstöður 

(Magnús Jóhannson, 2010). 

Sprellifix 

Gott verkefni eða sprellifix til nota í Smiðjunni í Langholtsskóla felur í sér fjölbreytta náms-

vinnu þar sem tvinnað er saman þeim kennsluaðferðum sem greint var frá hér að ofan. 

Lesendum er bent á framkvæmdarhluta verkefnisins, handbókina Sprellifix – Smiðjan í skap-

andi skólastarfi til að sjá nánari útlistun á hugmyndinni. Á Mynd 2 má þó sjá myndræna 

framsetningu á góðri og fjölbreyttri verkefnavinnu og þeim verkferlum sem henni fylgir: 

 

 

Mynd 2. Verkferlar í sprellifixi 
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Verkefnavinna: þekking, hugtakaskilningur og hæfni 

 

  

Mynd 3. Þekking og hæfni 

 

Nemendur koma að verkefnum með mismunandi hugmyndir, þekkingu og hæfni sem þarf að 

þjálfa til að geta leyst verkefnin sem sprellifixið býður upp á (sjá Mynd 3). Uppistaðan í hverju 

sprellifixi eru verkefnin sjálf eða knýjandi spurning sem nemendur þurfa að leita svara við og 

leiðir þá í gegnum verkefnin. Eftir því sem verkefnin vinnast raðast svo svör þeirra upp eitt af 

öðru og eins og í púsluspili og mynda að lokum eina heildarmynd af því viðfangsefni sem 

sprellifixið snerist um.  

Rannsókn og hönnunarferli 

 

  

Mynd 4. Vísindaleg aðferð og hönnunarferli 

 

Fjölbreyttar leiðir eru að þeim svörum við þeim spurningum sem lagt er upp með eða verða 

til í hverju sprellifixi. Mismunandi er hvort nemendur eru leiddir í átt að ákveðinni aðferð til 

að beita til svara eða látnir ákveða sjálfir sína leið. Að tileinka og temja sér gagnrýna hugsun 

með hinni vísindalegu aðferð er mikilvægt ef verkefnið krefst þess af nemendum. Gagnrýnin 

hugsun er í senn gagnrýnin og skapandi því nemendur eru hvattir til þess að velta upp öllum 

steinum í rannsókn sinni og geta þar með skapað ný sjónarhorn sem veita nýja sýn á 

rannsóknarefnið. 
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1. Nemendur finna rannsóknarefni og mynda rannsóknarspurningu út frá því. 

2. Tilgáta – nemendur setja fram það sem þeir haldi að komi út úr rannsókninni. 

3. Gögnum er safnað. 

4. Unnið er úr gögnunum. 

5. Niðurstöður eru settar fram á skýran máta með einhverri afurð. 

6. Ályktað er út frá niðurstöðum – stóðst tilgátan eða ekki? 
 

Nemendur eru hvattir til að afla upplýsinga um fræðilegan bakgrunn í bókum, á vefnum, í 

kvikmyndum eða fræðiþáttum. Einnig er skorað á þá að afla sér gagna eftir fjölbreyttum 

leiðum, til að með mynda spurningum, mælingum eða viðtölum. 

Rannsóknaraðferðin nýtist við hönnun þegar nemandi ákveður að búa til hluti tengda 

námsefninu. Þá tekur við hönnunarferli byggt á hugmyndum um hönnunarmiðað nám. Þá 

þarf hann að beita þekkingu sinni á efninu og íhuga hvað hann getur búið til svo aðrir geti 

skilið það. Þegar búið er móta hugmyndir og ákveðna frumgerð þarf nemandinn að prófa 

hana og velta fyrir sér hvernig hann getur betrumbætt afurðina svo aðrir geti haft af henni 

not. Þetta ferli byggir á hönnunarhugsun (e. design-based thinking) og getur farið í hringi 

þangað til tilsettum árangri er náð líkt og Mynd 4 hér að framan sýnir. 

 

Áreiðanleiki og tengsl við raunveruleikann 

 

  

Mynd 5. Áreiðanleiki og tengsl við raunveruleikann 
 

Nemendur eiga að afla sér áreiðanlegra upplýsinga í allri vinnu sinni (sjá Mynd 5). Í þeim 

stafræna heimi sem við búum við á 21. öldinni höfum við aðgang að aragrúa upplýsinga. Því 

er mikilvægt að í rannsóknarvinnu sinni geti nemandi lagt gagnrýnið mat á þær upplýsingar 

sem hann kýs að styðjast við. Til að undirstrika áreiðanleika upplýsinga er ætlast til þess að 

nemandi geti heimilda í allri sinni vinnu. Á sama tíma og krafist er áreiðanlegra upplýsinga frá 

nemendum er mikilvægt að þeir sæki sér innblástur frá umhverfi sínu og taki raunveruleg 
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dæmi byggð á sinni eigin reynslu og daglega lífi. Þannig má máta nýja þekkingu við veru-

leikann og tengja hana því sem nemandinn veit fyrir. 

 

Áhrif, rödd nemandans og val 

 

Mynd 6. Áhrif rödd nemandans og val 
 

Þegar ákveðinn grunnur hefur orðið til með verkefnavinnu nemanda er honum treyst fyrir 

því að velja sér sína leið að verkefnum sjálfur. Valið stendur á milli fjölbreyttra valverkefna 

þar sem nemanda er boðið að leysa verkefni með því að skila tilteknum afurðum eða hann 

skapi algerlega sitt eigið verkefni í samráði við kennara (sjá Mynd 6). 

 

Afurð 

 

Mynd 7. Afurð 
 

Afurð við verkefnaskil er það sem metið er og þarf hún að tengjast námsefninu og þeim 

grunnhugtökum sem lögð var áhersla á í byrjun sprellifixins (sjá Mynd 7). Hún þarf að hafa 

farið í gegnum helstu stig hönnunar eða ritrýni og taka mið af þeim sem á að nýta sér hana. 
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Íhugun 

 

Mynd 8. Íhugun 
 

Á öllum stigum verkefnavinnu þarf nemandi að íhuga hvert hann stefnir og ígrunda hvernig 

lokafurð hans kemur til með að líta út eða hvar hann sé staddur í ferli vísindalegrar aðferðar.. 

Hugtakaskilningur á grunnhugtökum verkefnis og leiðsögn frá kennara geta skipt þar miklu 

máli. Hugmyndir nemandans um verkefnið geta breyst eftir því sem líður á vinnu hans og því 

mikilvægt að hann staldri við öðru hverju og velti fyrir sér verki sínu áður en lengra er haldið í 

vinnu (sjá Mynd 8). 

 

Námsmat í Smiðju 

Nemendur eru metnir út frá verkefnaskilum í hverju sprellifixi fyrir sig. Hæfniviðmið 

aðalnámskrár eru notuð til að meta þau verkefni sem sprellifixið hefur upp á að bjóða. Öll 

verkefni og verkefnaskil birtast á Google Classroom-hugbúnaðinum. Geta kennarar fylgst 

með framvindu verkefnaskila þar. Auk þess eru sprellifixin í heild sinni aðgengileg inni á 

Classroom og geta nemendur séð hvaða hæfniviðmið eru undir í hverju verkefni fyrir sig áður 

en þeir hefja vinnu sína. Þegar nemendur skila verkefnum sínum fær kennari tilkynningu um 

að því hafi verið skilað og færir inn í skráningarkerfið Mentor hvort verkefni sé lokið eða 

ólokið. Lætur hann svo nemanda vita í einkaskilaboðum í Google Classroom hvort verkefnið 

hafi staðist kröfur hæfniviðmiða. Hann færir svo námsmat inn í Mentor þar sem verkefni fá 

lokanámsmat eftir hæfniviðmiðum. Sum hæfniviðmið eru þó þannig uppbyggð að erfitt er að 

meta hvernig þeim er mætt nema með nokkrum verkefnum. Því geta sömu hæfniviðmið 

birst nokkrum sinnum yfir skólaárið í mismunandi sprellifixum.  

Hæfniviðmið námsgreinanna fjögurra eru undir í verkefnaskilum en í mismunandi mæli 

eftir því hver áherslan er í því þema sem verið er að vinna með. Mikið er um skil eins og ætla 

má í verkefnadrifnu námi. Nemendur geta fengið fengið fjórar mismunandi umsagnir; hæfni 

ekki náð (ekki er farið eftir verkefnalýsingu eða verkefni ekki skilað), þarfnast þjálfunar (ekki 
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er farið nákvæmlega eftir verkefnalýsingu, verkefni er skilað), hæfni náð (farið er eftir 

verkefnalýsingu og verkefni vel unnið) og framúrskarandi (farið er út fyrir verkefnalýsingu og 

gert meira en beðið er um, verkefnið er faglega unnið). Lokaeinkunn er svo gefin í bókstaf (A, 

B, C eða D) eftir hæfnikorti nemenda, þar sem yfirlit er yfir verkefnaskil og þá hæfni sem 

nemandi hefur náð yfir skólaárið eftir verkefnaskilum í Smiðjunni. 
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5 Samþætting námsgreina og samstarf kennara 

Ein mesta breyting á námi og kennsluháttum sem fylgdi Smiðjunni var samþætting náms-

greina; íslensku, náttúru- og samfélagsfræði ásamt upplýsingatækni. Með samþættingu 

námsgreina myndaðist einnig svigrúm fyrir þverfagleg verkefni og aukna teymiskennslu sem 

hefur borið mikinn ávöxt fyrir skólastarfið í unglingadeild Langholtsskóla. Hér verða 

samþættingu námsgreina og teymiskennsluháttum gerð frekari skil. 

Samþætting 

Samþætting námsgreina er ekki ný af nálinni í skólaþróun. Lengi hafa kennarar glímt við 

spurningar tengdar því ábyrgðarhlutverki sem þeir gegna. Hefur verið leitað í námskrá eftir 

svörum um það hvernig best sé að fyrir kennara að haga kennslu sinni með hliðsjón af 

námsumhverfi nemenda, kennslufræðum og skipulagningu náms (Drake og Burns, 2004, bls. 

2). Námskrá ætti að virka sem leiðbeining sem nær til þriggja lykilatriða eins og Van den 

Akker (2004) útlistar. Fyrst á námskrá á að horfa til þekkingar eða svara því hvaða þekkingu 

er mikilvægt að nemendur öðlist. Einnig á námskráin að horfa til samfélags og hvaða vanda 

má finna í samfélaginu eða annarra verkefna sem nemendur þurfa að mæta. Auk þess á 

námskrá að ná til nemenda þar sem tekið er mið af því sem nemandinn vill fá út úr sínu námi 

allt eftir þörfum og áhuga. Oftast nær hefur þessum spurningum verið svarað með hefð-

bundinni staðalnámskrá (e. standard-based curriculum) þar sem áhersla er að jafnaði lögð á 

hverja námsgrein fyrir sig (Drake og Burns, 2004, bls. 2). 

Samþætting greina, samþætt námskrá eða námsskipulag (e. integrated curriculum), er 

leið til að flétta saman þær kröfur sem ólík viðfangsefni eða námsgreinar gera til nemenda og 

opna um leið tækifæri til meira skapandi kennslu (Drake og Burns, bls. 3). Þannig má skapa 

sterkari tengsl við raunveruleikann og tengja efnið reynslu nemenda og upplifun þeirra af 

heiminum eða sýn á veruleikann. Með sterkari tengslum við raunveruleikann og reynslu 

nemenda eru nemendur ekki að fást við viðfangsefni í tómarúmi sem eru úr tengslum við 

annað efni. Þannig er reynt að láta námsefnið snúast um samofna heild þar sem margir ólíkir 

þættir fléttast saman (Drake og Burns, 2004, bls. 7–8; Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 51). 

Fræðimenn virðast sammála um að samþættingu mætti skipta í þrjá flokka; fjölþætta nálgun 

(e. multidisciplinary approach), samfaglega nálgun (e. interdisciplinary approach) og þver-

faglega nálgun (e. transdisciplinary approach) (Drake og Burns, 2004, bls. 8; Paula Maria 

Pálsdóttir, 2016, bls. 25–26; Auður Pálsdóttir 45–46, þýðing AP). Uppbygging samþættingar 

og hlutverk kennara og nemenda eru mismunandi eftir hverjum flokki. Í grófum dráttum 

leggur fjölgreinanálgun (þýðing sem leiðsagnarkennari varpaði fram til að skýra hugtakið) 

áherslu á þema þar sem greinum og viðmiðum þeirra er beint að sameiginlegu viðfangsefni. Í 
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milligreinanálgun (skýringartillaga leiðsagnarkennara) er nám skipulagt í kringum viðmið sem 

eru sameiginleg með greinum eða geta skarast á milli greina. Þverfagleg nálgun eða handan-

greinanálgun (skýringartillaga leiðsagnarkennara) leggur áherslu á að nemendur leiti sér 

dýpri þekkingar á vandamálum og lausna eftir efni fremur en greinasviðum. Þannig vinna 

nemendur verkefnamiðað þvert á greinar, horfi yfir þær eða líti að mestu fram hjá viðmiðum 

þeirra. Hlutverk kennarans er þá að vera verkefnastjóri að miklu leyti, auk þess að draga 

sjálfur lærdóm af því lærdómsferli sem nemandi leggur upp í til að svara spurningum sínum 

(Drake og Burns, 2004, bls. 17; Auður Pálsdóttir, 2016, bls. 45). 

Flokkarnir þrír, megingerðir samþættingar, skarast allir og mörk á milli þeirra eða 

einstakra greina og greinasviða geta verið óljós. Ef litið er í aðalnámskrá frá árinu 2011, sem 

nú er stuðst við í íslenskum grunnskólum, má sjá að mörg af hæfniviðmiðum greinasviða eins 

og samfélagsfræða, náttúrufræða og íslensku tengjast náið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Að auki leikur upplýsingatækni stórt hlutverk í daglegu lífi fólks og getur nýst á mörgum ef 

ekki öllum greinasviðum. Það eru því mörg tækifæri fólgin í því að samþætta námsgreinar 

þegar litið er til þróunar í starfi grunnskóla.  

Samstarf kennara 

Auk samþættingar greina gegnir samstarf kennara lykilhlutverki í skipulagi Smiðjunnar. 

Samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu íslenskra fræðimanna má líta á teymiskennslu í 

grunnskóla sem starfshætti „þar sem tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir árgangi 

eða aldursblönduðum hópi, undirbúa sig saman og kenna að einhverju marki saman“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Ein af kveikjum þróunarvinnunnar sem liggur að baki Smiðjunni er að rjúfa þá einangrun  

sem kennarar unglingadeildar upplifðu þegar þeir kenndu hver sína faggrein (Björgvin Ívar 

Guðbrandsson, verkefnastjóri upplýsingatækni í Langholtsskóla, viðtal, 13. nóvember 2018). 

Þetta rof á einangrun er í takt við athuganir Main og Bryer (2005) á teymiskennslu sem sneru 

að því hvernig myndun teyma og góðu samstarfi er háttað. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt 

að teymiskennsla er áhrifarík, bæði hvað snertir námsárangur nemenda og starfsánægju 

þeirra kennara sem kenna í teymi (Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015). Niðurstöður 

rannsókna á öllum skólastigum hafa sýnt sömu tilhneigingu hvað varðar starfsánægju þeirra 

sem starfa í teymum, frá leikskólastigi til háskólastigs. Í rannsókn Welch, Brownell og 

Sheridan (1999) voru teknar saman og skoðaðar 52 rannsóknir frá árunum 1980-1997 á 

teymiskennslu á mismunandi skólastigum. Meðal þeirra breyta sem litið var á voru starfs-

ánægja kennara, samskipti þeirra við nemendur og tengsl þeirra við stjórnendur. Niðurstöður 

sýndu að starfsánægja kennara var meiri meðal þeirra sem kenndu í teymi og þeir virtust 
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síður líklegir til að brenna út miðað við þá kennara sem kenndu eftir hefðbundnu einyrkja-

skipulagi. 

Ef litið er hingað til lands má benda á rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2017) á teymiskennsluháttum. Þar greindu höfundar gögn frá árunum 2009–2010 

úr viðamikilli rannsókn á starfsháttum grunnskóla, sem stundum er nefnd Starfsháttarann-

sóknin, og náðu niðurstöður til fimm þátta; samvinnu og samkennslu kennara, stuðnings frá 

stjórnendum, samskipta nemenda og viðhorfs þeirra til kennara (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). Draga má þá ályktun af niðurstöðum að teymiskennsla hafi jákvæð áhrif á alla 

ofangreinda þætti séu þeir bornir saman við skóla með hefðbundna kennsluhætti þar sem 

kennari sér einn um skipulagningu kennslu. Samvinna kennara og samkennsla voru meiri í 

teymiskennslu og viðhorf nemenda til kennara var jákvæðara. Auk þess var lægra hlutfall 

erfiðra samskipta á milli nemenda og kennara og innan beggja hópa miðað við skóla þar sem 

annað kennslufyrirkomulag ríkti. Að lokum var tilfinning kennara sú að þeir fengju meiri 

stuðning frá stjórnendum skólanna þar sem teymiskennsla er stunduð borið saman við 

hefðbundna bekkjarkennslu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2017). Þess ber  

þó að geta að teymiskennsla er auðvitað ekki gallalaus. Þekkt er innan fræðarannsókna 

sálfræðinnar á eðli og samstarfi hópa, að persónuleiki og viðhorf fólks í teymisvinnu skiptir 

gríðarlega miklu máli (Halfhill, Sundstrom, Lahner, Calderone, og Nielsen, 2005).  
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6 Skapandi skólastarf 

Sköpun (e. creativity) er einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, 

bls. 24). Smiðjan reynir að styðja við þennan grunnþátt menntunar í allri verkefnavinnu 

nemenda. Sköpun er ekki einfalt að skilgreina. Henni er stundum lýst á þá leið að sköpun  

sé ferli þar sem eitthvað frumlegt verður til, byggt á hugarflugi, ígrundun eða athöfnum  

og hefur gildi fyrir einstaklinga, nærumhverfi hans eða samfélagið í heild sinni (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 18).  

Sköpun hefur lengi verið hugðarefni vísindamanna, ekki síst á fræðasviði sálfræðinnar. 

Sálfræðilegar athuganir á fyrirbrigðinu leiða í ljós að þættir eins og persónuleikaeinkenni 

fólks, félagslegur bakrunnur og greind leika þar stórt hlutverk (Craft, Jeffrey og Liebling, 

2001). Áhugavert að skoða fjölgreindarkenningu Gardners (1989) í samhengi við þau atriði 

þó að ekki verði kafað djúpt í þá kenninguna í þessari greinargerð. Þess ber þó að geta að 

Gardner bendir í ritum sínum um sköpun á að sterk tengsl séu á milli lausnaleita (e. problem 

solving) og sköpunar. Í ritstýrðri bók Craft, Jeffrey og Liebling (2001) um hlutverk sköpunar í 

skólastarfi og daglegu lífi má segja að í eðli sínu felst sköpun í margslungnu samspili ólíkra 

þátta. Það hefur gert rannsakendum erfitt fyrir að mæla hugtakið sem sérstakan fasta einan 

og sér. Höfundar greina þó á milli tvenns konar sköpunar; framúrskarandi sköpunar (e. Big C 

Creativity, þýðing höfundar), sem lýsir sér í mikilfenglegum sköpunarverkum snillinga á 

hinum ýmsu sviðum, í verkum á borð við kenningar Einsteins, loftmálverkum Michelangelos í 

sixtínsku kapellunni í Vatíkaninu eða tónsmíðar Mozarts, og hversdagslegrar sköpunar (e. 

Little C Creativity, þýðing höfundar) (Craft, Jeffrey og Liebling, 2001, bls. 46-49). Má útskýra 

hversdagslega sköpun sem lausnir sem hafa gildi í hinu hversdagslega lífi. Þetta á til dæmis 

við um verkefni í skóla eða sniðugar lausnir foreldra þegar elda þarf kvöldmatinn (Kaufman 

og Beghetto, 2009; Craft, Jeffrey og Liebling, 2001, bls. 46 og 49-50). Sérfræðingar í sálfræði 

sköpunar, á borð við Kaufman og Beghetto (2009) hafa svo lagt til enn ítarlegri greiningu á 

sköpun. Auk hversdagslegrar og framúrskarandi sköpunar er bent á sköpun lærdómsferlis  

(e. Mini-c), ferli sem lýsir því hvernig nemendur upplifa, túlka og fá innsýn í atburði eða 

gjörðir og sköpun byggða á sérþekkingu (e. Pro-C). Dæmi þessa síðarnefndu sköpun er 

áralöng reynsla kokks á veitingastað sem skilar sér í nýrri útfærslu á rétti af matseðli 

(Kaufman og Beghetto, 2009, bls. 3–4). 

Séu tengsl sköpunar og hæfni í lausnaleit sterk, hlýtur einhver að spyrja hvort sköpun 

ætti ekki að fá meira vægi í daglegu lífi barna og þá sér í lagi í skólastarfi. Er til dæmis hægt 

að kenna stærðfræði í gegnum dans? Geta nemendur áttað sig á og lært um þjóðerniskennd 

með því að mála mynd? Craft (2001, bls. 59) telur að til að geta tekist á við linnulaust og 

flókið líf á 21. öldinni sé ein leið að auka vægi sköpunar í skólastarfi með fjölbreyttum 
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kennsluháttum. Hvetja ætti nemendur til að þróa hugmyndir sínar og leita frjórra lausna á 

verkefnum sem færa má yfir í hversdagslífið. Níu þættir eru forsendur hversdagslegrar 

sköpunar: 
 

• Innri hvatning (e. self-determination and direction) – Einstaklingi þarf að finnast 

hugmyndir og spurningar sínar skipta máli til að fylgja þeim eftir. 

• Nýsköpun (e. innovation) – Einstaklingur vinnur að einhverju frá nýju sjónarhorni,  

oft til að betrumbæta líf sitt eða nærumhverfisins. 

• Athafnasemi (e. action) – Einstaklingur hrindir hugmyndum sínum í framkvæmd. 

• Þróun (e. development) – Hugmyndin er lifandi og þróast. 

• Dýpt (e. depth) – Einstaklingur sökkvir sér í vinnu að hugmynd sinni. 

• Áhætta (e. risk) – Einstaklingur tekur áhættu þegar ekki er vitað hvernig hugmynd 

kemur út að lokum. 

• Hugvitssemi (e. being imaginative) – Hugmynd einstaklings er ný af nálinni og  

býður upp á nýtt sjónarhorn á eitthvað sem þegar er til staðar. 

• Spyrja spurninga (e. posing questions) – Hugmynd vekur upp spurningar um aðra 

möguleika. 

• Leikur (e. play) – Einstaklingur getur tekið ofangreinda þætti og leikið sér með 

hugmynd sína og dýpkað hana í tengslum við þá. 

(Craft, Jeffrey og Liebling, 2001, bls. 56-59, þýðing höfundar). 

 

Með því að þjálfa nemendur í sköpun má gera þá hæfari til að takast á við lífið og 

tilveruna utan skólaveggja. Til þess þarf að leggja upp verkefni þar sem reynir á sköpun og 

setja þau viðfangsefni í samhengi sem býður upp á leiðir til að yfirfæra þá hæfni og færni 

sem þjálfast í skólanum yfir á hversdagslífið.  
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7 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hefur víða verið komið við, sagt frá sögu þróunarverkefnisins 

Smiðjunnar, vinnulagi og kennslufræðilegum hugmyndum sem þar búa að baki. Smiðjan í 

Langholtsskóla er einungis eitt dæmi um skólaþróunarverkefni þar sem metnaðarfullir og 

atorkusamir kennarar komu sér saman um að breyta kennsluháttum og tengja skólastarf við 

samfélagið sem það er hluti af. Það eru óteljandi leiðir til að breyta kennsluháttum og skiptar 

skoðanir á því hvernig best sé að fara að því. Smiðjan er einungis eitt áhugavert dæmi um 

ákveðna sýn á hvernig haga megi námi nemenda á 21. öldinni og hvernig hún birtist í 

skapandi kennsluháttum svo úr verður breytt fyrirkomulag í skólastarfi. 

Sú sýn sem aðstandendur Smiðjunnar hafa á skólastarf hefur haft mikil áhrif á mig sem 

kennaranema. Ég tel mig hafa notið góðs af því að kafa í fræðin á bak við þróunarverkefnið. 

Auk þess hef ég lært mikið af samskiptum mínum við teymi Smiðjunnar og allri þeirri 

þrotlausu vinnu á bak við verkefnið sem ég hef fylgst með og fengið að eiga í svolitla 

hlutdeild. Ég get líka vottað án nokkurrar milligöngu annarra að áhrifin sem verkefnið hefur 

haft á skólalíf unglingadeildar Langholtsskóla eru mikil. 

Það er því mín von að meistaraverkefni eins og þetta veiti fleirum innblástur í að þróa 

kennsluhætti og fitja upp á nýbreytni í sínu skólastarfi. Smiðjan er ekki fullkomin að öllu leyti 

og tilgangur þessa verkefnis er ekki að kasta fram hin einu sönnu uppskrift um hvernig megi 

vinna skólaþróunarverkefni. Aðrir skólar hafa sína menningu og sitt umhverfi og þar kunna 

kennarar og nemendur að hafa aðrar þarfir en kennarar og nemendur í Langholtsskóla. Það 

er ósk mín að þetta verkefni kveiki einhverja neista og fái áhugafólk um skólaþróun til að 

tendra sitt eigið bál á sínum vettvangi og að það bál geti orðið að nýjum vegvísi um skapandi 

og skemmtilegt skólastarf. 
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