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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta fjallar um niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal stjórnenda, 

kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga sem starfa í sköpunarverum í grunnskólum. 

Markmið rannsóknarverkefnisins er að kynnast því hver eru viðhorf, þekking og 

reynsla þeirra  af starfsemi sköpunarvera og hvernig þau styðja við nám og skólastarf með 

áherslu á starf skólasafna. Hvaða hindranir hafa verið í vegi fyrir sköpunarverum og hvað 

styður við þau? Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt, tekin voru átta opin viðtöl og 

þau greind með aðferðum grundaðrar kenningar. 

Niðurstöðurnar voru flokkaðar í ytri aðstæður, innleiðingu og starfið. Niðurstöðurnar 

sýna að starfsemi sköpunarvera og skólasafna fer vel saman og æskilegt er að innleiða 

starfsemi sköpunarvera inn á öll skólasöfn. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að 

skólasöfn standa höllum fæti þegar að úthlutun fjármagns kemur þar sem regluverk í 

kringum þau taka ekki á úthlutununum. Skilningur umsjónarmanna í sköpunarverunum 

var sambærilegur milli skóla en útfærslur þeirra ólíkar. Útfærslurnar ráðast af aðstöðu, 

stjórnendum og umsjónarmönnum sköpunarvers á hverjum stað. Ákveðin ágreiningur 

kom upp um hvort að sköpunarver eigi að hafa tíma í stundatöflu eða eigi að vera opið 

með frjálsu flæði. Í starfi sköpunarveranna er lögð áhersla á vinnuferli skapandi hugsunar 

þar sem nemendur fá tækifæri til að breyta hugmyndum í raunveruleika. Styðja verður 

við það með fjölbreyttum verkefnum og kennsluaðferðum sem höfða til innri áhugahvata 

þeirra. Umsjónarmenn sköpunarvera þurfa meðvitað að vekja áhuga nemenda á 

sköpunarverunum og fá þá til að koma á eigin forsendum. Til þess þurfa þeir að höfða til 

áhugahvatar þeirra og geta þeir nýtt sér ýmsar aðferðir markaðsfræði. 
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Abstract 

This research was conducted among school administrators, teachers and librarians that 

work in makerspaces in elementary schools. 

The goal of this study is to introduce their attitude, knowledge and experiments of 

makerspaces and how they support the learning and school activities with emphasis on 

the library. What obstacles they had to overcome and what support and motivation they 

had? A qualitative methodology was used, and eight open ended interviews conducted. 

The interviews were analysed according to grounded theory. 

Three themes emerged: external conditions, implementation and function. The 

results show that makerspace and libraries go well together and that it is desirable to 

intergrade makerspace to school libraries. The results indicate that school libraries are at 

a disadvantage when funding is provided, because there are no regulations about the 

allocation. The participants understanding of what makerspace was comparable between 

schools, but their implementations differed. The implementations depend on the 

facilities, managers and creators of the creative work at each location. The participants 

did not agree whether the makerspace should be part of the school timetable. In the 

makerspace work, the emphasis was on creative thinking, where students were given the 

opportunity to change ideas into reality. This needs to be supported with various projects 

and teaching methods that appeal to their inner motivation. Makerspace personnel must 

be aware that they need to inspire students and arouse their interest in coming to the 

makerspaces on their own terms. To reach out to students’, makerspace personnel can 

use various marketing strategies. 
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Formáli  

Ritgerðin Sköpun til framtíðar: Sköpun sköpunarvers er 30 eininga lokaverkefni til MIS 

gráðu í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við vinnslu hennar var dr. 

Ágústa Pálsdóttir prófessor í upplýsingafræði við Félagsfræði, mannfræði og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Henni færi ég bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf. 

Öllum þátttakendum í rannsókninni vill ég þakka fyrir þátttöku sína. 

Fjölskyldu minni þakka ég þolinmæðina og umburðarlyndið á meðan á skrifunum 

stóð. Ekki er hægt að koma í orð þakklætinu fyrir að eiga fólk að sem hleypur undir bagga 

með dagleg störf og ýtir til hliðar eigin plönum til að aðstoða. Sérstakar þakkir fá Lilja Rut 

Víðisdóttir, eiginkona mín, og María Ásmundsdóttir, móðir mín, fyrir yfirlestur og 

hvatningu. 
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1 Inngangur  

Nú undir lok annars áratugar 21. aldarinnar er óhætt að segja að skólastarf í landinu standi 

á ákveðnum tímamótum. Skólakerfið byggir á grunni iðnvæðingar þar sem nemendur 

voru mótaðir til að vinna störf þeirra tíma. Lögð var áhersla á að sem flestir tileinkuðu sér 

sama námsefni og lærðu eins. Þetta var þægilegt fyrir kennarana sem gátu kennt á 

einfaldan og fljótlegan hátt mörgum nemendum í einu (Ívar Örn Reynisson, 2013, bls. 27). 

Miklar tækninýjungar hafa rutt sér til rúms á síðastliðnum áratugum sem eru orðnar 

partur af daglegu lífi, talað er um fjórðu iðnbyltinguna í því samhengi. Hluti af þessari 

byltingu er til að mynda öflugt internet, snjallheimili þar sem innanstokksmunum er stýrt 

með rödd eða síma. Skólakerfið hefur verið að vakna upp við það að það hefur ekki fylgt 

þessari þróun eftir en skref hafa verið tekin í þá átt nú á allra síðustu árum. Svipaða sögu 

má segja um skólasöfnin, hjörtu skólanna. Þau hafa verið látin sitja á hakanum og lítið 

verið hugsað um þau nema af einstaka ástríðufullum umsjónarmönnum. Skólasöfn duttu 

til að mynda tímabundið úr lögum um grunnskóla frá 2008 en voru sett aftur inn árið 2011 

(Félag fagfólks á skólasöfnum, 2008; Lög um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 

91/2008). Söfnin hafa verið að breytast úr hljóðlátu rými fyrir bækur og önnur prentuð 

gögn yfir í margnota sveigjanlegar námsmiðstöðvar. Erlendis, þá aðallega í 

Bandaríkjunum, hefur ný hugmyndafræði verið að ryðja sér til rúms á skólasöfnum sem 

kallast makerspace á ensku. Sú hugmyndafræði er farin að teygja anga sína til Íslands og 

hafa einhver makerspace þegar tekið til starfa og önnur í undirbúningi. Hugmyndafræði 

makerspace er ætlað að stuðla að aukinni skapandi hugsun hjá nemendum og styrkja 

skólana í því að stíga skrefin inn í miðja fjórðu iðnbyltinguna. Makerspace er staður þar 

sem sköpunarhæfni notenda er efld og þeim leiðbeint um hvernig þeir geti nýtt sér hana 

til framdráttar í lífinu (#VEXAedu, 2017). Makerspace hefur gengið undir mörgum nöfnum 

og ekki er til ein þýðing á íslensku. Í þessu verkefni verður stuðst við þýðinguna 

sköpunarver. Orðið sköpun er notað þar sem það felur í sér að verið sé að búa til eitthvað 

nýtt sem ekki lá fyrir áður og þar með bætt við nýrri nálgun, þekkingu, skilningi eða sýn á 

það sem fyrir var (Orðabanki Íslenskrar málstöðvar, e.d.). Sköpun nær því bæði yfir það 

þegar ný þekking eða munir verða til. Má því segja að skólasafnið sjálft sé í raun 
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sköpunarver þar sem það býður upp á að ný þekking sé sköpuð, til dæmis með lestri þeirra 

bóka sem þar er. Orðinu ver hefur oft verið skeytt fyrir aftan orð á rýmum í grunnskólum 

sem ætluð eru einhverju sérhæfðu viðfangsefni svo sem tölvuver, námsver og 

hegðunarver. Sköpunarver nær því yfir breitt svið og getur verið lýsandi fyrir bæði 

starfsemi bókasafna og hugmyndarfræðinnar um makerspace. Hugmyndafræði 

sköpunarvera er að efla sköpun og veita nemendum tækifæri til að tileinka sér 

nauðsynlega hæfni 21. aldarinnar. Sköpunarver eru mismunandi og því ekki hægt að tala 

um að ein útfærsla sé rétt. 

Mismikil þekking er í dag á sköpunarverum innan grunnskóla og hvernig þau geta nýst 

í starfi þeirra. Ekki hefur enn verið rannsakað hvernig hægt er að nýja þau í skólastarfi á 

Íslandi og því ekki ljóst hvernig aðkoma skólasafna að þeim getur verið. Þessu verkefni er 

því ætlað að fylla upp í gat á þeirri þekkingu sem er fyrir hendi. Þetta viðfangsefni hefur 

einnig verið lítið rannsakað erlendis, sem er eðlilegt þar sem um nýtt fyrirbæri er að ræða.  

Markmið rannsóknarverkefnisins er að skoða viðhorf, þekkingu og reynslu 

stjórnenda, kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga í grunnskólum á 

sköpunarverum og hvernig þau styðja við nám og skólastarf með áherslu á starf 

skólasafna. Einkum verður horft til þess hvaða hindranir hafa staðið í vegi fyrir 

sköpunarverum og hvað styður við þau. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað verður eftir að svara í þessu verkefni eru: Hver 

eru viðhorf, þekking og reynsla þeirra sem starfa eftir hugmyndafræði sköpunarvera? 

Hvaða hindranir voru við innleiðingu þeirrar hugmyndafræði? Hvað er það sem styður við 

hugmyndafræðina? Hvernig skólasafn geti stutt við þetta starf? 

Eigindleg aðferðafræði verður notuð og tekin  viðtöl við fólk sem hefur innleitt 

sköpunarver í starfi sínu, verið leiðandi í breytingu á kennsluháttum og nýtt sér tækni við 

kennslu. Notast verður við viðtöl þar sem þau veita einna mestar upplýsingar um 

rannsóknarefnið (Taylor, Bogdan, og DeVault, 2016). Viðmælendur voru valdir með 

markvissu úrtaki. Leitast var eftir að finna bókasafns- og upplýsingafræðinga á 

skólasöfnum, kennara og skólastjórnendur sem hafa verið áberandi í umræðunni um 

sköpunarver eða breytta kennsluhætti með tækninýjungar í fararbroddi. Í framhaldi af 

markvissa úrtakinu var notast við snjóboltaaðferðina þar sem að viðmælendur bentu á 
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aðra sem komið hafa að slíkri vinnu en ekki verið jafn áberandi í umræðunni (Taylor o.fl., 

2016).  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrst er inngangur en annar kafli fjallar um sköpunarver 

á fræðilegan hátt. Horft er til hvaða laga skólasöfn  falla undir og farið yfir helstu kenningar 

og skilgreiningar á hugtakinu makerspace. Einnig er horft til þess hvernig nám fer fram, 

hvaða áhrif teymiskennsla hefur og hvernig hægt er að ná til nemenda. Í þriðja kafla er 

fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig hún var framkvæmd, val á 

þátttakendum og úrvinnslu hennar. Fjórði kaflinn er niðurstöðukafli þar sem gerð verður 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn er umræða og samantekt og 

sjötti kafli eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður fjallað um lög og reglur sem gilda um skólasöfn á Íslandi, hvert 

hlutverk þeirra er og markmið. Hugtakið sköpunarver  verður kynnt og fjallað um hvernig 

makerspace hreyfingin hefur rutt sér til rúms víða erlendis. Farið verður yfir kennslufræði 

og nám sem tengjast starfi sköpunarvera, svo sem áhugahvöt og verða innri og ytri 

áhugahvatir skoðaðar. Einnig verður horft til teymiskennslu og markaðsfræði. 

2.1 Lög 

Lítið er fjallað um skólasöfn í íslenskum lögum. Þeirra er getið í bókasafnslögum, 

grunnskólalögum og framhaldsskólalögum. Í lögunum er lítið fjallað um skyldur eða 

hlutverk safnanna. Í 7. gr. bókasafnslaga 150/2012 segir: 

Bókasöfn í skólum eru upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur og kennara. Í starfsemi 

skólasafna skal meðal annars leggja áherslu á að þjálfa nemendur og starfsfólk skóla 

í upplýsingalæsi. 

Eina hlutverk skólasafna sem getið er sérstaklega um er þjálfun nemenda og 

starfsfólks í upplýsingalæsi. Samkvæmt Prag yfirlýsingunni frá september 2003 er átt við 

að efla getu einstaklingsins til að finna, staðsetja, meta, skipuleggja og notað upplýsingar 

á skilvirkan hátt við að fjalla um þau málefni og viðfangsefni sem liggja fyrir hann hverju 

sinni (Pragyfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 2003). Prag yfirlýsingin 

tekur á því hvað upplýsinglæsi sé og hver séu markmið UNICEF. Aftur á móti er ekki hægt 

að finna sérstaka skilgreiningu fyrir orðið upplýsingamiðstöð og ekki útskýrt í lögunum. 

Merking þess getur því verið  opin og víð.  

Ekki er gerð krafa um að á bókasöfnum á Íslandi starfi menntaðir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar heldur er einungis mælst til þess að forstöðumenn hafi lokið þeirri 

menntun. Söfnin þurfa þó að tryggja eftir aðstæðum að starfsfólk þeirra sé með 

sérmenntun sem hæfi verksviði safnsins (Lög um bókasöfn nr. 150/2012, 11. gr). 

Í 11. gr bókasafnslaga er fjallað um að búnaður bókasafna, húsnæði og safnkostur 

skuli taka mið af hlutverki þeirra.  



12 

Í lögum um bókasöfn (Lög um bókasöfn nr. 150/2012, 12, gr.) er getið um samstarf 

bókasafna og þeim veitt heimild til að rækja hlutverk sitt með því að stofna til samstarfs 

um þjónustu við notendur og gera þjónustu- og samstarfssamninga sín á milli. Í 10. gr. 

bókasafnslaga er heimild til sameiningar skólasafna og almenningsbókasafna sé gerður 

um það skriflegur samstarfssamningur og að leitast skuli við að gæta að hagsmunum allra 

notendahópa og er þar almennur notandi sérstaklega nefndur (Lög um bókasöfn nr. 

150/2012, 10. gr.). Ekki er minnst á þarfi notenda skólasafna. 

Fjárframlög til bókasafna í skólum, hvort heldur grunn- eða framhaldsskólum skulu 

ákveðin í árlegri fjárhagsáætlun viðkomandi skóla (Lög um bókasöfn nr. 150/2012, 18. 

gr.). Ekki er nánar tekið fram í lögunum til hvaða þátta skuli horft til við úthlutun þeirra 

né tekið fram í hverju framlögin til skólasafnanna skuli standa undir. Í sömu grein er þó 

getið að gjafir og fjárframlög til bókasafna eru frádráttarbær til skatts. 

Ein grein fjallar um skólasöfn í lögum um grunnskóla. Hafa þau þó átt mis stóran sess 

í lögum frá árinu 1974, en þar er fyrst greint frá því að grunnskólar skulu hafa skólasöfn 

sem eigi að vera búin mannskap og búnaði til að vera eitt af megin hjálpartækjum 

skólastarfsins. Lögin taka litlum breytingum með árunum þar til árið 2008 er þau detta úr 

lögum um grunnskóla. Skólasöfnum er síðan bætt inn aftur árið 2011 (Félag fagfólks á 

skólasöfnum, 2008) og er það sú grein sem stendur enn: 

Í öllum grunnskólum skal gera ráð fyrir skólasafni eða tryggja með öðrum hætti 

aðgang nemenda að þjónustu slíks safns sem skal vera upplýsingamiðstöð fyrir 

nemendur og kennara. Það skal búið bókum og nýsigögnum auk annars safnskosts 

sem tengjast námsgreinum og námssviðum aðalnámskrár grunnskóla. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) 

Samkvæmt grunnskólalögunum er gerð krafa á að skólasöfn séu með bókakost, en 

ekki er rætt um stærð hans eða samsetningu. Nýsisgögn eru kennslu- og fræðslutæki sem 

skírskota til heyrnar og sjónar nemenda á víðara sviði en les- og talmál, má þar nefna 

hljóðbönd, útvörp, skyggnur og kvikmyndir (Orðabanki Íslenskrar málstöðvar, e.d.b). 

Tækninni í dag hefur fleytt gífurlega fram og óhætt er að ganga út frá því að nýsisgögn nái 

yfir fjölbreyttari tæki en til myndbandsspilara og útvarpa.  

2.1.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskólanna er grunnurinn að öllu skólastarfi. Kveður hún á um markmið 

og fyrirkomulag skólastarfs allra grunnskóla í landinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í 
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námskránni er talað um starfsemi skólasafna undir upplýsingatækni og samfélagsfræði. 

Sem hluti af skólanum heyra grunnþættirnir sex fyrir menntun og skólastarf yfir starf 

skólasafna. Aðalnámskráin er gefin út af mennta- og menningarmálaráðherra og er ígildi 

reglugerðar: 

Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að fylgja 

eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra 

markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám og kennslu 

að því marki sem þörf er talin á og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar 

lágmarksmenntunar og jafnrétti til náms. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 9) 

Aðalnámskráin á að tryggja rétt nemenda til menntunar og jafnrétti þeirra til náms, 

óháð búsetu, fjölskylduhögum eða fjárhagslegrar stöðu. Námskráin tekur til margra þátta 

og raunar alls skólastarfs. Í Aðalnámskrá grunnskólanna eru tilgreindir sex grunnþættir: 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 36). Hver þáttur er tekinn sérstaklega fyrir og 

útskýrður. Verður sjónunum sérstaklega beint að sköpun: „Nám á sér stað þegar 

einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja. Þannig er 

menntun í rauninni sjálfssköpun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Tekið er 

sérstaklega fram að sköpunarþrá er tengd meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðli að 

frumkvæði einstaklingsins. Með henni kemur sköpunargleðin sem leiðir til námsáhuga 

barna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24).  

 Í aðalnámskránni kemur fram að nám og kennsla eigi að stuðla að því að hver 

nemandi nái sem bestum árangri miðað við eigin forsendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 42). Til að allir nemendur geti náð sínum besta mögulega árangri þarf að nálgast 

þá og viðfangsefni þeirra á mismunandi hátt. Skólasöfn og sköpunarver geta verið öflugt 

hjálpartæki til þess, líkt og hlutverk þeirra var skilgreint í lögum frá 1974. Í ört breytilegu 

starfsumhverfi og veröld þar sem tæknin er í stöðugri þróun er ljóst að ný störf sem ekki 

hafa verið til áður skapast. Því er mikilvægt að nemendur geti brotið upp hefðbundin 

mynstur, reglur og kerfi og fengið nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir líkt og 

sköpun gerir þeim kleift að gera (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). 

Skólasafnafræði er hluti af upplýsinga- og tæknimennt sem getið er um í Aðalnámskrá 

grunnskólanna, einnig heyra miðlamennt, tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 
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þar undir. Samkvæmt viðmiðunarstundatöflu á upplýsinga- og tæknimennt að vera 2.68% 

af námi barna eða 360 mínútur á viku frá 1.-10. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

53). Skólasafnafræði fær lítið vægi innan viðmiðunartíma í Aðalnámskrá grunnskólanna. 

Ekki er samræmi í því sem kemur fram í bókasafnalögum og grunnskólalögum um 

skyldur skólasafna. Í grunnskólalögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) er hlutverk þeirra 

að vera upplýsingamiðstöð og styðja við aðalnámskrá. Bókasafnslög (Lög um bókasöfn nr. 

150/2012)segja að skólasöfn eigi að styðja við upplýsingalæsi nemenda og starfsmanna. 

Upplýsingalæsi fellur hins vegar undir nám í samfélagsgreinum samkvæmt Aðalnámskrá. 

Skilgreining Aðalnámskrár á upplýsingalæsi er sú sama og getið er í Prag yfirlýsingunni, að 

nemendur geti fundið, staðsett, metið, skipulagt og notað upplýsingar á skilvirkan hátt 

við að fjalla um þau málefni og viðfangsefni sem fyrir liggja hverju sinni (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 2011, bls. 204; Pragyfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 

2003). Er þess getið undir námsmarkmiðum samfélagsfræðigreina að mikilvægt sé að 

nemendur fái tækifæri til að læra að nota skólasafnið og netið við heimildaleit 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 204). 

Aðalnámskráin vitnar sérstaklega í grunnskólalög um hlutverk skólasafna sem 

upplýsingamiðstöð sem vinna eigi að bættri menntun fyrir alla nemendur. Þar eigi að vera 

til staðar fjölbreytt gögn sem nemendur eigi að geta nýtt í námi sínu svo sem bækur, 

búnað, tölvur og margvíslegan hugbúnað til þekkingaröflunar, sköpunar og miðlunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 224-225). 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla að upplýsingaver gegni lykilhlutverki í 

samþættingu námsgreina og að eflingu upplýsinga- og tæknilæsis. Þannig nást 

fjölbreyttari kennsluhættir og betra aðgengi að námi og því hægt að bjóða upp á nám við 

hæfi allra. Stuðla upplýsingaverin að sjálfstæðum vinnubrögðum, kenna nemendum að 

afla sér þekkingar, vega hana og meta, skapa sér nýja og umbreyta henni og nýta sér 

fjölbreyttar leiðir til að miðla henni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 229). 

2.2 Sköpunarver 

Sköpunarver hafa verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum víða um heim. Upphafið 

af sköpunarverum má rekja til Dale Dougherty sem er stofnandi Make tímaritsins og 

Maker Faire sem eru viðburðir þar sem fólk hvaðanæva að úr heiminum kemur og sýnir 

afrakstur sköpunar sinnar. Sköpunarver byggir á Maker hugmyndin á handlagni (e. 
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Tinkering) sem áður fyrr var talin nauðsynleg þekking en með fjöldaframleiðslu hefur af 

einhverju leyti glatast (Wang, Wang, Wilson og Ahmed, 2016).  

Samkvæmt Dougherty (2012) þá eru allir skapandi (e. Maker). Þá skiptir ekki máli 

hvernig, hægt er að vera skapandi í garðyrkju eða leikfangagerð. 

Sköpunarver eru mismunandi og engin tvö eru eins. Þau eru sniðin eftir aðstæðum 

og einstaklingum á hverjum stað og ekki þarf að fylgja ákveðnum reglum til að geta kallað 

eitthvað sköpunarver, Makerspace Playbook segir að: 

Sköpunarver koma í öllum stærðum og gerðum, en í þeim öllum er samansafn 

mismunandi verkfæra, verkefna, leiðbeinenda og reynslu. Verkfærin skilgreina ekki 

sköpunarverið. Heldur skilgreinum við möguleikana sem það opnar fyrir okkur: 

sköpun. (Maker Ed., 2003, bls. 1). 

Sköpunarver er staður fyrir samvinnu og samvinnunám innan skólanna, bókasafna 

eða annarra staða hvort sem um er að ræða opinberi eigu eða í einkaeigu þar sem sköpun, 

nám, könnun og hugmyndum er deilt á milli einstaklinga hvort sem um er að ræða 

hátækni eða lágtækni („What is a Makerspace?“, 2015). 

Í þeirri tækniöld og tæknibyltingu sem nú ríkir þurfa börn að vera tilbúin að læra 21. 

aldar leikni og nýta það ævilangt (Ejikeme og Okpala, 2017). Sköpunarver snýst um að 

breyta þekkingu í gjörðir og þannig styðja við einstaklingsmiðað nám 

(makerspaceforeducation.com). Sköpunarver gerir notendum þess kleift að verða 

þekkingar skapandi í stað þess að verða einungis neytendur þekkingar (Wang, o.fl. 2016). 

Sköpunarver er í raun ekki ný hugmyndafræði heldur byggir hún á gamalli handlagni 

og tengingu við sköpunarferli nútímans. Sköpunarver gengur undir mörgum nöfnum bæði 

hér heima og erlendis, meðal íslenskra þýðinga og nafna eru; snjallsmiðja, 

hönnunarmiðja, snillismiðja, gerver eða tilraunaverkstæði. #VEXAedu (2017) skilgreinir 

markmið sköpunarvera til að efla sköpunarhæfni notenda og kenna þeim að nýta hana 

sér til framdráttar í lífinu. Það snýst um hugarfar og tilgang verkefnanna til þess að læra 

af mistökum og nýta sér hönnunarferli til að komast á áfangastað. Slatter og Howard 

(2013) segja að sköpunarver einblíni á sköpunina og hægt er að skilgreina það sem stað 

þar sem fólk kemur saman til að skapa og vinna, deila aðföngum og þekkingu. 

Sköpunarver er veraldlegur staður þar sem fólk safnast saman til þess að deila aðföngum 

og þekkingu og vinna að fjölbreyttum verkefnum. Í sköpunarverinu eru verkfæri 
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aðgengileg öllum líkt og bókasöfn eru aðgengileg öllum (Wang o.fl., 2016). Skilgreiningar 

sköpunarvera eru fjölbreyttar eins og hefur komið fram, en flestir sammælast þó um að 

þau koma frá ómótuðu umhverfi - tækninýjung. Öll hafa þau samhljóminn um samstarf, 

áhuga, tæki og tól, tækni, jafningjafræðslu og frjálsa sköpun. Sköpunarver hafa verið að 

ryðja sér til rúms á bókasöfnum. „Bókasafnið sjálft er sköpunarver fyrir sköpun þekkingar“ 

(Pritchard, 2014) 

 

Ólíkar nálganir eru á sköpunarverum og er ein nálgunin lausnamiðuð vísindi 

(e.problem-based science). Þar fá nemendur tækifæri til að takast á við verkefni og 

vandamál sem krefjast skapandi hugsunar og hafa til þess nútímatækni líkt og 

þrívíddarprentara og laserskera. („Problem-based science, a constructionist approach to 

science literacy in middle school - ScienceDirect“, e.d.). Stærðfræðileg og vísindaleg 

verkefni voru lögð fyrir í anda sköpunarvers til að sýna fram á hvernig nám færi fram út 

frá nemendamiðaðri námsskrá (e. learner-centered curriculum). Fleiri útgáfur eru til af 

sköpunarverum og má þar nefna virtual makerspace eða stafrænt sköpunarver. Þar er 

verið að skapa stafræna hluti svo sem heimasíður og smáforrit í gegnum svæði á netinu 

sem styður við bakið á notendum til stafrænnar sköpunar án þess að þurfa að koma á 

einhvern tiltekinn stað (Loertscher, 2015). Sköpunarver eru ekki alltaf bundin við eina 

staðsetningu. Til eru sköpunarver sem eru flökku- eða færanleg sköpunarver. Markmið 

þeirra er að komast nær notendum og koma til þeirra þar sem sköpunarver er ekki í boði. 

Búnaður og verkefni eru með sama hætti og almennt er í sköpunarverum. Aftur á móti er 

staðsetningin ólík. Í einhverjum tilfellum hafa bílar verið hannaðir sem sköpunarver, hluti 

af bókasafnsbílum hefur verið breytt til að rúma sköpunarver samhliða bókakosti. 

Einhverjum er pakkað og eru svo sett upp á nýjum stað og síðan pakkað niður aftur eftir 

notkun. Önnur eru á vögnum sem hægt er að færa á milli innan stórs skólasvæðis (Wang 

o.fl., 2016). 

Þegar skilningur á einkennum sköpunarvera og markmiðum þeirra liggur fyrir er 

auðvelt að sjá tenginguna á milli þeirra og bókasafna. Á prentöldinni var bókasafn 

varðveislustaður upplýsinga og þekkingar. Í dag er hlutverk bókasafnsins að breytast 

vegna fjórðu iðnbyltingarinnar (Wang o.fl., 2016). Bókasöfn veita aðgang að upplýsingum 

sem gerir þau að einum af máttarstólpum hvers samfélags. Það er ástæðan fyrir því að 
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bókasöfn eru og verða mikilvægur hlekkur í að svara upplýsingaþörf fólks (Ejikeme og 

Okpala, 2017). Barbara Stripling, forseti samtaka bókasafna í Ameríku (e. American 

Library Association, ALA) segir að bókasöfn ættu að einblína á það að vera staður virks 

náms en ekki geymslustaður (Rutkin, 2014). Bóka- og skólasöfn skapa lærdómsumhverfi 

fyrir nemendur sem hafa ekki aðgang að tækninýjungum eða stuðning (Wang o.fl., 2016).  

Hugmyndafræði sköpunarvera er að breyta menntastofnunum sem styðjast við hana 

frá því að vera staður sem hlutir eru búnir til og upplýsingar finnast í staði þar sem þekking 

og hugmyndir eru þróaðar og ímyndunarafli og sköpun eru fóstruð. Bóka- og skólasöfn 

sem menntastofnun eru einnig að og þurfa að ganga í gegnum þetta breytingarferli (Wang 

o.fl., 2016). Hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga er að koma á móts við tæknilegar 

þarfir nemenda í lærdómi fyrir 21. öldina og þeirra áskorana sem fylgja tæknilæsi 

nemenda (Ejikeme og Okpala, 2017). Á þeirri upplýsingaöld sem nú er við líði eru bókasöfn 

að umbreytast úr stöðum til að komast í prentaðar heimildir og bækur í staði þar sem er 

aðgangur að helstu nútímatækni (Ejikeme og Okpala, 2017). 

Hugmyndafræði sköpunarvera á bóka- og skólasöfnum snýst um það kenna 

nemendum um að hugsa sjálfstætt, að vera skapandi og leita að do-it-yourself lausnum 

áður en hlaupið er af stað út í búð að kaupa lausnina. Bóka- og skólasöfn ættu að gegna 

lykilhlutverki í því að búa til skapandi einstaklinga (Wang o.fl., 2016).  

Sköpunarver á skólasöfnum er fullkominn staður til samstarfs, samskipta og sköpunar 

þegar nemendur öðlast hagnýta þekkingu á viðfangsefnum sköpunarversins (Wang o.fl., 

2016). Í samkennslu eða teymiskennslu koma tveir eða fleiri kennarar saman og 

skipuleggja og kenna nemendum. Þegar kennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur 

koma saman í samkennslu má segja að niðurstaðan sé árangursrík og bjóði uppá 

fjölbreytta möguleika (Loertscher og Koechlin, 2015). Bókasafns- og upplýsingafræðingar 

geta hjálpað við kennslu og þjálfun nemenda í tækni- og upplýsingalæsi (Ejikeme og 

Okpala, 2017). Hugsjónin er að bókasöfn taki breytingum og færist frá áþreifanlegum 

geymslustað þar sem hægt er að sækja í gögn yfir í sveigjanlegt lærdómsrými fyrir 

einstaklinga, fámennahópa eða stóra hópa sem vinna að því að ekki einungis sækja sér 

þekkingu heldur til að skapa hana. Bækur og tölvur eru ennþá til staðar en eru ekki að 

þvælast fyrir. Rýmið stjórnast af þörfum notenda þess en ekki þeim munum sem það hýsir 

(Loertscher og Koechlin, 2015). Verkefni bókasafna og þeirra sem þar starfa er að bæta 
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samfélagið með því að auðvelda þekkingarsköpun. Þetta verkefni bókasafna gerir þau að 

náttúrulegri samsvörun við sköpunarver (Britton, 2012). 

Í lokaverkefni Völu Nönn Gautadóttur (2019) frá Háskólanum á Akureyri skoðar hún 

hver staðan er á skólasafna í grunnskólum. Kemur í ljós að nokkur ójöfnuður ríkir milli 

skólasafna landsins hvað varðar ytri umgjörð og faglegustarfi. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að tæpur helmingur starfsmanna skólasafna teldi að ekki færi fram kennsla á 

safninu. Meðal þess sem hún rannsakaði var hvort að sköpunarver væru starfrækt eða 

komin vísir af þeim. Niðurstöður hennar sýna að vísir er kominn af fáum sköpunarverum 

á landinu. Einungis 11 skólar af þeim 128 sem svöruðu sögðust vera með vísi af 

sköpunarver. Hlutfallslega flest þeirra eða þrjú eru á Vesturlandi. 

2.3 Nám 

Skólasöfn eiga að styðja við nám barna í grunnskólum. Hlutverk þeirra er að stuðla að því 

að nemendum hafi jafnan rétt til náms og nýtingu nútímatækni (Lög um bókasöfn nr 

15/2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þau skólasöfn sem hyggjast innleiða 

sköpunarver að einhverju leyti í sitt starf þurfa að nálgast það verkefni út frá þörfum 

nemenda. Ekki er nóg að einungis kaupa búnað og koma honum upp heldur þarf 

sköpunarverið að miðla þekkingu. Því er vert að umsjónarmenn skólasafna hugi að námi 

nemenda sinna og nálgist viðfangsefni sköpunarversins með þeim hætti.  

 

2.3.1 Áhugahvöt 

Mikilvægt er að nemendur hafi áhuga á því sem þeir eru að læra. Námshæfni er 

undirstöðuatriði í öllu skólastarfi og byggist það á áhuga nemenda og sjálfsskilningi. 

Námshæfnin felur í sér að nemendur þekki eigin styrkleika og veikleika og að þeir taki 

ákvarðanir á þeim grunni. Hún byggist á eðlislægri forvitni einstaklingsins, áhugahvöt 

hans, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni sinni í fjölbreyttum og margvíslegum 

viðfangsefnum (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 26). 

Áhugi birtist í því að  einstaklingur tekur þátt á eigin forsendum og vilja í einhverju 

verkefni eða viðfangsefni. Frumkvöðlar menntunarfræðum á borð við Dewey og 

Thorndlike, töldu að áhugi væri mikilvægur fyrir nám og árangur (Schunk, Pintrich, og 

Meece, 2010.). Áhugi á námi er mjög persónubundinn og háður mörgum þáttum og 
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misjafnt er hversu mikil áhrif umhverfið hefur á einstaklinginn. Félagslegt umhverfi getur 

haft mikil áhrif á viðhorf þeirra til náms almennt (Bong, 2008). Einnig getur það gertst að 

áhugahvöt nemenda minnki eftir því sem þeir eldast, þess gætir mest í lestri. Miklar 

endurtekningar og skortur á vali í námi eru talin vera orsök fyrir því, ásamt fyrri reynslu 

nemenda (Arnheiður Dögg Einarsdóttir, 2013). Nemendur sem upplifa það að þeir ráði 

ekki við viðfangsefni, svo sem lestur, eða að þeir hafi ekki stjórn á aðstæðum, stjórnar 

neikvæðu viðhorfi þeirra til viðfangsefnisins (Byrnes og Wasik, 2012). Þegar nemendur 

taka nám föstum tökum er það sýnilegur afrakstur áhugahvatar sem kemur fram þegar 

nemandinn vinnur að ákveðnu markmiði (Wlodkowski, 2003). Tileston (2010) bendir á að 

framfarir í námi aukast ef tilgangur þess er sprottinn upp af sjálfsdáðum og af eigin 

hvötum nemandans, þá er hann tilbúinn að leggja meira á sig þar sem hann vinnur eftir 

eigin hugmyndum. 

Fræðimönnum kemur ekki saman um skilgreiningu áhugahvatar (e. motivation) en þó 

þarf að vera til staðar ákveðin virkni hvort sem hún er andleg eða líkamleg og áhugahvöt 

er ferli en ekki afurð. Margir þættir hafa áhrif á áhugahvötina má þar nefna fyrri reynslu, 

núverandi athöfn og framtíðar markmið. Ferlið sem talað er um í áhugahvöt er eitthvað 

sem gerist yfir tíma og er ekki hægt að greina nema með að fylgjast með vali á verkefnum, 

fyrirhöfn og þrautseigju einstaklingsins (Schunk o.fl., 2010). 

Innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) er hvatning sem á rætur að rekja innra með 

einstaklingnum og  fær hann til að taka þátt í verkefni eða athöfn á eigin forsendum. 

Einstaklingur sem er hvattur áfram af eigin innri áhugahvöt vinnur verkefni vegna þess að 

það veitir honum ánægju. Þátttakan ein og sér eru verðlaunin og ræðst ekki af 

utanaðkomandi áhrifum (Schunk o.fl., 2010). Deci og Ryan (2002) segja að innri 

áhugahvöt sé sjálfshvatning, þar sem einstaklingurinn hvetur sig áfram með því að gera 

það sem honum finnst skemmtilegt. Kenningar hugsmíðahyggjunnar byggja á því að virkja 

innri áhugahvöt nemenda með því að tengja fyrri þekkingu og reynslu við nám þeirra. 

Námsþörf er nauðsynleg til þess að geta lært. Finna þarf leiðir til að nemendur geti fundið 

sína námsþörf, það er að segja að námið hafi tilgang og sé merkingabært fyrir 

einstaklinginn. Það skiptir því máli að reyna að láta námið byggja á innri áhugahvötum 

nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Mikilvægt er að skólinn mæti þörfum nemenda fyrir örvun og sjálfsákvörðun til þess að 
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láta innri áhugahvöt þeirra blómstra (Margrét Magnúsdóttir, 2014). Þar sem að innri 

áhugahvöt er samhengisháð getur hún breyst með tímanum. Það sem ungum börnum 

finnst skemmtilegt getur með tíð og tíma breyst. Það er því ekki óalgengt að sjá snögga 

breytingu á innri áhugahvötum einstaklinga (Schunk o.fl. 2010,). Staður, stund, verkefni 

og einstaklingurinn skipta því allt máli og verður að taka mið af hvert að öðru. 

Ytri áhugahvöt er hvatning þar sem verkefni eða viðfangsefni er unnið vegna 

utanaðkomandi áhrifa. Einstaklingar vinna verkefnið vegna þess að þeir telja að þátttaka 

sín skili einhverjum ávinningi, svo sem verðlaunum af einhverju tagi, hrósi eða forði þeim 

frá refsingu (Schunk o.fl. 2010). Þessir ytri þættir eru jafn margir og ólíkir og einstaklingar 

eru margir, þeir eru mjög persónubundnir og fara eftir atvikum hverju sinni. Ytri 

áhugahvöt er oft talin flóknari en innri áhugahvöt þar sem að ánægjan sem skapast er 

vegna sjálfstjórnar og sálfræðilegra þarfa (Deci og Ryan, 2002). Ytri áhugahvöt er ekki 

slæm en stefna ætti alltaf að því að höfða til innri áhugahvatar nemanda (Wigfield, 

Guthrie, Tonks, og Perencevich, 2004) 

Í námi nýta nemendur sér bæði innri og ytri áhugahvatir sínar til að takast á við þau 

verkefni sem skólinn leggur fyrir. Þegar verkefni og viðfangsefni höfða til innri 

áhugahvatar hafa þeir mun meiri ánægju af lærdómnum heldur en þeim verkefnum sem 

höfða til ytri áhugahvatarinnar. Þá er úrvinnsla upplýsinga, skipulagning þekkingar þeirra 

og tenging við fyrri þekkingu betri (Schunk o.fl., 2010). 

2.3.2 Skapandi hugsun 

Skapandi hugsun (e. design thinking) snýst aðallega um að skapa frumkvöðla sem nýta sér 

hugmyndafræði skapandi hugsunar til þess að umbreyta hugmyndum í raunveruleika á 

öllum sviðum lífsins (Leifer, Hasso og Christoph, 2014). Hugmyndafræði skapandi 

hugsunar og hugmyndafræði sköpunarvera eiga mikla samleið og styðja vel við hvort 

annað. Ná hugmyndir um skapandi hugsun aftur til áttunda og níunda áratug síðustu aldar 

(Gachago, Morkel, Hitge, Zyl og Ivala, 2017 og Gobble, 2014). 

Skapandi hugsun nær lengra heldur en hin hefðbundna hönnun. Er ekki einungis gætt 

að útliti heldur skiptir útlitið oft ekki máli í því sem verið er að vinna. Hún nær til margs 

konar verkfæra og verkferla úr fjölbreyttum greinum sem einstaklingurinn getur nýtt sér 

(Gobble, 2014). Skapandi hugsun er almennt skilgreind sem greinandi og skapandi ferli 

sem veitir einstaklingum tækifæri til að gera tilraunir, búa til frumgerðir og reyna þær, 
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safna upplýsingum um þær og endurhanna ( Razzouk og Shute, 2012). Skapandi hugsun 

er því einstaklingsmiðuð nálgun að lausn vandamála (Gobble, 2014). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að ekki er endilega um meðfæddan eða náttúrulegan hæfileika einstaklings 

að ræða heldur hæfileika sem hægt er að læra. Skapandi hugsun lærist ekki einungis af 

sýnikennslu heldur  einnig með því að nemandinn fái að takast á við verkefni sem reyna á 

skapandi hugsun (Gachago o.fl., 2017). Henni er meðvitað beitt í leit að einhverju nýju 

(Koh, Chai, Wong og Hong, 2015). Þetta er ekki einungis öflug hugmyndafræði fyrir 

nemendur heldur einnig fyrir nám og starfsþróun kennara. Hún stuðlar að meiri leikni í 

því að skapa og sníða námið að námsþörfum hvers nemanda. (Koh o.fl., 2015). Á sviði 

menntunar hefur verið lagt til að hugmyndafræðin  sé nýtt til að leysa hagnýt vandamál 

til að  styðja við þróun og vöxt skapandi hugsunar hjá bæði nemendum og kennurum (Koh 

o.fl., 2015). Þeir sem hafa náð langt í því að tileinka sér skapandi hugsun eru 

lausnamiðaðir fremur en að hugsa í vandamálum (Razzouk og Shute, 2012). 

Við innleiðingu skapandi hugsunar hjá nemendum er mikilvægt að leggja fyrir 

nemendur raunveruleg og áhugaverð verkefni og tryggja að þeir hafi fjölda tækifæra til 

að hugsa út fyrir kassann (Razzouk og Shute, 2012).  

Skapandi hugsun er talin vera nemendum nauðsynleg hæfni  á upplýsingaöld sem 

drifin er áfram af stöðugri framþróun í tækninýjungum og framförum. Með henni er 

leitast við að nýta þekkingu og venjur til að finna hagkvæmar lausnir sem mæta þörfum 

og hagsmunum hverju sinni. . Skapandi hugsun er verkferli sem að nemendur geta nýtt 

sér til úrlausna flókinna verkefna og takast á við þær áskoranir sem fylgja því að búa í 

nútímasamfélagi (Koh o.fl., 2015). 

Í rannsókn Gachago, Morkel, Hitge, Zyl og Ivala (2017), Developing eLearning 

champions: a design thinking approach var lagt upp með að kanna hvort einhverjir 

sameiginlegir þættir fyrirfyndust með stafrænum frumkvöðlum (e. eLearning champions) 

sem líktust hugmyndafræði skapandi hugsunar. Stafrænir frumkvöðlar eru fræðimenn og 

konur sem eru þekkt fyrir frumlega og skapandi notkun á tækni við störf sín. Í 

rannsókninni komu fram sjö þemu sem voru: samstarf og örlæti (e. collaboration and 

generosity), samúð með samnemendum (e. learner empathy), lausnamiðuð nálgun (e 

problem orientation), könnun og leikur (e. exploration and play), gagnrýn hugsun og 

þrautseigja (e. reflection and resilience), einblínt á notagildi (e. focus on practice), og að 
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lokum breytt staða (e. change agents). Vægi þema minnkar eftir sem það færist neðar á 

listanum (Gachago o.fl., 2017). Eiginleika skapandi hugsunar má því greina víða og sjást 

hjá þeim sem vakið hafa athygli fyrir framúrskarandi frumkvöðlastarf. 

Skapandi hugsun í kennslu gefur tækifæri til sjálfsnáms, samstarfi, raunverulegum 

lausnamiðuðum verkefnum ásamt gagnrýnni hugsun. Í skapandi námi, nýtist 

upplýsingatækni vel í upplýsingaöflun. Þetta form náms er náskylt þeirri hæfni sem tengd 

hefur verið við 21. aldar nám sem mikil umræða hefur skapast um. Í rannsókn sem gerð 

var í Singapore komu í ljós vísbendingar um að þeir nemendur sem stunduðu nám í 

félagsfræði og unnu eftir skapandi námi (e. design based learning) lærðu meira í anda 21. 

aldar náms. Þeir nýttu upplýsingtækni á nytsamari hátt, þeir unnu í samstarfi við aðra 

nemendur og beittu gagnrýnni og skapandi hugsun. Með þeim hætti juku þeir þekkingu 

sína með skapandi áhrifum (Koh o.fl. 2015). Víða um heim hafa skólayfirvöld verið að 

horfa í meira mæli til skapandi hugsunar. Í Singapore, er til dæmis litið á skapandi hugsun 

sem mjög mikilvæga tengingu milli menntunar og atvinnulífsins (Koh o.fl., 2015). 

Í hefðbundinni kennslu er þess krafist af nemendunum að þeir beiti ákveðnum 

aðferðum, þekkingu og hæfni, sem fyrir fram eru ákveðin fyrir tiltekið verkefni. Ólíkt 

þessu þá krefjast verkefni þar sem skapandi hugsunar er nýtt að tvinna saman víðtækri 

þekkingu og hæfni nemenda, aðferðum og beitingu tækni. Sumt af því nær lengra og út 

fyrir markmið kennslustundarinnar (Koh o.fl., 2015). Þegar nemendur nota skapandi 

hugsun fyrir opin (e. openeneded) raunveruleg verkefni þurfa þeir að beita þekkingu sinni 

af aga, nota gagnrýna hugsun til greiningar á vandamálum og meðvitað meta hvernig 

vinnuferlið gæti breyst (Koh o.fl., 2015).  

Til að ná árangri í heimi, þar sem hröð þróun á sér stað í tækni og mikil samkeppni er 

um þekkingarauð, er mikilvægt að einstaklingar þrói með sér og tileinki sér hæfni sem 

ekki þekktist áður. Ein af þessari hæfni er skapandi hugsun (Razzouk og Shute, 2012). 

2.3.3 Kennslufræði 

Nemendur þurfa að hafa þekkingu og leikni í að nota þá tækni sem boðið er uppá í 

sköpunarverum til að geta nýtt sér þau til fulls. Þó svo að markmið sköpunarvera sé að 

auka og ýta undir sjálfstætt nám og skapandi hugsun þurfa umsjónarmenn þeirra að vera 

meðvitaðir um beitingu fjölbreyttra kennsluaðferða til þess að kenna nemendum að nýta 

sér þau. Umsjónarmenn sköpunarvera hafa úr miklum fjölda kennsluaðferða að velja 
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þegar þeir setja upp verkefni fyrir nemendur. Kennsluaðferð er það skipulag sem haft er 

á kennslu hverju sinni, samskipti við nemendur, viðfangsefni og námsefni til þess að 

nemandinn læri það sem að er stefnt í hvert skipti. Kennsluaðferð er hugsuð sem skipulag 

til skamms tíma. Yfirleitt beitir kennari mörgum kennsluaðferðum í hverri kennslustund 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12). Engin kennsluaðferð er gallalaus og allar hafa 

einhverja kosti. Kennarar þurfa að velja þær r sem henta best fyrir viðfangsefni og 

nemendahóp hverju sinni. Þeir þurfa einnig að reyna að velja kennsluaðferðir sem styðja 

við hvor aðra og ná til áhuga sem flestra nemenda og þannig að þeir nái fram sínum besta 

árangri ( Jia, Hu, Cai, Wang, Li, Runco og Chen, 2017, bls. 93). Hæfileikar og þarfir, 

persónuleiki, vinnubrögð og vinnuhraði eru ólík milli nemenda. Kennarar þurfa að þeim 

sökum að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsaðferðir til þess að mæta þessum ólíku 

þörfum (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 21). Að mörgu er að hyggja þegar 

kennslustund er skipulögð og kennsluaðferðir valdar. Kennsluaðferðir þurfa að hafa skýrt 

upphaf, meginkafla og niðurlag, hver kafli kennslustundarinnar þarf að fá sérstaka athygli 

og velja eftir viðfangsefni hvers tíma. Sérstaklega þarf að huga vel að byrjuninni þar sem 

að það er hún sem kveikir áhuga nemenda á viðfangsefni kennslustundarinnar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013).  

Hugtakið kennsluhættir nær til kennsluaðferða, kennsluskipulags og viðfangsefna 

nemenda. Hefðbundnir kennsluhættir eru þegar nemandi situr við borð sitt sem snýr að 

töflu og fylgist með kennaranum og hans innlögn og vinnur í námsbókum. Sveigjanlegir 

kennsluhættir eru fjölbreyttir og til eru margar útfærslur af þeim. Sameiginleg einkenni 

sveigjanlegrar kennsluhátta eru að nemendur geta ráðið því hvar innan kennslurýmisins 

þeir vinna, þeir stjórna hraðanum og ferðinni og velja viðfangsefnið upp að vissu marki 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) skrifar um mikilvægi þess að vekja áhuga nemenda í 

kennslu í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Þar er undirstrikað mikilvægi þess að byrjun 

kennslustundar veki áhuga nemenda og eru nefnd þrjú atriði sem áríðandi er að hafa í 

huga. Í fyrsta lagi að gera nemendum grein fyrir tengslum efnisins við önnur viðfangsefni, 

í öðru lagi að gera grein fyrir markmiðum og í þriðja lagi er að beina athygli nemenda að 

viðfangsefninu og vekja áhuga. Eftir það tekur við að viðhalda áhuga nemenda og athygli. 



24 

Upphaf kennslustunda þar sem kennarinn beinir athygli nemenda að viðfangsefninu 

kallast kveikja (e. starter, opener, hook) í kennslufræði. Kveikjur er margar og ólíkar og 

þarf að velja þær eftir viðfangsefni. Dæmi um kveikjur er þegar kennari höfðar til reynslu 

nemenda, er þá verið að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu og koma þeim af stað í 

náminu. Annað dæmi um kveikjur eru spurningar, þá eru notaðar markvissar, opnar 

spurningar, sem vekja nemendurna til umhugsunar um viðfangsefnið. Þankahríð (e. brain 

storming) er eitt enn dæmi um kveikju (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 25). 

Eftir að athygli nemenda hefur verið náð með kveikju þurfa kennarar að halda athygli 

nemenda. Misjafnt er hvernig kennurum tekst til og getur það verið frá 50%-90% tímans, 

sem nemendur hafa hugann við viðfangsefnið. Kenningar eru um það að athygli nemenda 

við námið sé meðal þeirra atriða sem ráði einna mest um það hver árangur kennslunnar 

sé, þá sérstaklega ef það tekst að virkja nemendur til þátttöku í náminu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 34). Önnur atriði skipta einnig máli þegar kemur að athygli 

nemenda og hvernig til tekst að viðhalda athygli þeirra í gegnum kennslustundina. Vanda 

þarf til allra verklýsinga sem notaðar eru og það þarf að vera ljóst til hvers er ætlast af 

nemendum. Allar útskýringar verða vera góðar og hnitmiðaðar, taka á kjarna málsins og 

tengja við staðreynir, hugtök og kenningar á ljósan og einfaldan hátt sem sniðinn er að 

þeim nemendahóp sem verið kenna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 36).  

• Hægt er að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum í starfi sköpunarvera sem styðja 

við það sem þar fer fram og stuðlar að markmiðum þeirra. Meðal þeirra flokka 

kennsluaðferða sem að umsjónarmenn sköpunarvera ættu að vera meðvitaðir 

um og geta nýtt sér eru; verklegar æfingar, þrautalausnir, leitaraðferðir, 

hópavinnubrögð og sjálfstætt skapandi vinnubrögð. Fjölbreyttar og margar 

kennsluaðferðir heyra undir hvern flokk og hver flokkur hefur sín einkenni. Ingvar 

Sigurgeirsson (2013) lýsir þeim svo:  

• Verklegar æfingar, þar sem markmið er að þjálfa vinnubrögð eða efla leikni á 

tilteknu sviði. Hafa verklegar æfingar verið partur af verk- og listgreina kennslu 

um árabil en mikilvægt er að kennarinn velji verkefni sem nemendur læri af.  

• Þrautalausnir þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi nemenda. 

Þrautalausnir eru krefjandi, vekja nemendur til umhugsunar með spurningum 

sem reyna á þá. 
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• Leitaraðferðir þjálfa nemendur í að afla upplýsinga með vísindalegum hætti og 

vinna úr þeim á skipulegan hátt.  

• Hópavinnubrögð tengjast mörgum öðrum kennsluaðferðum en krefjast þess að 

nemendur leysi verkefni sín saman í hóp.  

• Sjálfstæð skapandi viðfangsefni eru þær kennsluaðferðir sem krefjast mest af 

nemendum. Þurfa þeir að beita sjálfstæðum vinnubrögðum og móta verkefnið. Í 

sjálfstæðum skapandi viðfangsefnum er unnið með uppfinninga- og 

hönnunarverkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Ekki eru skýr mörk milli flokka kennsluaðferða. Kennsluaðferðum má flétta saman á 

mismunandi hátt og er mælt með því. Nemendur læra á mismunandi hátt, sumir læra 

best í beinni kennslu, einhverjir af útskýringum kennara, meðan aðrir læra af eigin reynslu 

eða í hópastarfi í gegnum samvinnu og samtölum við aðra. Það er hlutverk kennara að 

finna aðferðir sem henta nemendum sínum og verkefni í hvert sinn (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 78). 

Kennsluaðferðirnar auka dýpt nemenda á viðfangsefnum og styðja við bakið á þeim í 

þeirra vinnu. Hægt er að vera með aðferðir sem leiða nemendur í gegnum verkefnin og 

henta betur fyrir yngri nemendur sem verið er að kenna á handtök sköpunarversins. 

Meðan aðrar kennsluaðferðir, á borð við sjálfstæð skapandi viðfangsefni, setja 

umsjónarmanninn í hlutverk aðstoðar- og eftirlitsmanns. 

2.4 Teymiskennsla 

Teymiskennsla er komin stutt á veg hérlendis og fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því 

með hvaða hætti hún hefur verið innleidd í íslenskt skólastarf. Ingvar Sigurgeirsson, 

Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2014, bls. 119) gerðu 

þetta að umræðuefni og vöktu athygli á þeirri staðreynd að menntamálayfirvöld hafa ekki 

markað skýra stefnu um samstarf kennara. Aðalnámskrá grunnskóla talar um lýðræðislegt 

samstarfs (bls. 8) og samábyrgð (bls. 23). Einhver sveitarfélög líkt og Akureyri og Reykjavík 

taka grunnt í árina hvað varðar samstarf en undirstrika þó mikilvægi þess að starfsfólk fái 

tíma til undirbúnings og samvinnu og að kennarar árganga starfi saman. 

Teymiskennsla hefur verið skilgreind á margvíslegan hátt í gegnum árin og ekki er til 

ein skilgreining sem allir sammælast um. Goetz (2000) bendir á að teymiskennsla hafi 
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þróast í þá átt að snúast um tvo eða fleiri kennara sem í sameiningu vinna að 

skipulagningu og framkvæmd við að meta og innleiða kennslu fyrir nemendur. Endanleg 

skilgreining teymiskennslu ræðst á endanum af því með hvaða hætti og hversu ítarlega 

hún hefur verið innleidd í skólakerfið og á hvaða skólastigi það hefur verið gert (Snell og 

Jeanny, 2000, bls. 5,  í Björn Benediktsson, 2014 ). 

Teymiskennsla er álitin betri fyrir kennara frekar en að þeir starfi sem einyrkjar. 

Teymiskennsla og samvinna kennara gefur þeim nýjar hugmyndir, skapandi orku og 

andlegan stuðning sem gerir þeim kleift að sinna starfi sínu með nemendum betur og á 

árangursríkari hátt (Hargreaves, 2001, Bls, 503). Í upphafi og við innleiðingu á 

teymiskennslu tekur hún lengri tíma vegna málamiðlana en önnur form kennslu. 

Ávinningurinn er þó meiri bæði fyrir nemendur og kennara. Sá tími sem fer umfram í 

skipulagningu og utanumhald vegna teymiskennslunnar skapar dýpra og ríkara náms- og 

starfsumhverfi. Með teymiskennslu skapast samvinnufélag kennara og nemenda (Goetz. 

2000). Svanhildur María Ólafsdóttir (2009) gerð rannsókn á teymiskennslu meðal 

íslenskra kennara. Meðal þess sem þar kom fram var að þegar kennarahópur vinnur með 

nemendahóp og allir kennararnir bera sameiginlega ábyrgð á námi nemenda, líðan þeirra 

og kennslu, gengur daglegt starf vel. Teymiskennslunni fylgir ákveðin vinnuhagræðing, 

verkefnin verða fjölbreyttari og eru vísbendingar um að nemendur séu áhugasamari í 

námi.  

Stjórnendur eru mikilvægur hlekkur í teymiskennslu. Þeirra hlutverk er að viðhalda 

henni og fylgjast með að framgangur hennar sé eins góður og mögulegt er til að áhrif 

hennar á skólann og nám nemenda verði sem best (Friend, 2008). Hvetja þarf kennaranna 

til að vera lausnamiðaða þegar þess þarf og gefa þeim þann tíma sem þeir þurfa í 

undirbúning og til að sinna starfinu (Jang, 2006). Öllum breytingum fylgir áhætta, gera 

þarf tilraunir sem verða ekki allar árangursríkar en miklu skiptir að stjórnendur séu 

hvetjandi við innleiðingu teymiskennslu. Stjórnendur þurfa að stíga varlega til jarðar og 

dansa á línunni frá því að aðstoða og koma beint að málum yfir í það að láta teymin alveg 

vera (Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, 2013). Skólastjórnendur þurfa að trúa á 

teymisvinnuna, tala fyrir henni og kynna hana fyrir starfsfólki. Þeir þurfa að vera jákvæðir 

í garð breytinganna og vera hvetjandi til þeirra. Aðrir þurfa að upplifa trú þeirra á 

verkefninu (Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, 2013). Hlutverk stjórnenda í innleiðingu 
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teymiskennslu þarf að vera vel skilgreint (Goetz, 2000). Einn af þeim þáttum í ytra 

skipulagi skólanna sem styðja við teymiskennslu og huga þarf að er stundataflan. 

Stjórnendur þurfa að tryggja að í henni séu sem flestir samfelldir tímar þar sem teymin 

geta unnið saman með bekkinn (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). 

Samstarf veitir kennurum tækifæri á að deila reynslu sinni, skiptast á hugmyndum 

ásamt því að þróa og ræða viðfangsefni og fá viðbrögð frá samstarfskennurum (Meirink, 

Imants, Meijer og Verloop, 2010). Rannsókn Jang (2006) komst að þeirri niðurstöðu að 

kennarar höfðu ávinning af teymiskennslu, ekki bara vegna þess að innleiðing hennar 

veitti þeim tækifæri á samstarfi við aðra kennara heldur einnig aukna þekkingu á 

kennsluaðferðum og bekkjarstjórnun. Samvinna samstarfsfélaga getur því styrkt kennara 

í þróun kennsluhátta sinna. Rúnar Sigþórsson (1999) gerir þetta að umfjöllunarefni og 

fjallar um félagastuðning (e. peer coaching) og vettvangsráðgjöf (e. supervision). 

Tilgangurinn er að með gagnkvæmri hjálp geti kennarar náð auknum þroska og bætt 

kennslu sína. Viðfangsefni eru skoðuð frá öðru sjónarhorni með aðstoð jafningja meðal 

samstarfsfélaga. Markmiðið er að skapa vettvang þar sem faglegar umræður um kennslu 

viðkomandi fara fram sem leiðir þátttakendur í átt að auknum starfsþroska og bættum 

kennsluháttum. Félagsstuðningur getur ráðið úrslitum um hvort innleiðing á nýjum 

vinnubrögðum takist og kennarar taki upp breytta kennsluhætti. Kennarar geta fundið 

fyrir kvíða í réttu hlutfalli við umfang breytinganna sem stafar af öryggisleysi og vanhæfni. 

Félagastuðningur og vettvangsráðgjöf létta á þessu óvissu- og innleiðingartímabili og 

styrkja þátttakendur við innleiðinguna. 

Starfsþróun kennara gegnir veigamiklu hlutverki í starfi þeirra og skólans, en 

skólaþróun er „skipuleg endurmenntun kennara í samræmi við mótaða 

starfsþróunarstefnu hvers skóla og áætlanir á grundvelli hennar“ (Rúnar Sigþórsson, 

1999, bls. 65-67). Með því er átt við að hver einstaklingur leitast við að auka starfsþroska 

sinn með því að þróa starfshætti sína með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Ígrundun er eitt þeirra verkfæra sem kennarar hafa til umráða til þess að efla og þróa 

sig í starfi. Í teymisvinnu geta kennarar deilt hugmyndum og fá í staðinn viðbrögð 

samkennara sem byggjast á þeirra reynslu og þekkingu (Kim, Lavonen, Juuti, Holbrook og 

Rannikmae, 2013, bls. 360). Teymiskennslan skapar kennurum vettvang til umræðna um 

atvik sem gerast í kennslu, kennsluhætti og kennsluaðferðir, fara yfir það sem vel gengur 
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og hvað þarf að laga. Umræðan veitir kennaranum nýja sýn og endurnærir hann í 

starfsþróun sinni á faglegan og persónulegan hátt (Wild, Mayeaux og Edmonds, 2008). 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 35) bendir á að þegar lærdómssamfélag sé við líði 

innan skóla er gerð atlaga að einangrun kennara. Allir þurfa að sitja við sama borð og vera 

jafnir. Allir þurfa að leggja sitt af mörkum til að samstarfið geti verið árangursríkt. 

Upplýsingaflæðið á milli kennara leiðir til aukinnar gæða kennslu þeirra og náms 

nemenda, ásamt starfsþróun. Samkvæmt Svanhildi Maríu Ólafsdóttur (2009) eru 

kennarar ekki að taka frá skipulagðan tíma í ígrundun heldur læra þeir af daglegu starfi 

sínu með nemendum og á samvinnufundum. Bæði Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) og 

Svanhildur María Ólafsdóttir (2009) telja að kennarar þurfi að verða meðvitaðri um 

mikilvægi ígrundunar og samræðna um sameiginlega hagsmuni sína í daglegu starfi og 

beita því á markvissari hátt. Félagastuðningur og jákvæður starfsandi innan teymis er 

mikilvægur kennurum og þróun teymisvinnu (Damore og Murray, 2009; Meirink o.fl, 

2010). Auknar líkur er á því að kennarar í teymiskennslu finni fyrir meiri starfsánægju 

ásamt auknum faglegum áhuga á þeim viðfangsefnum sem þeir fást við í starfi sínu en 

þeim sem ekki eru í teymiskennslu (Main og Bryer, 2005). 

Í Starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar er rannsókn lýst á grunnskólastarfi 

á Íslandi. Niðurstöður leiddu ýmislegt í ljós varðandi teymiskennslu og mikilvægt að horfa 

til þeirra þegar sjónum er beint að sköpunarverum og teymisvinnu í kringum þau. Í 

teymiskennsluskólum var mest ánægja með bæði starfsanda og stjórnunarhætti. Má því 

gera sér í hugarlund að þar sé skólamenning sem meirihluti starfsmanna telji sig eiga þátt 

í að móta. Samvinna virðist tengjast starfsánægju. Þar sem starfsfólki líður vel skapast 

betra námsumhverfi fyrir nemendur. Í þeim skólum þar sem teymiskennsla var viðhöfð 

voru notaðar fjölbreyttari kennsluaðferðir heldur en þar sem hefðbundin bekkjarkennsla 

var við líði. Samstarf þeirra sem starfa í teymiskennslu náði yfir breitt svið 

kennarastarfsins, til undirbúnings, bekkjarstjórnunar, agamála og kennslunnar sjálfrar. 

Nám í teymiskennsluskólum reyndist vera einstaklingsmiðaðara en í öðrum skólum, 

samvinna nemenda algengari og þróunarstarf umfangsmeira. Bent var á að vert sé að 

skoða hlut kennaramenntunar og áherslu á kennsluhætti teymisvinnunnar (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014). 
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Gæta þarf þess að orð skólans stangist ekki á við starfshætti skólans, svo sem ef það 

er ósamræmi er milli þeirra vinnubragða sem viðhöfð eru í kennslu og þeirra sem skólinn 

talar fyrir. Í skóla þar sem markmiðið er að aðhyllast þau markmið að gera nemendur 

sjálfstæða og ábyrga en námsaðferðirnar og vinnubrögðin byggjast á að þeir fari eftir 

fyrirmælum kennara, hafi takmarkað val og fá tækifæri til rökræðna (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999, bls. 136). Ávinningur nemenda er ekki síður af góðum og heiðarlegum 

samskiptum og vinnubrögðum kennara heldur en hinu formlega námi. 

"Góður kennari þarf að hafa þekkingu á þeirri námsgrein sem hann kennir og þeim 

markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá. Hann þarf að hafa þekkingu á nemendum og 

hvernig þeir læra og þroskast og þekkingu í kennslufræði - hvernig best er að stuðla að 

námi nemenda, skipuleggja námsumhverfið og meta framvindu námsins."  

 

2.5 Markaðsfræði 

Ýmislegt má læra af markaðsfræði. Mikil líkindi eru með góðri aðsókn að skólasöfnum,  

sköpunarverum og fyrirtækjum sem lagt hafa mikið upp úr þjónustu sinni og trekt til sín 

viðskiptavini af þeim sökum. 

Markaðsfræði (e. marketing) hugtakið hefur þó nokkrar skilgreiningar en American 

Marketing Association skilgreinir hugtakið sem ferli þar sem þörfum eða löngun neytenda 

er svarað hvort sem um er að ræða þjónustu eða vöru. (Kotler og Keller, 2016, bls. 27).  

Hugtakið markaðssetning (e. marketing) er skilgreint sem ferlið þar sem fyrirtæki snerta 

á viðskiptavinum eða sambandið (e. engage) milli þeirra og viðskiptavina. Fyrirtæki nota 

markaðssetningu til þess að byggja sterkt og traust samband við viðskiptavini til að búa 

til ákveðin verðmæti sem báðir hagnast á. Markaðssetning er oft tekin í misgripum fyrir 

auglýsingar og kynningar en það er bara einn angi markaðssetningar (Kotlerog Armstrong, 

2018). 

Þjónusta (e. service) er í meginatriðum hvaða athöfn eða frammistaða sem einn aðili 

getur boðið öðrum. Hún er óáþreifanleg og veitir ekki eignarhald yfir einhverju. Myndun 

eða framleiðsla þjónustunnar þarf ekki að felast í áþreifanlegum hlut, dæmi um slíkt er 

sálfræðiþjónusta. Fyrirtæki, framleiðendur, stofnanir, dreifingaraðilar og smásalar hafa í 

auknum mæli nýtt sér þjónustu til að auka virði sinna vara og gera greinarmun á sér og 

samkeppnisaðilum. Tengsl eru milli góðrar þjónustu og ánægju viðskiptavina, í því felst 
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verðmæti fyrir fyrirtæki þar sem viðskiptavinirnir eru líklegir til að halda viðskiptum áfram 

við fyrirtækið og mæla með því við aðra. Það er dýrt fyrir fyrirtæki að ná til nýrra 

viðskiptavina. Góð þjónusta er einn af lykilþáttum fyrir fyrirtæki, þannig halda þau 

viðskiptavinum sínum ánægðum með hagkvæmasta hætti fyrir fyrirtækið (Kotler og 

Keller, 2016). 

Grunnþættir þjónustu eru fimm og nota viðskiptavinir þá til að meta gæði þjónustu. 

Allir þessir þættir þurfa að vera í lagi, en ákveðið svigrúm er þó gefið innan hvers. Þessir 

þjónustuhættir raðast frá því sem er mikilvægast yfir í léttvægast, það er; áreiðanleiki, 

svörun, áþreifanleiki, trúverðugleiki og hluttekning. Kotler og Keller (2016) útlista þessa 

fimm lykilþætti sem svo:  

• Áreiðanleiki er það að fyrirtæki eða stofnun standi við það sem það segi, til dæmis 

að auglýstur opnunartími skólasafnsins standist og sé réttur.  

• Svörun er að starfsmaður sé til staðar og sé fljótur að bregðast við óskum og 

spurningum viðskiptavina. Sem dæmi má nefna að það líði ekki langur tími frá því 

að fyrirspurn berst þar til henni er svarað.  

• Áþreifanleiki snýr að útliti fyrirtækisins, starfsfólki þess og kynningarefni og að 

framsetning þess sé sett þannig fram að það höfði til viðskiptavina þess. Svo sem  

að notaleg og snyrtileg lestraraðstaða sé fyrir hendi þar sem að nemendum líði 

vel. 

• Trúverðugleiki er faglegt, kurteist og snyrtilegt starfsfólk sem er öruggt og 

trúverðugt í öllum sínum aðgerðum. Það getur til dæmis falist í því að starfsmenn 

skólasafnsins hafi þekkingu á þeim bókum sem þeir eru að lána og geti leiðbeint 

nemendum að bókum sem þeir hafa áhuga og getu til að lesa.  

• Hluttekning er persónuleg framkoma starfsfólks við viðskiptavini, svo sem að 

starfsfólk reyni að muna eftir fyrri samskiptum við gamla viðskiptavini (Kotler og 

Keller, 2016).  

Allir þessir þættir byggja á framkomu og viðmóti starfsfólks. Það má því leiða líkur að 

því að ánægt starfsfólk sem hefur áhuga á því sem það er að gera smiti út frá sér til 

viðskiptavina. Börn eru einstaklingar sem hafa þarfir og langanir og hafa fyrirtæki nýtt sér 

aðferðir markaðsfræðinnar til þess að ná til þeirra. Börn á grunnskólaaldri uppfylla allt 
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sem þarf til að vera markhópur, þau hafa þarfir sem þau reyna að uppfylla ásamt því að 

þau hafa peninga til að uppfylla þær (Wilcox, Kuntel, Cantor, Dowrick, Linn og Palmer, 

2004). Á skólasöfnum og sköpunarverum er verið að svara þörfum sköpunar og þekkingar 

sem börn hafa án greiðslu. 

• Það sama á við um skólasöfn, sköpunarver og fyrirtæki, til þess að þjónusta 

þeirra sé nýtt þarf að kynna þá vöru og þjónustu sem verið er að bjóða vel. 

Hægt er að nýta sér kynningarráð (e. promotional mix) til þess að koma því á 

framfæri sem boðið er uppá. Meðal kynningarráða sem Kotler og Armstrong 

nefna eru auglýsingar (e. advertising), söluhvatar (e. sales promotion), 

viðburðir (e. events and experiences), persónuleg sölumennska (e. personal 

selling), bein markaðssetning (e. direct marketing) og umtal (e. word-of-

mouth). Ráðin eru fleiri, en hér eru þau valin sem hægt væri að nýta í starfi 

skólasafna og sköpunarvera til að fá nemendur til að mæta og nýta sér 

þjónustu þeirra. Ef litið er nánar á hvert ráð má sjá hvernig hægt er að nýta 

það. Auglýsingar tengjast oft miðlum sem geta sent skilaboð til margra 

einstaklinga í einu á sama tíma, til dæmis veggspjöld á ganga skólans.  

• Söluhvatar eru bein hvatning með það að markmiði að selja vöruna eða 

þjónustuna samstundis, til dæmis er hægt að bjóða upp á einhverskonar 

keppni og veita verðlaun.  

• Viðburðir eru tegund kynningar þar sem viðburður er haldinn til að kynna 

eitthvað ákveðið og  getur verið áhrifarík leið til að tengjast neytendum. 

Möguleiki er að bjóða markvisst ákveðnum nemendahópum í skólasafns- eða 

sköpunarverstíma eða upplestur.  

• Persónuleg sölumennska eru persónuleg samskipti tveggja einstaklinga og 

inniheldur gagnvirk samskipti. Til dæmis samtal umsjónarmanns 

sköpunarvers og nemenda þar sem umsjónarmaður kynnir eða sýnir hvernig 

hægt sé að nýta það.  

• Bein markaðssetning felst í því að kallað er eftir beinum samskiptum við 

neytendur til þess að fá viðbrögð. Til dæmis óskalisti yfir búnað til að kaupa 

eða hvaða bækur eigi að panta á skólasafnið.  



32 

• Loks er það umtalið, en það er upplýsingaflæðið milli nemenda um starf 

skólasafnsins og hvaða ávinning þau hafa af starfi þess (Wilcox o.fl., 2004). 

Hér að framan hefur verið farið yfir fræðilega þætti sem tengjast starfsemi skólasafna 

og sköpunarvera. Í næstu köflum verður svo fjallað um sjálfa rannsóknina og niðurstöðum 

hennar gerð skil. 
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3 Aðferðafræði 

Hér verður gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Við rannsóknina 

notaðist ég eingöngu við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

voru valdar þar sem þær gefa ríkulega, fjölbreytta og flókna mynd af viðfangsefninu. Þær 

eru fjölhæft verkfæri í höndum þeirra sem það kunna að nýta og stuðlar að aukinni 

meiningu eða þekkingu. Eigindlegar rannsóknir koma reiðu á óreiðu raunheimsins og 

túlka hann á einhvern hátt (Virginia Braun og Vixtoria Clarke, 2013). 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarverkefnisins er að kynna sér hver eru viðhorf, þekking og reynsla 

stjórnenda, kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga í grunnskólum á 

sköpunarverum og hvernig þau styðja við nám og skólastarf með áherslu á starf 

skólasafna. Tilgangurinn er að varpa ljósi á þá hvata og hindranir sem umsjónarmenn 

sköpunarvera hafa mætt í vinnu sinni og miðla þeim svo að auðveldara sé fyrir þá sem 

eftir koma að innleiða starf sköpunarvers.  

Rannsóknarspurningarnar sem leitað verður eftir að svara í þessu verkefni eru: Hvert 

er viðhorf, þekking og reynsla þeirra sem starfa eftir hugmyndafræði sköpunarvera? 

Hvaða hindranir voru við innleiðingu þeirrar hugmyndafræði? Hvað er það sem styður við 

hugmyndafræðina? Hvernig getur skólasafn stutt við þetta starf?  

Tekin voru átta viðtöl við stjórnendur, kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga 

til að varpa ljósi á stöðu þeirra sköpunarvera sem starfrækt eru nú þegar á Íslandi. Upp úr 

viðtölunum voru unnin gögn sem notuð voru til greininga og til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum sem varpað var fram.  

3.2 Þátttakendur 

Reynt var að fá sem flesta með sem geta varpað mynd á starfandi sköpunarverum á 

Íslandi. Leitað var til einstaklinga sem hafa verið áberandi í þeirri umræðu sem átt hefur 

sér stað varðandi sköpunarver. Byrjað var með markvissu úrtaki, en því er beitt í 

sérstökum aðstæðum þar sem rannsóknarmaður þarf að beita dómgreind sinni til að velja 

úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2013). Valið er í úrtökin með 
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hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og þeir einstaklingar valdir í úrtakið sem búa yfir 

víðtækri þekkingu á því efni sem rannsaka á (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Einnig var notast við snjóboltaaðferðina þar sem þátttakendur vísuðu á aðra 

viðmælendur. Ástæðan fyrir valin á snjóboltaaðferðinni er sú að ekki er vitað með vissu 

hversu mörg eða hvar starfrækt sköpunarver eru. Snjóboltaaðferðin er góður kostur sé 

þýðið óþekkt eða erfitt að komast að því, eins og var í þessu tilfelli. Ásamt því að aðferðin 

vísar á þá sem standa utan þýðisins og þeirra sem tilheyra því (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þessi aðferð gaf góða raun og komu fleiri sköpunarver í ljós með 

henni en vitað var um í upphafi. Til að fá sem breiðasta mynd var rætt við skólastjórnanda 

þar sem sköpunarver er starfandi, talað var við kennara sem eru með sköpunarver og 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sem starfa eða hafa starfað á skólasöfnum. Samband 

var haft beint við viðmælendur og tóku þeir allir vel í beiðni um þátttöku.  

Ákveðið var að greina ekki á milli kynja þar sem að kynjahlutföll viðmælanda eru skökk 

og því möguleiki á að greina viðmælendur þar sem um fámennan hóp er að ræða. Allir 

viðmælendur fá karlkyns heiti þar sem að viðmælandi er karlkyns orð. Allir viðmælendur 

fengu handahófskenndan bókstaf frá A til I og var valið nafn sem byrjaði á þeim staf. 

Nöfnin sem urðu fyrir valinu voru Atli, Bergþór, Daníel, Eiríkur, Fannar, Gísli, Helgi og 

Ingimar. Einnig verður talað um þá sem sjá um sköpunarver sem umsjónarmenn þar sem 

að mismunandi er hvernig aðkoma þeirra er eftir því hvernig starfsemi sköpunarversins 

er. 

Allir þátttakendur hafa lokið grunnskólakennaranámi eða námi í upplýsingafræði. 

Einhverjir hafa tekið grunnskólakennarann, B.Ed., og hafið nám við upplýsingafræði, MIS. 

Misjafnt var hvort að viðmælendur hafi lokið því námi eða ekki. Kjörsvið þeirra sem höfðu 

lokið námi í grunnskólakennslu voru fjölbreytt og ólík. Margir höfðu aðra háskólamenntun 

og var hún fjölbreytt og ólík. Nokkrir höfðu starfað við upplýsingatækni í grunnskólum. 

Talsverður munur var á starfsaldri viðmælenda, eða frá sex árum til 36 ára. 

Keppst var við að halda öllum einstaklingum sem beðnir voru um að taka þátt 

upplýstum um tilgang rannsóknarinnar og láta þá byggja ákvörðun sína á þeim 

upplýsingum. Reynt var að tryggja að þátttakendur upplifðu ekki þrýsting á að taka þátt 

(Lichtman, 2014). Haft var samband við alla þátttakendur beint með tölvupósti þar sem 

rannsóknin var kynnt fyrir þeim og þeir beðnir um að taka þátt. Í kjölfarið var fundinn tími 
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sem hentaði hverjum viðmælanda. Í öllum tilfellum var reynt að taka viðtalið á starfstöð 

viðmælanda en í því tilfelli sem slíkt tókst ekki var viðtal tekið í gegnum síma. Viðtölin 

hófust á því að farið var yfir rannsóknina og óskað eftir leyfi fyrir upptöku svo hægt væri 

að kóða viðtölin. Í öllum tilfellum var það samþykkt og skrifað var undir 

trúnaðaryfirlýsingu er það varðaði. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Vel gekk að komast að viðmælendum og gáfu allir sér tíma frá annasömum störfum til að 

taka á móti rannsakanda. Viðtölin fóru fram frá október 2018 til júní 2019 og  voru á milli 

17-74 mínútur að lengt. Viðtölin voru skrifuð orðrétt upp strax að þeim loknum. 

Athugasemdir rannsakanda voru skrifaðar inn í textann skáletruð og merkt í upphafi með 

AR. Ekki voru skrifaðar athugasemdir á meðan viðtölum stóð en hugleiðingar voru 

skrifaðar eða hljóðritaðar strax að viðtali loknu. Í þeim kom fram það sem þótti koma á 

óvart, var áhugavert, eða hefði mátt betur fara og möguleikar á breytingum fyrir komandi 

viðtöl. 

Notast var við opin viðtöl þar sem þau veita einna mestar upplýsingar um 

rannsóknarefnið (Taylor o.fl., 2016). Opin viðtöl eru hluti af eigindlegum viðtölum, þar er 

leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið, sem skoðað er frá ólíkum 

sjónarhornum. Tilgangurinn er að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt er en 

þó ætíð í ljósi tilgangs rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Þau veita líka óbeinar 

upplýsingar sem geta varpað ljósi á þætti sem ekki voru þekktir fyrir. Keppst var við að 

líkja eftir venjulegu samtali, hafa þægilegt andrúmsloft og frjálst flæði upplýsinga (Taylor 

o.fl., 2016). Ekki voru notaðar staðlaðar fastmótaðar spurningar heldur var stuðst við 

viðtalsramma. Viðtalsramminn innihélt þá þætti sem leitast var eftir í viðtölunum og voru 

spurningar mótaðar að hverju samtali fyrir sig (Taylor o.fl., 2016). 

Frumgreining gagna fór fram samhliða afritun viðtala. Viðtöl voru kóðuð ásamt því að 

greinargerð var gerð þar sem viðtöl voru borin saman og hugmyndir flokkaðar og 

mótaðar. Í kjölfar síðasta viðtals var aftur kóðað og í því næst unnin ítarlegri greinargerð 

þar sem unnið var dýpra með gögnin til að auka betri skilning. Sett voru fram þrjú þemu, 

það er ytri aðstæður, innleiðing og starfið. Fyrsta þemað, ytri aðstæður snýr að öllum 

þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsemi sköpunarvera sem sköpunarverin hafa ekki stjórn 

á, svo sem lög og reglur, fjármagn frá sveitarfélögum og húsnæði. Annað þemað var 
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innleiðing, þar var kannað hvernig umsjónarmenn sköpunarvera höfðu innleitt 

starfsemina inn í starf skólans. Þriðja og síðasta þemað var starfið, þar sem kannað var 

hvernig starfið færi fram í sköpunarverunum. 

Í greiningu gagnanna var stuðst við grundaða kenningu. Sigríður Halldórsdóttir (2013) 

lýsir henni sem ferlinu við að koma auga á og flokka þætti og tengsl þeirra við aðra þætti. 

Sérkenni grundaðrar kenningar er þróun kenningar sem grunduð er á gögnum sem hefur 

verið safnað og þau greind kerfisbundið. Er farið frá lýsingu að huglægri óhlutbundinni 

heildarkenningu.  

3.4 Sjónarhorn rannsakanda og siðferðileg álitamál 

Rannsakandi hefur lokið námi í grunnskólakennarafræðum, B.Ed., og starfað við 

grunnskóla með einum eða öðrum hætti í áratug. Á þeim tíma hefur rannsakandi 

óhjákvæmilega myndað sér skoðanir á starfsemi grunnskóla og skólakerfinu. Reynt var að 

gæta að hlutleysi á öllum stigum rannsóknarinnar. Leitast var við að hafa opnar 

spurningar í viðtölum og kappkostað  að taka ekki þátt í umræðum sem sköpuðust ásamt 

því að sýna hlutleysi við úrvinnslu gagna.  

Rannsóknin ætti ekki að vekja upp nein siðferðileg álita mál þar sem ekki verður unnið 

með persónugreinanleg gögn eða upplýsingar. Ekki er verið að rannsaka viðkvæma hópa 

svo sem börn. Einungis er verið að kanna hver reynsla, þekking og viðhorf einstaklinga 

sem starfa við fræðslu er til sköpunarvera. Af ofan töldum ástæðum er ekki talið að 

rannsóknin sé leyfis- eða tilkynningaskyld. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölunum við viðmælendurna átta. Kaflanum 

er skipt í þrjá undirkafla ytri aðstæður, innleiðing og starfið. Hverjum kafla er svo skipt 

frekar upp í undirkafla. 

4.1 Ytri aðstæður 

Ytri aðstæður eru þær aðstæður sem sköpunarver þurfa að starfa í og hafa ekki stjórn á, 

svo sem stefna sveitafélaga, fjármagn, aðstaða fyrir starfsemina og lög og reglur. 

Ytri aðstæður eru mismunandi milli sveitafélaga og innan þeirra. Sum sveitafélög hafa 

lagt mikla fjármuni í að efla upplýsingatækni í grunnskólum. Má þar nefna Kópavog sem 

hefur úthlutað öllum nemendum í 5.-10. bekk iPad til umráða og útvegar bekkjarsett fyrir 

nemendur í 1.-4. bekk. Samhliða kaupum á iPad var settur á laggirnar búnaðarbanki, 

miðlægur búnaður sem skólar hafa aðgang að auk þess sem starfræktir eru fjórir 

kennsluráðgjafar til stuðnings við innleiðingu á breyttum starfsháttum. Kópavogur er ekki 

einsdæmi og hefur samskonar þróun átt sér stað víða um land með mismunandi hætti þó. 

Það er ekki algilt að sveitafélög séu að setja fjármuni í þennan málaflokk og lítið ef 

eitthvað hefur verið gert á mörgum stöðum. Breytingar hafa einnig orðið á starfsháttum 

skólasafna. Í kjölfar hrunsins árið 2008 var bókasafnsfræðingum sagt upp af skólasöfnum 

sumra sveitarfélaga og því hefur orðið ákveðin afturför hjá þeim. Einnig var skorið niður í 

stuðningsþjónustu við skólasöfnin til dæmis í Reykjavík, eftir að Skólasafnamiðstöðin var 

lögð niður. Ingimar ræddi um afleiðingar þess: „nú er ég að sjá um að skrá og plasta og 

gera við [bækurnar] sem er í rauninni margra mánaða vinna sem kom ofan á. Ég þurfti að 

hætta með kennslu fyrir eldri bekkina“. Þessum breytingum fylgdi ekki aukið fjármagn til 

skólanna. 

4.1.1 Fjármál 

Í samtölum við viðmælendur kom fram að þó svo að fjármagn hafi áhrif á starfsemi 

sköpunarvera, líkt og starfsemi allra stofnana og fyrirtækja, þá sé ekki hægt að segja að 

það hindri starfsemi þeirra. Gísli sagði frá: „ég held að það verði ekkert vandamálið, við 

fáum að kaupa alla þá hluti sem okkur langar að kaupa. Það tekur allt tíma“ og Fannar 
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segir: „peningar hafa ekki verið fyrirstaða hér“. Tíminn vann með fólki og nauðsynlegt var 

að sýna fram á nýtingu hlutanna, líkt og Atli greinir frá: „það er ekkert bruðl í gangi, þó að 

vel sé staðið að málum er þá ekki verið að fara illa með peninga eða setja í glamúr eða 

eitthvað svoleiðis. Bara í það sem við erum að nota“.  

Skólar í sveitarfélögum sem höfðu lagt fjármagn í innleiðingu á upplýsingatækni 

virtust vera jákvæðir í að setja fjármagn í sköpunarver þar sem að sköpunarverin styðja 

við og styrkja þá starfsemi samkvæmt Atla: „það er mikill metnaður hjá sveitarfélaginu að 

gera vel. Þannig að í raun og veru eru peningar ekkert vandamál hjá okkur“. Með breyttum 

starfs- og kennsluháttum vegna innleiðingar á upplýsingatækni hefur gefist meira svigrúm 

til að fjárfesta í tækni, Gísli segir: „Þannig að það er þrýst á okkur að nota þessa tækni…. 

Ef við höfum sniðuga hugmynd og náum að selja hana til skólastjóra að þá er hún bara 

keypt“. 

Hluti af þeim aðföngum sem þörf er á við starfsemi sköpunarvera er keyptur í 

netverslunum . Annað hvort vegna þess að hluturinn fæst ekki hérlendis en líka er verið 

að ná hagstæðum kjörum í innkaupum, Atli segir frá: „við höfum verið dugleg að leita 

hagstæðra verða þannig að það er ekki verið að bruðla og fara vel með peninga. Bæði 

verið að kaupa á netinu og þar sem það er ódýrast.“ Mismunandi er eftir skólum og 

sveitarfélögum hvernig slík kaup fara fram. Bergþór talar um  að til að versla á netinu þurfi 

stjórnandi að sjá um pöntunina: „hann [aðstoðarskólastjóri] situr og pantar á Aliexpress 

fyrir mig og svona“. Hjá Eiríki kemur hins vegar fram að umsjónarmaður sköpunarversins 

þurfi að leggja sjálfur út fyrir kostnaðinum: 

Það eru endalausir möguleikar en við höfum fengið að kaupa, við höfum eiginlega 

fengið að kaupa flest. En það er eitt sem er alveg fáránlegt hérna í þessu sveitarfélagi 

að það er ekkert kort. Við erum að kaupa allt út á okkar eigið VISA kort og fá 

endurgreitt. Sem er alveg fáránlegt, allt sem ég hef verið að kaupa, litlu mótorana, 

perurnar, allt. Bækurnar á Amazon, þetta er náttúrulega ekki í lagi. En svona er 

staðan í þessu sveitarfélagi. Við höfum ekki innkaupakort. Þannig að það sem ég er 

að reyna segja er að við erum með rosalegan áhuga. Ef að við hefðum ekki haft 

þennan áhuga og vilja til að gera þetta allt, eins og ég segi kaupa með okkar korti að 

þá væri ekkert sköpunarver. Það er bara þannig. 

Mikil áhersla er lögð á endurnýtingu hluta í sköpunarverum. Þar koma fram rík 

umhverfissjónarmið jafnt og hagsýni, eins og Gísli kemst að orði „Þegar maður er búinn 

að kenna svona lengi að þá verður maður nískur og maður er alltaf að hugsa um að þetta 

má ekki kosta.“ Möguleikarnir eru miklir og sumir sjá tækifæri úr afgöngum annarra eins 
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og Eiríkur nefnir: „Það er hægt að búa til úr allskonar verðlausu efni.“. Gísli tekur í sama 

streng: „Af því að hjá makerspace erum við að nota allskonar drasl og það eru 

eggjabakkar, það eru plast afgangar og efnisafgangar og það eru tæki og tól sem við rífum 

í sundur og notum allskonar afganga og finnum okkur mótora þar inni.“ Hagsýni 

umsjónarmanna sköpunarvera skilar þeim langt en það er áhuginn, útsjónarsemi og 

hugmyndaauðgi sem útvegar þeim mikið af efni til sköpunarinnar, Gísli tekur dæmi: „ég 

er að nota gamlar mjólkurfernu og eggjabakka og eitthvað drasl sem ég kem með að 

heiman“. Ekki er áhersla á að kaupa nýtt heldur fyrst að kanna hvort að aðrir möguleikar 

séu í boði líkt og Atli nefnir: „Við höfum ekki verið að kaupa allt inn nýtt. Við höfum verið 

að nýta það sem er til. Finna út hvað vantar og hvernig við getum aflað þess og slíkt“. 

Algengt var að viðmælendur töluðu um endurnýtingu eða sýndu verk úr endurunnu efni, 

ekki var spurt að því hvort að krafa kæmi frá skólastjórnendum um að slíkt væri gert.  

Atli tekur dæmi um skólum hefðu borist gjafir sem nýtast í starfsemi sköpunarvera: 

„Okkur hafa reyndar verið gefnir, af samfélaginu, skólinn nýtur velvildar í samfélaginu, 

þrívíddarprentara og nýja hefilbekki.“ 

Í dag eru ekki öll sköpunarver starfrækt á skólasöfnum. Þar sem það er gert kom 

umræðan um fjármagn inn á skólasöfnin til bókakaupa og annars búnaðar. Skólasöfn fá 

ekki beina fjárveitingu frá sveitafélögum heldur er fjármunum veitt til skólanna og er það 

ákvörðun skólastjórnenda á hverjum stað hversu mikið er veitt til skólasafnsins. 

Stjórnendur geta sleppt því að leggja fjármagn í starfsemi skólasafnanna. Eiríkur sagði frá 

því að: „eitt árið átti ekki að kaupa neinar bækur í ákveðnum skóla í bænum að því að það 

þurfti að kaupa svo marga skjávarpa“. Heldur Eiríkur áfram og bendir á að þetta skjóti 

skökku við þar sem að: „… við erum að tala um sama tíma minnkandi áhuga á lestri“. 

Bentir Eiríkur á að það er ekki samræmi milli skóla í úthlutunum og að ekki eru til viðmið 

um hversu háu hlutfalli af fjármunum skólans ætti að verja miða við nemendafjölda í 

bókakaup: „Við erum ekki með neinn kvóta, engin regla hvað safn miðað við þennan 

nemendafjölda fær að kaupa af bókum“. Tekið var dæmi um tvo skóla í sama hverfi: „Á 

fyrstu árunum [eftir hrun] þá hljóp þetta á 1.5 milljón næstum því. Þá voru tveir skólar í 

sama hverfi annar skólinn keypti engar bækur en hinn keypti fyrir tólfhundruð þúsund. 

Þetta voru krakkar sem voru saman í íþróttum og þarna er verið að mismuna börnum“. 
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Vöktu viðmælendur athygli á því að þetta fyrirkomulag stangaðist á við rétt barna um 

jafnrétti til náms sem kveðið er á um meðal annars í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Áhugaverður samanburður var gerður á þjónustumagni skólasafns og 

almenningsbókasafns sem er með barnadeild hjá sér. Ingimar bendir á að í stærri skólum 

með virk söfn er töluvert meiri notkun á safninu heldur en á almenningssöfnum en færri 

stöðugildi sem sinna því starfi: 

Ég held til dæmis ef þú berð saman skólasöfn af stærðargráðunni minni sem er einn 

af stærri skólunum í mínu sveitarfélagi og eitt af útibúum Borgarbókasafns, sem er 

með barnadeild, þar sem nokkrir starfsmenn eru allan daginn. Ég held að það sé 

margfalt meira að gera hér á skólasafninu, bæði meiri innkaup, ég kaupi fleiri eintök, 

inn- og útlán og gestafjöldi. Þannig að starfið eitt og sér, safnastarfið er bara 

ofboðslega umfangsmikið. Það var í rauninni reiknað með frá sveitarfélaginu að hér 

ætti að vera 1.2 stöðugildi miðað við að einhverjir aðrir sæju um skráningu og 

plöstun, sem er ekki í dag. 

4.1.2 Aðstaða 

Aðstaða skólanna er misjöfn eftir sveitafélögum og áherslumunur er innan þeirra sem 

hefur áhrif á það með hvaða hætti starfsemi sköpunarveranna er. Hægt er að skipta 

aðstöðunni niður eftir aðföngum og húsnæði.  

Ákveðin rauð lína er í gegnum viðtölin þar sem fram kemur að skólasafnið á að vera 

hjarta skólans. Eftirfarandi ummæli Eiríks lýsa þessu: „ég hef alltaf lagt upp með það að 

skólasafnið sé hjarta skólans, en það verður þá að slá.“ Bergþór tekur í sama streng: 

„Bókasafnið á að vera hjartað, nemendasvæðið og á að taka miklu meira pláss en það 

gerir í dag.“ Helgi er á sama máli: „Ég held að það skipti máli í því að við viljum sjá söfnin 

sem miðjuna, hjartað.“ Ingimar einnig: „Það á að vera eftirsóknarvert, það á að vera hjarta 

skólans.“ Þetta tengist líka tali um sköpunarverin, Eiríkur: „Makerspace-ið sé í hjarta 

skólans.“ og: „ég held að skólasöfnin séu besti staðurinn í skólunum fyrir maker“ og 

Daníel, nefnir: „draumaaðstaðan er náttúrulega að vera með þetta inni á einhverju eins 

og bókasafni.“  

Mikilvægt er að allir nemendur hafi greiðan aðgang að sköpunarverum og eru því 

skólasöfnin kjörin staður fyrir þau eins og Helgi mælir: „skólasöfnin eru hugsuð fyrir alla 

nemendur. Þeir eiga að geta komið þangað og náð sér í upplýsingar og unnið og svona. 

Þannig að ég sé að bara upp á jafnræðisreglu að þá eru skólasöfnin rosalega vel sett til 

þess að taka þetta upp á sína arma.“ 
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Því má velta upp hvort að notast eigi við orðið upplýsingaver líkt og getið er um í 

Aðalnámskrá grunnskólanna í stað þess að tala um bókasöfn, Fannar: „við erum hérna í 

upplýsingaveri. Þannig að ég er svolítið skotinn í því yfirheiti að tala ekki um bókasafnið.“ 

Aðföng 

Mismunandi er hversu vel tækjum og tólum skólarnir eru búnir. Einhverjir skólar hafa 

meiri búnað til umráða en heilu sveitarfélögin annars staðar og Helgi bendir á: „Tökum 

skóla á höfuðborgarsvæðinu sem dæmi, hann er með Sphero kúlur í tólf setta tösku sem 

er eins mikið og Reykjavík er með fyrir alla sína skóla“. Skólarnir sem staðsettir eru í 

sveitarfélögum þar sem skýr stefna hefur verið mörkuð um að reyna fylgja 

upplýsingatækninni og standa framar hvað varðar tækjakaup og aðbúnað. 

Skólastjórnendur eru einnig viljugri í að fjárfesta í þeim aðföngum sem óskað er eftir þar 

sem þeir hafa séð og fengið reynslu af því hvaða áhrif slíkar breytingar hafa í för með sér. 

Fæstir töluðu um skort á aðföngum hvort sem um væri að ræða stóra hluti eða smáa. 

Yfirleitt var samþykkt að kaupa allt sem óskað var eftir ef sýnt væri fram á með hvaða 

hætti nýta ætti búnaðinn og hvernig hann myndi bæta starfið eins og Gísli segir frá:  

Maður þarf alltaf að selja hlutina. Ég ætla nota þetta. Eins og við keyptum vínylskera 

sem kostaði 200-250 þúsund, maður þurfti svolítið að selja hann. Við vorum á 

námskeiði og viðkunnum á hann, við viljum fá hann af því að þetta nýtist í smíði, 

textíl, heimilisfræði. Nýtist í öllu. Sem hann hefur alveg gert… Maður þarf alltaf að 

selja þetta svolítið vel, til þess að fá að kaupa. 

 Varað var við of miklum kaupum á búnaði og að skynsamlegasta nálgunin væri að 

kaupa hluti í samræmi við þá þekkingu sem til væri hjá umsjónarfólki sköpunarvera, 

Fannar: „ég myndi ekki mæla með því við neinn að kaupa neitt rosalega mikið af einhverju 

dóti, bara af því að þeir sjá einhvern lista um einhvern makerspace… þetta eru 

grunnatriðin sem þú átt að eiga en þú kannt kannski ekki á helminginn“. Eiríkur tekur í 

sama streng og Fannar: „þannig að ég sé enga ástæðu til að fylla skólann af tækjum og 

tólum ef enginn ætlar að nota það á einhvern hátt sem nýtist náminu á betri vegu en fyrir 

er“. Starfið byggir mikið á sjálfbærni og endurnýtingu og voru umsjónarmenn duglegir að 

koma með ýmis aðföng að heiman sem síðar voru nýtt í verkefni til dæmis eggjabakka og 

plastílát.  

Mismunandi áherslur voru í sköpunarverinu og fór búnaður eftir því hvar þær liggja. 

Var þetta frá kubbum og tölvubúnaði upp í hefilbekki og þrívíddarprentara. Hér lýsir Atli 
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aðstöðunni: „það eru smíðabekkir þarna, það eru tölvur, við erum með þrívíddarprentara 

og vorum að kaupa okkur skera. Svo við erum mjög vel búin af tækjum og tölvubúnaði…. 

Svo eru líka hefðbundin smíðaverkfæri eins og skrúfjárn og málningarpenslar og hamrar 

og svoleiðis“. 

Húsnæði 

Skólum er oft þröngur stakkur sniðin varðandi húsnæði. Dæmi eru um það að skólasöfnin 

hafi verið færð á ganga skólanna til að nýta safnrýmið undir kennslustofur, Bergþór: 

„okkur vantar aðstöðu hérna. Það vantar meira segja kennslustofur í þetta rými… það var 

verið að taka bókasafnið og setja á ganganna“, Gísli hefur svipaða sögu að segja: 

„bókasafnið var tekið hálft undir skólastofu. Þá fórum við að dreifa þessu út um allan 

skólann“. Svo virðist sem að aðstaðan geti verið óstöðug tímabundið ef skólinn er í vexti 

og þá oft ófyrirsjáanlegt í hversu langan tíma það verður. Þetta er ótryggt ástand á meðan 

verið er að koma safninu fyrir á varanlegum stað, Fannar: „Ég er búinn að færa mig um 

skrifstofu fimm sinnum á fjórum árum“. Þetta hefur í för með sér töluverða röskun á 

daglegu starfi. 

Svo virðist sem að á þeim stöðum þar sem öflugt starf hefur verið á skólasöfnum sé 

síður skorið af svæðinu sem þau hafa til umráða og auðveldara að finna starfstöð fyrir 

sköpunarver. Frásögn Ingimars sem hefur verið mjög ötull í sínu starfi er eftirfarandi: „Það 

var helmingi minna, það var tekinn þarna veggur og það stækkað um helming þegar ég 

var búinn að vera hérna í smá tíma“. Þetta sýnir að þegar gott starf er unnið þá geta 

stjórnendur hlúð að því ef þeir vilja. Samræmist þetta ekki jafnræðis sjónarmiðum um að 

nemendur hafi jafnan aðgang að námi þar sem að skólasöfnum er ekki jafn stakkur 

sniðinn. Það á ekki að fara eftir einstaklingnum sem stýrir starfinu hvort að aðgengi sé 

gott eða ekki. Það þarf að tryggja starfsemi skólasafnanna með einhverjum hætti gagnvart 

þessu misræmi. Þar sem best lét voru tvær kennslustofur undir starfsemi sköpunarvers, 

Atli: „Við erum því með í rauninni tvær kennslustofur undir“ meðan einhverjir voru með 

sína aðstöðu inni í geymslu, Bergþór: „Þrívíddarprentarinn og vínylskerinn eru inni í 

geymslu“.  

Tækifærin leynast þó í húsnæðismálum eins og frásögn eins viðmælanda míns segir 

til um en þar þurfti að færa bókasafnið, Eiríkur: „Það vantaði húsnæði og það þurfti að 

nota þetta undir annað. Við höfðum ekkert um þetta að segja“. Ekki var samráð við Eirík: 
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„Við ráðum náttúrulega ekki hvar safnið er, við vorum mjög ósátt við það þegar það var 

flutt en það var bara bærinn sem tók ákvörðun um það“. Var safninu úthlutað stofu við 

hlið tölvustofunnar, Eiríkur „stofan stóð auð meira eða minna allan veturinn“, „notuðum 

við tækifærið og tókum niður tölvustofuna…. Fengum fartölvur sem við erum með á vagni. 

Settum bara upp tólf borðtölvur og bjuggum til svæði og aðstöðu“. Þetta hafði jákvæð 

áhrif og jókst nýting á tölvustofunni til muna án þess að koma niður á aðgangi að tölvum 

[á safni og tölvustofu]: „mikið flæði milli bókasafnsins og tölvustofunnar“. Víða leynast 

því tækifærin. 

Æskilegt er að skólasafnið og sköpunarverið sé staðsett í miðju skólans og stutt sé að 

fara í verk- og listgreinastofur og tölvustofu. Þessi nálægð getur stutt vel við starfsemi 

hvers annars auk þess að samskipti starfsmanna aukast. Það myndi ýta undir samstarf 

þeirra á milli sem er mjög jákvætt því sérgreinakennarar starfa mikið einir og utan við 

teymi skólanna, Gísli: „Við lögðum upp með í fyrra þegar ég gekk inn í teymið hérna, þá 

voru smiðjukennararnir hér út um allt“. Gísli talar um að eftir breytingar, þar sem 

starfstöðvar teymisins hafi verið færðar nær hvort öðru, hafi samstarfið orðið frábært og 

það hafi eflt faglega umræðu meðal teymisins. 

Skólasöfnin eiga að vera hjarta skólans og þeim gefið svigrúm til þess samkvæmt þeim 

sem rætt var við. Dæmi voru um að í endurhönnun skóla að tekið var mið af þörfum 

sköpunarvers, bókasafns og tölvustofu, Fannar: „ég hef bara fengið að þróa það eins og 

ég vil og einn stór liður í því er þetta rými hérna sem við tókum í notkun“. Þar sem að 

skólasafnið var ekki í sömu byggingu og hluti nemenda skólans myndaðist ekki sama 

tengingin og við þá nemendur sem voru í sömu byggingu. Hér ræðir Daníel um tíðni 

heimsókna á skólasafnið: „[nemendurnir] hefðu örugglega gert það meira hefðu þau verið 

í sama húsi. Það var svo langt að fara. Þannig að aðstæður á hverjum stað skipta gríðarlega 

miklu máli“.  

4.1.3 Lög og reglur 

Skólasöfn eru hluti af „annarri“ starfsemi grunnskóla og hafa ekki eyrnamerkt fjármagn 

sem dæmi. Í grunnskólalögum er sagt að grunnskólum beri að hafa skólasafn, en þar 

endar umfjöllun um skólasöfn. Eiríkur bendir á að: „í námskránni undir upplýsingatækni 

þar heyrir skólasafnið undir“. Það er því lítil umfjöllun um skólasöfn. Ekkert er fjallað um 

kröfur til skólasafna, Ingimar: „Það stendur í grunnskólalögum að það eigi að vera 
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bókasafn, punktur. Það stendur að það eigi að vera einhver gögn, það stendur ekkert, ein 

hilla eða tíu eða heilt safn. Hvað á að vera, hver eigi að starfa þar eða hvað eigi að gera 

þar eða neitt slíkt“. Þeim er ekki úthlutað fjármagn sérstaklega og er það geðþótta 

ákvörðun hvers skólastjórnanda fyrir sig hvernig hugað er að söfnunum. Kallað er eftir að 

sett sé fjárhagsáætlun fyrir söfnin af Ingimar: 

Við þurfum að setja fjárhagsáætlun fyrir skólasöfnin. Í dag þá er þetta sett undir 

annað. Og þar með er það allt í einu orðið geðþótta ákvörðun einhverja stjórnenda í 

hverjum skóla fyrir sig hvort að það er einhverju veitt til safnsins. Ef honum eða henni 

finnst safnið ekki mikilvægt eða það er kannski ekki mjög aktívt, þá er auðvelt að 

segja við þurfum ekki að setja mikinn pening í það.  

Í viðtölunum kom í ljós, hvort sem það var sagt beinum orðum eða ekki, að það er 

umsjónarmaður sköpunarversins eða skólasafnsins sem oft hefur úrslita áhrif um það 

hvernig staðið er að starfseminni. Þeir einstaklingar sem eru drífandi, hvetjandi og hafa 

verið frumkvöðlar í því sem þeir hafa gert, hafa haft greiðari aðgang að fjármagni, aðstöðu 

og stuðning stjórnenda. Með réttu ætti starfsemi skólasafna að vera tryggð, bæði hvað 

varðar kaup á búnaði, aðföngum svo sem bókum og öðrum munum, auk þess sem tryggt 

sé að fagaðili sjái um skólasafnið. Kallað er eftir opinberri umgjörð um skólasöfn frá ríkinu 

og bent er á fyrirmyndir, Ingimar: „Fyrst og fremst er það að það er engin opinber umgjörð 

og það er ofboðslega slæmt…. Í Stokkhólmi þá er bara stefna til þriggja ára, alltaf…… Ríkið 

þarf að setja opinbera stefnu sem sveitarfélögin þurfa að passa að framfylgja í sínum 

sveitarfélagi.“ 

Til eru reglur hjá sveitarfélögum um hversu mörgum stöðugildum er úthlutað til skóla, 

í þeim er viðmið hversu stórt stöðugildi á að vera á skólasöfnum samkvæmt Eiríki. Líkt og 

með fjármagnið þá er það ákvörðun stjórnenda hvernig þau eru nýtt: „Það er til regla sem 

segir að ef skóli er svona stór að þá fylgir honum svona stöðugildi á safni“. Tók Eiríkur 

dæmi um það hvernig skólastjóri hafði fært til stöðugildi: „skólastjórinn sagði að það væri 

1.2 stöðugildi á safni en ég var kannski ekki beint í 100% því ég sá líka um heimasíðu 

skólans og hún er aldrei reiknuð sem hluti af starfi. En húsvörðurinn í skólanum var í 70% 

stöðugildi, en hann þurfti að hafa hann í 100% starfi miðað við stærð skólans.“ Var tekið 

af stöðugildi safnsins og það fært yfir á húsvörðinn. Til að styrkja stöðu skólasafna var ósk 

frá viðmælanda um að auka vægi safna í úthlutun stöðugilda, Eiríkur: „Það sem ég myndi 

vilja sjá er skólasafn, upplýsingaver, makerspace með tvö stöðugildi. Ég held að bara að 
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tveir vinna betur en einn. Allar hugmyndir verða fljótar að verða til þegar þú hefur 

einhvern til að deila þeim með.“ Hér er samhljómur við það sem fram kom um gildi 

teymisvinnu sem ítarlega er fjallað um í kafla 2.4. 

 

4.2 Innleiðing 

Innleiðingin sköpunarvera hjá flestum viðmælendum mínum hefur verið með þeim hætti 

að hugmyndin er sprottin upp meðal starfsmanna sem hafa síðan unnið með þær og keyrt  

gegn. Svona er einum slíkum umsjónarmanni lýst: „Mjög kröftug og öflug manneskja. 

Kyndilberi í skólanum“. Dæmi var um að stjórnendur höfðu á stefnuskrá sinni að koma 

upp sköpunarveri en það hefur ekki tekið til starfa þegar þetta verkefni er skrifað.  

Hjá viðmælendum kom fram mismunandi nálgun  á innleiðingu á starfi sköpunarvera  

í skólastarfið. Hægt er að horfa á innleiðinguna frá þremur hliðum. Í fyrsta lagi hvernig 

sköpunarverin eru innleidd meðal starfsfólks, í öðru lagi meðal nemenda og í þriðja lagi 

til foreldra, Eiríkur: „Við vorum með menntabúðir þar sem við buðum öllum skólanum, 

öllum nemendum og foreldrum“. Umfang innleiðingar var líka ólíkt milli skóla. Í 

einhverjum tilfellum var stokkið útí djúpu laugina en í öðrum var stefnt að því að gera 

þetta rólega og taka lítil skref í einu, Ingimar: „það væri þá bara einhverjir einstaka hlutir 

sem maður getur tekið inn og unnið svolítið micro innan síns geira“. 

Í skilgreiningu flestra á sköpunarveri kemur fram mikilvægi frjáls flæðis og frjálsrar 

sköpunar nemenda og að þeir hafi greiðan aðgang að sköpunarverinu. Hvernig 

viðmælendur hafa nálgast þetta markmið er mismunandi og ólíkt eftir aðstæðum hvers 

og eins. Starfsemi sköpunarvera fellur undir lýsingar á upplýsingaverum og var það notað 

í einhverjum tilfellum sem rökstuðningur fyrir uppsetningu sköpunarvers, Fannar: „ég 

innleiði það og kynni það sem lið í upplýsingaveri, þetta er bara upplýsingaver. Hérna er 

fjölbreytt upplýsingaleit og upplýsingasköpun“. 

4.2.1 Stjórnendur 

Hlutverk stjórnenda er mikilvægt þegar verið er að innleiða nýja stefnu sem vinna á 

að í skólum. Skólasöfnum er ekki tryggt fjármagn og því er það hentistefna hvers og eins 

skólastjóra með hvaða hætti og hversu mikið er úthlutað til safnsins eða hvaða stefnu 
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skuli innleiða. Umsjónarmenn sköpunarvera eru meðvitaðir um þetta líkt og Bergþór 

greinir frá: „í fyrsta lagi þarf að fá velvilja frá skólastjórnendum svo að þetta virki vel“. 

Oft er það frumkvöðullinn sem byrjar nýtt starf sem skiptir mestu máli, það að hann 

geti sannfært stjórnendur um ágæti þess starfs og sýnt fram á tilgang þess. Haldnar hafa 

verið kynningar fyrir skólastjórnendur og Eiríkur segir frá: „við vorum með menntabúðir 

á skólastjóraþingi. Þar vorum við með sal þar sem þau fóru bara á milli. Þeim fannst það 

rosa gaman en svo pældu þau ekkert meira í því“. Daníel bætir við þetta: „Eins og í flestum 

skólum vill fólk fá þetta inn. Það hefur bara ekki alltaf fólk með áhuga eða þekkingu. Ég 

held að það sé meiri flöskuháls heldur en nokkur tímann að stjórnendur vilji þetta ekki“. 

Daníel velti því einnig fyrir sér hvort að gera þyrfti meira: „það er spurning hvort að við 

getum selt skólastjórunum þetta á annan hátt. Að því að þeir eru lykilaðilar í öllum 

breytingum í skólastarfinu“. Þar sem þannig háttar til að lítill skilningur er á verkefnum á 

borð við innleiðingu sköpunarvera hjá stjórnendum og þeir hafa ekki tíma til að setja sig í 

málin gengur illa, eins og frásögn Eiríks ber dæmi um: „Þegar ég ræð mig segi ég 

skólastjóranum að þetta er það sem ég hef áhuga á. Skólastjórinn var því miður mikið frá. 

Það var því miður ekki mikill skilningur á þessari hugmyndafræði. Þetta gekk því frekar 

hægt“. 

Viðhorf stjórnenda skiptir miklu máli og hvernig þeir líta á hlutverk sitt. Atli sagði frá 

því hvernig hann nálgast verkefni sem þessi: „ég lít á það fyrst og fremst sem mitt hlutverk 

að skapa kennurum sem bestu aðstæður sem þeir fái notið sín og geti kennt við þær 

aðstæður sem að þeir telji bestar hverju sinni“. Daníel hefur svipaða sögu að segja frá 

sínum stjórnanda: „Mér fannst skólakerfið vera komið lang, langt, langt á eftir…. Ég var 

með skólastjóra sem var mjög sammála mér og var ánægður að ég vildi taka þetta að 

mér“. Þetta viðhorf stjórnenda er alls ekki nýtt og hafa þeir sýnt slíkri þróunarvinnu áhuga 

í gegnum árin þó svo að áherslurnar séu aðrar í dag, Gísli: „Það var lögð gríðarleg áhersla 

af skólastjórnenda á þeim tíma að hér væri skapandi vinna“. 

Stjórnendur bera ekki einungis hag kennara fyrir brjósti heldur einnig nemenda, Atli: 

„það er fyrst og fremst mitt hlutverk að skapa nemendum sem bestar aðstæður til þess 

að geta lært út frá þeirra forsendum“. Óhætt er að segja að með því að bjóða nemendum 

upp á sköpunarver er verið að nálgast nemendur og verkefni með fjölbreyttum leiðum og 

þannig ná til fleiri einstaklinga en með hefðbundnu bóknámi. 
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Viðmælendur tala um að sveigjanleiki sé nauðsynlegur. Að stjórnendur séu tilbúnir til 

að veita svigrúm til að fara á móti hefðbundnum venjum, eins og að skilgreina tíma í 

stundatöflu, heldur treysti umsjónarmönnunum til að sinna sínum skyldum, Eiríkur: „Ég 

var í skóla þar sem ég fékk alltaf tóma töflu en átti að kenna 13 tíma og mér var bara 

treyst að gera það.“ Það er ekki einsdæmi að stjórnendur veiti þetta svigrúm líkt og Eiríkur 

greinir frá: „Viðkomandi fékk opna töflu. Þannig að viðkomandi gat ráðið hluta af sínum 

tímum mjög mikið í ákveðin verkefni. Þetta er náttúrulega stjórnunar. Þannig að þarna 

vorum við tveir komnir með tíma sem við gátum notað í svona sveigjanlegum verkefnum“. 

Almenn ánægja ríkir meðal viðmælenda með sína stjórnendur, Fannar: „þeir hafa 

verið mjög hvetjandi“, Eiríkur „mér finnst við hafa fengið mjög mikið frelsi til að gera það 

sem við höfum viljað“ og Gísli „skólastjórinn hérna er alveg frábær og hann er alveg 

tilbúinn að vinna með okkur í þessu“.  

4.2.2 Starfsfólk 

Innleiðing sköpunarvers meðal samstarfsmanna sem ekki starfa í sköpunarverinu hefur 

verið misjöfn. Sums staðar hefur hún farið markvisst fram en á öðrum stöðum hefur 

ekkert verið gert til að kynna starfsemina. Einnig getur það skipt máli með hvaða hætti 

sköpunarverið sé starfrækt. Því má velta upp hver þörfin sé á kynningu til starfsfólks þar 

sem að sköpunarverið er sjálfstæð smiðja, líkt og textílmennt. Þar sem boðið er uppá opna 

tíma eða frjálst flæði er þörf fyrir meiri samvinnu og kynningu til annarra starfsmanna. 

Þegar talað er um opna tíma er átt við kennslustundir sem eru ekki endilega fastar í 

stundatöflu og ráðast af samtali umsjónarmanns sköpunarversins og bekkjarkennara. Í 

einhverjum tilfellum var umsjónarmaðurinn einnig kennsluráðgjafi sem sérstaklega var 

hægt að kalla til. 

Þar sem vel heppnuð innleiðing hafði átt sér stað voru viðmælendur mun bjartsýnni 

og ánægðari með samstarfið við samstarfsfólk en á öðrum stöðum. Sem dæmi um vel 

heppnaða kynningu fyrir starfsfólk sem hefur gefið góða raun er að bjóða þeim með í 

tímana sem áhorfendum/þátttakendum, Eiríkur: „kennarar tala um það að þeim finnst 

gaman að koma hérna inn og vera fluga á vegg og horfa á krakkana í þessu. Því við erum 

í þessu að leysa, finna lausnir og vinna saman“. Þetta eykur skilning kennara á 

viðfangsefninu auk þess sem það gefur þeim tækifæri á að sjá nemendur sína í öðru ljósi 

þar sem það eru ekki þeir sem þurfa að sinna þeim.  
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Aðrir höfðu frá því að segja að hvað eftir annað var óskað eftir samtali og samstarfi 

við kennara en þeim óskum hafi ekki verið svarað þrátt fyrir ítrekanir, Eiríkur: „Samvinna 

skiptir gríðarlega miklu máli. Þó að maður sé að reyna vinna með bekkjarkennurum að þá 

er það allt allt öðruvísi. Þeir eru með miklu pakkaðri dag. Miklu meira skipulag. Ég tala nú 

ekki um þar sem teymiskennsla er fyrir. Þá er erfiðara að koma því fyrir að funda með 

fólk.“ Sami viðmælandi lýsti því hvernig gengi að fá fund með teymum: „Ég til dæmis sendi 

póst á fólk hérna og bað um fundartíma með hverju teymi fyrir sig. Ég bað þau um að 

svara póstinum og óska eftir ákveðnum tíma. Þar sem ég ætlaði að setjast niður og gæti 

komið inn í. Ég fékk ekkert svar“. Hjá öðrum hafði kynningin farið fram á kennarafundum 

og hjá einhverjum viðmælendum hafði engin kynning farið fram og kennarar því ekki 

meðvitaðir um starfsemina. Hjá einhverjum þótti ekki þörf á að kynna starfsemina 

sérstaklega meðal starfsfólks. 

Því meðvitaðri sem samstarfsfólk er um starfsemi sköpunarvera, þeim mun líklegra 

er að það nýti sér starfsemina með einum eða öðrum hætti. Það hvetur nemendur til að 

nýta sér hana við skapandi úrlausnir á verkefnum sé það í boð,i ásamt því að hvetja 

nemendur til að fara þangað í frjálsum tíma. Innleiðing og aukin vitneskja meðal kennara 

má ekki verða út undan ef starfið á að blómstra. Ýmislegt hefur verið gert til að auka 

vitneskju kennara á fjölbreyttari starfsháttum. Fannar segir frá námskeiðum: „bjóða uppá 

námskeið í mismunandi þáttum í tengslum við hönnunarsmiðjuna“. Bergþór segir einnig 

frá: „við vorum búin að reyna að setja þau [kennara] á forritunarnámskeið og búin að gera 

fullt en það skilaði sér aldrei inn í kennsluna. Þannig að við gerðum það öðruvísi. Við 

tókum alla krakkana í forritunarkennsluna og leyfðum kennurunum að koma með“. Þetta 

gaf góða raun og var ánægja með þetta fyrirkomulag. Mikilvægt er að umsjónarmenn 

sköpunarvera nýti sér fjölbreyttar leiðir til að koma nýjungum inn í skólastarfið og sýna 

þá möguleika sem eru í boði. 

Kennsluáætlanir og námsskrár eru partur af grunnstarfi kennslu í dag. Kennarar þurfa 

að tengja verkefni sín og vinnu við hæfniviðmið í námsskrám og kennsluáætlunum. Þessir 

þættir eru gerðir að umræðuefni í nokkrum viðtölum. Í tveimur viðtölum kemur fram að 

umsjónarmenn telji að námsskráin eigi ekki við í þeirra starfi, Ingimar: „ég þarf ekki að 

fara eftir námsskrá og ég þarf ekki að gefa þeim einkunnir“ og Eiríkur: „mér finnst þetta 

[sköpunarver] einmitt svo frábært inni á safni því að ég get gert það sem mig langar til að 
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gera, þarf ekki að fylgja einhverri námsskrá“. Viðmælandi heldur áfram: „Námskráin fyrir 

safnið er það víð að þú getur í sjálfum sér verið að kenna eitthvað eftir íslensku 

námskránni eða eftir upplýsingatækni og þú kemst aldrei yfir allt og það er enginn sem 

segir að þú átt að“. Það má vera að námsskráin fyrir skólasöfnin sé víð og taki illa á 

safnakennslu. Spurningin er hvort að það væri sterkari leikur að taka námsskrárnar fastari 

tökum í samstarfi við bekkjarkennara, vinna að þeirra markmiðum á fjölbreyttari hátt 

heldur en nú er gert og meira í anda sköpunarvera. Í frásögn Eiríks er allt annar vinkill á 

kennsluáætlunina og hún litin jákvæðum augum: „það er svolítið gaman, ef maður skoðar 

lykilhæfnina, markmiðin og með samvinnuna að þetta tikkar inn í öll boxin“. Fannar kallar 

eftir auknu samstarfi einmitt í gerð kennsluáætlana. Um vinnu með kennsluáætlanir og 

námsáætlunarvinnu segir hann: „það sem ég þyrfti að gera og gera meira af er að vera 

meira inn í kennsluáætlunar, námsáætlunarvinnunni, áður en að það er tekin ákvörðun 

um það, áður en að hvernig verkefnin eru unnin“. Er það mikilvægt, sérstaklega þar sem 

eru opnir tímar eða frjálst flæði svo að ekki myndist örtröð eða unnið sé út frá 

óraunhæfum hugmyndum. 

Sveigjanleiki er hugtak sem kemur mikið fyrir í viðtölunum, hann er talinn 

nauðsynlegur til að ná tilætluðum árangri. Bæði er talað um sveigjanleika frá 

stjórnendum, samstarfsfólki og svo frá umsjónarmönnum sköpunarvera, Ingimar: „mér 

finnst mikilvægt að ég sé sveigjanlegur“. Sveigjanleg þjónusta er oft sú þjónusta sem 

kallað er eftir. Að sá sem veitir hana sé meðvitaður um að ekki fellur allt inn í sama form 

og að mikilvægt sé að aðlagast aðstæðum. Umsjónarmenn kalla líka eftir sveigjanleika í 

sinn garð, þá sérstaklega opna tíma þar sem að verið var prófa nýjung í starfi, Eiríkur: „við 

fengum alveg svigrúm til að prófa okkur áfram. Í rauninni gátum við varla sagt 

kennaranum með viku fyrirvara hvað við vorum að fara gera, en við fengum alveg svigrúm 

til þess“. Til þess að þetta geti gengið þarf að ríkja traust milli einstaklinga svo að vel sé 

farið með sveigjanleikann sem er sýndur. 

Í viðtölunum er hægt að greina að ákveðin kynslóðaskipti eiga sér stað að einhverju 

leyti. Það er þó alls ekki algilt og er líka persónubundið. Ákveðin hefð var þó í gangi eins 

og Helgi greinir frá: „það var náttúrulega hefðin á söfnunum. Það var náttúrulega þetta 

var svolítið þannig að það voru teknir gamlir kennarar í lok ferilsins og þeir settir á söfnin.“ 

Tekur Fannar í sama streng: „ég held að þetta séu kynslóðaskipti.“ Mestu máli skipti þó 
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áhugi fólk fremur en menntun, aldur eða bakgrunnur, Helgi: „Starfsfólkið á söfnunum 

verður að hafa áhuga á þessu og steypa sér út í þetta. Það kemur enginn og segir 

einhverjum sem er búinn að vinna á safni í tuttugu ár að nú eigi hann að setja upp 

makerspace“. 

4.2.3 Nemendur 

Nemendur er það sem allt þetta starf snýst um og þau eru miðpunkturinn, eins og Ingimar 

segir frá: „Þá lít ég svo á að ég vil gera gott fyrir börnin. Það er eiginlega númer eitt, tvö 

og þrjú, hvort sem það tengist safninu eða ekki“.  

 Hefðbundið bóknám nær ekki til allra nemenda og gerir því skólann leiðinlegan, Gísli 

ræðir það: „skólinn er fyrir marga nemendur ótrúlega leiðinlegur og leiðinleg stofnun og 

það er verið að vinna leiðinleg verkefni. Þeir sem eru ekki góðir á bókina og eiga erfitt 

með að lesa eða skrifa að þá er þetta [sköpunarver] eitthvað sem hífir þá upp. Þá sjá þeir 

tilgang með að læra. Þeir fá einhverja gulrót til þess að vera góðir í einhverju“. Hjá Gísla 

þar sem tekist hefur vel til hefur sköpunarverið nýtt markvisst til að vinna á skólaleiða:  

„Við erum að berjast við skólaleiða og við erum eiginlega bara hérna inni í minni stofu“. 

Hjá Eiríki hafði sköpunarver verið innleitt í starfið á miðstigi en kynnt fyrir nemendum á 

unglingastigi á þemadögum. Það vakti mikla lukku og kölluðu unglingarnir eftir meira 

slíku: „unglingarnir hafa staðið í dyrunum og bara spurt, af hverju fengum við ekki svona“. 

Starf í anda sköpunarvera stuðlar því að fjölbreyttara námi og aukinni ánægju meðal 

nemenda. 

Til að vel takist til er nauðsynlegt að nemendur séu meðvitaðir um tilveru 

sköpunarversins og hvað þar er að sækja. Mikilvægt er að markaðssetja sköpunarverið vel 

og ná til innri áhugahvatar nemenda. Við markaðssetninguna er hægt að horfa til bóka- 

og skólasafna sem eru með góða aðsókn en einnig til almenns atvinnulífs þar sem fyrirtæki 

leggja mikla áherslu á þjónustu sína. Sköpunarverin sem starfrækt eru, eru mismunandi 

og hafa þar af leiðandi mismunandi áherslur og þurfa mismikið að sækja nemendur til sín. 

Sum eru keyrð sem smiðjur, með fasta tíma í viku í 6-8 vikur í senn, á móti smíði, 

textílmennt, myndmennt og öðrum verklegum greinum. Önnur hafa fastan tíma í viku allt 

árið en það fer eftir viðfangsefnum hverju sinni hversu stór nemendahópurinn er og 

hvenær þau koma. Einnig er starfrækt sú gerð sköpunarvera sem mest er fjallað um í 

Bandaríkjunum og það eru opin sköpunarver þar sem nemendur geta gengið inn og 
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skapað eitthvað, líkt og í Fablab hérlendis, frjálst flæði. Í þeim sköpunarverum þarf 

sérstaklega að sækja nemendur og finna umsjónarmenn sköpunarveranna að þar þarf að 

sækja fram, Fannar: „Það er eitthvað sem að maður myndi vilja byrja að vinna markvisst 

með, að kynna það betur fyrir þeim hvað er hægt að gera þarna“. Í einhverjum tilfellum 

hafði það heldur ekki verið kynnt: „það hefur ekkert farið fram nein formleg kynning“. 

Ingimar hafði lagt mikla vinnu í að ná nemendum inn á safnið til sín og hafði sett sér 

markmið með góðum árangri: „Númer eitt, að það var að hafa alltaf opið. Það tók mig 

svolítinn tíma að fá krakkana inn á safnið. Númer tvö var að gera það aðlaðandi. Ég reyni 

líka að gera það þannig að þeim líði vel“. Eiríkur tekur í sama streng með annað atriðið: 

„þetta á að vera svona staður þar sem þú vilt fá krakkana inn til að gera eitthvað hvort 

sem það er að spila, lesa, chilla eða búa eitthvað til. En þá þarf líka að búa til þannig 

aðstæður að sé hægt að taka við þeim“. Loks var það þriðja atriðið sem Ingimar tilgreinir: 

„það þriðja var að ég setti bókasafnstíma“. Það skilaði svipuðum árangri og í þeim skólum 

þar sem sköpunarverið var í töflu. Í þeim skólum þar sem nemendur fóru í sköpunarver 

sem tíma af stundatöflu vissu allir af starfsemi þess, að hverju þar væri hægt að ganga og 

hvað væri hægt að fá út úr því. Í þessum skólum sóttust nemendur eftir því að fá meira. Í 

skólum þar sem nemendur höfðu ekki fasta tíma í stundatöflu var dræmari aðsókn og 

ennþá voru nemendur sem ekki voru meðvitaðir um tilveru sköpunarversins eða hvað það 

væri. Höfðu nokkrir viðmælendur frá því að segja að nemendur sem þættu erfiðir í 

bóklegu námi blómstri hjá þeim og stæðu oft framar hinum. Sem dæmi um þetta sagði 

Gísli: „ég er að fá hérna virkilega erfiða nemendur inn og þeir eru eins og englar hjá mér“. 

Í þeim sköpunarverum þar sem opið flæði er hefur ekki átt sér stað sjálfsprottin vinna. 

Nemendur eru að nýta aðstöðuna til að vinna skólaverkefni en ekki að þeirra eigin 

hugmyndum, Fannar: „ég held að það sé enginn í sjálfstæðri vinnu þarna inni. Það er 

enginn í verkefni sem er ekki skólatengt“. Kenning Fannars um ástæðu þess er sú að 

samfélagsgerð okkar Íslendinga er önnur en til dæmis í Bandaríkjunum og líka 

skólamenning: „ég veit ekki hvort að íslenskt skólakerfi bjóði upp á það eða bara íslenskt 

samfélag. Þessi börn eru svakalega upptekin. Þau eru í svakalega miklum íþróttum og 

tónlistarnámi og öðru. Maður er kannski bara alltaf að miða sig við eitthvað annað 

samfélag, þar sem tómstundir eru takmarkaðar“. Framtíðarsýn Fannars er með þeim 

hætti að nemendur geti bókað sig í eyðum og eftir skóla. Þó er kominn ákveðinn hópur 

sem er farinn að nýta sér aðstöðuna með reglulegum hætti en eins og fyrr segir ekki til 
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eigin verkefna: „það er ákveðinn hópur sem gengur að því sem sjálfsögðum hlut að þeir 

megi fara þarna inn. Meðan ég vill að það sé opið vil ég samt eiga samtal. Þú veist, ég vil 

fá að vita hverjir eru þarna inni og hvað þeir eru að gera“. Bendir Fannar á að ákveðin 

hindrun í opnum sköpunarverum sé feimni við að æða í dót annarra og spyr hann: 

„hvenær mátt þú fikta í annarra manna dóti? Og ef þú vilt fá einhvern sem er að vinna að 

einhverju svona til langs tíma, hvernig ætlar þú að passa að það sé ekki verið að fikta í því 

eða eyðileggja?“ 

Þar sem að sköpunarver er staðsett inni á bókasafni er einnig lestrarhvetjandi starf: 

„við erum mikið með lestrarhvetjandi starf líka“. Huga þarf að því að gera lesturinn 

áhugaverðan og eftirsóknarverðan þó að unnið sé markvisst að halda úti góðu 

sköpunarveri, skólasöfn hafa verið að leggja áherslu á það í starfi sínu, Ingimar: „ég er 

farinn að leggja miklu meiri áherslu á að skapa einhverskonar lestrar gleði“. 

Nemendur í dag eru ótrúlega miklir neytendur. Þeir vilja fá svör strax og ekki eyða 

tíma í það að leita að svörum eins og Bergþór segir frá: „ef ég var með verkefni þar sem 

ég gaf þeim ekki svörin, ef þeir gátu ekki gert þetta í fyrstu tilraun þá gáfust þau bara upp“. 

Daníel lýsir því þannig: „við ofmötum börnin af upplýsingum“. Nemendur eru smeykir við 

að taka af skarið og segja sína skoðun eða sýna verkefni sín. Bergþór lýsir umræðu sem 

viðkomandi átti við nemendur: „þegar við vorum að ræða um snjallborgir, einhvern 

tímann. Þá sátu börnin mjög óvissir, hvort ég væri virkilega að spyrja um þeirra álit. Það 

voru einhver sem fóru að velta fyrir sér; fell ég ef ég veit þetta ekki“. Hluti af sköpunarvers 

hugmyndinni og skilgreiningunni er verkferlið, að fá hugmynd, reyna við hana, mistakast 

og reyna aftur. Það þarf að vinna með hugarfarsbreytingu hjá nemendum, fá þau til að 

skilja að það er lærdómsríkt að gera mistök og að þrautseigja borgi sig, líkt og Eiríkur segir: 

„við erum náttúrulega að kenna þeim ákveðin vinnubrögð. Við kennum þeim ákveðinn 

grunn og svo mega þau útfæra þetta eins og þau vilja“. Partur af því er að láta þau hætta 

að líta á fög í skólanum sem staka greinar, Fannar: „þau líta bara á upplýsingatækni sem 

grein, þau sjá ekki tenginguna ennþá“ og það er það sem sköpunarver snýst um 

samkvæmt Bergþóri: „það er svona sem makerspace virkar, þú ert að taka það sem þú 

hefur lært og nýtir það“. Umsjónarmenn höfðu markvisst unnið að þessu, eins og Fannar 

nefnir: „við erum að kenna þeim einhvern grunn og þegar þau eru búin að fara í gegnum 

hann mega þau fara í sitt verkefni“. Verkefnin og kennslan eiga að opna nýjar dyr fyrir 
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nemendur, Atli: „[sköpunarver] á að skapa nemendum tækifæri til þess að finna sína fjöl 

og blómstra. Þetta eru fjölbreytilegri leiðir til að vinna verkefni. Það er ekki bara blað og 

blýantur. Það er líka hægt að vinna með hug og hönd. Það er fyrst og fremst ávinningurinn 

að vinnubrögðin verði fjölbreytilegri. Fjölbreytilegri til að vinna á hugmyndum sínum“. 

Fyrir mörg störf í framtíðinni er þetta mjög mikilvægur þáttur, Helgi: „styður við og er 

ótrúlega mikilvægt eins og samvinna og sköpunarþátturinn er rosalega mikilvægt fyrir 

nemendur bara upp á framtíðina og framtíðarstörf“. Þegar tekist hefur að koma á breyttri 

hugsun hjá þeim breytist viðhorf þeirra, Gísli: „þau eru orðin meðvituð um það að mig 

langar að gera þetta verkefni af því að það er flott. Það skapast svona metnaður hjá þeim. 

Það finnst mér ógeðslega gaman“. Fannar tekur í svipaðan streng „mín sýn hefur verið sú 

að sýna nemendum hverjir möguleikarnir eru og kynna það þannig fyrir þeim. Þið lærið 

þetta núna svo að þið getið farið og skilað þessu svona í íslensku“. Það þarf að gæta að 

því gagnvart nemendum að leggja áherslu á að verkefnin þurfi ekki að vera fullkomin eða 

geti virkað, þegar væntingar nemenda verð of miklar verða þau smeyk að takast á við 

verkefnin, Gísli heldur áfram: „það er búin til einhver afurð sem þarf ekkert að virka og 

við erum svolítið mikið að vinna í því að læra af mistökunum og vinna svolítið saman“. 

Hluti af skapandi starfi er ímyndun nemenda og huga þarf sérstaklega að því hvort sem 

það er gert í tengslum við sköpunarver eða annað starf í skólanum, Ingimar segir: „ég er 

rosalega mikið með þau í einhverri sköpun. Þá meina ég að æfa ímyndunaraflið“. 

Starfsfólk skóla hættir oft til að falla í þá gryfju að láta nemendur sína skrifa frásagnir af 

verklegri vinnu sem þau inna af hendi og skemmir það oft á tíðum ánægjuna af sköpuninni 

eins og Gísli segir: 

Nýta bara að teikna og lita og skapa einhverja afurð, ekki láta þau lýsa því hverju 

einasta sem þau gera. Ekki láta þau skrifa þungann texta um allt sem þau gera. Það 

drepur allt niður. Sérstaklega hjá þeim krökkum sem eru ótrúlega skapandi, eru 

kannski lesblind, vilja ekki skrifa. Þetta eyðileggur verkefnið fyrir þeim. Það finnst mér 

skipta rosalegu máli. Þetta sé svona viss regla en samt svolítið frjálst. Það þykir 

krökkunum ógeðslega gaman. 

Skapandi vinna er skemmtileg og hefur jákvæð áhrif á skólastarfið. Upplifun þeirra 

sem starfa skapandi er jákvæð eins og Eiríkur segir frá: „mér finnst allir bara vera ánægðari 

einhvern veginn. Maður er að gera skemmtilegri verkefni. Þau eru að læra á skemmtilegan 

hátt, sambland, innlögn og leik“. 
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Sköpun og vinnuferli  

Mikil áhersla er lögð á sköpun og vinnuferli hjá viðmælendum í starfi sínu með 

nemendum. Þeir tala um að það geti verið erfitt í upphafi að fá nemendur til að tileinka 

sér skapandi starf, Gísli: „ég er rosalega lengi að fá þau til að treysta mér, leika sér svolítið, 

gera svolítið asnalegt. Ekki vera svona heft“. Þarf að vinna í því að fá þau til þess að leyfa 

sinni eigin sköpun að njóta sín, Gísli heldur áfram: „þetta er annað árið núna og ég finn 

gríðarlegan mun á þeim bekkjum sem að ég kenndi í fyrra og þeim sem ég er með núna“. 

Samkvæmt viðmælendum er skólakerfið straumlínulagað og setur nemendum 

ákveðnar skorður við úrlausn sinna verkefna sem getur hamla skapandi starfi. Dæmi um 

þetta viðhorf má greina hjá Bergþóri: „hætta að mata nemendur. Þau eru ekki svona 

[neytendur] þegar þau koma í grunnskólann, þau eru ekki svona þegar þau koma úr 

leiksskólanum. Þau geta allt og allt í einu geta þau ekki neitt“. Fannar talar um neikvæðu 

hliðar þess að nemendur séu neytendur: „þau eru rosalegir neytendur. Það neikvæða við 

það er að þau nenna ekki alltaf að vera skapandi“. 

Sköpunarver hafa unnið á þessu að einhverju leyti og má velta því fyrir sér hvort að 

leggja þurfi meiri áherslu á frjálst skapandi starf í sköpunarverum. Í verk- og listgreinum 

er það líka fast mótað hvernig úrlausn verkefna skuli vera háttað. Tveir viðmælendur 

lögðu sérstaka áherslu á ferlið, Gísli: „Það er aðallega þessi sköpun og hönnun og það 

fannst mér svo ofboðslega heillandi … mér finnst makerspace-ið er eiginlega bara svona 

læra af mistökunum svolítið“. Fannar tekur í sama streng: „ég legg upp úr 

hönnunarferlinu, design thinking, er verkferlið sem ég vil, hvort sem það er verkfræði 

design thinking eða hvaða ferill sem er notaður, en það er einhver ferill sem ég vil að við 

tileinkum okkur“. 

4.3 Starfið 

Starf sköpunarveranna er jafn misjafnt eins og þau eru mörg, þó skilgreina allir hugtakið 

sköpunarver eins, hér skilgreinir Bergþór það: „Makerspace er þar sem sköpun fer fram á 

þínum forsendum“. 

Ákveðinn samhljómur er þó með öllum viðmælendum, sem snýr til að mynda að 

þjónustu, teymisvinnu og stundatöflunni. Ítarleg grein verður gerð fyrir hverju fyrir fyrir 

sig. 
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4.3.1 Þjónusta  

Undir þjónustu getur verið þjónustan við útlán en einnig það að hafa þetta 

opna/frjálsaflæði um bókasafnið. Þjónustan er einn af grunn stólpunum því hún er 

grundvöllurinn fyrir því að því að starfsfólki og nemendum líði vel á skólasafni eða í 

sköpunarveri og venji komur sínar þangað. Eins og Ingimar segir: „ef þau eru að koma að 

þá vill ég fullnægja þeirra þörfum“. Starfsfólk og nemendur þurfa að finna ávinning af því 

að koma og þeim þarf að líða eins og að þau skipti máli og að vel sé tekið á móti þeim. 

Koma þarf til móts við þeirra þarfir og sama hver óskin er þarf sá sem veiti þjónustuna að 

leggja sig allan fram við að verða við henni.  Ingimar heldur áfram: „ég skýst út á bókasafn 

eftir vinnu og sæki hana [bók sem óskað er eftir] og lána í gegnum það, eða panta hana“. 

Hugsa má um sköpunarverið eða skólasafnið eins og fyrirtæki sem er að selja þjónustu og 

varan sem er þjónustan þarf að vera góð en varan þarf líka að vera til staðar.  Ingimar 

segir: „mér finnst rosa mikilvægt að hafa bækur sem þeim langar að lesa“. Það er ekki nóg 

að bjóða bara upp á góða þjónustu heldur verða eftirsóknarverðir munir líka að vera þar. 

Það sjónarmið má ekki gleymast þegar nýjungar eru innleiddar, ekki er hægt að ætlast að 

allir hlaupi til ef ávinningurinn er enginn. 

4.3.2 Teymi 

„Við erum einyrkjar en ein komumst við lítið áfram.” 

„Ég er í rauninni bara einn, já“ 

„Við erum eiginlega alltaf einyrkjar“ 

Svona lýsa viðmælendur mínir starfi sínu. Oftast eru þeir sem vinna á skólasöfnum eða 

sköpunarverum einir, allir eru þó sammála að teymisvinna sé mikilvæg og dýpki starfið. 

Hún eykur faglega umræðu og styður við þá sem eru að leiða starfið. Þeir sem störfuðu 

með teymi voru ánægðir með samstarfið og sögðust ekki geta unnið án þess. Í þeim 

tilvikum þar sem einungis einn aðili sá um sköpunarverið og ekkert teymi kom beint eða 

óbeint að starfsemi þess vöruðu viðmælendur við því skipulagi. Ástæðan var álag og 

hversu erfitt væri að standa einn að slíku starfi, lítið væri gert annað en að halda 

grunnstarfseminn gangandi. Viðmælandinn Eiríkur segir frá  

Við erum þrír í teyminu, einn er tölvuumsjónarmaður, ég og svo er annar sem kemur 

líka inn í iPad-vinnuna … mér finnst sko grundvallaratriði að vera eitthvað teymi, 

einhver hópur sem hefur virkilegan áhuga á þessu og bakkar hvern annan. Þú mundir 
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aldrei geta gert þetta einn. Við erum sammála um það að við höfum aldrei rætt eins 

mikið kennslu og kennslufræði eins og í vetur. Við sitjum oft hérna eftir skóla bara 

jafnvel á föstudegi eftir hádegi, hvernig virkar þetta og hérna. En það er alveg 

nauðsynlegt að vera í teymi. Þú gætir þetta aldrei einn. Við hjálpumst að.  

Gísli segir frá sínu teymi: „ég er í geggjuðu teymi. Við tölum mikið saman, hittumst mikið 

bara hérna á göngunum, ég fer í heimsókn ef það gengur vel hjá mér hérna í kennslu“.  

Mikilvægt er að leita lausna. Ekki er hægt í núverandi kerfi að stofna teymi utan um 

sköpunarver í öllum skólum og ekki alltaf hægt að finna einstaklinga sem hafa áhuga á 

því. Hluti af því að leita lausna er að hafa vettvang utan skólanna til að deila hugmyndum 

og vinna saman. Þar sem þeir sem vilja vinna í sköpunarveri geti stutt hver við annan og 

tekið þátt í faglegri umræðu , líkt og Daníel segir frá: „ég vonast til þess einhvern veginn 

að það verði einhverjir fleiri sem fylgja mér. Að fleiri söfn fari í þetta þannig að við getum 

fundið lausnirnar saman“.  

Að endingu eru varnaðarorð Fannars: „Ég er að hugsa um þetta að ég vinni einn og 

[þú skalt] ekki vinna einn. Þannig að maður sé ekki bara einyrki, því þá kemur enginn“. 

 

4.3.3 Stundataflan 

Ákveðinn ágreiningur kom upp í viðtölunum er varðar skoðun viðmælenda á hvort að 

sköpunarver eigi að vera hluti af töflu nemenda eða  opið öllum líkt og bókasafnið, hluti 

af hjarta skólans. Enginn viðmælanda hafði reynslu af hvoru tveggja og því lituðust 

skoðanir þeirra af eigin reynslu. Ásamt því var bent á að mismunandi kröfur eru til 

starfsmanna skólasafna eftir því hvaða stéttarfélagi þeir eru félagar í. 

Ólíkt er hvernig staðið hefur verið að því að setja sköpunarver eða safnakennslu í 

stundatöflu. Þetta hefur verið skipulagt sem smiðja, fastur tími í stundatöflu eða bara eftir 

samkomulagi í upphafi skólaárs. Ákveðinn samhljómur og markmið er hjá öllum eins og 

Eiríkur segir: „við erum að leyfa öllum að prófa“. Mismunandi nýting er meðal þeirra sem 

hafa haft fasta tíma í töflu, Eiríkur segir að það hafi farið eftir verkefnum hverju sinni: „við 

nýtum þá allavegana, stundum litlir hópar, stundum hálfir, stundum tvöfaldur tími“. 

Ávinningurinn er að allir nemendur fá tækifæri að kynnast starfseminni og eins og greint 

hefur verið frá þá koma nemendur betur undirbúnir næst þegar þeir koma. 
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Þeir umsjónarmenn sem ekki hafa haft tíma í stundatöflu segja hana vera: „þránd í 

götu flotts skólastarfs. Hún heftir þróun“. Bergþór segir: „makerspace á að vera svona 

eins og bókasafnið, krakkar geta farið þarna og verið þarna. Það á að vera hægt að ná í 

einhverja hópa og vinna með þeim en ekki setja stundatöflu á þau. Ég held að það sé 

kannski það sem er erfiðast við innleiðinguna“. Þar sem áhersla er lögð á að í 

sköpunarverið sé til staðar frjálst flæði þarf stuðning og skilning skólastjórnenda, Bergþór 

útskýrir: „annað sem þarf að vera og það er stuðningur stjórnenda við því að í svona vinnu 

þá bókar þú ekki hópa. Þannig að þetta er ekki tími í töflu makerspace og kennarinn með 

20 börn. Það virkar ekki svoleiðis“. 

Ekki er alltaf hægt að hafa opið flæði þó að viljinn sé til staðar. Hjá Gísla þar sem 

sköpunarverið er partur af list- og verkgreinum er ekki laus stund til að koma slíku að: „Við 

erum svo þéttsetin, við öll hérna í list og verkgreinagreinunum. Við erum öll með 

sprungna stundatöflu“. Hjá Eiríki þar sem að sköpunarverið hefur einnig verið í töflu fyrir 

miðstig er stefnt að því að bjóða upp á opna tíma næsta vetur samhliða tímum í 

stundatöflunni: „ég sé alveg fyrir mér næsta vetur að geta haft opna tíma eftir hádegi þar 

sem krakkar geta komið og verið með eigin hugmyndir og fengið að nota vínylskera og 

fengið að koma og gera það sem þau langar til að gera“. 

Samhljómur var þó um að ákveðið frjálsræði þyrfti helst að ríkja með tímana. 

Umsjónarmenn sköpunarveranna þyrftu sjálfir að hafa stjórn á þeim og þeir yrðu að fá að 

stýra þeim , Ingimar segir: „mér finnst það mjög gott að ég er að gera þetta á mínum 

forsendum“. Skiptir þar máli að skólastjórnendur gefi svigrúm en festi ekki tímana í 

stundatöflu, Bergþór útskýrir: „að skóli fái pening fyrir starfsmann sem er ekki með 

stundatöflu á sér, það er erfitt. Að fá kennarana með í lið, það er ekki vandamálið“. Eiríkur 

segir: „þetta kostar allt einhverja tíma. Það þarf að fá þá tíma“. 

Ekki var skoðað hvaða áhrif það hefði á afstöðu til stundartöflunnar í hvaða 

stéttarfélagi viðkomandi starfsmaður er. Mismunandi kröfur eru settar á starfsmenn 

skólasafna til kennslu og kennsluskyldu eftir því hvort þeir tilheyra Kennarasambandi 

Íslands eða Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsingafræðinga. Ingimar segir að skrítið sé að 

setja tíma í töflu á félagsmenn SBU: „mér finnst í rauninni mjög skrítið að vera með 

kennsluskyldu inni á skólasafni fyrir mig sem ekki kennari, er það mjög skrítið“, hann 
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heldur áfram: „þetta er dálítið flókið að vera í rauninni með svona, kennarar eða 

bókasafnsfræðingar og vera með mismunandi kröfur en samt sama starfið“. 
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5 Umræða 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í samhengi 

við fræðilega umfjöllun úr 2. kafla og rannsóknarspurningum svarað. 

Rannsóknarspurningarnar eru: Hvert er viðhorf, þekking og reynsla þeirra sem starfa eftir 

hugmyndafræði sköpunarvera? Hvaða hindranir voru við innleiðingu þeirrar 

hugmyndafræði? Hvað er það sem styður við hugmyndafræðina? Hvernig getur skólasafn 

stutt við þetta starf? 

5.1 Sköpun og Aðalnámskrá grunnskólanna 

Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2011 fjallar um og tekur sköpun sérstaklega fyrir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Farið er ítarlega í hvað sköpun er og mikilvægi hennar í 

námi. Í sama streng taka viðmælendur, þó svo að þeir vitni ekki í Aðalnámskrána þá starfa 

þeir eftir sömu hugmyndum. Hvort að viðmælendur starfi meðvitað eftir Aðalnámskránni 

eða hvort ómeðvitað vegna skyldu var ekki kannað. Það skiptir þó ekki máli þar sem 

sköpunin er mikilvægur þáttur í skólastarfinu og Aðalnámskráin ítrekar að ferlið skipti máli 

en ekki einungis útkoman. Sköpun ýtir undir nám barna og er stór þáttur í því að koma til 

móts við þarfir allra í námi auk þess sem hún styður við jafnrétti til náms.  

Lagalegt umhverfi skólasafna er lítið og hlutverk þeirra illa skilgreint í þeim (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Lög um bókasöfn nr. 150/2012). Starfsemi þeirra er ekki tryggð 

með fjárframlögum, það er því geðþótta ákvörðun stjórnenda hversu há upphæð rennur 

í safnið og safnkost þess. Þetta er klárlega stór hindrun í starfi skólasafna og 

sköpunarvera. 

Segja má að faglegt starf skólasafna sé að einhverju leiti skilgreint í Aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Sköpunarver inni á skólasöfnum styrkir ekki einungis 

skólana í að bjóða upp á fjölbreytt nám heldur eykur möguleika skólasafna á því að 

uppfylla þær kröfur sem settar eru á þau í Aðalnámskránni. 

Í grunnskólalögum er gerð krafa á að skólasöfn séu með nýsisgögn (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Í skólum sem hafa úthýst skólasöfnum sínum á gangana má velta því 

upp hvernig bregðast eigi við þessari kvöð á söfnin. Í skólum og sveitarfélögum þar sem 
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nemendur hafa greiðan aðgang að snjalltækjum á borð við spjaldtölvur er freistandi að 

velta því upp hvort að þessi krafa eigi ekki við. Má benda á að söfn á Íslandi hafa verið í 

fararbroddi hvað varðar upplýsingatækni og buðu notendum sínum snemma að nýta sér 

hana. Í dag er einnig til tækni sem ekki er greiður aðgangur að hjá öllum og hægt er að 

bjóða notendum aðgang að svo sem þrívíddarprentar, forritanleg vélmenni, 

sýndarleikagleraugu og mynd-og hljóðvinnslutölvur. Kröfunni um nýsisgögn er því ekki 

fullsvarað með spjaldtölvuvæðingu og skólasöfn þurfa áfram að vera á tánum gagnvart 

tækninýjungum. 

Aðalnámskrá tekur sérstaklega fram að lögð skuli áhersla á að nýta fjölbreytt göng, 

svo sem bækur, búnað, tölvur og margvíslegan hugbúnað til þekkingaröflunar, sköpunar 

og miðlunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 224). Með þessum orðum er verið að 

lýsa grunnmarkmiðum sköpunarvera. Sú umræða að sköpunarver eigi heima á 

skólasöfnum ætti ekki að koma neinum á óvart eða koma spánskt fyrir sjónir. Þau eiga að 

vera upplýsingamiðstöð þar sem nemendur og starfsmenn geti skapað og aukið við 

þekkingu sína á fjölbreyttan hátt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um bókasöfn nr. 

150/2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Samhljómur er milli þessa og hugmyndafræði 

sköpunarvera. Ekki er getið um með hvaða hætti útfæra eigi sköpunarverin og verður það 

að taka mið af aðstæðum á hverjum stað. Það er þó hæpið og erfitt fyrir skóla sem úthýst 

hafa skólasöfnum að mæta þessum skyldum sínum. 

Óskir umsjónarmanna um samstarf og samvinnu er hávær enda má rekja hluta 

velgengni þeirra til þess að slíkt hefur átt sér stað. Að mati viðmælenda er ósk um aukið 

faglegt starf og umræðu meðal þeirra. Um slíkt samstarf og samvinnu er líka getið í 

Aðalnámskránni; Samvinna í upplýsingaveri milli námsgreina og námssviða, stuðlar að 

sköpun nýrrar þekkingar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hafa þarf í huga þegar 

sköpunarver eru sett á laggirnar innan skólanna að óskum umsjónarmanna um samstarf 

sé svarað því annað getur orðið til að draga úr velgengi þeirra. 

Hlutverk skólasafna sem skilgreind eru í lögum og Aðalnámskrá (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008; Lög um bókasöfn nr. 150/2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) eru víð og 

veigamikil, má þar nefna upplýsingalæsi. Skólasöfnum eru ekki tryggðir fjármunir né tími 

til að starfrækja sitt hlutverk sem skyldi og þá er ekki horft til mikilvægi skólasafna í 

læsiskennslu og varðveislu tungumálsins. Eins og viðmælendur benda á velta fjárframlög 
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til skólasafna oft á áhuga stjórnenda á safninu og bitnar það oft fyrst á söfnum þegar 

þrengir að í fjármálum eða húsnæði. Verkefni skólasafna og sköpunarvera í þeim eru mörg 

samkvæmt Aðalnámskránni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) og mikilvægt að skerpa á 

þeim og að þeim sé tryggt stöðugt umhverfi með menntuðu starfsfólki, aðstöðu og 

fjármagni. Hlúa þarf að hjarta skólans ef það á að fá að slá. 

5.2 Kennsluaðferðir og kennslutækni 

Mikilvægt er að umsjónarmenn sköpunarvera sem starfrækt eru á skólasöfnum séu 

meðvitaðir um kennslufræði, þeir þurfa hins vegar ekki að vera kennarar. Hægt verður þó 

að gera kröfu um að þeir geti leiðbeint nemendum á þá áfangastaði sem þeir stefna án 

þess að bera þá þangað. Hugmyndafræði sköpunarvera er að leyfa nemendum að koma 

þegar þeim hentar og á þeirra forsendum og skapa, gera  hugmyndir sínar að 

raunveruleika (Maker Ed., 2003). Til þess að það sé hægt þurfa nemendur að þekkja 

aðstöðuna og tækin sem þar eru til að geta nýtt sér þau við sköpun. Umsjónarmenn 

sköpunarvera verða því að vera í stakk búnir að fræða og kenna nemendum grunninn 

varðandi notkun þess sem þar er að finna og efla skapandi hugsun. Í kennslufræðinni eru 

fjölbreyttar leiðir til að ná til nemenda án þess að vera með hefðbundna útlistunarkennslu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Í opnum sköpunarverum þar sem nemendur hafa frjálst flæði að aðföngum þess fer 

fram mikið nám. Þó svo að það megi virðast ólíklegt að þar sé beitt einhverjum 

kennsluaðferðum þá eru þar viðhafðar fjölbreyttar kennsluaðferðir sem leggja áherslu á 

sjálfstætt skapandi vinnubrögð, samvinnu- og leitarnám (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kennsluaðferðirnar gera kröfur um að nemendur taki virkan þátt í að velja, móta og þróa 

verkefnið. Þær henta vel í uppfinninga- og hönnunarverkefni eða þegar líkt er eftir 

raunverulegum viðfangsefnum líkt og rekstri verslunar. Kennarinn er í hlutverki ráðgjafa 

og aðstoðar eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 59). Til þess að geta gefið 

nemendum tækifæri til að nýta fjölbreyttari verkfæri og leita fjölbreyttari úrlausna þarf 

að leggja grunn þar sem ýmsum  aðferðum er beitt, svo sem forritun, smíðar og 

rennismíði. Hæglega má tengja þetta við notkun á gögnum innan skólasafna, til dæmis 

bókum eða tímaritum, eða tengja við nám í upplýsingaleit, til að afla nánari 

verkefnalýsinga ef nemendur kjósa.  
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Viðfangsefni sköpunarvera eru oft skemmtileg og ólík því sem gengur og gerist í 

kennslustundum þar sem hefðbundinni kennslutækni er beitt. Umsjónarmenn þurfa  að 

vera sérfræðingarnir á sínu sviði og stýra námsumhverfinu svo að nám sem fer fram í 

sköpunarveri eða skólasafni verði sem árangursríkast (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 28). Umjónarmenn sköpunarveranna 

hafa verið ansi duglegir að aðlaga aðstöðuna sem þeim er úthlutað til þess að koma á 

móts við þarfir starfseminnar í víðustu merkingu og til þess fengið stuðning stjórnenda 

sinna.  Skemmtileg viðfangsefni getur þó breyst ef illa gengur og nemendur fái ekki svörin 

strax eins og þeir eru vanir. Oftast hefur nemendum ekki verið kennt að vinna eftir 

skapandi hugsun (Gachago o.fl., 2017) þar sem það að læra af mistökum er viðhaft. Einnig 

getur það gerst að viðfangsefni sem talið er að muni slá í gegn falli í grýttan jarðveg meðan 

önnur slá í gegn þvert á spár. Umsjónarmenn sköpunarvera þurfa því að vera sveigjanlegir 

og tilbúnir að breyta til og aðlaga sig að nemendum.  

5.3 Teymiskennsla og starfsþróun 

Líkt og við innleiðingu teymiskennslu krefst innleiðing sköpunarvers þess af stjórnendum 

að teknar séu áhættur (Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, 2013). Viðmælendur sem starfa í 

sköpunarveri í teymiskennslu tala að um að það  hafi aukið á þeirra faglega samstarf og 

leitt til aukinnar fagmennsku.  Nánast öllum viðmælendum í þessari rannsókn er tíðrætt 

um samvinnu. Allir benda á að þetta sé ekki eitthvað sem einstaklingur getur gert einn, 

alltaf þurfi samvinnu. Þeir sem starfa í teymi í sínu sköpunarveri mæla allir með því og tala 

um að því fylgi aukin starfsánægju og aukið faglegt starf. 

Vert er að skoða hvort að auka eigi vægi teymisvinnu og kennsluhugmynda í námi 

upplýsingafræðinnar til að stuðla að aukinni þátttöku innan kennslusamfélagsins í skólum 

landsins. 

Starfsþróun umsjónarmanna sköpunarvera, hvort sem þeir eru kennarar eða 

bókasafns- og upplýsingafræðingar, er mikilvæg fyrir þá og skólann en ekki síður fyrir 

nemendur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þeir skólar sem taka upp 

hugmyndafræði sköpunarvera þurfi að huga vel að starfsþróunarstefnu sinni (Rúnar 

Sigþórsson, 1999). Þeir þurfa að veita umsjónarmönnum sköpunarveranna svigrúm til 

endurmenntunar til að auka sína starfshæfni í anda sköpunarversins og skapandi 

hugsunar. Til þess þarf samstillt átak bæði stjórnenda og umsjónarmanna, til að koma því 
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fyrir innan starfsrammans og á móti hugsanlega fórna einhverju öðru, tímabundið eða 

varanlega. 

Einn af viðmælanda þessarar rannsóknar setti fram þau varnaðarorð að enginn eigi 

að starfa einn. Það dragi úr möguleikum á starfsþróun og auki líkur á því að viðkomandi 

gefist upp við að framfylgja markmiðum með starfinu. Mikilvægt er að starfa í samstilltu 

teymi svo meiri árangur náist og að sátt og gleði ríki á skólasöfnum og sköpunarverum. 

Þeir sem gætu starfað í teymum kringum sköpunarverin eru til dæmis 

tölvuumsjónarmenn, verk- og listgreinakennarar og bókasafns- og upplýsingafræðingar. 

Þessir aðilar myndu deila ábyrgð og eiga faglegt samtal. 

 

5.4 Innleiðing sköpunarvera og stundatafla 

Ágreiningur var milli viðmælenda um hvort að sköpunarver ættu að hafa fastan tími í 

stundatöflu eða hvort að nemendur ættu að koma sjálfir þegar þeim hentaði og á eigin 

forsendum. Ljóst er að ákvörðun um tíma í stundatöflu verður að ráðast hjá 

umsjónarmönnum þess og stjórnendum og verður að fara eftir kennsluháttum hvers 

skóla. Hluti af hugmyndafræði sköpunarvera er að nemendur komi og skapi á sínum 

forsendum (Maker Ed., 2003) og ekki er mögulegt  að skilyrða sköpun í stundatöflu. Á  

móti koma þau rök að með því að setja tíma í stundatöflu er aðgangur allra nemenda að 

þeim tryggður. Nemendur fá því allir fá tækifæri til að kynnast sköpunarverinu og þess 

gætt að tímarnir séu ekki nýttir í önnur verkefni. 

Er hægt að ætlast til þess að nemendur komi inn í sköpunarver sem þau þekkja ekki 

og hafa ekki kynnst af eigin reynslu? Með tímum í töflu geta umsjónarmenn sköpunarvera 

fengið nemendur til sín og kynnt þá möguleika sem þar bjóðast. Tímarnir virka í töflu líkt 

og viðburðir í markaðsfræðum. Tímarnir geta verið nýttir til að höfða til innri áhuga 

nemenda og á sama tíma kennt nemendum skapandi hugsun og grunnatriðin í notkun 

þeirra aðfanga sem í boði eru (Schunk o.fl., 2010; Leifer, Hasso og Christoph, 2014). Leiða 

má líkum að því að öflugasta leiðin sé að hafa tíma í töflu en að auki  skapa vettvang fyrir 

frjálst flæði nemenda inn í sköpunarver. Það getur einnig orðið til að auka á tilfinningu 

nemenda um  eignarhald á sköpunarverinu ef þeir þekkja það og eru vel  kunnugir um 

möguleikana sem þar búa, líkt og Fannar nefnir í sínu viðtali „maður fer ekkert í annarra 

manna stofu og fer að vinna þar“. 
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Viðmælendur óskuðu gjarnan eftir frjálsræði í stundatöflugerð, að þeir fengju að stýra 

tímunum hvað varðar fjölda nemenda og hvaða verkefni væri verið að vinna að. Töldu 

þeir mikilvægt að tímarnir væru einnig lengri en ein kennslustund og að þeir væru 

samfelldir. Dæmi voru um að umsjónarmenn sköpunarvera teldu sig ekki þurfa að huga 

að námskránni, þar sem að ekki væri skýr krafa um hlutverk þeirra í henni og þeir fengju 

nemendur í svo skamman tíma að það skipti þá ekki máli. Gæta þarf að því að 

Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) sé höfð í fyrirrúmi við skipulagningu allrar kennslu í 

grunnskólum. Ásamt því að sköpunarver geti stuðlað að fjölbreytni námi og kennslu. 

Umsjónarmenn sköpunarvera þurfa  að vera leiðandi í því að sýna fram á með hvaða hætti 

það er hægt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða líkur að því að það að setja upp og byrja að reka 

sköpunarvera kalli á að umsjónarmenn þeirra séu tilbúnir í að sinna frumkvöðlastarfi. Þeir 

þurfi að vera uppfullir af áhuga á starfinu og vilja til að leggja mikið á sig til að vinna að 

framgangi sköpunarveranna. Það vekur upp spurningu um hvort skólar sem ekki hafa yfir 

að ráða einstaklingum sem tilbúnir eru í slíkt frumkvöðlastarf eigi yfirhöfuð að reyna að 

innleiða sköpunarver. Æskilegast væri að skólasöfnin stigu einu skrefi nær 

kennsluaðferðum og kennsluháttum sem sköpunarverin bjóða upp á, þó svo að 

sköpunarver sé ekki innleitt að fullu. Markmið þeirra ætti að vera að höfða til innri 

áhugahvata nemenda, bjóða upp á fjölbreytt verkefni og fjölbreyttar lausnir, ásamt því að 

tengja þau við Aðalnámskrá grunnskólanna (2011). 

Hafa þarf í huga að þetta eru viðhorf þeirra sem hafa fengið að opna sköpunarver. 

Ekki sé til dæmis hægt að alhæfa niðurstöðurnar á umsjónarmenn skólasafna almennt. 

Ekki er ljóst hvort að þetta viðhorf sé ríkjandi meðal þeirra sem hafa reynt að fá að opna 

sköpunarver og fengið neitun. 

5.4.1 Innri áhugi 

Það er mikilvægt að nemendur fái tækifæri í skólastarfi að takast á við fjölbreytt verkefni 

og að verkefnin bjóði upp á fjölbreyttar lausnir (Schunk o.fl., 2010). Sköpunarver eru 

kjörinn staður til að ýta undir náttúrulega forvitni nemenda og auka þannig áhuga þeirra 

á námi. Það gefur líka þeim nemendum sem ekki eru sterkir á bókina tækifæri til að 

blómstra. Innri áhugahvöt birtist þegar einstaklingur vinnur vinnu, tekur þátt í verkefni 

eða athöfn á eigin forsendum. Verkefni í skólanum þurfa að að vera örvandi og gefa 
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nemendunum svigrúm til sjálfsákvörðunar. Innri áhugahvöti er samhengisháð og getur 

því breyst (Schunk o.fl., 2010). Ánægja af lærdómi eykst þegar námið höfðar til innri 

áhugahvatar nemenda. 

5.5 Markaðsmál 

Ýmislegt má læra af lögmálum markaðsfræðarinnar um það hvernig hægt sé að vekja 

áhuga á skólasöfnum og sköpunarverum. 

Það er dýrt fyrir fyrirtæki að ná til nýrra viðskiptavina (Kotler og Keller, 2016) og að 

sama skapi getur það kallað á mikla vinnu fyrir skólasöfn og sköpunarver að ná til 

nemenda. Ef safnið eða sköpunarverið hefur ekki boðið uppá góða þjónustu spyrst það út 

og verður það fráhrindandi fyrir nemendur og kennara. Það krefst mikillar vinnu að snúa 

slíku orðspori og laða nemendur og kennara aftur inn á safnið. Til að laga laskað orðspor 

þarf að byrja á því að bæta þjónustuna, kannski er gott að gera einhverjar breytingar á 

útliti safnsins samhliða því (Kotler og Keller, 2016). Þær geta orðið kostnaðarsamar en 

með útsjónarsemi er oft hægt að gera góða hluti fyrir lítið eins og viðmælendur hafa verið 

að nefna. Kostnaðarsamast er þó tíminn við vinnuna við að breyta viðhorfi nemenda og 

kennara. Mikilvægt er að ígrunda og forgangsraða vel í hvað fjármunum sem söfnin hafa 

yfir að ráða skuli varið. Góð þjónusta er mikilvæg fyrir skólasöfn og sköpunarver til að 

nemendur komi þangað á eigin forsendum en ekki af bara af skyldu og nauðsyn. Upplifun 

nemenda verður að vera góð. Og ekki síst þurfa þeir að upplifa það að þarfir þeirra skipti 

máli og reynt er að verða við óskum þeirra. Umsjónarmenn skólasafna og sköpunarvera 

hafa verið að beita þessum aðferðum með góðum árangri en líka lagt upp úr því að halda 

margskonar viðburði og tryggja góða þjónustu. Samkeppnin um athygli og tíma nemenda 

er hins vegar mikil nú þegar. Skólasöfnin og sköpunarverin þurfa því að standa upp úr og 

vera meira spennandi. 

Ólíkt bekkjarkennurum þurfa umsjónarmenn skólasafna og sköpunarvera að sækja 

nemendur til sín. Umsjónarmenn þurfa að hafa það í huga að þeir eru þjónustufulltrúar 

nemenda og nálgast starfið með þeim hætti, ekki bíða eftir að nemendur uppgötvi af 

sjálfsdáðum möguleikana og komi til þeirra. Nemendur þurfa vissulega að koma til að 

sækja sér bækur á safnið í tengslum við námið en markmiðið ætti alltaf að vera að þeir 

vilji sækja þangað því þá langi það. Í viðtölunum kom í ljós að notaðar höfðu verið svipaðar 

aðferðir og þær sem beitt er í markaðsfræði (Kotler og Keller, 2016; Wilcox o.fl., 2004). 
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Með því að bjóða uppá góða þjónustu og markvisst láta nemendur og starfsfólk skólans 

vita af því sem er í boði eflist vitneskja allra.  

5.6 Hindranir og hvatar  

Það er ljóst að sköpunarver þurfa að komast yfir ákveðnar hindranir til að geta tekið 

til starfa og náð þeim markmiðum sem þeim er ætlað. Í grófum dráttum má skipta þeim í 

tvennt, séu sköpunarver innan skólasafna, það er ytri hindranir og mannlegi þátturinn. 

Ytri hindranir eru lagaumhverfi og fjármögnun. Skólasöfnum er ekki tryggt fjármagn 

til starfsins í lögum eða reglugerðum (Lög um bókasöfn nr. 150/2012). Hlutverk þeirra er 

lítið skilgreint og engin eftirfylgni er með því hvort að þeim sé tryggt það umhverfi sem 

þau þurfa til að geta starfað með fullnægjandi hætti. Þessi hindrun veldur því einnig að 

skólasöfn eru oft neðarlega í forgangsröðun skólanna hvað varðar úthlutun fjármagns en 

einnig þegar kemur að því að finna aðstöðu innan húsnæðisins. Í auknum mæli er verið 

að úthýsa skólasöfnum til að búa til almennar kennslustofur og þá eru skólasöfnin bara 

sett fram á ganganna. 

Hin hindrunin er mannlegi þátturinn. Snertir hann örlítið á fjármagninu líka því ef 

skólastjórnendur hafa ekki áhuga á starfsemi skólasafnsins eða sköpunarvers þá úthlutar 

hann þeim ekki fjármagn. Stærsta hindrunin er viðhorf starfsfólks og stjórnenda. 

Stjórnendur og umsjónarmenn sköpunarvera þurfa að hafa áhuga og sjá ágóðan af slíku 

starfi. Stjórnendur þurfa að vita að þeim tíma og fé sem er varið í slíkt starf skili sér. 

Umsjónarmenn þurfa að hafa brennandi ástríðu fyrir því sem þeir eru að gera og tilbúnir 

að leggja á sig gífurlega vinnu til að láta sköpunarverið ganga. Ef skólastjórnandi ákveður 

að koma á laggirnar sköpunarveri án áhugasams umsjónarmanns verður sköpunarverið 

ekki að veruleika eða nær ekki þeim markmiðum sem það annars gæti náð. Hætta er á að 

áhugasamir umsjónarmenn koðni niður í starfi og hætti jafnvel stjórnendur eru ekki 

áhugasamir.  

Aðal hvatar þeirra sem tekið hafa upp starfsemi sköpunarvera er áhugi þeirra á 

umbótum í skólastarfi. Þeir hafa fundið þörf sem ekki hefur verið svarað og við  því hafa 

þeir brugðist. Áhugi þeirra á viðfangsefninu og ánægjan í starfi hefur gert sköpunarverin 

að veruleika. Óhætt er að draga þá ályktun að innri áhugahvöt þeirra á starfi 

sköpunarveranna sé drifkrafturinn. Ánægjan eykst svo þar sem að unnið er í teymisvinnu 
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og fagleg þróun hefur átt sér stað í gegnum ígrundun þeirra og samstarfsmanna (Kim o.fl., 

2013).  
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6 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um reynslu stjórnenda, kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á starfi þeirra á sköpunarverum og skólasöfnum. Upplifun þeirra er á 

margan hátt lík, og eru hvatarnir sem drífa þau áfram sambærilegir og flestir hafa þurft 

að komast yfir líkar hindranir. Þó eru álitamál sem vert er að gefa gaum og veita athygli á. 

Skólasöfn eru góður staður fyrir sköpunarver. Í gegnum tíðina hafa söfnin reynt að bjóða 

notendum sínum upp á það nýjasta í upplýsingatækni og verið í takt við samfélagið. En 

stærsta ástæðan fyrir því að bjóða sköpunarver velkomið á skólasafnið er þó sú að það er 

hjarta skólans. Þar hafa allir greiðan aðgang og eru velkomnir. 

Svo virðist sem að sköpunarver hafi nokkuð greiðan aðgang að fjármagni. Stjórnendur 

þeirra umsjónarmanna sem rætt var við voru tilbúnir að fjárfesta í sköpunarverunum en 

oft þurfti að sýna þolinmæði og færa gild rök fyrir notagildi. Þar liggur einnig stærsta 

hindrunin. Vegna þess að skólasöfnum er ekki úthlutað sérstöku fjármagni til reksturs síns 

veltur úthlutun fjármagns til þeirra á einstaklingunum sem koma að því, stjórnendum og 

umsjónarmönnum, og áhuga þeirra og ástríðu. 

Stærsti hvatinn hjá umsjónarmönnum þeirra sköpunarvera sem rætt var við var 

ástríða. Ástríða til að gera betur, bjóða nemendum upp á betra og fjölbreyttara nám og 

fyrir starfinu. Samstarf er mjög mikilvægt og réðu allir viðmælendur öðrum frá því að 

starfa einir. Fáir höfðu þó tök á því að vinna í teymi, en það eru samt til dæmi um það. 

Innan skólanna eru tækifæri til að mynda teymi um starfsemi sköpunarvera og þurfa 

umsjónarmenn þeirra að vera leiðandi í þeirri vinnu að stofna til þeirra. 

Stundataflan var helsta ágreiningsmálið. Hvort á sköpunarver að vera partur af töflu 

eða frjálst flæði? Sambland beggja gæti verið æskilegast, það hefur ekki enn verið prófað, 

en tíma í stundatöflu er hægt að nýta til að kynna starfið og kenna skapandi hugsun og 

þannig höfða til innri áhugahvatar nemanda. Það mun síðan skila sér í betri og aukinni 

aðsókn í frjálst flæði sköpunarversins. Flestir voru þó sammála um að þeir vildu og þyrftu 

að hafa stjórn á tímunum, og hafa frelsi til að stjórna því hvenær þeir væru og lengd þeirra. 

Til þess þyrfti traust stjórnenda og tímarnir síðan skipulagðir í samráði við 

umsjónarkennara. 
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Ávinningurinn af því að innleiða sköpunarver inn í skólastarf grunnskólanna er mikill 

ef rétt er að staðið. Áhugi umsjónarmanna og stuðningur stjórnenda skiptir öllu þar um. 

Með hvaða hætti staðið er að slíkri innleiðingu verður að ráðast á hverjum stað fyrir sig 

þar sem aðstæður eru mismunandi en skólasöfn eru góður vettvangur. Það er ósk mín að 

niðurstöður þessarar rannsóknar geti aðstoðað þá sem á eftir koma við að stíga sín skref 

í átt að því setja sköpunarver á laggirnar. Vonandi hjálpar það þeim að nýta sér hvatana 

og sýnir þeim leiðir til að sigrast á hindrunum sem aðrir hafa mætt og viðbúið er að þeir 

munu mæta. 

 

 

 

____________________________________ 

Einar Eysteinsson 
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