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Formáli 

Bók þessi er hluti af meistaraverkefni mínu til M.Ed.-gráðu 
frá Háskóla Íslands. Þar fjallaði ég um skapandi skólastarf í 
Smiðjunni, skólaþróunarverkefni um breytta kennsluhætti í 
unglingadeild Langholtsskóla. Leiðbeinandi minn var Torfi 
Hjartarson og kann ég honum bestu þakkir fyrir uppbyggi-
legar athugasemdir, leiðsögn og vandaðan yfirlestur.  

Greinargerð, handbók og vefur 
Meistaraverkefnið fólst í greinargerð þar sem viðfangsefnið 
var reifað með áherslu á fræðilegan bakgrunn Smiðjunnar 
og svo þessari handbók þar sem reynt er taka saman og 
varpa ljósi á hugmyndir kennarana, sem standa að verkefn-
inu, öðrum til upplýsingar og vonandi innblásturs. Að auki 
var í tengslum við verkefnið unnið að vefnum SMIÐJAN í 
skapandi skólastarfi (SMIÐJAN, e.d.). Vefurinn á að vera 
miðlægur upplýsingagrunnur um þróunarverkefnið og 
vettvangur fyrir upplýsingar um þróun mála í Smiðjunni á 
hverjum tíma.



Hvers vegna handbók um skólaþróun  
í Langholtsskóla? 
Tilgangur bókarinnar er að varpa ljósi á hvernig starf skóla-
þróunarverkefnisins Smiðjunnar varð til og hvernig sú 
skýra sýn sem liggur að baki verkefninu skilar sér í daglegu 
skólastarfi við unglingadeild Langholtsskóla. 

Hvernig var handbókin unnin? 
Bókin er að mestu byggð á hljóðrituðum viðtölum sem tek-
in voru við teymi Smiðjunnar, auk brota úr samtölum okkar 
á milli í dagsins önn. Samtölin snerust um þróunarverk-
efnið og þá reynslu sem sprottið hefur af því. Reynt var að 
koma öllu þessu haganlega fyrir í bókinni.  

Hverjum er handbókin ætluð? 
Bókin er ætluð skólastjórnendum, kennurum, kennaranem-
um og öðrum þeim sem hafa áhuga á skólaþróun og fjöl-
breyttum kennsluháttum. 

Hvernig tengist höfundur Smiðjunni? 
Sjálfur hef ég komið bakdyramegin að Smiðjunni. Síðan ég 
hóf störf sem stundakennari í unglingadeild Langholts-
skóla haustið 2018 hef ég orðið þess heiðurs aðnjótandi 
að fá að fylgjast með aðstandendum Smiðjunnar byggja 

ofan á starfið sem hafið var haustið 2017. Ég er að stíga 
mín fyrstu skref í kennslu og á án vafa eftir að búa allan 
minn kennsluferil að þeirri góðu reynslu sem ég hef öðlast 
á þessum stutta tíma. 

Enda hef ég haft allar klær úti til að gera þessa bók að 
veruleika og allir aðstandendur Smiðjunnar komið að gerð 
hennar á einn eða annan hátt, með því að veita mér viðtöl, 
spjalla við mig um skólaþróun eða miðla af reynslu sinni í 
daglegu starfi. Ég get ekki orða bundist yfir því hversu lán-
samur ég er að hafa fengið þetta tækifæri til að taka við og 
miðla þeirri þekkingu, reynslu og sýn sem Smiðjuteymið 
hefur fram að færa í íslensku skólasamfélagi. 

Að lokum 
Það er von mín að þú, kæri lesandi, njótir þess að lesa 
þessa bók og getir nýtt þér í þínu skólastarfi eitthvað af 
þeim hugmyndum sem hér koma fram. Ég vil svo að lokum 
þakka öllum þeim sem komu að gerð þessarar bókar með 
einum hætti eða öðrum. Þið vitið hver þið eruð. Sérstakar 
þakkir fáið þið í Smiðjuteyminu, Björgvin Ívar, Dögg Lára, 
Hjalti, Sandra og Björn. Án ykkar væri þessi bók ekki til.  

Í júní 2019, 

Oddur Ingi Guðmundsson 
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Kynning 
Smiðjan í unglingadeild Langholtsskóla er verkefni sem snýst um að samþætta námsgreinar og auka samstarf nemenda og 
kennara með áherslu á sköpun og lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2011. Þessari handbók er ætlað að vera fyrir 
kennara og annað áhugafólk um skólaþróun, staður þar sem hægt er að leita sér hugmynda og finna leiðir til að búa til 
skapandi umhverfi fyrir nám og kennslu. Bókin er ekki hugsuð sem leiðbeiningabæklingur með öllum svörum um það, hvernig 
eigi að smíða eða þróa skólaþróunarverkefni frá grunni, heldur sem safn upplýsinga sem geta orðið að gagni og nýst sem 
áttaviti í skólastarfi. 

Skólaþróun er mikilvæg, því ef skólinn er úr takti við sitt samfélag getur vaknað sú vonda tilfinning að sá sem hann sækir skipti 
ekki máli. Smiðjan er dæmi um hvernig aðstæður og þarfir í einum skóla verða tilefni skólaþróunar og hvernig samþætting 
námsgreina, teymisvinna, upplýsingatækni og hugmyndir um lykilhæfni aðalnámskrár geta breytt daglegu skólastarfi.  

Aðrir skólar fóstra alls konar menningu og aðstæður en markmiðið með þessari stuttu handbók er að hún geti orðið innlegg í 
umræðu um skólaþróun og upplýsingalind þar sem vaknar vilji til breytinga á skólastarfi. Aðstandendur Smiðjunnar hafa lagt 
mikla vinnu í að færa skólastarf í Langholtsskóla í átt að þeim veruleika sem börn og ungmenni búa við á 21. öldinni. Draumur 
þeirra er sá að vinna þeirra geti orðið öðrum hvatning, kveikt nýjar hugmyndir og ýtt undir ýmiss konar þróun á kennsluháttum 
og námsumhverfi.
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Teymið

Að baki Smiðjunni stendur blandaður hópur áhugafólks um 
skólaþróun. Margir hafa lagt hendur á plóg við að koma 
verkefninu af stað, eins og stjórnendur og aðrir sem eiga 
skilið óteljandi þakkir. Hugmyndasmiðir verkefnisins eru þó 
eftirfarandi: 

Björgvin Ívar Guðbrandsson hefur starfað sem kennari 
síðan 1996. Í grunninn er Björgvin íslenskukennari en á 
síðustu árum hefur upplýsingatækni fangað hug hans. 

Dögg Lára Sigurgeirsdóttir hefur kennt síðan árið 1999. 
Dögg Lára er náttúrufræðikennari í grunninn. 

Hjalti Halldórsson hefur kennt frá árinu 2005. Í grunninn er 
Hjalti samfélagsfræðikennari. 

Sandra Ýr Andrésdóttir hefur kennt síðan 2015. Sandra er 
íslenskusérfræðingurinn í teyminu. 

Nýliðarnir 

Björn Gunnlaugsson hefur víða komið að skólastarfi og 
kom inn í teymið á vorönn 2019. 

Oddur Ingi Guðmundsson er nýútskrifaður kennari þegar 
þessi bók kemur út. 
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Fyrsti hluti 

sAGA 
Smiðjunnar 
• Lykilhæfni í aðalnámskrá 

• Samþætting 

• Samvinna kennara 

Smiðjan í Langholtsskóla á sér töluverðan aðdraganda bæði í 
formlegu þróunarstarfi og í starfsþróun þeirra kennara sem á 
endanum settust niður til að teikna upp skipulag hennar. Áður en 
þetta verkefni varð að veruleika höfðu kennararnir sem mynduðu 
Smiðjuteymið lengi gengið með þá hugmynd að breyta kennslu-
háttum í unglingadeild. Þá langaði ekki síst að vinna meira saman, 
bæði við undirbúning kennslunnar og í kennslunni sjálfri. Ákveðin 
reynsla af því að samþætta námsgreinar og nálgast efni þeirra 
með samtvinnuðum hætti hafði líka safnast upp og sýnt að 
samþætting getur, ef vel tekst til, virkað til vaxtar fyrir námsgreinar. 
Til viðbótar þótti samþætting ýta undir samvinnu kennara og auka 
fjölbreytni í allri nálgun að viðfangsefnum. Í því lágu tækifæri til að 
vinna stærri verkefni þar sem skólabjallan réði ekki ferðinni.  

Með því að beita samþættingu höfðu kennararnir smám saman 
áttað sig á því að hæfniviðmið námssviða sköruðust, ekki bara í 
námskrá heldur einnig í vinnu að kennsluskipulagi. Þessi hæfni-
viðmið tengjast lykilhæfni aðalnámskrár og getu til að safna upp-
lýsingum, vinna úr þeim og miðla niðurstöðum. Auk þess skarast 
efnisþættir námsgreina þegar verið er að kafa í stór og flókin 
viðfangsefni eins og umhverfismál, siðferðislegar spurningar eða 
samfélagsleg álitamál tengd sögu eða menningu. Þannig má 
segja að gjár á milli námsgreina megi brúa með námsvinnu 
nemenda þar sem nemendur sjálfir miðla efni á faglegan hátt.  



Smiðjan hefur í starfi sínu gert þetta að meginatriði og 
notað valdar kennsluaðferðir til þess að fá nemendur til 
að glíma við og miðla efni. Þær gera almennt ráð fyrir 
samvinnu en gætu að öðru leyti flokkast í leitaraðferðir, 
þema- og verkefnamiðað nám, lausnaleitarnám, hönn-
unarnám og samvinnunám.1  Að auki er lögð áhersla á 
að tengja námsefnið bókmenntum eða listum og setja 
bæði aðferð og efni í samhengi við reynsluheim og 
samfélag nemenda. 

Smiðjan varð að veruleika veturinn 2017–2018. Kennar-
arnir höfðu árum saman haft fyrir augunum veggspjald 
um lykilhæfni og viðmið í aðalnámskrá sem komið 
hafði út árið 2011 og af því sprottið margar hugmyndir. 
Kennararnir tóku að spyrja sig hvort hægt væri að sam-
þætta íslensku, náttúru- og samfélagsfræði í stunda-
töflu nemenda og hafa upplýsingatækni með í þeim 
pakka. Um leið opnaðist gluggi þar sem greina mátti 
leið til að auka vægi teymiskennslu í unglingadeild. 
Teymiskennsla hafði lengi verið á dagskrá í Langholts-
skóla og bæði stjórnendur og kennarar sýnt því áhuga 
að reyna hana. Með samþættingu gáfust líka tækifæri 
til að gera lykilhæfni í námskrá hærra undir höfði og 
nemendum betur kleift að láta ljós sitt skína með því að 
sýna hæfni sína á mörgum sviðum í senn. 
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Enn dýpri rætur 
Hægt er að fara lengra aftur í tímann og greina hvernig 
hugmyndir sem setja mark sitt á Smiðjuna tóku að mótast 
með aukinni áherslu á upplýsingatækni í skólastarfi. Frá því 
í byrjun aldarinnar, eða árinu 2002, hefur starfslið Lang-
holtsskóla leitast við að skapa nemendum fjölbreytt og 
skapandi umhverfi með stuðningi af tækni og nýjungum á 
því sviði. Björgvin Ívar, einn aðstandenda Smiðjunnar, 
hafði komið upp í skólanum gagnasmiðju þar sem nem-
endur bjuggu til leiknar stuttmyndir teknar úti við eða á 
öðrum vettvangi, hreyfimyndir byggðar á teikningu, hik-
myndir (e. stop-motion), tónlistarefni og fleira efni af marg-
víslegu tagi. Þá var fjárfest í ýmsum tækjabúnaði sem nýtt-
ist til margmiðlunar, eins og upptökubúnaði og tölvum en 
líka hugbúnaði til eftirvinnslu efnis og litlu hljóðveri sem 
enn kemur að góðum notum í margvíslegri vinnu Smiðj-
unnar. Með tilkomu spjaldtölvunnar frá Apple árið 2010, 
auk snjallsíma og búnaðar frá öðrum framleiðendum, 
hefur svo landslag upplýsingatækni í skólastarfi breyst til 
muna. Skyndilega voru nemendur komnir með í eitt lítið 
tæki allt sem þurfti við fjölbreytta verkefnavinnu og hvers 
konar margmiðlun. Auk þess voru nemendur ekki lengur 
bundnir við neinn einn stað í vinnu sinni. 

Björgvin Ívar hefur alltaf lagt sig fram um að innleiða 
nýjungar á þessu sviði í skólastarfið og vísað veginn um 
notkun þeirra. Nemendur og kennarar búa því að umtals-
verðri reynslu af vinnu með nýja miðla og margvíslegri 
efnisgerð enda safnast upp færni og reynsla í áranna rás. Í 
bland við það þróunarstarf og byltingu í upplýsingatækni 
hafa svo vaxið fram samþætt nemendaverkefni á sviði 
náttúru- og samfélagsgreina og fleiri greinasviðum, verk-
efni þar sem skapandi hópavinna nemenda fær að njóta 
sín og áhersla er lögð á þá lykilhæfni sem kallað er eftir í 
aðalnámskrá. Smiðjuteyminu hefur þótt verkefnið Jörð í 
hættu!? sérstaklega áhugavert dæmi um þetta og horft til 
þess hvernig þar var blandað saman fjölbreyttum kennslu-
fræðilegum hugmyndum.2 Verkefnið hefur orðið kennur-
unum mikill innblástur og mikilvægt viðmið í gegnum allt 
þróunarstarf Smiðjunnar. 

Árið 2016 fara að láta á sér kræla hugmyndir í kennara-
hópnum um það hvernig gera mætti lykilhæfni hærra 
undir höfði í öllu skólastarfi unglingadeildar, líkt og gert 
hafði verið í Jörð í hættu!? Einnig var vilji til þess að nem-
endur ættu í fjölbreyttari og meira skapandi verkefnavinnu. 
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   og  Krista Hallá (e.d.).



Loks höfðu kennarar haft af því góða reynslu að leggja upp 
þema-, samvinnu- og verkefnamiðað nám byggt á leitar-
aðferðum í tilraunaverkefni sem nefnt var Vísindavaka en 
þar voru nemendur látnir vinna eftir vísindalegri aðferð að 
tilraun að eigin vali. Rétt eins og í verkefninu Jörð í hættu!? 
var lagður undir verkefnið tími úr bæði samfélags- og 
náttúrugreinum og þótti það gefa afar góða raun. Í 
Vísindavöku áttu nemendur þess kost að kafa á dýptina í 
námsefnið yfir lengri tíma og vera lausir við þá tímapressu 
sem oftast hvílir á nemendum og kennurum.  

Þróunarverkefnið Smiðjan verður til 

Fyrsta skrefið í ferli sem leiddi til Smiðjunnar var að gera 
samþættingu að veruleika. Ýmsar spurningar skutu upp 
kollinum um efni og afdrif hinna eiginlegu faggreina, eins 
og íslensku eða náttúrufræði og samfélagsgreina, og þurfti 
að bregðast við þeim. Áðurnefnd þemaverkefni höfðu gef-
ið góða raun og samþætting haft jákvæð áhrif á greinarnar 
sem þar voru undir svo kennararnir lögðust í þá vinnu að 
sannfæra stjórnendur um að það væri góð hugmynd að

Þróunarverkefnið verður til samhliða innleiðingu á námskrá og nýju námsmati. Kennslufræðilegar hugmyndir og tækniþróun eru svo drifkraftur  
í breytingum á vinnuaðstæðum sem eru stöðugt í gangi.

9



að samþætta íslensku, samfélags- og náttúrufræði, auk upplýsinga- og tæknimenntar, í eitt greinasvið og að því yrði fund-
inn staður í stundatöflu undir heitinu Smiðjan. Ein grunnhugmyndin og sérstök rök að baki valinu á þessum tilteknu náms-
greinum var að íslenska og upplýsingatækni væru hluti af öllu námi nemenda og að snertifletir náttúrufræða annars vegar 
og samfélagsgreina hins vegar væru margir. Hugmyndir að svona fyrirkomulagi eru heldur ekki sprottnar upp úr tóminu 
einu heldur eiga sér víða rætur. Teymið hafði meðal annars lesið sér til, sótt fyrirlestra og rætt við sérfræðinga og annað 
áhugafólk um skólaþróun. Þannig voru soðnar saman eða mótaðar þær faglegu og fræðilegu hugmyndir sem hafa orðið 
grunnurinn að starfi Smiðjunnar. 
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Annar hluti 

sAMÞÆTTING 
• Greinarnar íslenska, náttúru- og 

samfélagsgreinar auk 
upplýsingatækni samþættar  
í eitt greinasvið 

• Frumkvæði samþættingar kom  
frá kennurum unglingadeildar 

• Með samþættingu opnast dyr  
fyrir aukna teymiskennslu 

• Lykilhæfni í aðalnámskrá 2011 
verður meira sýnileg 

• Áhyggjuraddir hafa heyrst af því  
að íslenskan hverfi sem faggrein 
í stundaskrá 

Samþætting námsgreina er ekki ný af nálinni í skólaþróun enda 
hafa lengi verið uppi hugmyndir um hvernig megi fella eða flétta 
saman þær kröfur sem ólík viðfangsefni gera til nemenda.3 

Samþætting og upplýsingatækni  
í Langholtsskóla 
Samþætting námsgreina á sér langa sögu í Langholtsskóla. Árið 
2005 var hætt að kenna upplýsinga- og tæknimennt sem grein í 
stundatöflu og greinasviðið að mestu samþætt öðrum greinum. 
Ekki voru hafðar lengur venjulegar kennslustundir í þeirri aðstöðu 
til kennslu í upplýsingatækni sem þá var í boði og samanstóð af 
litlu tölvu- og hljóðveri. Í staðinn gátu kennarar bókað tíma til að 
nýta sér aðstöðuna og stuðning Björgvins Ívars í öðrum náms-
greinum. Þannig fengu nemendur tækifæri til að fara fjölbreyttar 
leiðir í miðlun og efnisgerð. Nefna má vinnu að skjákynningum, 
vefsíðugerð, kvikmyndagerð, hikmyndagerð, teikningu hreyfi-
mynda og tónsmíðar. Það besta við að leggja niður hefðbundna 
greinakennslu í upplýsinga- og tæknimennt var að þá fyrst fór 
námsgreinin að dafna og gagnast í öðru námi. Vinna nemenda við 
fjölbreytta miðlun fékk loks merkingu þegar henni var beitt á sviði 
annarra námsgreina. Þáttur upplýsingatækni í grunnskólanáminu 
óx af því að verkefnin tóku á sig fleiri myndir, urðu raunverulegri 
fyrir nemendum og tengdust öðrum þáttum skólastarfsins.

3 Sjá Drake (2012).



Áður voru viðfangsefni greinarinnar einangruð. Þá hafði 
vinnan lítið gildi fyrir nemendur og tímar í upplýsinga- og 
tæknimennt voru síður markvissir. Nemendur voru ekki 
einungis að læra á verkfæri til miðlunar heldur líka að 
smíða einhverja aðra þekkingu sem gagnaðist þeim í 
náminu og daglegu lífi. Námsvinna af þessum toga festi 
rætur og efldist eftir því sem árin liðu og nemendur uxu úr 
grasi. Kennarar vöndust því líka að koma í gagnasmiðju 
með nemendahóp og eiga þar samstarf við verkefna-
stjórann Björgvin Ívar og stundum fleiri kennara. Þegar 
kennarar í Langholtsskóla fóru að melta nýja aðalnámskrá 
grunnskóla, sem kom út árið 2011, fundu þeir þar rök-
stuðning og áherslur sem fylgt höfðu þeirri vinnu sem 
hafði verið í gangi gagnasmiðju og unglingadeild skólans 
mörg undanfarin ár. 

Teymi myndast 
Nokkru áður en Smiðjunni var hleypt af stokkunum voru 
kennarar í unglingadeild, án þess endilega að taka eftir 
því, orðnir hópur sem, meðvitað eða ómeðvitað, var farinn 
að vinna, kenna, undirbúa og prófa saman. Oft voru þeir, 
sem kenndu náttúrufræði eða samfélagsgreinar, að leggja 
fyrir sömu eða svipuð verkefni í sínum námsgreinum og 
fengu þá látlaust að heyra það frá nemendum sem 
upplifðu tvíverknað í vinnu sinni. Verkefnin voru einkum lík 

að því leytinu til, að áherslurnar, markmiðin og verkferlarnir 
sem þjálfa átti voru þau sömu. Auk þess var vinna nem-
enda oft undir mikilli tímapressu. Með samþættingu var 
hægt að spara tíma sem fór í innlögn á verkferlum og nota 
meiri tíma í vinnu með hæfnina sem átti að þjálfa. Tíma-
skortinn mátti meðal annars rekja til þess að í aðalnámskrá 
frá árinu 2011 hafði viðmið um tíma náttúrufræða og sam-
félagsgreina verið skert. Kennurunum fannst það skjóta 
skökku við, miðað við mikilvægi þess efnis sem þessi 
margslungnu greinasvið fjalla um. Niðurstaða þeirra var sú 
að með samþættingu væri hægt að mæta svipuðum eða 
sameiginlegum hæfniviðmiðum þessara greina öllum í 
senn og fá meiri tíma til að fara á dýptina í umfjöllun um 
efni þeirra.  

Lykilhæfni og tímaskipulag 
Einn tilgangur með samþættingu námsgreina var líka að 
leita leiða til ýta undir og efla lykilhæfni sem kallað er eftir í 
aðalnámskrá. Til lykilhæfni teljast samkvæmt námskránni 
tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálf-
stæði og samvinna, nýting upplýsinga og miðla og loks 
ábyrgð á eigin námi.4
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Lagt var upp með frá byrjun að keyra á þema- og verkefnamiðaðri nálgun í námi og kennslu með það fyrir augum að búa til 
námsumhverfi og verkefni þar sem unnið væri á dýptina með efni þvert á greinasvið en á sama tíma fyrrgreinda þætti 
lykilhæfni. 

Tímaskipulag skiptir öllu máli í Smiðjunni. Samþætting svo margra námsgreina hafði í för með sér að bjallan ræður ekki 
lengur ferðinni í verkefnavinnu nemenda. Vinnulag breyttist og gaf fleiri tækifæri til að ná svokölluðu flæði í vinnu þar sem 
nemendur eru niðursokknir í verkefnin sín.5  Í stuttum 40 mínútna kennslustundum fannst kennurum erfitt að þróa starfshætti 
sína og bjóða upp á fjölbreytta verkefnavinnu. Í breyttu skipulagi þar sem efni er tekið fyrir yfir lengri tíma og minni 
tímapressa er á nemendum og kennurum að klára verkefnin breytist vinnulagið og veitir tækifæri til að finna fleiri óþekkta 
fleti á viðfangsefninu en áður.  

Smiðjan eins og hún lítur út í stundaskrá.
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En hvað um íslenskuna? 
Þegar búið er að setja margar námsgreinar undir einn hatt í 
stundaskrá þarf að koma auga á hvar þær skarast og hvar 
ekki til þess að greina með hvaða hætti þekking og færni 
falla undir þær. Íslenskan og upplýsingatæknin umlykja eða 
snerta til að mynda alla vinnu í Smiðjunni. Náttúrufræði og 
samfélagsgreinar, ásamt bókmenntum, eru aftur á móti stór 
hluti af námsefni Smiðjunnar og skarast á ýmsan hátt.  

Þegar nýir hlutir eru reyndir í skólastarfi, eins og nú er 
tilfellið með Smiðjuna, vakna eðlilega efasemdarraddir. 
Efasemdirnar sem kennarar Smiðjunnar hafa orðið varir við 
birtast ef til vill skýrast í áhyggjum í hópi nemenda, foreldra 
og jafnvel annarra kennara af því hvað verði um náms-
greinar þegar þær hverfa úr stundatöflu. Mest hefur borið á 
áhyggjum af því hvað verði um íslensku eða móðurmál og 
þá sérstaklega málfræðina. Smiðjuteymið viðurkennir að 
málfræðin hefur átt dálítið erfitt uppdráttar í samþætting-
unni. Hafa verið gerðar nokkrar tilraunir til að koma mál-
fræðinni fyrir í námsefni Smiðjunnar, til dæmis með því að 
taka hana fyrir í sprellifixi yfir ákveðið tímabil eða fella hana 
inn í valin verkefni (skoða má öll sprellifix á vef Smiðjunnar 
(SMIÐJAN, e.d.)). Þetta hefur gengið upp og niður en vonir 
standa til að þetta megi gera betur í náinni framtíð. 

Fyrir þá sem áhyggjur hafa hefur verið bent á að ekki hafi 
verið rennt blint í sjóinn með því að samþætta íslenskuna 
öðrum greinum og að hún blómstri sem aldrei fyrr. Eins og 
áður sagði er íslenskan mikilvægt verkfæri í öllu námi 
Smiðjunnar og hún skiptir máli í allri vinnu og samskiptum 
nemenda. Vissulega er ekki verið að þjálfa kerfisbundið 
það sem snýr að ákveðnum reglum íslenskunnar í sama 
mæli og áður, eins og með því að greina texta annarra eftir 
orðflokkum og öðrum málfræðilegum viðmiðum en í nám-
inu reynir mikið á ritun og framsetningu texta af margvís-
legu tagi. Nálgun og leiðsögn kennara í íslensku sem 
námsgrein í Smiðjunni fer að stórum hluta fram í þjálfun í 
notkun tungumálsins og blæbrigðum þess. Íslenskan birtist 
og fær að njóta sín í umræðum, blaðagreinum, skapandi 
skrifum, rannsóknarskýrslum, ljóðagerð, handritasmíð og 
lestri bókmennta og er þá ekki allt talið. Málfar og ritun 
skipta jafn miklu máli hvort sem glímt er við rannsóknar-
skýrslu um vísindatilraun, ljóðagerð um himingeiminn eða 
ritgerð um siðferðileg álitamál. Von og trú kennara Smiðj-
unnar er sú að nemendur þrói með sér metnað til að beita 
tungumálinu sem best hvar sem á það reynir og öðlist þjálf-
un í notkun tungumálsins nánast í hverju skrefi. Þroski nem-
enda og vald þeirra á tungumálinu ættu að vaxa í takt.
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Framtíðarsýn 
Einn af kennurum Smiðjunnar lýsti framtíðarsýn sinni á 
samþættingu námsgreina með eftirfarandi hætti: 

Ímyndaðu þér að þú sért að byggja hús. Þegar þú byggir húsið, þá 
geturðu ekki einungis notað hamar og nagla. Það þarf líka að hanna 
húsið og það þarf að athuga í hvaða umhverfi það er og hvaða eiginleika 
það þarf að hafa til að geta staðið. Þú þarft efni og áhöld, koma rennandi 
vatni til og frá, mæla hlutföll og teikna húsið svo það líti vel út. Í fallegu 
umhverfi mun þér líða vel í húsinu. Allir þessir þættir verka hver á annan. 
Þeim er ekki skipt upp í hólf. Þú, sem hönnuður hússins, getur ekki 
aðeins hugsað um það, þegar þú lærðir að teikna, heldur líka alla hina 
tímana þar sem þú lærðir að mæla, hanna og gera. Þegar allir þessir 
þættir eru samþættir, þá verður til hús á endanum.6 

Smiðjan útilokar fátt eða ekkert þegar kemur að sam-
þættingu námsgreina. Hver veit nema í framtíðinni verði 
hægt að fá fleiri fög eða greinasvið inn í verkefnið? 

Aukin samþætting gæti fengið skólastarfið til að líta enn 
meira út eins og heildstæðan vinnudag. Þar fengju 
nemendur þjálfun á fjölbreyttan hátt og ekki væri setið 
eins fast við greinarnar í einhvern ákveðinn tíma.
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Það þýddi þó ekki að nemendur hættu að læra stærðfræði, tungumál, íþróttir eða aðrar námsgreinar. Reynsla Smiðjunnar, 
eins langt og hún nær, er að þegar greinarnar eru samþættar fari þær fyrst að blómstra. Þegar hefðbundin kennsla í 
greinum er lögð niður, að minnsta kosti í ákveðnum skilningi, og greinarnar lagðar saman á þemabundinn hátt en námsefni 
þeirra haldið inni, vaxa þær frekar og dafna.  
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Þriðji hluti 

Sprellifix 
• Tímabil 

• Þema 

• Verkferlar 

• Verkefni 

• Verkefnahefti 

• Hugarfar 

• Lífstíll 

Sprellifix er notað um lotu, tímabil, þema, verkefni og verkefna-
hefti en endurspeglar líka hugarfar eða lífstíl. Orðið kemur frá 
Hjalta Halldórssyni, einum af hugmyndasmiðum skólaþróunar-
verkefnisins. Ákveðið var snemma í þróunarferli Smiðjunnar að 
nota hlutlaust orð, eins og sprellifix, í stað orða sem þóttu geta 
verið hlaðin neikvæðri reynslu og nemendur kynnu að tengja 
misvel við, orða á borð við verkefnahefti eða þemaverkefni. 
Skipulag sprellifixa hvílir á völdum kennsluaðferðum sem áður 
voru nefndar; þema- og verkefnamiðuðu námi, leitaraðferðum, 
lausnaleitarnámi, hönnunarmiðuðu námi og samvinnunámi.7 Á 
þeim hvíla svo ákveðnir verkferlar sem kalla á eða miða að þeirra 
færni sem kennarar teymisins vilja hafa undir hverju sinni. 

Uppbygging 
Í hverju sprellifixi er ákveðið þema notað sem undirstaða 
verkefnalotunnar og er í grunninn byggt á hugmyndum um 
þema- og verkefnamiðað nám. Þessar tvær kennsluaðferðir fara 
vel saman enda þemanám að jafnaði verkefnamiðað. Nemendur 
leysa ákveðinn fjölda skyldu- og valverkefna þar sem skyldu-
verkefnin eiga að hafa þann tilgang að nemendur öðlist sterk tök 
á þeim grunnhugtökum sem þemað snýst um. Þema- og 
verkefnamiðað nám tekur mið af því að nemendur fái svigrúm og 
tíma til að eiga við og leysa verkefni eftir ákveðnum hætti eftir því 
hvaða færni er verið að þjálfa.

7 Sjá nánar um aðferðir, Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 199-215) .



Verkefnin geta reynt á þrautalausnir, ákvörðunartöku, rann-
sóknarvinnu eða ritun, svo eitthvað sé nefnt.8 Með hugtaka-
skilning sem verður til eða dýpkar í skylduverkefnum í far-
teskinu getur nemandi svo fengið útrás og frelsi til að fara 
á ákveðna dýpt í valverkefnum sem reynt er að hafa sem 
fjölbreyttust. Þar fá nemendur lausan tauminn að vissu leyti 
eða að vissu marki og geta jafnvel í samráði við kennara 
fengið að móta sín eigin verkefni.  

Verkferlar í sprellifixi 
Í hverju sprellifixi er unnið með þema yfir ákveðið tímabil 
og getur tekið allt upp í tvær vikur að klára verkefnin sem 
þar eru lögð fyrir. Oftast eru tvö til fjögur skylduverkefni 
sem nemandi eða nemendur verða að klára áður en farið 
er í valverkefni. Yfirleitt á svo að ljúka að minnsta kosti 
tveimur valverkefnum. Nemendum er skipt í hópa, í flest-
um tilvikum tveggja til fjögurra manna teymi, en ekki eru 
öll sprellifix lögð fyrir hópa. Valverkefnin í hverju sprellifixi 
eiga að virka sem hvati á nám nemenda, vera nokkurs 
konar gulrót og skapa þá tilfinningu að það sem nemend-
ur geri skipti máli. Þjálfun ákveðinna verkferla er í brenni-
depli, reynt er að ýta undir gagnrýna og lausnamiðaða 
hugsun, hvetja til samvinnu og færa athygli frá kennara yfir 
á vinnu nemenda. 

Verkferlar og færniþættir í hverju sprellifix eru mismunandi 
og geta farið eftir þema og viðfangsefni. Í þema- og 
verkefnamiðuðu námi vinna nemendur oft að ákveðinni 
heildarhugmynd sem á að leiða nemendur í gegnum við-
fangsefnið.9 Markmiðið er að nemandi öðlist vissan skiln-
ing á grunnhugtökum og beiti þeim svo við verkefni þar 
sem reynir á fjölbreytta færni. Aðferðirnar geta verið mis-
munandi; leitaraðferðir þar sem aðferðafræði vísindanna 
eru hafðar í fyrirrúmi, leit að lausn þar sem nemendur 
glíma við raunveruleg vandamál eða hönnunarferli þar 
sem hanna á afurð sem aðrir geta nýtt. Eins og áður sagði 
er nemandinn nær alltaf hluti af hóp. Hann getur haft aðra í 
hópnum sér til stuðnings í einstaklingsverkefnum eða 
hópurinn unnið saman að sameiginlegum markmiðum.10
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8   Sjá Krauss og Boss (2013).  
9   Sjá Krauss og Boss (2013) og Ingvar Sigurgeirsson (2013). 
10 Sjá Gillies, Ashman og Terwel (2007) og Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar 
    Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson (2016). 



Í sprellifixi er unnið með fjölbreytta verkferla.
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Þekking og hugtakaskilningur 
Í hverju sprellifixi eru tiltekin grunnhugtök sem nemendur 
annað hvort þekkja frá fornu fari eða þurfa að læra. Nem-
andinn býr svo að einhverri færni til að beita, bæði hug-
rænni og verklegri færni sem hann hefur hlotið þjálfun í 
áður og tileinkað sér. Hugræn færni nemandans felst ef til 
vill í því að geta beitt tilteknum hugtökum í tungumálinu á 
skýran og skiljanlegan hátt, í því að geta greint að tóna 
eða í því að geta unnið með tölur. Verkleg færni gæti til 
að mynda snúist um að geta staðið á höndum, búið til 
skífurit, stigið dansspor eða heflað við. Ýmsa færniþætti 
tengda samskiptum, hegðun, tilfinningum og sálarlífi 
mætti líka hugsa sér. Hæfni snýst svo um geta beitt þekk-
ingu og færni til þess að leysa tiltekin verkefni, eiga sam-
skipti eða fást við hluti í daglegu lífi. Í sprellifixi er ætlunin 
að styrkja þá hæfni sem nemandi býr yfir nú þegar og 
þjálfa hana enn frekar á þann veg að hann geti að end-
ingu lagt fram verklegan vitnisburð um hana fyrir sig og 
aðra byggðan á þeim hugtökum og þeirri færni sem reyn-
ir á í sprellifixinu. Það er til dæmis gert með ritun blaða-
greinar eða annars texta, framkvæmd á tilraun, sköpun á 
listaverki, leikrænni tjáningu eða flutningi á tónlist, bara 
svo eitthvað sé nefnt. 
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Verkefni eða knýjandi spurning 
Uppistaðan í hverju sprellifixi eru verkefnin sjálf, knýjandi 
spurning eða vandamál sem nemendur þurfa að leita 
svara við, eins og jafnan er miðað að við lausnaleitir og oft 
líka þema- og verkefnamiðað nám. Hugmyndin er sú að 
verkefnin sem nemendur leysa í sprellifixinu virki eins og 
púsl sem raðast upp og að niðurstöður eða svör leiði þá 
áfram í leit að heildarmynd, svari við lykilspurningunni sem 
sprellifixið spyr. Í lausnaleitarnámi er reynt að fá nemendur 
til öðlast vitneskju og færni með eigin athugunum og 
þannig kryfja viðfangsefnin til mergjar.11 Spurningar eða 
vandamál hafa oftast verið ákveðin af kennurum en nem-
endur geta fundið á viðfangsefninu sínar hliðar. Verkefnin 
og spurningarnar fara oftar en ekki eftir því hvert viðfangs-
efnið er hverju sinni. Í sprellifixunum er reynt að fylgja 
ákveðnu ferli við lausnaleit:12 

• Viðfangsefni er undirbúið og kennari reynir  
að kveikja áhuga. 

• Nemendur eru settir í hlutverk rannsakanda  
sem á að glíma við spurningu eða viðfangsefni. 

• Nemendur leita í fyrri þekkingu og reynslu  
á viðfangsefninu til að greina það frekar. 

• Viðfangsefni er skilgreint  
með ákveðnum grunnhugtökum. 

• Upplýsinga um viðfangsefni er aflað  
eftir ólíkum leiðum. 

• Hugmyndir eru settar fram sem lausn. 

• Hugmyndir eru metnar út frá gögnum  
eða öðrum upplýsingum. 

• Niðurstöður eru kynntar í formi afurðar. 

• Niðurstöður eru ígrundaðar, ræddar og rökstuddar. 

• Hugmyndir um skyld viðfangsefni  
eða möguleg næstu skref.
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12 Sjá Torp og Sage (2002, bls. 19–22) og Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 174).



Rannsókn og hönnunarferli 
Mismunandi er hvort nemendur eru leiddir í átt að einhverri 
aðferð til að leita svara eða ákveði sjálfir sína leið að svari. 
Leitaraðferðir og hönnunarmiðað nám eru dæmi um aðferðir 
þar sem unnið er eftir ákveðinni aðferð svo úr verði einhver 
vitneskja eða afurð fyrir aðra til að nota. 

Markmið leitaraðferða er að þjálfa nemendur í að temja sér 
gagnrýna hugsun að hætti vísinda. Gagnrýnin hugsun er í senn 
greinandi og skapandi og nemendur eru hvattir til þess að velta 
við öllum steinum í rannsókn sinni og skoða rannsóknarefnið frá 
mörgum og óvæntum sjónarhornum. 

• Nemendur finna rannsóknarefni  
og orða rannsóknarspurningu. 

• Tilgáta – nemendur setja fram það sem þeir  
halda að komi út úr rannsókn sinni. 

• Gögnum er safnað. 

• Unnið er úr gögnum. 

• Niðurstöður eru settar fram á skýran máta 
með einhvers konar afurð (veggspjaldi,  
rannsóknarskýrslu, kynningu, stuttmynd) 

• Ályktað er út frá niðurstöðum – stóðst tilgátan  
eða stóðst hún ekki? 
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Þá eru nemendur hvattir til að sækja sér upplýsingar um 
fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins í bækur, á vef, í 
myndir eða fræðsluþætti. Einnig er skorað á þá að afla 
gagna með myndatökum, upptökum, spurningalistum, 
mælingum og viðtölum. Nemendur geta líka beitt aðferð-
um hönnunarmiðaðs náms til að fást við ýmis viðfangsefni. 

Hönnunarmiðað nám fylgir einnig ákveðinni aðferð og er í 
raun lítil rannsókn. Í hönnunarmiðuðu námi þarf nemandi 
að beita þekkingu sinni um efnið og íhuga hvað hann get-
ur búið til svo aðrir geti skilið það.13

Hönnunarferlið frá hluttekningu til afurðar
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Þegar búið er að búa til ákveðna frumgerð, sem oft er svo 
prófuð, þarf nemandinn mögulega að ígrunda hvernig 
hann gæti betrumbætt afurðina svo aðrir geti nýtt sér hana 
til gagns. Þetta ferli byggir á því sem kallað hefur verið 
hönnunarhugsun (e. design-based thinking) og getur farið í 
hringi þangað til tilsettum árangri er náð. 

Myndin á blaðsíðu 23 gefur skýra mynd af hönnunarferlinu. 
Nemandi þarf að hafa öðlast skilning á viðfangsefninu til að 
geta fengið hugmynd að einhverjum hlut eða hönnun sem 
hann vill setja fram sem afurð. Þegar skilningur á viðfangs-
efninu hefur myndast getur nemandi skilgreint það sem 
hann vill skapa og þannig fundið fleti á því sem þarfnast úr-
lausnar til að afurð geti orðið til. Nemandi þarf að leggjast í 
hugmyndavinnu, grúska í hugmynd sinni og finna aðferðir 
til að leysa verkefnið svo úr verði afurð. Þegar frumgerð 
hefur orðið til þarf helst að prófa hana og athuga hvort hún 
virki sem viðeigandi lausn á verkefninu. Á öllum stigum ferl-
isins er einhver vinna í gangi við að ígrunda, búa til og 
skapa. Markmiðið er að á endanum verði til ný eða bætt af-
urð sem getur nýst öðrum.14 

Áreiðanleiki og tengsl við raunveruleikann 
Nemendur eiga að afla sér áreiðanlegra upplýsinga í allri 
vinnu sinni. Í þeim stafræna heimi sem búið er við á 21. 

öldinni er aragrúi og stríður straumur upplýsinga og því 
mikilvægt að nemandi geti lagt gagnrýnið mat á þau gögn 
sem hann kýs að styðjast við. Liður í því er að gæta þess að 
geta heimilda í allri sinni vinnu. Á sama tíma er mikilvægt 
að nemandi sæki sér innblástur frá umhverfi sínu, tengi 
þekkingarleitina í anda hugsmíðahyggju eigin reynslu og 
sæki þangað raunveruleg dæmi þegar við á. Einnig getur 
skipt máli að bera nýja þekkingu undir þá sem næst standa, 
spegla sig í öðrum og líta eftir því sem aðrir eru að gera, 
því þekking og reynsla verða að jafnaði til í félagslegu 
samspili. 
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Áhrif, rödd nemandans og val 
Afurð námsvinnunnar við verkefnaskil er það sem metið er 
og þarf hún að sjálfsögðu að tengjast viðfangsefninu, náms-
efni sem lagt er til grundvallar sprellifixinu og þeim grunn-
hugtökum sem lögð var áhersla á í byrjun. Miðað er við að af-
urðin hafi farið í gegnum áður tilgreint verkferli og nemandi 
eða nemendur notið leiðsagnar kennara. Afurðirnar geta ver-
ið margs konar:15

•  Fyrirlestur 

•  Veggspjald 

•  Hreyfimynd 

•  Stuttmynd 

•  Ritgerð 

•  Teikning 

•  Málverk 

•  Auglýsing 

•  Skjákynning 

•  Hlaðvarpsþáttur 

•  Kennslumynd 

•  Próf úr efninu 

•  Tölvuleikur 

•  Borðspil 

•  Þríviddarverk 

•  Kort 

•  Ljóð 

•  Leikþáttur 

•  Frétt 

•  Tónverk
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Íhugun, mat og leiðsögn á öllum stigum 
Þar sem hvert sprellifix getur tekið tvær til þrjár vikur er mikilvægt að skoða verkefnavinnu nemenda allt tímabilið. Leiðsögn 
kennara felst með meðal annars í að benda á ný sjónarhorn og möguleika á þeim leiðum sem nemandi velur að fara í 
verkefnum sínum. 
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Dæmi um Sprellifix 
Kalda stríðið 

10. bekkur  

YFIRLIT OG TILGANGUR 
Í þessu sprellifixi muntu læra um tímabil í mannkynssögunni sem kallað er Kalda stríðið. Kalda stríðið er yfirleitt talið ná 
yfir tímabilið frá 1946 til 1991. Við munum láta það duga að fara yfir árin 1946 til 1975 að sinni (en örvæntið ekki, það er 
von á öðru sprellifixi síðar). Við munum fara yfir orsakir og einkenni Kalda stríðsins, stórveldin Bandaríkin og Sovétríkin, 
íslenska velferðarríkið og mannréttindabaráttu kvenna. 

Þú átt að klára þrjú skylduverkefni og að auki eru ýmis valverkefni sem snúa að því að dýpka skilning þinn á þeim 
verkefnum sem þú vinnur í skylduverkefnunum. Þú átt að velja að lágmarki tvö þeirra.  

Mundu: Það sem er erfitt að læra er þess virði að kunna! 

LESEFNI 
Frelsi og velferð bls. 12-45 og bls. 48-63.  

KVEIKJA 
I Won´t Let the Sun Go Down On Me (https://www.youtube.com/watch?v=F0JZiM74sQs)  

Duck and Cover (https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60)
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SKYLDUVERKEFNI 

1. Farðu í úlpu, þetta verður kalt stríð! 
Lestu bls. 12-27 í Frelsi og velferð. Glósaðu eftirfarandi hugtök:  

Járntjaldið - Kommúnismi - Dómínó-kenningin - Frjálshyggja - Markaðshagkerfi - Truman-kenningin - Ógnarjafnvægi 

Svarið síðan eftirfarandi spurningum og notið hugtökin hér að ofan máli ykkar til stuðnings.  

a.  Hvað er kalt stríð? 

b.  Hvað var einkum ólíkt með Bandaríkjunum og Sovétríkjunum? 

c.  Hvaða áhrif höfðu kjarnorkuvopn á Kalda stríðið? 

d.  Hvernig kom það til að kommúnistar náðu völdum í Austur-Evrópu? 

e.  Hvað var Marshall-áætlunin? 

Afurð: Skjal með glósum og svörum ykkar við spurningunum 

Amboð: Frelsi og velferð, bls. 12-27. 

Hæfniviðmið  

Nemandi á að geta: 

✓ rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni.
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2. Manstu gamla daga?  (Hluti 1) 
Lesið bls. 48-62 í Frelsi og velferð.  

Finnið manneskju sem man sæmilega eftir sér upp úr miðri 20. öld og takið við hana viðtal. Lesið vel fylgiskjal um 
viðtalsverkefni þar sem öll fyrirmæli er að finna. 

Afurð:  Klippt upptaka, með inngangi og lokaorðum, af viðtalinu ykkar. 

Amboð: Fylgiskjal - Viðtalsverkefni 

Hæfniviðmið  

✓ aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni,  
sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi. 

✓ rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni. 

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum. 

✓ gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

✓ útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum. 

✓ nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og markvissan hátt. 

✓ unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt viðurkenndum aðferðum. 

✓ nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð lifandi mynda.
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✓ sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er til persónulegra nota eða heimilda- og verkefnavinnu. 

✓ flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 

✓ gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, 
hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda og samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, meðal annars með leikrænni tjáningu. 

3.  Manstu gamla daga? (Hluti 2) 
Nú er svo komið að því að skila ritaðri afurð þar sem eftirfarandi verður að koma fram:  

Nafn höfundar, fag, ártal og nafn á verkefninu. 

Æviágrip - Stutt kynning á viðmælandanum. 

Umfjöllun - Stutt umfjöllun um efni viðtalsins (ef til dæmis mikið var talað um  
að einkabíllinn hafi breytt miklu er fjallað stuttlega um einkabílinn). 

Viðtalið - Allt viðtalið (eða hluti þess, eftir því hvað hentar). 

Lokaorð -  Efnistökin dregin saman í lokin. 

Afurð: Vefsíða eða ritað skjal 

Amboð: Docs eða Pages 

Hæfniviðmið  

✓ skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn,  
gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær.  

✓ beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar.  
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✓ beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt stafsetning  
er virðing við mál, texta og lesanda.  

✓ notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í heimildaskrá  
svo sem reglur kveða á um. 

VALVERKEFNI 
4. Taktu tímann 
Búið til tímalínu sem nær frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar til loka Kalda stríðsins. Hafið allan texta stuttan en 
hnitmiðaðan og hugið að myndrænni framsetningu. Hugsið ykkur að markhópurinn sé fólk á ykkar aldri en með litla 
forþekkingu á Kalda stríðinu. 

Afurð: Frjáls framsetning  

Amboð: Til dæmis smáforritin Keynote eða Timeline, Frelsi og velferð 

Hæfniviðmið  

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni.  

5. Vargöld í Víetnam 
Aflaðu þér upplýsinga um Víetnam-stríðið. Orsakir þess, helstu atburði, einkenni og afleiðingar. Vandaðu heimildanotkun. 
Hugsið ykkur að markhópurinn sé fólk á ykkar aldri en með litla forþekkingu á Kalda stríðinu.
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Afurð: Skjal/vefsíða/stuttmynd/hlaðvarp/ …  

Amboð: Frjálst 

Hæfniviðmið  

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

6. Kárnalæti á Kúbu 
Aflaðu þér upplýsinga um Kúbudeiluna. Orsakir hennar, helstu atburði, einkenni og afleiðingar. Hugaðu vel að 
heimildanotkun. Hugsið ykkur að markhópurinn sé fólk á ykkar aldri en með litla forþekkingu á Kalda stríðinu. 

Afurð: Skjal/vefsíða/stuttmynd/hlaðvarp/ ...  

Amboð: Frjálst 

Hæfniviðmið 

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

7. Bítlar og blómabörn 

Lestu greinina Maður sér þá sífellt vera að klóra sér … og svaraðu eftirfarandi spurningum út frá greininni: 

a. Hvaða viðhorf birtast til yngri kynslóðarinnar í þessari grein? 
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b. Hvað finnst þér um þau viðhorf sem þarna birtast? 

c. Finnur þú fyrir sambærilegum viðhorfum eldra fólks til ungs fólks í dag? 

d. Maður hefur á tilfinningunni að þessir lubbastrákar séu skítugir, enda sér maður þá sífellt vera að klóra sér, er haft eftir 
einum ráðningarstjóranum. Hvað á hann við? Heldur þú að hann hefði sagt það sama um síðhærðar konur? Hvers 
vegna/hvers vegna ekki? 

e. Heldur þú að það sé sama viðhorf til stráka og stelpna í dag? 

Dragðu svörin þín saman í samfelldan texta og gættu vel að uppsetningu, málfari og stafsetningu. 

Afurð: Skjal 

Amboð: Fylgiskjal - Maður sér þá sífellt vera að klóra sér 

Hæfniviðmið 

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

8. Bergstálið í Berlín 
Aflaðu þér upplýsinga um Berlínarmúrinn: Orsakir þess að hann var reistur, helstu atburði tengda honum og einkenni 
daglegs lífs austan hans og vestan. Hugaðu vel að heimildanotkun. Hugsið ykkur að markhópurinn sé fólk á ykkar aldri en 
með litla forþekkingu á Kalda stríðinu. 

Amboð: Frjálst 

Hæfniviðmið 

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 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9. Mun Ivan komast til Vesturlanda? 
Þið þurfið að vinna saman tvö til fjögur. Ímyndið ykkur að þið séuð sovéskir útsendarar KGB (sovéska leyniþjónustan) og þið 
hafið í sameiningu aflað ykkur upplýsinga um Ivan nokkurn Savinov. Ivan er tónlistarmaður sem hefur sótt um að komast til 
Vesturlanda í tónleikaferðalag. En viljið þið leyfa honum að fara? Setjið á svið leikþátt þar sem þið ræðið upplýsingarnar sem 
koma fram í fylgiskjali - Ivan. Þið eigið að nota upplýsingarnar til þess að færa rök fyrir því og gegn að hann fái að fara. 

Afurð: Stuttmynd 

Amboð: Fylgiskjal - Ivan (hægt að fá útprentað), búningar, leikmunir, einfalt handrit, spjaldtölva ... 

Hæfniviðmið  

✓ sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum. 

10. Mannréttindabarátta kvenna 
Aflaðu þér upplýsinga um kvennafrídaginn 1975 með því að skoða vefinn kvennasogusafn.is. Reyndu að komast að því 
hvers vegna dagurinn var haldinn og hverjar helstu kröfurnar voru. Hannaðu svo þitt eigið kröfuspjald með slagorði sem þér 
finnst að eigi við enn í dag. Aftan á spjaldinu skaltu hafa útskýringu á slagorðinu: Af hverju er þetta mikilvægt málefni? 
Hverju þarf að breyta? Nefnið gjarnan dæmi. 

Afurð: Kröfuspjald  

Amboð: Lím, skæri, pappír … 

Hæfniviðmið  

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar.

34

https://drive.google.com/file/d/0B_YZxZkHa8rYcUk0bzV1di13NkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_YZxZkHa8rYcUk0bzV1di13NkU/view?usp=sharing
https://kvennasogusafn.is/
https://drive.google.com/file/d/0B_YZxZkHa8rYcUk0bzV1di13NkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_YZxZkHa8rYcUk0bzV1di13NkU/view?usp=sharing
https://kvennasogusafn.is/


11. Bréf til Vesturlanda 
Skrifaðu bréf frá manneskju í Austur-Berlín til annarrar manneskju í Vestur-Berlín. Í bréfinu verður eitthvað að koma fram 
varðandi aðstæður þínar, vonir og væntingar, auk þess sem það verður að vera ljóst á hvaða tíma bréfið er skrifað. Hafðu 
hæfniviðmiðin í huga við skriftirnar. 

Afurð: Bréf (má vera handskrifað) 

Amboð: Fylgiskjal - Að skrifa bréf 

Hæfniviðmið  

✓ sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum. 

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í samhengi  
og mótað málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. 

12. Hlaðvarpsþáttur 
Verið þrjú til fjögur saman og veljið ykkur afmarkað efni kalda stríðsins. Takið upp umræður um efnið sem þið skilið í 
hlaðvarpsformi. Hugsið hlaðvarpsþáttinn sem fræðsluþátt fyrir unglinga þar sem þið gerið ákveðnu viðfangsefni skil.  

Afurð: 7-10 mínútna hlaðvarpsþáttur 

Amboð: Til dæmis Soundcloud, Recorder, Google Sites 

Hæfniviðmið 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar.
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13. Austrið gegn vestrinu 

Búið til veggspjald sem sýnir það sem var ólíkt og líkt með Sovétríkjunum og Bandaríkjunum á tímum Kalda stríðsins. Látið 
einnig koma fram hvað er líkt og ólíkt með einræði og lýðræði. 

Afurð: Veggspjald 

Amboð: Lím, skær, pappír ... 

Hæfniviðmið  

✓ rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

 

14. Tjáðu þig í tónum 

Semdu lag sem er innblásið af tíðarandanum á tímum Kalda stríðsins - hvernig heldur þú að það hafi verið að alast upp á 
árum Kalda stríðsins og óttans við atómsprengjur? Krafa er um að semja bæði lag og texta og hugið sérstaklega að 
textagerðinni, uppbyggingu textans og inntaki hans, sem og málnotkun. Ef tími er til má gera myndband við lagið. 

Afurð: Hljóðskrá með frumsömdu lagi og skjal með textanum. 

Amboð: Garageband, iMovie 

Hæfniviðmið 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

36



15. Kalt spil 
Veljið ykkur afmarkaðan þátt Kalda stríðsins og búið til spil sem hentar fyrir krakka í 5. til 7. bekk.  

Afurð: Spil 

Amboð: Frjálst 

Hæfniviðmið  

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

 

16. Greina myndmál (ljósmyndir/áróðursspjöld/myndlist) 

Skoðaðu myndmál áróðursspjalda bæði í Sovétríkjunum og Bandaríkjunum á tímum Kalda stríðsins. Þú getur til dæmis 
byrjað á að skoða myndina á bls. 14 í Frelsi og velferð. Gerðu glærusýningu sem sýnir nokkur dæmi um áróðurspjöld og 
útskýringu á þeim. Verkefnið þarf ekki að einskorðast við áróðursmyndir. 

Afurð: Glærusýning 

Amboð: Google Slides, Keynote, Prezi 

Hæfniviðmið  

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 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17. Geimferðakapphlaupið 
Horfðu á fréttaskýringu RÚV á eftirfarandi slóð: http://www.ruv.is/sarpurinn/klippa/sextiu-ar-fra-sputnik  

Aflaðu þér frekari upplýsinga um geimferðakapphlaupið og helstu atburði þess. Gerðu svo rafbók þar sem þú segir frá 
geimferðakapphlaupinu í stórum dráttum.  

Afurð: Rafbók 

Amboð: Book Creator 

Hæfniviðmið  

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 
 
 
18. Greina bókmenntir - ljóð 

Lestu kvæðið Haustljóð á vori 1951 eftir Einar Braga. Þú finnur það á bls. 63. Túlkaðu ljóðið með tilliti til komu bandaríska 
hersins til Íslands. Þú mátt gjarnan skrifa ljóðið upp og myndskreyta ásamt túlkun þinni. Skoðaðu fylgiskjölin um myndmál í 
bókmenntum og ljóðahugtök til þess að rifja upp ljóðgreiningu. 

Afurð: Skjal (má vera handskrifað) með svarinu þínu. 

Amboð: Fylgiskjal - Myndmál í bókmenntum, Fylgiskjal - Ljóðahugtök 

Hæfniviðmið  

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

✓ notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og frá 
ýmsum tímum. 
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19. Fall Sovétríkjanna 

Svaraðu eftirfarandi spurningu eins ítarlega og þú getur: Hvers vegna féllu Sovétríkin? Settu svarið vel upp með inngangi, 
meginmáli og niðurstöðu.  

Afurð: Skjal með svarinu þínu. 

Amboð: Neistar, bls. 96-115. 

Hæfniviðmið  

✓ gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minningum. 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

 

20. Málfar unglinga 

Lestu greinina Málfar unglinga í fylgiskjali. Gerðu svo veggspjald þar sem þú berð saman málfar unglinga 1970 og 2017. 

Á veggspjaldinu eiga að koma fram orð (jafnvel heilar setningar) og þýðingar á þeim. Aflaðu þér jafnframt upplýsinga um 
hvers vegna unglingar tileinka sér sérstakt málfar og láttu það einnig koma fram á veggspjaldinu. 

Afurð: Veggspjald 

Amboð: Blað, skæri, litir, Adobe Post, Photoshop, Fylgiskjal - Málfar unglinga 

Hæfniviðmið  

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 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21. Einkaréttur á heilbrigðri skynsemi? 

Hlustaðu á lagið Russians með Sting: http://www.songfacts.com/detail.php?lyrics=4299  

Kynntu þér aðeins söguna á bak við lagið, skoðaðu myndmálið og þá aðferð sem notuð er til að koma merkingu textans á 
framfæri. Skoðaðu sérnöfnin sem koma fyrir í textanum og hvaða þýðingu þau hafa. Í afurðinni þurfa hugleiðingar þínar að 
koma fram og reyndu eins og þú getur að beita algengum bókmenntahugtökum, myndmáli, tilvísunum til að fjalla um og 
útskýringum á merkingu textans. 

Afurð: Skjákynning með yfirlestri, tímaritsgrein sem er haganlega upp sett með pdf-sniði. Þið megið líka selja okkur kenn-
urunum einhverja aðra útfærslu.  

Amboð: Keynote, Screen Recording, Pages 

Hæfniviðmið 

✓ greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar. 

Mundu að svo er alltaf í boði að skapa sitt eigið verkefni  
í samráði við kennara!
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Hluti afurðar úr sprellifixinu Þjóðararfurinn fyrir nemendur í 8. bekk. Hér má sjá hvernig einn nemandinn túlkar draum  
Þorsteins Egilssonar um dóttur sína, Helgu fögru. Draumurinn var fyrirboði atburða í Gunnlaugs sögu ormstungu. Unnið í iPad-spjaldtölvu. 

Brot ÚR verkum NEMENDa
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Frá vinnu nemenda í Smiðjunni. Úr myndinni Smiðjan í skapandi skólastarf - Langholtsskóli  
(Björgvin Ívar Guðbrandsson og Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 2018).
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Brot úr borðspili búnu til af nemendum um Kalda stríðið (Björgvin Ívar Guðbrandsson og Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 2018).
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Tilraun nemenda í Smiðjunni (Björgvin Ívar Guðbrandsson og Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 2018).
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Fjórði hluti 

Fleiri 
þættir 
• Teymiskennsla 

• Upplýsingatækni 

• Nemandinn 

• Kennarinn

Smiðjan og sprellifixin byggja á mörgum kennslufræðilegum 
hugmyndum um nám og skipulagninu þess. Sumar hafa þegar 
verið nefndar en aðrar snúast um þætti á borð við teymiskennslu, 
upplýsingatækni í skólastarfi, hæfni á 21. öld, því sem kallað er 
TPACK-líkanið og lýsir samspili þekkingar á tækni, kennslufræð-
um og faggreinum, og viðmiðum alþjóðasamtakanna ISTE eða 
International Society for Technology in Education um hlutverk 
kennara og nemenda með tilliti til tækni og nútímaskólastarfs. 
Þessir þættir verða reifaðir í næstu köflum. 

Teymiskennsla 
Reynsla okkar í Smiðjuteyminu af teymiskennslu í Langholtsskóla 
og sýn okkar á þann valkost benda í eina átt – teymiskennsla er 
málið! Áður en eiginlegt teymi kennara í Smiðjunni varð til, fundu 
þeir á eigin skinni að þeim fannst gaman að vinna saman að 
samþættum verkefnum eins og Jörð í hættu!? eða Vísindavöku. Í 
samstarfi þeirra urðu til fleiri kveikjur ásamt frjórri og meira 
spennandi hugmyndum að verkefnum fyrir nemendur. Því vildu 
kennararnir auka þátt teymisvinnu í sínu starfi. 



Eru kennarar Smiðjunnar teymi? 
Upp hafa komið samræður milli kennara í Smiðjunni, þar 
sem rætt er hvort virkileg teymiskennsla sé í gangi. Ekki 
hefur verið ráðist í mikla verkaskiptingu innan teymisins, 
eins og um skipulagningu kennslu fyrir einstaka árganga, 
heldur hefur samvinna þróast á náttúrulegan máta. Allir 
kennararnir standa saman að Smiðjunni og vinna sem ein 
liðsheild en auðvitað lendir skipulag kennslu á ákveðnum 
efnissviðum meira á könnu þeirra, sem hafa sérfræðiþekk-
ingu á þeim, þegar það á við. Kennararnir hittast, undirbúa 
kennsluna og fara saman yfir verkefni. Þannig eru allir sam-
ábyrgir fyrir kennslu í öllum árgöngum unglingadeildar 
Langholtsskóla á þeim greinasviðum sem þarna eru undir. 
Að öllu þessu samanlögðu fellur kennsla í Smiðjunni undir 
hefðbundnar skilgreiningar fræðimanna á teymiskennslu.16 
Kennt er eftir árgöngum og að jafnaði vinnur hver kennari 
með um 15 til 20 nemendur í senn á ákveðnu svæði. Fara 
svo kennarar á milli hópa eftir þörfum hverju sinni og geta 
skipt sér niður á svæði eftir því sem best hentar. 

Áhersla er lögð á að hver og einn geti lagt rækt við og 
fengið útrás fyrir sína sérþekkingu í starfi. Allir kennarar 
hafa þó sitt að segja um uppbyggingu hvers þema. Það 
lendir því oftast á könnu þess sem veit mikið um efnið að  

halda uppi sterkri sýn á hvernig verkefni nemenda eiga að 
vera efnislega hvað þann efnisþátt varðar svo framvinda 
verkefnavinnunar verði rökrétt. Aðrir kennarar finna svo sín 
sjónarhorn á verkefnin og líta til dæmis á tæknihliðina, rit-
unarhlutann, tengsl við tiltekin greinasvið og þar fram eftir 
götum. Það er því eðlilegt að í teyminu lendi kennari af og 
til í því að kenna eitthvað sem liggur ekki alveg á áhuga-
sviði hans. Er þá komin reynsla á að kennararnir þurfa ein-
dregið að gefa frá sér þau skilaboð að sú vinna og þau við-
fangsefni sem liggja fyrir séu öll mikilvæg og skipti máli. 
Augljós kostur við teymiskennslufyrirkomulagið er svo að 
þegar margir koma að kennslunni dýpkar að öllum jafnaði 
nám og reynsla nemenda. Þetta á líka við þótt kennarinn sé 
ekki sérfræðingur í efninu enda er verið að þjálfa ákveðna 
þekkingu og færni sem nálgast má frá mörgum hliðum. Ef 
kennari kemur auga á leiðir eða leggur til hugmyndir sem 
nemendum hefur ekki verið bent á áður eða þeim ekki 
komið í hug sjálfum má gera ráð fyrir að það verði til ein-
hvers gagns. 
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16 Sjá Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017).
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Kennarar í Smiðjunni vinna mikið saman (Björgvin Ívar Guðbrandsson  
og Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 2018).



Norska blaðið
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Ekki alltaf dans á rósum 
Það hefur að sjálfsögðu líka sína galla að starfa saman í teymi. Það hefur komið fyrir að kennarar rekast á í samstarfinu enda 
þurftu þeir að læra að vinna saman og taka tillit hver til annars. Til dæmis þarf að huga að stöðugleika þegar kemur að 
uppbyggingu kennslustunda, til að mynda þegar hefja á nýja lotu með því leggja inn nýtt þema eða sprellifix og reyna að 
kveikja áhuga nemenda. Í ljós hefur komið að þegar hópar af nemendum fá ekki allir jafn trausta innlögn getur það drepið 
niður áhuga þeirra á efninu. Þá getur reynst erfitt að vinna áhugahvöt nemenda til baka og eiga langar vikur fram undan í 
kennslu. Nemendur hafa líka sumir hverjir kvartað yfir ósamræmi í uppbyggingu kennslustunda eftir því hver væri að kenna. 
Var brugðið á það ráð að í upphafi hverrar kennslustundar fara allir yfir blað þar sem listað er upp það sem er framundan yfir 
daginn, lesa verkefnalýsingar og rifja upp hvaða verkefni og markmið skulu kláruð. Þessu til viðbótar þarf að huga að hlutum 
eins og þeim hvernig tekið er á móti nemendum, hvernig þeim er komið í gang þegar kemur að verkefnavinnunni, þeir 
hvattir til góðra verka og þeim ýtt í rétta átt, átt til sjálfstæðrar vinnu.



Upplýsingatækni 
Þegar rætt er um skólamál beinist umræðan oft að því 
hvernig áhrif upplýsingatækni hefur á skólann. Hvernig á 
að meðhöndla snjallsíma í skólum? Eiga nemendur að vera 
með spjaldtölvur? eru spurningar sem oft skjóta upp koll-
inum. Það er gömul saga og ný að þegar örar tæknibreyt-
ingar verða í samfélaginu óttast fólk þær að einhverju leyti 
enda sýna dæmin að þær geta haft ýmsan ófögnuð í för 
með sér. Nýir miðlar áttu sinn þátt í þeim sviptingum sem 
leiddu til Seinni heimstyrjaldar og margir óttast þær þjóð-
félagsbreytingar sem nú eiga sér stað vegna samfélags-
miðla eða sjálfvirkni og gervigreindar. En óttinn við tækn-
ina getur líka virst hjákátlegur. Einn Smiðjukennarinn hafði 
þetta að segja um skólann og upplýsingatækni: 

Engum dettur í hug að tala um að það sé slæm þróun að bankar séu í 
auknum mæli að færa sig meira í átt að stafrænni þjónustu til að 
auðvelda viðskiptavinum sínum lífið. Það að bankinn sé að færa sig í 
þessa átt finnst öllum skynsamlegt því nútímatækni býður upp á 
þessar breytingar. Breytingarnar eru þægilegar og góðar fyrir not-
endur. Upplýsingatækni er orðin hluti af allri stjórnsýslu. Enginn talar 
um stafræna hluta menntamálaráðuneytisins. Tæknin er bara eðli-
legur hluti af því. Af hverju á þetta ekki við þegar kemur að skóla-
kerfinu? Ætti upplýsingatækni ekki bara að vera eðlilegur hluti af námi 
í dag? Ætti skólinn að vera einangraður frá samfélaginu sem hann 
tengist? 

Smiðjan og upplýsingatæknin 
Ef Smiðjan væri vistkerfi væri upplýsingatæknin jafn mikil-
vægur hluti af starfinu þar fyrir okkur kennarana og vatn er 
fyrir fiska í vistkerfi þeirra. Upplýsingatæknin er gangverkið 
sem drífur Smiðjuna áfram. Áralöng reynsla er af því að 
nota upplýsingatækni í skólastarfi Langholtsskóla og notk-
un á spjaldtölvum hafði þróast um langan tíma áður en 
kom að almennri innleiðingu á þeim búnaði í unglinga-
deild haustið 2017. Tækin eru mikilvirk verkfæri í námi og 
gera kennurum kleift að beita fjölbreytilegum kennslu-
aðferðum en nýtast líka til að halda utan um allt skipulag 
námsins. Áherslan hefur hins vegar aldrei verið á tækin 
sjálf eða tæknina sem þeim fylgir. 

Áhuginn á að þróa kennsluhætti og innleiða upplýsinga-
tækni í skólastarfinu enn meira en orðið var spratt upp hjá 
kennurum Smiðjunnar sjálfum. Vissulega höfðu þeir verið 
leitandi að hugmyndum, bæði með því að lesa sér til og 
líka með því að sækja fyrirlestra um spennandi skólastarf 
þar sem farið var í framsæknar breytingar til að auka vægi 
upplýsingatækni í námi en með það í farteskinu var lagt 
upp í vegferð til að þreifa sig áfram og laga nýja tækni og
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Við Langholtsskóla er löng hefð fyrir kvikmyndagerð þar sem unnið er með bókmenntir á borð við fornsögur. Í hljóðveri skólans er líka mikið um upptökur  
á upplestri, leik og tónlistarflutningi. Skjáskot úr verkum nemenda á vefsetrinu YouTube.
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nýja kennsluhætti að þeim aðstæðum sem höfðu skapast í 
Langholtsskóla. Upplýsingatæknin hefur reynst auðvelda 
kennurunum þróunarstarfið til mikilla muna, eins og til 
dæmis við að keyra samþættingu námsgreinanna og 
skipulag teymiskennslu. Allt er keyrt í gegnum hugbúnað 
Google. Allar tilkynningar og öll stafræn samskipti við 
nemendur, ásamt verkefnavinnu þeirra, fara í gegnum 
Google Classroom. Allt efni sem unnið er fyrir nemendur 
er geymt inni á Google Drive og mikið er unnið í forritum á 
borð við Google Slides, Docs eða Forms auk þess sem 
gripið hefur verið í forrit eins og Numbers frá Apple og 
íslenska hugbúnaðinn KeyWe. 

Spjaldtölvuvæðingin 
Með innleiðingu á 1:1-kennsluháttum fékk hver nemandi í 
unglingadeild í hendur spjaldtölvu til að nota í sínu námi. 
Spjaldtölvan er í senn blað og blýantur, upptökutæki og 
myndavél, einhver öflugasta upplýsingaveita sem hægt er 
að hugsa sér, samskiptatæki og vettvangur fyrir marg-
háttaða efnisgerð. Í þessu felast tækifæri fyrir nemendur að 
þjálfa færni sína í læsi og ritun í hefðbundnum skilningi en 
líka ná valdi á annars konar miðlun og táknkerfum. Spjald-
tölvuvæðing hefur þó ekki verið án vandræða og því miður 
hefur ekki verið útbúin um það áætlun hvernig eigi að 

kenna nemendum að fóta sig í þessum stafræna heimi.17 
Hlutverk kennara er að læra að leiðbeina nemendum og 
hjálpa þeim að aðlagast heiminum eins og hann er í dag. 
Langflestir nemendur nota tækin vel en það á við um þetta
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17 Sjá Sigurður Haukur Gíslason (2017).

Nemandi forritar í Keynote.



eins og annað að örfáum verða á mistök og upp hafa kom-
ið mál þar sem reglur hafa verið brotnar. Reynt hefur verið 
að draga lærdóm af þeim tilvikum og eiga samræður við 
nemendur um hvernig eigi að nota tækin og upplýsingar 
sem finna má með hjálp þeirra. Oft hafa kennarar þó orðið 
þess varir að nemendur veita því ekki athygli að þeir eru að 
nota upplýsingatækni í námi sínu, hún þykir orðin svo sjálf-
sögð. Fræg er sagan af því þegar tveir kennarar úr Smiðju-
teyminu voru stöðvaðir á gangi Langholtsskóla af nemend-
um í 9. bekk. Þetta voru samviskusamir nemendur og voru 
að kafa í það hvað yrði metið þegar þeir myndu útskrifast 
úr 10. bekk ári seinna. Þeir höfðu af því áhyggjur að upplýs-
ingatækni væri ekki hluti af námi þeirra. Þetta voru þeir að 
undrast á meðan þeir sóttu um það upplýsingar úr spjald-
tölvunum sínum. Kennararnir brostu og tjáðu þeim að hafa 
ekki áhyggjur, þeir hefðu mætt öll viðmiðum aðalnámskrár 
í upplýsinga- og tæknimennt með vinnu sinni í Smiðjunni 
síðasta mánuðinn, jafnvel síðasta klukkutímann! 
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Mælingar nemenda í Smiðjunni (Björgvin Ívar Guðbrandsson  
og Dögg Lára Sigurgeirsdóttir, 2018).



Nemandinn 
Smiðjan sækir í viðmið alþjóðasamtakanna International 
Society for Technology in Education, ISTE, um það hvernig 
samband nemenda og upplýsingatækni eigi að vera í 
námi á okkar tímum.18 Þetta eru samtök áhugafólks um 
upplýsingatækni í skólastarfi sem leggja á það áherslu að 
hjálpa þurfi nemendum og kennurum að fóta sig í staf-
rænum heimi, láta þar til sína taka og nýta tæknina til 
góðra verka.  

Verkefnavinna nemenda 
Í vinnu á vegum Smiðjunnar er ætlast til að nemandinn 
spreyti sig á fjölbreyttum verkefnum sem hann sjálfur tekur 
ábyrgð á og fær að prófa sig áfram með, oftar en ekki í 
samvinnu við aðra. Smiðjan miðar að því að vinna nem-
andans reyni á marga þætti og að hann fái tækifæri til að 
miðla því sem hann tileinkar sér á skapandi hátt. Í náminu 
á að reyna á samvinnufærni, nemandi þarf að geta stutt við 
vinnu annarra og unnið að sameiginlegum markmiðum í 
hópi. Þjálfun getur falið í sér að hanna frumgerðir af nýjum 
hlutum eða bæta eitthvað sem þegar er til. Með hönnun á 
að verða til þekking sem nemandi leggur við fyrri skilning 

á hugtökum og efni. Einnig þarf nemandi að geta tekið 
virkan þátt í samskiptum og því stafræna umhverfi sem því 
fylgir. Þá þarf nemandi að geta aflað sér upplýsinga á sið-
saman máta og nýtt sér þá stafrænu miðla sem stutt gætu 
við námið. 

Sjálfstæði og samvinna 
Í verkefnavinnu nemenda eru þeim lítil takmörk sett. Þegar 
búið er að leggja inn þau grunnhugtök sem koma á til 
skila fær nemandi að jafnaði frelsi til að vinna verkefni eftir 
sínu höfði, oftast í samvinnu við aðra. Þó er ætlast til að 
nemandi temji sér öguð vinnubrögð og heilindi í allri  
þekkingar- og heimildaleit sinni. Á myndinni hér að ofan er 
ekkert minnst á aldur nemanda. Mikill þroskamunur er 
auðvitað á nemendum á ólíkum aldursstigum og misjafnt 
hvaða hlutverk nemendur ráða við. Frelsi nemenda er því 
ekki alltaf algert þó ýtt sé undir lýðræðislega kennsluhætti 
og áhersla lögð á að nemandi eigi val um ýmsa kosti á 
öllum stigum vinnu sinnar. Smiðjuteymið hefur líka rekið 
sig á að afmarka þarf og stýra verkefnavinnu í 8. bekk 
meira og betur en annarra aldurshópa.  
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Kennarinn 
Um hlutverk kennara horfir Smiðjan líka til viðmiða ISTE 
um hlutverk hans í upplýsingatæknisamfélagi.19 Þá er 
áhugavert að skoða líka líkan nefnt TPACK (Technological 
Pedagogic Content Knowledge) sem er myndræn lýsing á 
því hvað hlutverk kennara er víðfemt eða margslungið 
enda þarf að taka tillit til þekkingar á upplýsingatækni, 
kennslufræðum og námsefni og flétta hana saman.20 

Með breyttu kennslufyrirkomulagi í Langholtsskóla var 
ákveðið að breyta hlutverki kennara í unglingadeild. Breyt-
ingin fólst í breyttu hugarfari til kennslu. Áður fyrr mátti 
mögulega líkja hlutverki kennarans við línulega sjónvarps-
dagskrá. Þá byrjaði til að mynda samfélagsfræðitími á til-
greindum tíma og eitthvað ákveðið var kennt. Upplýsingar 
komu beint frá kennurum sem nemendurnir gátu svo nýtt í 
vinnu. Breytingin á hlutverki kennara í Smiðjunni er ef til 
helst sú að nemendur geta sótt sér þekkingu til kennarans, 
á sínum tíma, þegar þeim hentar á einstaklingsmiðaðan 
hátt. Nemendur grúska í verkefnunum sínum á sinn hátt og 
finna sín sjónarhorn á viðfangsefnið. Algengt er fyrir kenn-
ara í Smiðjunni að fá fjölmargar spurningar á dag í tengsl-
um við það efni sem farið er í og nemendur eru að vinna  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að gerólíkum hlutum, í sama rými, á sama tíma. Hlutverk kennarans getur þá til dæmis verið að koma verkefnum í þann 
farveg sem nemandinn vill, eins og í hreyfimyndagerð, við listsköpun eða í ritun. Skipulagið krefst þess að kennarar uppfæri 
vitneskju sína á því námsefni sem á við í hverju þema svo að þeir hafi djúpa og greinargóða þekkingu á því þegar nem-
endur leita til þeirra. Til viðbótar þurfa þeir jafnan að uppfæra þekkingu sína á upplýsingatæknimálum og kunna á helstu 
forrit sem beitt er í upplýsingatækninni og nemendur nota í sínu í námi. Með þekkingu sinni á upplýsingatækni og kennslu-
fræði búa kennararnir nemendum skapandi námsumhverfi fyrir þá til að vinna sína vinnu.



Mikið af vinnu kennara felur í sér að hvetja nemendur 
áfram og koma nemendum af stað í sinni vinnu og halda 
sér að verki líkt og á öðrum aldursstigum. Kennarinn virkar 
því eins og og smurolía á tannhjól í gangverki sem á að 
ganga smurt fyrir sig. Hins vegar má veita því athygli að 
þeir nemendur sem hagnast mest á fyrirkomulagi Smiðj-
unnar eru nemendur sem ná að forgangsraða vel og eru 
þannig gerðir að þeir spyrja sig spurninga og leita sér 
þekkingar hjá kennaranum þegar það á við. Hefur Smiðju-
teymið því þurft að gæta þess að að leita uppi þá nem-
endur sem eru feimnari við að leita ráðlegginga og hafa 
sig lítið í frammi, því þeir sigla oft fljótt í strand og sitja fast-
ir í sínum verkum. Vegna þess hve margir kennarar koma 
að Smiðjunni, á mismunandi tímum, geta þeir nemendur 
auðveldlega týnst og fá þá minna út úr verkefnunum sínum 
en þeir ættu að gera. Samvinnunám, þar sem nemendur 
vinna saman að verkefnum eða sameiginlegum markmið-
um, hjálpar vissulega til en hlutverk kennara breytist þó 
ekki í að styðja við vinnu allra nemenda svo námsmark-
miðum sé náð. Samvinna kennarana sín á milli í teymis-
vinnu reynir líka á margt sem varðar skipulagningu, undir-
búning og ábyrgð á kennslu nemendahópsins í heild sinni. 

Að lokum krefst það sérstakrar færni af hálfu kennara að 
greina verk nemenda, hafa á þeim skoðun og finna mögu-   

legar leiðir fyrir þá til taka verkefnin lengra og dýpka nám 
sitt enn frekar.  

Þekking kennara 
Þó að hlutverk kennara í Smiðjunni sé að einhverju leyti 
breytt frá því sem áður var í unglingadeild Langholtsskóla 
er mikilvægt að hafa í huga að kennari þarf eftir sem áður 
að búa yfir þekkingu á mörgum sviðum. TPACK-líkanið (sjá 
mynd á næstu síðu) lýsir því hvernig kennarar þurfa að ná 
valdi yfir upplýsingatækni, kennslufræðum og þekkingu á 
námsefni. Sérsvið kennara geta verið ólík en kennari þarf 
að vita hvaða vitneskju og færni hann vill nemendur tileinki 
sér, hvernig hann á að koma því leiðar og hvaða hlutverki 
upplýsingatækni á að gegna í því ferli. Kennarinn verður 
svo að vita hvaða þekkingu viðeigandi er að beita, allt eftir 
samhengi hlutanna hverju sinni. Hér getur teymiskennsla 
komið sér vel því þegar fleiri einstaklingar koma með sér-
þekkingu sína og áhugasvið að kennslunni má gera ráð 
fyrir að úr verði fjölþætt og gott skólastarf fyrir nemendur 
að njóta. 
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Skemmtileg saga úr skapandi skólastarfi 
Sprellifixið heitir Stuð, stuð, stuð og þar er unnið með rafmagn og hljóð í 130 mínútna kennslustund. Ein stelpan er að 
setja nýja tónlist yfir þekkt atriði úr kvikmyndum, hún er að velta fyrir sér áhrifum tónlistar á heilann. Tveir nemendur 
sitja saman og eru að tengja Arduino-smátölvu inn í rafrás með díóðu. Þeir forrita svo smátölvuna þannig að hún 
slekkur og kveikir á díóðunni. Annar nemandi er að lóða saman tvær hljóðsnúrur sem hann klippti í sundur til að búa 
til nýja hljóðsnúru með nýja eiginleika. Enn annar nemandi er að mála mynd með málningu sem leiðir rafmagn og 
ætlar að nota hana sem hluta af rafrás. Einnig má sjá nemanda sem er búinn að búa til virka ráfrás og rjúfa hana til að 
geta notað hana í einfalda rannsókn á því hvaða hlutir í umhverfinu leiða rafmagn. Kennarinn „kenndi“ ekkert í 
þessum tíma heldur leiddi vinnu nemenda áfram með tillögum um það hvernig mætti betrumbæta verkefnin. 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TPACK-líkanið (Technological Pedagogic Content Knowledge, TPACK) (Kurt, 2018).



Lokaorð 
Með Smiðjunni er markmiðið ekki að hanna kerfi sem er fullkomið og óskeikult. Öll sú vinna sem hefur farið í að byggja upp 
hugmyndirnar sem liggja að baki Smiðjunni og útfæra þær miðar ekki að því að geta hallað sér aftur í stól, sagt öðrum fyrir 
verkum og lýst því yfir að nú séu nýir kennsluhættir orðnir að veruleika. Þessi litla bók á heldur ekki að vera nein töfrapilla 
fyrir kennara eða nemendur. Smiðjan er miklu frekar lífstíll sem endurspeglar opinn huga og snýst um að nýta öll tækifæri til 
náms. Nemendur eiga að fá tækifæri til að rækta hæfileika sína og færni í samspili við aðra, þroskast og byggja þekkingu án 
þess að vera bundnir um of af stund eða stað. Vonandi hefur þú, lesandi góður, eitthvert gagn af þeim hugmyndum sem hér 
hafa verið kynntar og ekki væri verra ef reynsla okkar gæti vakið með þér áhuga að gera tilraunir í þínu starfi!
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