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Ágrip
Ég er grunnskólakennari í litlum grunnskóla á Suðurlandi. Fyrra nám mitt í Kaospilotskólanum í Árósum hefur haft mikil áhrif á kennsluhætti mína og hefur mig alltaf langað til að
gefa vinnu nemenda minna aukið gildi sem næði út fyrir veggi kennslustofunnar. Veturinn
20202021 samþætti ég kennsluaðferðir nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í fyrsta bekk.
Markmið þessarar rannsóknar var að gera starfendarannsókn þar sem ég drægi fram og
rýndi í ávinninga og áskoranir sem fylgdu þessari samþættingu. Nemendur skoðuðu hjá mér
hugmyndina um ,,að vera skapandi“, fengu þjálfun í nýsköpunarvinnu, rannsökuðu
samfélagslegt nærumhverfi sitt og unnu nýsköpunarverkefni til að hafa áhrif á það. Ég
safnaði gögnum í rannsóknardagbók sem ég skráði í vangaveltur um vinnu mína og nemenda
minna; samskipti mín við nemendur og samstarfsaðila og samskipti nemenda sín á milli.
Verkefni nemenda nýtti ég einnig sem gögn. Sem dæmi um slík gögn má nefna myndverk
nemenda og frumgerðir lausna í hugmyndavinnu. Þegar nemendur unnu sjálfstæða
verkefnavinnu framkvæmdi ég vettvangsathuganir, fylgdist með þeim við vinnu og skráði hjá
mér það sem greip athygli mína. Niðurstöðurnar sýna að samþætt nám nýsköpunarmenntar
og grenndarnáms reyndist góður kostur í kennslu fyrsta bekkjar. Starfið efldi atbeina
nemendanna og jók ánægju þeirra í námi. Samþætting nýsköpunarmenntar og
grenndarnáms kallar á verkefnamiðaðar vinnuaðferðir og upplifði ég sem kennari að slíkt
drægi úr starfstengdri streitu, gerði kennslustundir ánægjulegri og krefðist minni
undirbúningstíma. Hins vegar var ákveðin togstreita tengd því að koma slíku námi fyrir í
hefðbundnu skólastarfi. Áhugavert væri að skoða frekar hvort kennsla, sem unnin er með
verkefnamiðuðum hætti, gæti verið leið til að draga úr starfstengdri streitu kennara og
hvernig megi breyta hefðbundnu skólaskipulagi til að slík vinna eigi auðveldar uppdráttar.
Lykilorð: Sköpun, nýsköpunarmennt, hönnunarhugsun, grenndarnám, samþætting,
sköpunargáfa
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Abstract
Title: ,,He´s not being disobedient, he´s being creative“. Benefits and challenges of
integrating innovation education with place-based education.
I am an educator in a small primary school in southern Iceland. Before taking on that
position I graduated from the Kaospilot-school in Aarhus. That education has had a great
influence on the methods and approaches I choose in my work as a teacher. Through the
years I have dreamed of giving my students’ work a greater purpose that would reach out of
the classroom walls. The winter of 20202021 I integrated the methods of innovation
education and place based education in my work with first grade. The goal of this research
was to conduct an action research that would cast a light on the benefits and challenges of
integrating the two separate approaches in teaching. My students explored the idea of
,,being creative“, got training in the methods of innovation, explored the community they
are growing up in and did innovation work to affect that community. I collected data in a
research journal where I registered my thoughts regarding the work I was doing and the
work of my students; regarding my communication with students and partners from the
community, as well as communications between the students themselves. My students´
projects also became data, for example drawings and prototypes produced in connection to
their innovation work. As students worked independently I took field notes, observed them
and noted down things that caught my attention. My findings show that it is a good option
to invite first grade into projects that integrate innovation education and place based
education. The work increased my students agency and their joy of learning. The integration
of innovation education and place based education calls for project based methods. That
way of working decreased work related stress for me, made for a more enjoyable classroom
experience and made preparation demands on me lighter. On the other hand I experienced
some tension related to adjusting this alternative method in education to a traditional
school environment and system. Further research is needed to explore the potential of
project based education as a way to lessen work-related stress in the educators´ occupation.
In addition to that it would be interesting to take a better look at how the traditional school
system can be developed so that this approach to education can flourish.
Keywords: Creativity, innovation education, design thinking, place based education, integration.
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1

Inngangur

Ég hef verið námsmaður í ýmsum fögum á nokkrum skólastigum. Í fyrra námi angraði það
mig oft að mér fannst ég ekki átta mig almennilega á hvernig ég ætti að nýta námsefnið. Ég
hafði öðlast þekkingu en ekki lært að framkvæma. Þessi tilfinning, að það væri að gleymast
að kenna mér að nota menntun mína til að hafa áhrif og knýja fram umbætur í samfélaginu,
varð til þess að ég skráði mig í Kaospilot-skólann í Danmörku. Sá skóli leggur áherslu á
einmitt þetta. Námið opnaði augu mín fyrir því að það þarf ekki og ætti ekki að skauta
framhjá þessum mikilvæga þætti í menntun og hefur þetta haft mótandi áhrif á starf mitt
sem kennari.
Íslensk aðalnámskrá kveður á um að grunnskólanám skuli búa nemendur undir þátttöku í
lýðræðissamfélagi. Í því samhengi má nefna skilgreinda lykilhæfni sem ,,snýr að hæfni í
tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla
og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2013). Samkvæmt aðalnámskrá felst menntagildi lykilhæfninnar meðal annars í að styðja
nemendur í að verða virkir samfélagsþegnar. Einnig er fjallað um sköpun sem einn af
grunnþáttum íslenskrar menntunar. ,,Sköpun sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun,
persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2013). Lagt er upp með að nemendur öðlist djúpan skilning á viðfangsefnum og bent á að
það megi gera með skapandi starfi þar sem þjálfun verklegrar færni og nýsköpunar er í
fyrirrúmi. Ýta skuli undir frumkvæði nemenda og sjálfstæði í vinnubrögðum (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013).
Að undirbúa nemandann fyrir að vera virkur samfélagsþegn og að efla sköpunargáfu
hans kallast á við umfjöllun um 21. aldar nám og hæfni sem hefur verið áberandi í alþjóðlegri
menntaumræðu um nokkurt skeið. Í 21. aldar hæfni felst þekking á ákveðnum
grunngreinum; geta til gagnrýninnar hugsunar og lausnaleitar; samskiptahæfni;
sköpunarkraftur og getan til nýsköpunar; upplýsingalæsi; aðlögunarhæfni; leiðtogafærni, og í
raun margt fleira (Chu o.fl., 2017). 21. aldar nám er því víðfeðmt hugtak, en mikið hefur verið
skrifað um gildi þess fyrir skólastarf og ljóst að í aðalnámskrá endurspeglast viss stuðningur
við slíka menntun. Íslenskar rannsóknir benda þó til þess að hún hafi ekki náð fótfestu í
skólakerfinu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014a; Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Ingvar Sigurgeirsson,
o.fl., 2014). Ein helsta vísbendingin um það eru einhæfir kennsluhættir í grunnskólum
landsins. Ingvar Sigurgeirsson rannsakaði kennsluhætti í grunnskólum 19871988 og aftur
1992. Þar komst hann að því að mikið vantaði upp á að kennarar beittu fjölbreyttum
kennsluaðferðum og að námsbækurnar stýrðu kennslunni að miklu leyti (1992). Árið 2014
voru birtar niðurstöður viðamikillar rannsóknar þar sem Ingvar og fleiri rannsakendur veittu
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kennsluháttum í íslenskum grunnskólum aftur athygli. Lítið hafði breyst, námsbókakennsla
og kennarastýrð kennsla voru algengustu kennsluhættirnir (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014).
Svo víðtæk hæfni sem 21. aldar hæfnin er krefst fjölbreyttra kennsluhátta. UNESCO
hefur mælt með eftirfarandi kennsluháttum á 21. öldinni: reynslunámi (e. experiential
learning), frásagnarlist (e. storytelling), miðlun gilda (e. values education), leitaraðferðum (e.
inquiry), útinámi (e. outdoor education) og staðartengdu lausnaleitarnámi (e. community
problem solving) (Akshalova, o.fl., 2018). Kennsluhættir í íslenskum grunnskólum virðast því
ekki vera til þess fallnir að mæta kröfum aðalnámskrár um menntun hins skapandi og virka
samfélagsþegns (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014a). Þar að auki eru grunnskólar fremur lokaðar
stofnanir. Í þeim starfa kennarar með nemendum sínum og óalgengt er að nokkur
utanaðkomandi komi að kennslunni. Kennarar í grunnskóla þurfa því að setja sig inn í efnivið
allra námsgreina auk þess að sinna kennslufræðilegri hlið starfsins. Nemendur inna síðan af
hendi mikla vinnu á hverjum degi sem yfirleitt enginn lítur augum nema kennarinn. Lítið er
um að vinna nemenda skili sér út fyrir veggi skólans og enn síður að ætlunin sé að hún hafi
einhver samfélagsleg áhrif.
Ein leið til að auka fjölbreytni kennsluhátta og opna skólastarfið er að leggja áherslu á
grenndarnám og nýsköpunarmennt. Í grenndarnámi er unnið með nærumhverfi skólans og
það nýtt til að samþætta ólík viðfangsefni, svo sem náttúrufræði, sögu, listir o.s.frv. (Gerður
G. Óskarsdóttir, 2014b). Ef nemendur fá svo tækifæri til að glíma við raunverulegar áskoranir
í nærumhverfinu skapar vinna þeirra aukið gildi, ekki bara fyrir þá heldur einnig samfélagið.
Nýsköpunarmennt á hér vel við en hún gengur út á að kenna ákveðnar vinnuaðferðir og
styrkja nemandann í að sjá möguleg svör við þörfum í kringum sig. Nemendur læra að meta
gæði mögulegra lausna og koma hugmyndum sínum í framkvæmd (Gísli Þorsteinsson, 2012;
Svanborg R. Jónsdóttir, 2007; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019).
Nýsköpunarmennt byggir á eflandi kennslufræði sem veitir nemandanum frelsi til að hafa
áhrif á nám sitt og velja sér viðfangsefni tengd sínu áhugasviði (Svanborg R. Jónsdóttir,
2011). Í nýsköpunarmennt kemur kennarinn til móts við nemendur sem einstaklinga
(Svanborg R. Jónsdóttir, 2007).
Sem nemandi í Kaospilot-skólanum fékk ég sjálf að reyna hversu gjöfult nám er þar
sem nýsköpunarmennt og vinnu með aðilum úti í samfélaginu er fléttað saman. Kaospilot
námið snýst um að efla nýsköpunarfærni og öll kennsla og verkefni eru unnin í samstarfi við
utanaðkomandi aðila og snúa að því að leysa raunverulegar áskoranir. Þegar ég fór að starfa
sem leiðbeinandi í grunnskóla varð ég fljótt meðvituð um hversu sterk áhrif námið í
Danmörku hafði á kennsluhætti mína. Hins vegar hef ég leyft hinu hefðbundna
skólaumhverfi að takmarka mig og ekki stigið skrefið í þeim kennsluháttum sem ég hef hvað
mesta trú á, til fulls, fyrr en nú.
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Ég starfa í Kerhólsskóla, sem er samrekinn leik- og grunnskóli með 74 nemendur frá
leikskólaaldri til 10. bekkjar. Kerhólsskóli er Grænfánaskóli og útinámsskóli. Í útináminu er
mikið unnið á skólalóðinni en minna farið út fyrir hana, nema þá í stuttar gönguferðir.
Verkefnin í útinámi tengjast flest náttúrulega umhverfinu en minna hinu samfélagslega. Í
öðrum námsgreinum er ekki stundað neitt markvisst grenndarnám og nýsköpunarmenntin
hefur eingöngu verið tekin fyrir einstaka ár á miðstigi, hluta úr vetri, þegar skólinn hefur
tekið þátt í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna.
Skólaárið 202021 var ég umsjónarkennari fyrsta bekkjar sem taldi 11 nemendur.
Hugmynd mín var að prófa mig áfram í að flétta saman nýsköpunarmennt og grenndarnámi.
Þannig gat ég freistað þess að efla tengsl nemenda minna við samfélagslegt umhverfi skólans
og gefið þeim aukinn hlut í nærsamfélagi sínu. Von mín var að reynsla nemendanna yrði
þeim menntandi og að vinna þeirra hefði gildi fyrir samfélagið. Í gegnum námið áttu
nemendur að læra sjálfstæð vinnubrögð og lausnaleit og um leið öðlast aukna trú á
sköpunargáfu sína. Rannsóknarspurningin sem ég leitaðist við að svara var eftirfarandi:
Hvaða ávinningar og áskoranir fylgja samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í
skólastarfi?

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins
Tilgangur rannsóknarinnar var að auka vægi grenndarnáms og nýsköpunarmenntar í kennslu
almennt og stuðla að opnara skólastarfi í þeirri skólastofnun sem ég starfa í og í víðara
samhengi.
Markmiðið með verkefninu var að skoða hvernig ég færi að því að samþætta
nýsköpunarmennt og grenndarnám í kennslu. Ég vildi nota tækifærið sem meistararitgerðin
er til að auka þátt þessara starfshátta í minni kennslu. Mér lék forvitni á að vita hvers slík
vinna kræfist af kennurum og nemendum og hverjir væru kostir og gallar þess að mennta
nemendur á þennan hátt. Á sama tíma vonaðist ég til að veita nemendum fjölbreyttar
upplifanir og gefa þeim tækifæri til að skapa raunveruleg verðmæti fyrir nærsamfélagið.

1.2 Uppbygging verkefnisins
Í upphafi þessa verkefnis fjalla ég um sköpun og mikilvægi þess að veita henni rými í
skólastarfi. Því næst er fjallað um kennsluaðferðirnar tvær sem ég prófaði mig áfram með:
nýsköpunarmennt og grenndarnám og rök færð fyrir samþættingu þeirra.
Að loknum fræðikafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, gerð grein fyrir þeim
leyfum sem var aflað, þátttakendur eru kynntir og gögn og gagnasöfnun útskýrð sem og
úrvinnsla þeirra. Í niðurstöðum segi ég frá því sem ég greindi í gögnum mínum og varpa ljósi
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á þær áskoranir og ávinninga sem hlutust af vinnunni. Í umræðum spegla ég gögnin í
fræðunum sem kynnt voru fyrr í ritgerðinni.
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2

Að kenna það sem skiptir máli

Skólastarf hlýtur að eiga að þjóna jákvæðum tilgangi fyrir nemandann, samfélagið og lífríkið.
En það er ekki einfalt að spá fyrir um hvað muni skila jákvæðustu áhrifunum þar sem
heimurinn breytist hratt og nemenda nútímaskólakerfisins bíður framtíð sem við getum ekki
séð fyrir í smáatriðum. Þó eru ákveðin atriði sem við getum vitað fyrir víst. Við þurfum á
einstaklingum að halda sem geta mætt sífellt flóknari raunveruleika og áskorunum með
skapandi og lausnamiðaðri nálgun (Thurlings, o.fl., 2014; Vander Ark, o.fl., 2020). Til að
mynda er komin upp krísa í umhverfismálum sem mun hafa stórkostleg áhrif á líf
framtíðarkynslóða og við henni þarf að bregðast. Einnig hefur heimurinn tæknivæðst hratt,
aðgengi að upplýsingum er mikið og ekki sér fyrir endann á þeirri þróun. Í þessum aðstæðum
er mikilvægt að efla sköpunargetu og atbeina nemenda (Thurlings, o.fl., 2014; Vander Ark,
o.fl., 2020).
Nú fjalla ég nánar um sköpun og mikilvægi hennar í skólastarfi. Ég kynni grenndarnám og
nýsköpunarmennt og segi frá stöðu þessara nálgana í skólakerfinu. Færð eru rök fyrir
samþættingu aðferðanna tveggja og greint frá hönnunarhugsun sem nota má innan
nýsköpunarmenntar.

2.1 Að vera skapandi
Hugtakið sköpun er ekki einfalt en samt skilja það flestir. Sköpun er þróun nýrra hugmynda
sem fela í sér eitthvert gildi (Helfand, o.fl., 2017). Við sköpun kemur yfir fólk sköpunarkraftur
sem drífur vinnuna áfram (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Sköpun er nátengd
ímyndunaraflinu, sem getur kallað fram í hugann hluti þó við eigum ekki beina upplifun af
þeim á sama augnabliki; og nýsköpun, sem snýst um að koma nýjum hugmyndum í
framkvæmd (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013).
2.1.1 Sköpunargáfan
Margir fræðimenn hafa lagt sitt af mörkum við að skilgreina sköpunargáfu mannsins.
Misjafnt er hversu mikla áherslu fræðimenn vilja leggja á ólíka þætti hennar, svo sem hið
skapandi ferli, einstaklinginn eða afurðina, í skilgreiningum sínum (Amabile, 1983). Þannig
skrifa Lowenfeld og Brittain, upp úr miðri 20. öld, að sköpun snúist ekki bara um afurðina
heldur um ástandið sem maður er í þegar maður skapar og ferlið sjálft (1964). Með tíð og
tíma jókst þó áhersla fræðimanna á afurðina sem þurfti að teljast frumleg og átti að fela í sér
eitthvert gildi svo hún gæti talist vera til marks um mikla sköpunargáfu (Amabile, 1983).
Amabile (1998) segir ólíka þætti geta stutt fólk í að vera skapandi. Sumir séu sérfróðir um
eitthvert efni og hafi framúrskarandi verklagsþekkingu tengda því. Þetta geti þeir nýtt til að
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vera meira skapandi í sínu fagi en aðrir. Síðan eru það þeir sem hafa hlotið sérstaka þjálfun í
skapandi hugsun og lausnaleit og geta þannig leitast við að vera almennt skapandi við ólík
viðfangsefni. Í þriðja lagi getur sérstakur áhugi á viðfangsefni eða áskorun, auk hvetjandi
aðstæðna, ýtt undir sköpunargetu fólks (Amabile, 1983). Vitað er að einstaklingar eru meira
skapandi þegar áhugi á viðfangsefninu drífur vinnuna áfram fremur en annar mögulegur
ágóði s.s. verðlaun og viðurkenning (Amabile, 1998). Að lokum er mikilvægt fyrir þann sem
skapar að hafa tækifæri til að ræða hugmyndir sínar við aðra á opinn og fordómalausan hátt
(Svanborg R. Jónsdóttir, 2016).
Að hafa skýran tilgang og hugmynd um framvindu vinnunnar hjálpar þeim sem skapar,
sem og þegar gott jafnvægi er á milli getu einstaklingsins og þess sem áskorunin krefst af
honum. Þá getur fólk komist í svokallað flæði (e. flow) (Csikszentmihalyi, 1989). Flæði er lýst
sem ástandi þar sem manneskja gleymir stund og stað, beitir sér af fullri getu og hefur
fullkomna einbeitingu á ákveðnu viðfangsefni sem hún nýtur þess að sinna (Csikszentmihalyi,
1990). Verkefnið er viðkomandi áskorun, en djúp ánægja fylgir því að takast á við það. Það er
talið bæta lífsgæði og sjálfsmynd fólks að komast reglulega í flæði (Csikszentmihalyi, 1990).
2.1.2 Litla og stóra sköpunargáfan
Til stuðnings hugmyndinni um að allir geti verið skapandi hefur sköpunargáfu gjarnan verið
skipt upp í tvö til fjögur stig. Með stigskiptingunni er komið í veg fyrir að sköpunargáfa sé
álitin aðeins fyrirfinnast hjá snillingum og opnað fyrir möguleikann á að skoða hana sem
sammannlegan eiginleika. Í fræðilegri umfjöllun hafa stigin litla-s (little-c) og stóra-S (big-C)
verið mest áberandi (Helfand, o.fl., 2017).
Undir stóru-S sköpunargáfuna falla framúrskarandi skapandi verk, til dæmis afrek þekktra
vísindamanna á borð við Marie Curie, sem vann frumkvöðlastarf í rannsóknum á frumefnum
og nýtingu kjarnorku og Albert Einstein sem lagði fram afstæðiskenninguna. Hugmyndir sem
breyttu heiminum (Craft, o.fl., 2001; Helfand, o.fl., 2017; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016).
Undir litlu s-sköpunargáfuna falla hversdagsleg skapandi verk og viðbrögð hins almenna
borgara þar sem hann sýnir atbeini og tekur sjálfstæðar ákvarðanir (Craft, o.fl., 2001;
Helfand, o.fl., 2017; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Hér er ekki um að ræða óviðjafnanlegar
uppfinningar heldur getur þetta skapandi athæfi haft minniháttar eða mikil áhrif fyrir
einstaklinginn og tengst atvinnu hans eða einkalífi. Að hanna fatnað, skipuleggja veislu og
elda kvöldmatinn getur allt talist skapandi iðja ef manneskjan nálgast hana með því
hugarfari.
Í skólastarfi eru óendanlegir möguleikar til að virkja sköpunargáfuna með litlu s-i til
dæmis í sögugerð, borðspilahönnun og nemendastýrðum náttúrufræðirannsóknum. Ef
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kennarar beita sér fyrir að rækta litlu-s sköpunargáfuna meðal nemenda styrkir það þá í
nálgun sinni á áskoranir sem þeir mæta í lífinu (Chander, 2012).

2.2 Sköpun í menntun
Í nútíma skólakerfi og atvinnulífi er litið á sköpunargáfu sem einn af mikilvægari eiginleikum
mannsins. Kröfurnar um aukna áherslu á sköpun á þessum sviðum verða því sífellt háværari
(Collard og Looney, 2014; Kupers, o.fl., 2019; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Stórar
alþjóðlegar stofnanir á borð við OECD beina sjónum sínum í vaxandi mæli að þætti skapandi
hugsunar í menntakerfinu og vilja gera sitt til að ýta undir hana (OECD, 2019a). Í PISA
könnunum er til dæmis lögð áhersla á að meta getu nemenda til skapandi hugsunar (OECD,
2019b).
2.2.1 Sköpun í íslensku skólakerfi
Í íslenskri aðalnámskrá er fjallað um svokallaða grunnþætti menntunar, einn þeirra er
sköpun. Tekið er fram að sköpun sé mikilvægur hluti alls skólastarfs, ekki aðeins
listgreinakennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í lögum um grunnskóla er
kveðið á um að nemendur skuli fá tækifæri til að vera skapandi og að skólastarfið skuli virkja
frumkvæði, sjálfstæða hugsun og getu nemenda til samstarfs (Lög um grunnskóla nr.
91/2008).
En þrátt fyrir að mikilvægi sköpunar í samfélagi og lífi mannsins sé almennt viðurkennt
virðist það ekki endurspeglast af krafti í starfi íslenskra grunnskóla. Samkvæmt niðurstöðum
rannsóknar á íslensku skólastarfi frá 2014, var sköpun ekki áberandi í starfi grunnskólanna,
þó helst á yngsta stigi (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014). Í skýrslunni um niðurstöður þessarar
rannsóknar er aðallega fjallað um sköpun í tengslum við list- og verkgreinar, en lítið sem
ekkert í tengslum við aðrar námsgreinar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014a).
2.2.2 Námsumhverfi sem eflir sköpunargetu
En hvað er skapandi skólastarf og hvernig verður það að veruleika? Fjölmargir hafa
rannsakað hvað einkenni umhverfi sem ýtir undir sköpun og birt ítarlegar niðurstöður um
það. Meðal annars er frumkvæði viðurkennt í slíku umhverfi, hvatt er til samskipta, nýjar
hugmyndir og óhefðbundin viðhorf eru studd og rædd með opnum huga og teknar eru
áhættur (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Auk þess styrkir það skapandi starf ef innri
áhugahvöt einstaklinga drífur vinnuna áfram fremur en einhver ytri hvati, svo sem hrós eða
möguleikinn á góðri einkunn (Amabile, 1998). Fólk þarf viðeigandi verkefni, sem eru þeim
áskorun, en það ræður þó við. Markmið verkefna skyldu vera skýr en leiðin sem farin er til að
ná þeim undir hverjum og einum komin (Amabile, 1998). Fólk ætti ekki að vinna undir
tímapressu því það dregur úr sköpunargetunni (Amabile, 1998). Af þessu sést að það þarf að
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breyta hugmyndinni um hvað menntastarf sé að miklu leyti, ef skapandi skólastarf á að verða
veruleiki (Claxton, 2008).
Rannsóknir sýna að manneskja sem á jákvæða upplifun af að beita sér á skapandi hátt er
líklegri til að vera áfram skapandi í nálgun sinni á dagsdagleg verkefni (Craft, o.fl., 2001). Á
móti kemur að fólk alið upp í menningu þar sem litið er niður á persónulegt frumkvæði og
skapandi nálgun verður ólíklegra til að það beita slíku (Craft, o.fl., 2001). Því er mikilvægt að
skólakerfi, sem lítur á sköpun sem einn af grunnþáttum menntunarinnar sem það býður upp
á, gæti að því hvaða sess sköpun fær í skólastarfinu og hvaða viðbrögð persónulegt
frumkvæði og nýstárlegar nálganir hljóta. Skólakerfið þarf að hafa þá sýn að öll börn geti
verið skapandi. Það er skólanna að styðja nemendur í gegnum hamlandi óöryggi og kenna
þeim aðferðir sem hjálpa til í skapandi vinnu (Cachia og Ferrari, 2010; Lowenfeld og Brittain,
1964).
Nauðsynlegt er að hver skóli leggi áherslu á sköpun í starfi sínu og hugi að því í vali á
námsefni, verkefnum og kennsluaðferðum. Í skólstarfi þarf að gefa nemendum aukin
tækifæri til að rannsaka heiminn, velta honum fyrir sér og draga eigin ályktanir, fremur en að
mata þá af svörum og staðreyndum (Claxton, 2008). Leggja ætti áherslu á eflingu eiginleika á
borð við dirfsku, forvitni, seiglu, lausnamiðaða skapandi hugsun og samvinnufærni (Craft,
o.fl., 2012; Mennta- og menningamálaráðuneytið 2013). Námsmat skiptir einnig máli en eins
og bent hefur verið á þá getur það dregið úr sköpunargáfu að vera stöðugt mataður af hrósi
fyrir vinnuframlag sitt eða eiga von á einhverjum ,,lokadómi“ (Amabile, 1998; Claxton, 2008).
Nemendur sem venjast slíku taka að læra aðeins til að fá samþykki frá kennaranum en ekki
fyrir eigin ánægju eða til að bæta eigin getu (Claxton, 2008).
Viðleitni kennara er sérstaklega mikilvæg ef gera á skólastarfið skapandi og uppfylla betur
ákvæði aðalnámskrár um sköpun. Kennarar spila stórt hlutverk þegar kemur að því að ýta
undir skapandi skólastarf því það er kennaranna að gera viðfangsefnið spennandi, vekja
forvitni nemenda og virkja þá til þátttöku (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir,
2013; Sigrún Björk Cortes, o.fl., 2016). Kennarar skyldu vera nemendum góð fyrirmynd, vera
skapandi í vinnu sinni og kennsluundirbúningi, og leggja rækt við þverfaglega samvinnu við
aðra (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013; Sigrún Björk Cortes, o.fl, 2016).
Ábyrgðin er líka skólastjórnenda en sýnt hefur verið fram á að ef yfirmenn veita nýjum
hugmyndum undirmanna sinna stuðning og hvetja þá til að láta í ljós óhefðbundin viðhorf
ýtir það almennt undir sköpun í starfseminni (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Ennfremur þurfa
stjórnendur að hafa kjark til að styðja hugmyndir sem fela í sér ákveðna áhættu og sem óljóst
er hvort skili einhverju af sér (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016).
Til að draga saman það sem var reifað hér að ofan, að þá einkennist skapandi skólastarf
meðal annars af sveigjanlegu skipulagi og fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Í
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skapandi skólastarfi eru nemendur og starfsmenn hvattir til að hafa frumkvæði og
skipuleggja eigin vinnu og ýtt er undir forvitni þeirra og vangaveltur um heiminn (Svanborg R.
Jónsdóttir, 2016).
2.2.3 Mikilvægi þess að gefa hugmyndum nemenda rými
Skólakerfi sem vill starfa á skapandi hátt verður að vera tilbúið til að hlusta á það sem börn
hafa að segja. Í gegnum söguna hefur samfélag fullorðinna ekki verið nógu duglegt að hlusta
á skoðanir og óskir barna (Lansdown, 2001). Þetta getur verið skaðlegt fyrir börnin sem
einstaklinga og það framtíðarsamfélag sem þau munu byggja. Oft er horft fram hjá því að
börn búa yfir reynslu og þekkingu sem er mikils virði í ákvarðanatöku tengdri málefnum
þeirra (Lansdown, 2001). Skólakerfið þarf að gefa börnum tækifæri til að vera virkir
þátttakendur í ákvarðanatöku í lýðræðissamfélagi svo börn upplifi að þau eigi hlut í því
samfélagi sem þau byggja (Lansdown, 2001). Rannsóknir sýna að börn vilja taka þátt í
ákvarðanatöku sem snertir þau m.a. af því það sé skemmtilegt, lærdómsríkt og eflandi. Þau
telja sig hafa mikið fram að færa og vilja gera heiminn að betri stað (Lansdown, 2001).
Langt er síðan fyrst var fjallað um mikilvægi þess að veita hugmyndum nemenda aukið
rými í skólastarfi. Dewey var t.d. ötull talsmaður þess að kennarar sköpuðu aðstæður í
kennslu þar sem hver nemandi gæti notið þess að viðra eigin vangaveltur og langanir enda
styrkti slíkt hugarstarf mannsins. Kennarar skyldu ekki dæma þankagang barna óþroskaðan
eða ómerkilegan heldur mæta honum með opnum huga og sveigjanleika (1903). Dewey
sagði huga nemandans ekki frjálsan fyrr en skólastofnanir gæfu honum tækifæri til að meta
þær áskoranir sem hann greindi í lífi sínu. Skólinn skyldi veita nemandanum verkfæri og
leiðsögn til að hann gæti tekist á við áskoranirnar sjálfur. Skólakerfið mætti ekki óttast að
gefa nemendum tækifæri til að vinna á tilraunakenndan hátt og stíga feilspor á leiðinni að
réttri lausn (1903).

2.3 Nýsköpunarmennt
Nýsköpunarmennt er yfirheiti á menntastarfi sem ýtir undir getu nemenda til nýsköpunar og
aðgerða. Gengið er út frá þeirri hugmynd að allir séu skapandi og að sköpunargáfu megi
þjálfa upp (Gísli Þorsteinsson, 2012; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019).
Einn megintilgangur nýsköpunarmenntar er að gera nemendur í stakk búna til að takast á við
raunveruleika sinn og leggja sitt af mörkum til framþróunar samfélagsins (Gísli Þorsteinsson,
2012; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019). Í þess háttar vinnu þurfa
nemendur að vera virkir, læra með að prófa að gera sjálfir og meta svo reynslu sína af
vinnunni hverju sinni til að bæta nálgun sína. Meðal þess sem nemendur í nýsköpunarmennt
upplifa er aukið frelsi, vald til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og hafa frumkvæði, aukin
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meðvitund um umhverfi sitt og sterkari tengsl við heiminn utan skólans. Nemendur læra
einnig inn á forsendur skapandi vinnuumhverfis (Svanborg R. Jónsdóttir, ofl., 2008).
Í nýsköpunarmennt má segja að maður læri að vinna líkt og hönnuður (Gísli Þorsteinsson,
2012). Vinnuferlið hefst á að greina vandamál eða þarfir í samfélaginu til að takast á við, svo
vinna nemendur sig að rökréttum hugmyndum að lausnum (Svanborg R. Jónsdóttir og
Allyson Macdonald, 2013). Alltaf er unnið í átt að lokaafurð, og mikilvægur hluti
nýsköpunarferlisins er að prófa afurðina og innleiða (Lackéus, 2015; Svanborg R. Jónsdóttir
2016). Þannig er ekki einungis unnið að því að efla skapandi hugsun nemandans heldur
einnig skapandi færni hans (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Í nýsköpunarmennt er hægt að
vinna þvert á námsgreinar þar sem nemandi í faginu þarf oft að vinna með texta, ólíkan
efnivið list- og verkgreina, stærðfræði, upplýsingatækni og fjölbreytt verkfæri svo fátt eitt sé
nefnt (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011).
Kennarar og nemendur í nýsköpunarmennt hafa rekið sig á að oft er erfitt að vinna á
verkefnamiðaðan hátt innan skipulags hefðbundins skólastarfs. Hinar hefðbundnu bóklegu
greinar eru í forgangi í skólastarfi og oftast er deginum stýrt af stundatöflu sem einkennist af
tíðum skiptum á milli námsgreina og niðurnjörvuðu tímaskipulagi (Svanborg R. Jónsdóttir,
2005). Slíkt getur þýtt að draga þurfi nemendur úr nýsköpunarvinnu þegar þeir eru í miðri
hugstormun eða komnir í flæði í vinnu sinni.
2.3.1 Nýsköpunarkennarinn
Nýsköpunarmennt byggir á eflandi kennslufræði (e. emancipatory pedagogy) (Svanborg R.
Jónsdóttir, 2016). Námið er nemendamiðað (e. student centered) og nýsköpunarkennarinn
er ,,hinn styðjandi kennari“ sem gefur nemendum meira vald yfir námi sínu en gengur og
gerist í öðru hefðbundnara og stýrðara námi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007; Walker og Leary,
2009). Litið er á nemendurna sem sérfræðinga í sinni nýsköpunarvinnu enda þekki þeir sín
verkefni best (Gísli Þorsteinsson, 2012). Kennarinn er ráðgefandi, en ekki endilega sérfróður
um það sem nemandinn vinnur með. Því vinna nemandi og kennari oft á meiri
jafningjagrundvelli í nýsköpunarstarfi en í öðru skólastarfi (Gísli Þorsteinsson, 2012; Svanborg
R. Jónsdóttir, 2016). Dæmi um nemendamiðaðar kennsluaðferðir sem krefjast þess að
kennari taki sér þessa stöðu eru verkefnamiðað nám (e. project based learning) og
lausnarleitarnám (e. problem based learning (Walker og Leary, 2009).
Rannsóknir benda til þess að kennarar upplifi aukna starfsánægju í þessu breytta
hlutverki og að nemendur þeirra njóti námsins betur (Garnjost og Lawter, 2019; Ribeiro,
2011; Strobel og van Barneveld, 2009). Helsta umkvörtunarefni kennara í tengslum við
nemendamiðaða kennsluhætti er að þeir krefjist meiri tíma, til dæmis aukins
undirbúningstíma og meiri tíma með hverjum nemenda (Albanese og Mitchell, 1993;
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Jabbour, 2013; Ribeiro, 2011). Einnig nefna kennarar að þeir óttist að óvæntir hlutir geti
komið upp í kennslunni sem þeir séu ekki tilbúnir að takast á við og að þeim finnist óþægilegt
að hafa minni stjórn yfir námi nemanda sinna (Ribeiro, 2011; Svanborg R. Jónsdóttir, 2015 og
2011; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019). Svanborg R. Jónsdóttir (2015;
2011) hefur fjallað um þessa tilfinningu sem getur komið upp hjá kennurum
nýsköpunarmenntar og öðrum sem leggja stund á eflandi kennslufræði og nemendamiðaða
kennslu. Svanborg nefnir tilfinninguna óreiðu ótta (e. chaos angst). Mikilvægt sé að kennarar
reyni að finna jafnvægi, átti sig á hverju þeir þurfi að stjórna en gæti þess um leið að veita
nemandanum það vald og frelsi sem er nauðsynlegt til að efla sköpunargetu og atbeina
(Svanborg R. Jónsdóttir, 2015; 2011). Kennarar geta sigrast á óreiðu óttanum fái þeir
stuðning og hvatningu í starfsumhverfi sínu (Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald,
2019). Frekari rannsókna er þó þörf á þessu sviði, ekki síst á grunnskólastigi.
2.3.2 Hönnunarhugsun
Í nýsköpunarmennt er nemandinn kynntur fyrir líkönum og verkferlum sem styðja hann í
nýsköpunarvinnunni. Nú verður eitt slíkt kynnt til sögunnar sem ég kynnti nemendur mína
fyrir í nýsköpunarvinnu sinni í samþættingu grenndarnáms og nýsköpunarmenntar.
Hönnun er nátengd sköpun en viðfangsefni hönnunar og sköpunar eru lausnaleit,
framköllun nýrra hugmynda og framleiðsla nýrra lausna (Wong og Siu, 2012). Litið er á
hönnun sem leið til lausnaleitar, þar sem takast má á við hvaða áskorun sem er, í
fjölbreyttum aðstæðum (Penaluna, 2010). Þeir sem rannsaka hönnunarhugsun hafa reynt að
skýra nálgun hönnuða á vinnu sína og hvernig kenna megi slíka nálgun (Georgiev, 2012).
Hönnunarhugsun er aðferð sem ég þekki vel og hef góða reynslu af að nota frá fyrra námi
mínu og í starfi með nemendum.
Nálgun hönnunarhugsunar leggur áherslu á sjónarhorn og þarfir tilvonandi notenda
hönnunarinnar til að tryggja að lausnin þjóni því hlutverki sem lagt er upp með (Thoring og
Müller, 2011). Vinnan byggir á endurteknum aðgerðum og ferlum (e. iterations) (Thoring og
Müller, 2011). Hönnuðurinn getur þurft að endurtaka ferlið eða hluta þess ítrekað þar til
hann finnur lausn sem notandinn telur ásættanlega (Thoring og Müller, 2011). Ferli
hönnunarhugsunar má lýsa á eftirfarandi hátt (mynd 1).
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Mynd 1. Hönnunarhugsun (Siang, 2020)
Í upphafi stendur hönnuður frammi fyrir áskorun sem hann hefur ákveðið að takast á við
(Runco og Nemiro, 1994). Hann tekur svo ákveðin skref til að finna lausn á áskoruninni. Í
fyrstu tveimur skrefunum emphatize og define, sem á íslensku gætu útlagst sem að skilja og
skilgreina, rannsakar hönnuðurinn viðfang sitt. Hann leggur sig fram um að skilja upplifun
væntanlegs notenda af vandanum og koma honum í orð (Thoring og Müller, 2011). Svo tekur
við hugstormun eða hugmyndarmótun (e. ideate eða brainstorming) þar sem nýttar eru
ákveðnar aðferðir til að framkalla mikið magn hugmynda að lausnum. Í þeirri vinnu er forðast
að hugsa á gagnrýninn hátt til að stöðva ekki frjálst flæði hugmynda. Við lok
hugstormunarskrefsins eru valdar ein eða fleiri hugmyndir til að vinna með áfram (Jones,
e.d.). Þá tekur við frumgerðarvinna. Í því skrefi eru framleiddar einfaldar útgáfur af þeim
hugmyndum sem urðu fyrir valinu, til að hægt sé að prófa gildi þeirra (Thoring og Müller,
2011). Frumgerðir geta verið af ýmsu tagi, allt eftir því sem hentar hverri hugmynd. Algengt
er að gerðar séu teikningar af hlut sem á að byggja eða smíðuð af honum lítil módel. Einnig
má bjóða væntanlegum notendum upp á stuttar upplifanir sem þeir geta gefið endurgjöf.
Frumgerðir eru prófaðar þar til lausn finnst sem uppfyllir fyrirfram ákveðnar kröfur (Thoring
og Müller, 2011). Í þeim hluta grenndarnámsins sem snéri að nýsköpun í þágu
nærsamfélagsins kynnti ég nemendur mína fyrir ferli hönnunarhugsunar og studdi þá í að
nýta sér það við lausnaleit.
2.3.3 Staða nýsköpunarmenntar á Íslandi
Árið 1999 var nýsköpun tekin inn í aðalnámsskrá sem hluti af upplýsinga- og tæknimennt.
Kennurum var bent á að samþætta nálgun nýsköpunar við aðrar greinar. Nemandinn átti að
þjálfast í ,,kerfisbundnum aðferðum við að útfæra hugmyndir sínar frá fyrstu hugdettu til
lokaafurðar“ (Menntamálaráðuneyti, 1999). Í núgildandi aðalnámskrá er minnst á
nýsköpunarmennt í umfjöllun um nokkrar námsgreinar; list- og verkgreinar, náttúrugreinar
og stærðfræði, auk þess sem nýsköpun er nefnd í umfjöllun um lykilhæfni. Í hæfniviðmiðum
fyrir náttúrugreinar eru sett fram sérstök viðmið fyrir ,,Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar“,
21

sem ekki er gert í öðrum fögum. Þar segir m.a. að við lok fjórða bekkjar skuli nemandi geta
komið auga á þarfir í umhverfi sínu og unnið eftir verkferli nýsköpunar til að finna lausn
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Náttúrugreinar virðast því af einhverjum
ástæðum vera það svið þar sem nýsköpunarmenntin á að vera tekin hvað föstustum og
skipulegustum tökum. Athygli vekur að í umfjöllun um samfélagsgreinar er ekkert minnst á
nýsköpun eða útfærslu kennslu í ætt við nýsköpunarmennt. Í efnishlutunum félagsheimur og
hugarheimur er ,,sköpun“ nefnd sem einn þeirra þátta sem vinna á með, en ekki er gott að
sjá hvar hún endurspeglast í hæfniviðmiðunum. Í þriðja efnishluta, reynsluheimi, sem snýr að
umhverfi, samfélagi, sögu og menningu, er hvorki minnst á sköpun né nýsköpun. Hlýtur þetta
að sæta furðu þar sem viðhald og þróun mannlegs samfélags byggir m.a. á samfélagslegri
nýsköpun (Collard og Looney, 2014; Ghobadian, o.fl., 2015). Í skýrslu um starfshætti í
grunnskólum frá 2014 er orðin ,,nýsköpun“ eða ,,nýsköpunarmennt“ ekki að finna í
bendiskrá (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014a).
Ef horft er yfir sviðið upplifir maður að innleiðing nýsköpunarmenntar í íslenska
grunnskóla hafi verið hæg og ómarkviss (Svanborg R. Jónsdóttir, o.fl., 2008). Árið 2007 birti
Svanborg R. Jónsdóttir niðurstöður úr rannsókn um útbreiðslu nýsköpunarmenntar á Íslandi.
Svo virtist sem nýsköpunarmennt hefði ekki náð almennri fótfestu í skólakerfinu. Margir
þættir virtust valda því t.d. bóknámstilhneiging, skortur á þjálfun kennara í nýsköpunarvinnu
og skortur á námsefni. Þessar niðurstöður birtust fyrir rúmum áratug en þó má leiða að því
líkur að enn sé margt af því sama sem stendur nýsköpunarmenntinni fyrir þrifum.

2.4 Grenndarnám
Grenndarnám er nálgun í skólastarfi sem gerir ráð fyrir að nýta umhverfi og nærsamfélag
nemenda við nám (Bragi Guðmundsson, 2000). Grenndarnám er gjarnan kallað
grenndarkennsla, en ég kýs fremur að nota hið fyrra. Það geri ég af viðleitni til að starfa í
anda nemendamiðaðs náms, þar sem nám og vilji nemandans er álitinn miðpunktur
skólastarfsins, fremur en kennsla kennarans (Land, o.fl., 2012).
Grenndarnám og samstarf við grenndarsamfélagið getur tekið á sig ýmsar myndir og nýst
við að ná fjölbreyttum námsmarkmiðum. Með grenndarnámi má ýta undir félagslegan,
tilfinningalegan og andlegan þroska nemenda. Grenndarnám eflir tengsl einstaklingsins við
heimabyggð sína og styrkir þannig sjálfsmynd hans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b).
Nemandinn verður læs á náttúrulegt, félagslegt, sögulegt og menningarlegt umhverfi sitt
(Bragi Guðmundsson, 2000; Vander Ark, o.fl., 2020). Samstarf við grenndarsamfélagið styrkir
enn fremur skólastarfið, bætir skólabrag og styður við kennara í starfi (Epstein, o.fl., 2002).
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Sem dæmi um mögulega samstarfsfélaga í grenndarnámi má nefna fyrirtæki,
sjálfboðaliðasamtök og einstaklinga úr nærsamfélaginu. Viðfangsefnin og tilgangurinn getur
verið margbreytilegur og til dæmis tengst samkeppnum á meðal nemenda, námskeiðum í
boði foreldra eða umbótum í nærsamfélaginu (Epstein, o.fl., 2002). Nemendur geta líka nýtt
sér grenndarsamfélagið til upplýsingaöflunar, tekið viðtöl við fólk úr nærsamfélaginu eða
framkvæmt skoðanakannanir meðal íbúa (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b). Í þessu starfi er
hægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, möguleikarnir eru endalausir og aðeins
ímyndunarafl skólastarfsfólks sem setur slíku námi takmörk.
Oft eru sterkustu minningar fólks af námi sínu í grunnskóla tengdar vettvangsferðum eða
einhverju sem var óhefðbundið og uppbrot frá venjubundinni kennslu. Gjarnan tengjast þær
einhverri raunverulegri áskorun (Vander Ark, o.fl., 2020). Að heimsækja nýjan stað getur haft
á mann sterk áhrif og hvatt fólk áfram til frekari rannsókna eða aðgerða (Vander Ark, o.fl.,
2020). Hver staður og stofnun hefur svo sína eigin menningu, siði og venjur. Að kynnast ólíkri
starfsemi og samfélögum eflir menningarlæsi nemenda, eykur víðsýni þeirra og sjálfsvitund
og dregur úr fordómum. Áhrifamiklar upplifanir sem haldast í hendur við nemendastýrt nám
geta orðið að merkingarbærri og djúpri reynslu sem hefur mótandi áhrif á líf nemanda
(Vander Ark, o.fl., 2020).
Fyrir mér er samstarf við nærsamfélag skóla rökréttur upphafsreitur fyrir innleiðingu
nýsköpunarstarfs í grunnskóla, enda býður það upp á fjölbreytt verkefni sem skapa
raunverulegt gildi fyrir utanaðkomandi aðila og skólastarfið. Grenndarnám og
nýsköpunarmennt eiga margt sameiginlegt s.s. vinnu með raunveruleg verkefni, verklega
vinnu og upplifanir, samvinna skóla og utanaðkomandi aðila þykir æskileg og að stigið sé út
fyrir þægindaramma skólastofunnar (Svanborg R. Jónsdóttir, ofl., 2008; Vander Ark, o.fl.,
2020). Í grenndarnámi kynnast nemendur samfélagi sínu, íbúum þess og þeim tækifærum og
auðlindum sem þar er að finna (Bragi Guðmundsson, 2000; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b;
Vander Ark, o.fl., 2020). Þetta gerir lausnavinnu í þágu samfélagsins markvissari. Margt í
þessum nálgunum kallast þannig á og líklegt að þær styðji við hvor aðra í skólastarfi.
Ætlun mín var að bjóða nemendum upp á samþætta kennslu nýsköpunarmenntar og
grenndarnáms þar sem farið væri í samstarf við aðila í nærsamfélaginu. Ég hafði hugsað mér
að ýmist mætti ég með bekkinn á vettvang og/eða samstarfsaðilar kæmu í skólann til okkar.
Samstarfsaðilinn byði upp á fræðslu tengda sínu sviði og í beinu framhaldi bæri hann fram
áskorun tengda starfsemi sinni sem nemendur reyndu að leysa. Þá vinnu nálguðumst við í
gegnum ferli hönnunarhugsunar og væri það mitt að leiðsegja nemendum í þeim hluta.
Afraksturinn skyldi vera lausn sem hefði gildi fyrir samstarfsaðila okkar.
En þessi vetur varð ekki eins og ég sá fyrir mér þegar ég fékk hugmyndina að þessu
verkefni. Og ekki gat ég heldur ímyndað mér í hvaða raunveruleika ég ynni verkefnið þegar
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ég skrifaði rannsóknaráætlunina mína. Annars hefði ég sennilega hætt við. Skólaárið 2020–
2021 geysaði kórónaveiran um allan heim og hafði víðtæk áhrif, til dæmis á skólastarf á
Íslandi. Gestir voru ekki velkomnir í skólana og vettvangsferðir, annað en út í náttúruna,
þóttu ekki við hæfi. Snemma í október varð mér ljóst að ég yrði sjálf að styðja mig við þá
skapandi hugsun sem mig langaði að kynna nemendur mína fyrir og finna leiðir til að tengja
nemendur við nærsamfélag sitt þegar ekki mátti fara út í það. Afraksturinn er verkefni sem er
frábrugðið ,,draumnum“ sem ég hafði séð í huga mér. En í skólastarfi, líkt og öðru, er það svo
að maður getur aldrei stjórnað öllu og undanfarið skólaár var engin undantekning frá því.
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3

Aðferðarfræði og rannsóknarframkvæmd

Rannsókn og gagnaöflun hófst við upphaf skólaársins 202021 og stóð fram á vor. Markmið
verkefnisins var að skoða samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í skólastarfi.
Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var: Hvaða ávinningar og áskoranir fylgja
samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í skólastarfi?
Ekki síst vildi ég kanna hvers vinnan kræfist af nemendum og hvað hún gæfi þeim. Til að
ná markmiðum rannsóknarinnar og leita svara við rannsóknarspurningunni var aðferðafræði
starfendarannsókna viðeigandi. Nú verður gerð grein fyrir henni. Fjallað verður um
undirbúning rannsóknarinnar og framkvæmd, rannsóknargögn og greiningu þeirra. Í lok
kaflans verður siðferðilegum atriðum gerð skil.

3.1 Starfendarannsóknir
Rannsókn mín var starfendarannsókn (e. action research). Starfendarannsóknir eru hagnýtar
og sérstaklega hugsaðar til að tengja saman vettvang og fræði (Hafþór Guðjónsson, 2011;
Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). Meginmarkmið þeirra er að tengja saman starf og rannsóknir
og rannsóknarferlið er í höndum þátttakendanna sjálfra (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar
Sigþórsson, 2013). Í starfendarannsóknum fá einstaklingar að sýna hvernig og hvers vegna
þeir veita reynslu sinni, og lærdómi sem af henni hlýst, sérstaka athygli til að bæta
frammistöðu sína (Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff 2017; McNiff, 2002).
Starfendarannsóknir miða að umbótum og auknum starfsþroska rannsakenda, stofnana
og starfsstétta (Hafþór Guðjónsson, 2011; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). Oft er leitað lausnar
á starfstengdri áskorun eða nýjar aðferðir í starfi prófaðar. Starfendarannsóknir eru ólíkar
mörgu öðru rannsóknarstarfi þar sem þekkingu er ekki aðeins safnað og svo látið staðar
numið. Starfendarannsóknum er ekki aðeins ætlað að lýsa raunveruleikanum sem þær skoða
heldur að hafa bein áhrif á hann og umbreyta honum ef þarf (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar
Sigþórsson, 2013; Tripp, 2005). Þekkingu er safnað í því augnamiði að teikna upp framkvæmd
sem er prófuð, og við það er enn meiri þekkingu safnað (O´Brien, 2001). Þessu ferli er ýmist
líkt við spíral eða hringi, enda getur það endurtekið sig ótal sinnum (O´Brien, 2001; Tripp,
2005).
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Mynd 2. Einfölduð mynd af ferli starfendarannsóknar (Susman, 1983)
Hönnunarhugsun og ferli starfendarannsókna eiga margt sameiginlegt, enda bæði
hugsuð til lausnaleitar. Í byrjun kemur rannsakandinn auga á áskorun og skilgreinir hana (e.
diagnosing). Í næsta skrefi eru skoðaðar ólíkar leiðir að lausn (e. action planning). Ein
möguleg leið er valin og látið á hana reyna (e. taking action) (Susman, 1983). Að lokum er
metið hvaða áhrif prófaða lausnin hafði (e. evaluating) og helstu niðurstöður greindar (e.
specifying learning). Susman (1983) sýnir með mynd sinni (mynd 2) hvernig rannsakandinn
getur farið þennan hring síendurtekið og hefur þá nýfengna þekkingu með sér. Aðrir
fræðimenn hafa varað við því að líkja ferlinu við hring og bent á að það líkist fremur spíral
(mynd 3), þar sem rannsakandinn endurtekur aldrei nákvæmlega sama hringinn. Hann öðlast
aðeins breytta sýn eftir hvern hring og ferlið breytist með aukinni þekkingu og reynslu. Einnig
kemur oft fyrir að starfendarannsóknir taki skyndilega nýja og óvænta stefnu og að
rannsakandinn taki hliðarspor í rannsókn sinni (Hafþór Guðjónsson, 2011; McNiff 2017;
McNiff, 2002; McNiff og Whitehead, 2002).

Mynd 3. Spíral táknmynd McNiff og Whitehead (2002)
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Í slíku rannsóknarferli uppsker kennarinn bætta starfshætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004;
Hafþór Guðjónsson, 2011). Í skólum þar sem kennarar stunda starfendarannsóknir hefur
rannsóknarvinnan jákvæð áhrif á samstarfsmenn og skólastjórnendur. Þeir læra einnig af
vinnunni og gjarnan tekur einhver upp breytta starfshætti vegna áhrifa af
rannsóknarvinnunni (Hafþór Guðjónsson, 2011). Þar með lærir stofnunin í leiðinni (Reeves,
2008).
Ólíkt rannsakendum margra annarra rannsóknarhefða getur rannsakandi í
starfendarannsóknum ekki verið hlutlaus þar sem hann er oft sá sem á mest undir því að
finna lausn til að bæta ástandið sem verið er að skoða (O´Brien, 2001). Túlkun kennara á
niðurstöðum starfendarannsóknar sem hann framkvæmir er hluti af faglegri ígrundun hans
og því ætíð persónuleg á sama tíma og hún byggir á gögnum og þekkingu (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2004). Í þessari rannsókn prófaði ég mig áfram með kennsluhætti sem mér
hafði sjálfir þótt ánægjulegir sem nemandi í fyrra námi mínu. Því varð ég að vera vakandi fyrir
hlutdrægni hjá sjálfri mér og gæta þess að leita ekki aðeins eftir merkjum sem staðfestu fyrri
upplifun mína um ágæti slíks náms.

3.2 Rannsóknargögn í starfendarannsóknum
Mikilvægt er að byrjandi í starfendarannsóknum upplifi ekki að hann sé að takast á við
algerlega nýtt athæfi. Tripp (2005) bendir á að okkur sé öllum eðlislægt að læra af reynslu
okkar og að í starfendarannsóknum gerum við það bara betur og af meiri krafti. Öll erum við
meðvituð um hvað gerist í kringum okkur á ólíkum tímapunktum en við getum safnað um
það betri gögnum, fengið sjónarhorn fleiri aðila og gert það á kerfisbundinn hátt með
starfendarannsóknum (Tripp, 2005).
Í starfendarannsóknum innan menntavísinda safnar rannsakandinn markvisst gögnum
um skólastarf skólans sem hann starfar innan, um eigin kennslu og um hvernig nemendur
sínir læri (Hafþór Guðjónsson, 2011; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; Mills,
2018). Í vel framkvæmdri starfendarannsókn er aflað fjölbreyttra gagna og ólíkar leiðir
notaðar við söfnun þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Markmið rannsóknar og
spurningarnar sem rannsakandinn vill fá svör við ákvarða hvaða leiðir eru valdar til
gagnaöflunar og kalla eftir ákveðnum rannsóknargögnum (Mills, 2018). Viðtöl, rýnihópar,
vettvangsheimsóknir og rannsóknardagbók eru dæmi um mögulegar leiðir (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2011). Mikilvægt er að gögnin séu nákvæm og vinnan við öflun þeirra
úthugsuð til að rannsóknin missi ekki gildi sitt.
Rannsakandi í starfendarannsókn byrjar gagnasöfnun strax í upphafi rannsóknar til að
skrásetja stöðuna eins og hún var við upphaf breytingaferlisins (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).
Þau gögn sem síðar fylgja ættu að vera til marks um áhrif breyttra starfshátta, að kennari
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læri af athæfi sínu og að þróun eigi sér stað í starfi hans (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Mills,
2018). Mikilvægt er að rannsakandi ígrundi breytingar sem hann sér í gögnum sínum og geti
greint hvað búi að baki þeim (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar
Sigþórsson, 2013).

3.3 Þátttakendur og aðstæður
Aðalþátttakandi rannsóknarinnar var ég, enda um starfendarannsókn að ræða þar sem ég
rýndi eigið kennsluverkefni. Veturinn 20202021 var ég umsjónarkennari fyrsta bekkjar
Kerhólsskóla og var það nemendahópurinn sem ég vann þróunarvinnuna með. Fyrsti bekkur
taldi 11 nemendur stærstan hluta verkefnisins, þrjár stúlkur og átta drengi.
Kerhólsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli í Grímsnes- og Grafningshrepp, í miðri
Árnessýslu. Íbúar svæðisins voru tæplega 500 í upphafi árs 2020 (Samband íslenskra
sveitarfélaga, e.d.). Tveir íbúakjarnar eru í sveitarfélaginu, Borg og Sólheimar, og kemur um
helmingur nemenda skólans frá þessum stöðum. Hinn helmingurinn býr á sveitabæjum
sveitarfélagsins. Margir íbúanna hafa atvinnu af ferðaþjónustu og landbúnaði, en einnig
starfa margir tengt skólanum sjálfum og við fjölbreytta starfsemi Sólheima.
Þær stofnanir sem ég lagði upp með að fara í samstarf við vegna grenndarnámsins valdi
ég því þær búa yfir sérþekkingu og hæfni sem á vel við ýmis hæfniviðmið aðalnámskrár.
Þetta voru Hjálparsveitin Tintron, sjálfbært samfélag Sólheima, Ferðaþjónustan við Kerið og
Hvatarblaðið sem er héraðsblað Grímsnes- og Grafningshrepps. Þetta skólaár geysaði
heimsfaraldur Covid-19 sem gerði samstarf við utanaðkomandi aðila á löngu tímabili erfitt.
Þó varð úr að ég átti í gjöfulu samstarfi m.a. við héraðsblaðið og Sólheima. Til að bæta upp
fyrir erfiðleika við að sinna nýsköpunarstarfi utan skólans unnu nemendur
nýsköpunarverkefni tengd skólastarfinu.

3.4 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar
Rannsóknaráætlunina vann ég á vorönn 2020 og rannsóknin hófst svo um haustið.
3.4.1 Gagnaöflun og greining
Ég safnaði markvisst gögnum um framvindu starfs míns og upplifun nemenda minna. Ég
framkvæmdi gagnagreiningu og -túlkun jafnóðum í vinnu minni, enda studdi það mig í að
bæta nálgun mína á meðan á verkefninu stóð. Ég byrjaði að undirbúa rannsóknina í ágúst og
safna gögnum um það og safnaði gögnum áfram, til og með febrúar 2021. Ég upplýsti
forráðamenn nemenda um verkefnið á skólasetningu og fékk samþykki fyrir þáttöku
barnanna. Í gegnum rannsóknina sendi ég reglulega upplýsingar um framgang vinnunnar
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heim til barnanna. Ég safnaði gögnum um kennsluna, hugleiðingar mínar, samstarf við
samstarfsaðila og vinnu nemenda minna (sjá nánar í töflu 1) .
Það fyrsta sem ég gerði var að vinna með skilning nemendanna á hugmyndinni um að
vera skapandi. Ég hóf einnig að þjálfa þau í aðferðum nýsköpunarferlis. Þau reyndu fyrir sér í
þarfagreiningu, hugmyndavinnu, frumgerðarvinnu og kynntu hugmyndir sínar. Ég bauð
nemendum upp á fjölbreytta fræðslu um Sólheima, við fórum í vettvangsferð þangað og
unnum nýsköpunarverkefni fyrir staðinn. Við rannsökuðum sveitarfélagið sem heild og
fengum heimsókn frá sveitarstjóra. Í gegnum veturinn skrifuðum við mánaðarlega pistla í
héraðsblaðið. Vinnan hefur haldið áfram á vormánuðum en gagnaöflun fyrir þessa ritgerð
lauk þó í enda febrúar.
Tafla 1. Rannsóknargögn og tímalína
Mánuður

Hvað var gert?

Ágúst

Rannsókn kynnt
Samþykki fyrir þátttöku aflað
Samstarfsaðila leitað í
nærumhverfinu
Merking þess að vera skapandi
rannsökuð með börnunum
Sýn barnanna á sig sem skapandi
einstaklinga skoðuð og styrkt
Gerð sjálfsmynda
Þjálfun í aðferðum nýsköpunar
Pistlar skrifaðir í héraðsblað
Fræðsla um Sólheima
Nýsköpunarvinna fyrir Sólheima

Sept.

Okt.

Hvaða aðferðir /
kennslugögn voru notuð?

Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók

Fjölbreytt verkfæri til
skapandi vinnu
Kennslufræði Orð af orði
Youtube myndbönd
Hönnunarhugsun

Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók
Vettvangsathuganir
Myndverk nemenda

KVL- veggspjald
Drónamyndbönd
Sögugerð
Hönnunarhugsun
Hugleiðsla frá kennara
,,Uppfinningakonu- og
mannabók“
Hönnunarhugsun

Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók
Vettvangsathuganir
Verkefni nemenda
Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók
Vettvangsathuganir
Verkefni nemenda
Frumgerðarvinna
nemenda
Samtöl afrituð
Vettvangsathuganir
Verkefni nemenda
Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók
Vettvangsathuganir

Nóv.

Skapandi yfirlýsing bekkjarins unnin
Pistlar skrifaðir í héraðsblað
Fræðsla um Sólheima
Nýsköpunarvinna tengd skólalóð

Des.

Hönnunarsamkeppni innan bekkjar
Pistlar skrifaðir í héraðsblað

Hönnunarhugsun

Janúar

Bekkurinn skoðar fjársjóðskistu frá
Sólheimum
Sveitarfélagið rannsakað
Pistlar skrifaðir í héraðsblað
Kynningar á nýsköpunarvinnu
Vettvangsheimsókn á Sólheima
Nýsköpunarvinna fyrir Sólheima
Niðurstöðum skilað til Sólheima
Heimsókn sveitarstjóra
Pistlar skrifaðir í héraðsblað

Lánsmunir frá Sólheimum
Útprentuð kort af
sveitarfélagi
KVL - veggspjald
T-veggspjald

Febrúar

Hvaða gagna var aflað?
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Samtöl afrituð í
rannsóknardagbók
Vettvangsathuganir
Verkefni nemenda

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir þeim gögnum sem liggja rannsókninni til
grundvallar.
3.4.2 Rannsóknardagbókin
Í rannsóknardagbókina skráir rannsakandinn það sem fyrir hann ber í rannsókn hans. Það
sem ratar í rannsóknardagbók er fjölbreytts eðlis: skráning á atburðum, vangaveltur um
tilfinningar sem bærast með rannsakandanum, minnispunktar og allt þar á milli (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2011).
Í rannsókninni hélt ég rannsóknardagbók þar sem ég skráði niður reynslu mína af
samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms. Rannsóknardagbók mín samanstendur
af stílabók sem ég skrifaði og teiknaði í, skjali á google drive sem ég nýtti þegar ég vildi geta
skrifað hratt og hljóðskrám teknum upp á símann minn þegar ég var að keyra eða þurfti
nauðsynlega að koma einhverju frá mér þá og þegar og hafði ekki tök á að skrifa.
Rannsóknardagbókin hjálpar rannsakandanum að henda reiður á þeirri reynslu sem hann
hlýtur og þeim hugmyndum sem hann fær í starfi sínu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í
dagbókina skráði ég m.a. hvernig til tókst í kennslustundum; hugmyndir um næstu skref og
merki um það nám sem ég sá eiga sér stað hjá sjálfri mér og nemendunum. Í
rannsóknardagbókinni er einnig að finna vangaveltur um vinnu mína og nemendanna;
samskipti við nemendur og samskipti þeirra sín á milli sem og upplifanir mínar af samskiptum
við samstarfsaðilana í verkefninu.
Ég skrifaði í rannsóknardagbókina eftir hverja kennslustund sem tengdist verkefninu og ef
nemendur eða samstarfsfólk gerðu eða sögðu eitthvað utan kennslustunda sem ég taldi hafa
beina tengingu við vinnu mína. Ég gætti þess að halda vel utan um viðbrögð nemenda við
vinnunni og hverju þeir sýndu mikinn eða lítinn áhuga. Í þessu fannst mér felast vísbendingar
um hvað ætti að leggja frekari áherslu á og hvað þyrfti að varast.
Rannsóknardagbókina gat ég notað til að sjá, það sem virtust vera einangraðir atburðir,
sem hluta af heildarmynd og dýpkað þannig skilning minn á því rannsóknarferðalagi sem ég
var á. Á sama tíma og rannsóknardagbókin segir sögu af kennara sem eflist sem
fagmanneskja er hún einnig þroskasaga rannsakanda (Engin, 2011). Þörf mín fyrir að skrifa
var mest þegar einhverjir sigrar höfðu átt sér stað eða þegar eitthvað var mér erfitt. Þannig
eru skrifin gott safn af þeim ávinningum og áskorunum sem mig langaði að greina í
samþættingu grenndarnáms og nýsköpunarmenntar.
Að temja sér að skrifa reglulega í dagbókina veitti mér sem rannsakanda hugarró. Þar
með vissi ég að ekkert gleymdist sem gæti skipt máli. Dagbókarskrif eru samtal sem
rannsakandinn á við sjálfan sig og veita tækifæri til að líta yfir farinn veg (Altrichter o.fl.,
2000; Engin, 2011). Dagbókin hjálpaði mér að skilja sjálfa mig sem fagmanneskju þar sem ég
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gat greint í henni ýmis mynstur í því hvernig ég nálgast starfið mitt og áskoranir í því. Þannig
gaf dagbókin mér tækifæri til að endurmeta vinnuaðferðir mínar og fínpússa þær. Að lokum
var dagbókin góður staður til að koma reglu á hugsanaóreiðu og erfiðar tilfinningar sem gátu
komið upp í vinnunni. Það hjálpaði að koma þeim á blað. Dagbókin var einhvers konar félagi
sem alltaf var tilbúinn að heyra hvað gengi á í rannsókninni (Altrichter, o.fl., 2000; Engin,
2011).
3.4.3 Samtöl við nemendur
Ég notaði samtöl við nemendur sem leið til gagnaöflunar um upplifun þeirra á vinnunni,
skilning þeirra á viðfangsefnum okkar og þróun þess skilnings. Ég kannaði forþekkingu
nemendanna með umræðum í bekkjarhópnum og með því að spjalla við þá einstaklingslega
þegar færi gafst. Í hópnum notaði ég verkfæri s.s. KVL (Kann/Vill vita/Lærði) veggspjöld til að
ramma inn umræðurnar. Eftir að hafa kannað forþekkingu nemendanna á viðfangsefnum tók
ég þau fyrir í kennslu. Að mestu könnuðum við viðfangsefnin saman með umræðum en
einnig var eitthvað um beina fræðslu í ýmsum útgáfum. Áfram notaði ég samtöl, í hóp og við
einstaklinga, til að skoða að hve miklu leyti nemendur höfðu tileinkað sér efnið. Þannig gat
ég áttað mig á hvaða ávinningar hefðu fengist með vinnunni.
Samtöl við nemendur skráði ég í rannsóknardagbók við fyrsta tækifæri. Þau voru
ómetanlegur lykill í að átta mig á hvort að starfið sem ég vann skilaði sér í aukinni þekkingu
barnanna og skilningi á viðfangsefnunum sem við tókum fyrir.
3.4.4 Verkefni nemenda
Verkefni nemenda nýtti ég sem gögn. Sem dæmi má nefna sjálfsmyndir, frumgerðir lausna úr
hugmyndavinnu, sögugerð og pistla í héraðsblaðið. Myndverk voru góður
samræðugrundvöllur á milli mín og barnanna, þau voru oftast tilbúin að ræða myndirnar
sínar og ég átti auðvelt með að koma auga á hluti sem ég vildi spyrja út í.
Ég vildi gefa nemendunum fleiri leiðir til að tjá hugmyndir sínar og skilning en hið
talaða mál og mín upplifun hefur verið að satt sé að ein mynd segi meira en þúsund orð.
Greining á myndverkum nemenda efldi skilning minn á mörgu sem var að eiga sér stað í námi
og lífi barnanna.
3.4.5 Vettvangsathuganir
Þegar nemendur unnu sjálfstæða verkefnavinnu brá ég mér í hlutverk vettvangsathuganda,
fylgdist með og skráði hjá mér punkta um það sem greip athygli mína. Eftir á skrifaði ég
nákvæma lýsingu á þessum stundum í rannsóknardagbókina. Síðar greindi ég þessar
skráningar og valdi úr athyglisverða þætti til að fjalla um í ritgerðinni og skoða nánar. Í
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þessari vinnu fannst mér gott að taka ljósmyndir sem gátu bætt einhverju við í að fanga
stemmingu og upplifun nemendanna í augnablikinu.
Öll tala þessi gögn svo saman. Sem dæmi má nefna að þar sem börnin unnu í pörum að
frumgerðarvinnu gat ég læðst um skólastofuna og skráð hjá mér athyglisverð atriði. Þegar
svo einhver kallaði á mig eftir aðstoð bauðst tækifæri til að eiga lítið samtal um reynslu
nemendanna af vinnunni og að lokum gat ég lagt mat á teikningarnar sem var skilað inn til
mín eftir kennslustundina.
3.4.6 Gagnagreining
Regluleg gagnagreining er forsenda starfendarannsókna, þar sem rannsakandi leggur
endurtekið mat á störf sín til að geta aðlagað og bætt starfshætti sína. Í samræmi við þetta
skoðaði ég gögnin mín eftir hverja viku og dró af þeim lærdóm um hvað hefði gengið vel og
skyldi haldið í og svo hverju ég gæti breytt til að bæta starfið. Þessi reglulega greining veitti
mér sjálfsöryggi í framkvæmdinni því mér fannst ég safna haldbærum rökum fyrir
ákvörðunum mínum og því námi sem ég bauð nemendum upp á.
Við gagnagreiningu beindi ég sjónum að þáttum sem hjálpuðu mér að svara
rannsóknarspurningunni. Þannig reyndi ég að koma auga á hluti sem gætu talist sem:
1. Ávinningar af náminu fyrir nemendur
2. Ávinningar af nálguninni fyrir kennara (mig)
3. Áskoranir í náminu fyrir nemendur
4. Áskoranir í kennslunni fyrir kennara (mig)
Þannig gerði ég mér smám saman grein fyrir hverjir væru ávinningar og áskoranir mínar
og nemendanna af samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms. Oft runnu þessir
hlutir auðvitað saman og ávinningur nemendanna varð einnig ávinningur minn o.s.frv. Gott
var að velta þessum hlutum fyrir sér og greina mögulegt orsakarsamhengi. Til dæmis: leið
nemendum mínum betur í kennslustundum þar sem unnið var eftir eflandi kennslufræði og
þ.a.l. fór mér að líða betur af því stemmingin var betri í kennslustofunni? Eða, leið mér betur
að kenna með aðferðum sem ég hef trú á og henta mér og þ.a.l. leið nemendunum betur í
þessum kennslustundum hjá mér? Að draga þessa þætti fram í gögnunum og velta þeim fyrir
mér utan kennslu jók næmni mína fyrir því hvað væri að eiga sér stað í kennslustundum í
rauntíma.
Einnig teiknaði ég upp, jafnóðum og ég framkvæmdi, eins konar kort af ferðalagi mínu
þar sem hvert skref sem ég tók í vinnunni var merkt inn og gefið heiti. Ég setti lit við hverja
framkvæmd á leiðinni, gulan ef unnið var í nýsköpunarmennt, bleikan ef unnið var með
grenndarnám og appelsínugult ef unnið var með bæði. Þetta hjálpaði mér að gæta að
jafnvægi á milli kennsluaðferðanna tveggja og gaf mér yfirsýn yfir að hve miklu leyti ég væri
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að samþætta þær. Enn fremur gaf þetta mér tilfinningu fyrir framkvæmdinni sem heild og
auðveldaði mér að taka ákvarðanir um næstu skref í samhengi við það sem á undan var
gengið. Kortið flakkaði með mér á milli heimilis og skóla og landshorna á milli, þar sem ég fór
gjarnan að heiman til að skrifa meistararitgerðina.

Mynd 4. Ferlið kortlagt jafnóðum.
Nýsköpunarferlin sem ég setti nemendur mína í gegnum greindi ég með hliðsjón af
hönnunarhugsunarferlinu. Þannig gat ég gætt að því hvort ferlin væru fullnægjandi með því
að rýna í hvort ég tæki öll fimm skref hönnunarhugsunar með nemendum.
Ég vildi skapa frjósamt umhverfi fyrir sköpunargetu barnanna og greindi reglulega
aðstæðurnar sem ég bauð upp á, viðmótið sem ég tamdi mér og andann sem ríkti í bekknum.
Til hliðsjónar við þá greiningu hafði ég m.a. fræði Amabile, Claxton og Craft, o.fl., sem gerð
var grein fyrir í kafla 2.2.2 að ofan. Þannig gat ég áminnt sjálfa mig á hvers þessi vinna
krafðist og veitt nemendum viðeigandi fræðslu eftir aðstæðum hverju sinni.
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3.5 Siðferðileg atriði
Í rannsóknum er siðfræði mikilvæg. Til að rannsókn mín uppfyllti siðferðilegar kröfur tók ég
eftirfarandi skref.
Í vinnunni hélt ég í heiðri velgjörðarregluna. Samkvæmt henni eiga rannsóknir að þjóna
tilgangi og leiða gott af sér (Sigurður Kristinsson, 2013). Tilgangur þessarar rannsóknar var að
styrkja samþætta nálgun grenndarnáms og nýsköpunarmenntar í kennslu og stuðla að
opnara skólastarfi, í þeirri skólastofnun sem ég starfa við og í víðara samhengi. Einnig var
markmið rannsóknarinnar að bæta mína starfshætti svo ég geti boðið nemendum mínum, nú
og til framtíðar, betri menntandi reynslu.
Upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda í rannsókn er eitt aðalatriði vísindasiðfræði og
kjarni sjálfræðisreglunnar (Sigurður Kristinsson, 2013). Þegar um ræðir rannsóknir með
börnum er ætlast til að rannsakandi fái bæði samþykki forráðamanna og barna (Guðrún
Kristinsdóttir, 2017). Við upphaf skólaárs sendi ég forráðamönnum nemenda skriflega
útlistun á verkefninu og bað um skriflegt samþykki fyrir þátttöku barnanna. Við upphaf
skólastarfs skýrði ég verkefnið út fyrir nemendum og greindi frá markmiðum mínum sem
rannsakanda og tilgangi vinnunnar. Enn fremur útskýrði ég hvernig yrði unnið, hvers vinnan
kræfist af þeim, hvað ég myndi kanna og hvenær. Í rannsóknum með börnum er mikilvægt
að skýra fyrir þeim, á máta sem gerir þeim kleift að skilja, að þau geti óskað þess hvenær sem
er í rannsóknarferlinu að ekki verði fjallað um þeirra þátt í vinnunni, að öllu eða einhverju
leyti (Guðrún Kristinsdóttir, 2017; Háskóli Íslands, 2014; Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Ég tók
tillit til nemenda með íslensku sem annað tungumál (ÍSAT) og falaðist eftir upplýstu samþykki
þeirra í nemendasamtali, sem á sér ætíð stað í skólanum hjá okkur með aðstoð túlks. Ég fékk
skriflegt samþykki forráðamanna fyrir myndatökum og myndbandsupptökum í
verkefnavinnunni. Í ritgerðinni gæti ég þess að nota aðeins myndir þar sem enginn er
persónugreinanlegur. Í rannsóknum með grunnskólabörnum þarf auk barnanna og foreldra
að fá samþykki skólastjórnenda og skólaskrifstofu, svokallaðra hliðvarða (e. gatekeepers)
(Guðrún Kristinsdóttir, 2017). Þessa samþykkja leitaði ég vorið 2020.
Ég virti skaðleysisregluna sem snýr að því að rannsakandi skuli ekki valda skaða eða
útsetja þátttakendur fyrir óþarfa áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Öllum hljóðupptökum
af viðtölum og umræðum var eytt að rannsókn lokinni. Ég var meðvituð um að birta ekki
persónugreinanleg atriði í umfjöllun minni og gaf öllum þátttakendum dulnefni. Þess var
gætt að rannsóknargögn væru ekki aðgengileg öðrum en mér.
Að lokum langar mig að nefna flókna stöðu þess sem fæst við starfendarannsóknir, en
hann er gjarnan í tvöföldu hlutverki í framkvæmd sinni. Ég var rannsakandinn en um leið
þátttakandi á vettvangi og sem slíkur hafði ég mótandi áhrif á aðstæður í rannsókninni
(Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Ég varð ég að gæta þess að vera meðvituð um hvernig ég hafði
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áhrif á atburðarásina í náminu, og íhuga þann þátt rannsóknarstarfanna reglulega í
rannsóknardagbók. Tilgangur starfendarannsókna er hins vegar að bæta aðstæður og meta
hvernig til tekst á meðan á rannsókn stendur (McNiff, 2017). Þessi tvöfalda staða
rannsakandans er því einn af styrkleikum starfendarannsókna.
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4

Niðurstöður

Aðstæðurnar sem ég framkvæmdi lokaverkefnið mitt í voru ekki þær sem ég hafði séð fyrir
mér. Ég hafði lagt upp með að vinna rannsóknina með eldri nemendahóp en var óvænt beðin
um að taka að mér fyrsta bekk. Svo geysaði heimsfaraldur sem setti svip sinn á skólastarf. Ein
af áherslum rannsóknarinnar var að finna leiðir til að þjálfa með nemendum hæfnina til að
vera skapandi og lausnamiðaðir. Því var við hæfi að umhverfið sem ég framkvæmdi
rannóknina í krefðist þess af mér að beita sjálf þessari hæfni.
Að starfa við þessar aðstæður kenndi mér nýjar leiðir til að nálgast kennslu í
nýsköpunarmennt og grenndarnámi og mun ég búa vel að því. Ég er nú meðvitaðri um kosti
þess að samþætta þessar kennsluaðferðir og kenna með þeim en kynntist einnig áskorunum
sem því fylgja. Nemendurnir nutu sín í náminu og öðluðust aukna meðvitund um skapandi
getu sína og hvernig þeir geta átt rödd í sinni heimabyggð.

4.1 Að vera skapandi
Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða hvaða ávinninga nemendur hlytu af
samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms. Ég vildi því fá hugmynd um þekkingu
og hæfni barnanna við upphaf rannsóknar svo ég gæti betur gert mér grein fyrir hvaða
ávinningar hefðu hlotist af vinnunni í lokin. Í byrjun lagði ég því áherslu á að skoða skilning
hópsins á hugmyndinni ,,að vera skapandi”. Svo hófst ég handa við að bæta og dýpka þann
skilning. Á sama hátt byrjaði ég á að kynna mér forþekkingu barnanna á samstarfsaðilum
okkar og sveitarfélaginu, áður en eiginleg fræðsla og samstarf fór af stað.
Sem kennari hef ég alltaf lagt mig fram um að gefa nemendum tækifæri til að vera
skapandi í námi. Þar sem ég stóð frammi fyrir því að vinna nýsköpunarvinnu með sex ára
börnum fannst mér að ég þyrfti að byrja alveg á grunninum. Það var þá sem ég áttaði mig á
að ég hafði aldrei átt samtal við nemendahópa mína um hvað það nákvæmlega er sem við
erum að gera í skapandi vinnu. Ég hef aldrei rætt við nemendur hvað það er ,,að vera
skapandi”, af hverju það er mikilvægt eða spurt þá hvernig þeir sjái sig sem skapandi
einstaklinga. Því ákvað ég á þessu skólaári að draga þennan mikilvæga þátt, sköpun í
skólastarfinu, úr felum og byrja á að auka meðvitund nemendanna um sjálfa sig sem
skapandi einstaklinga.
Tilgangur þeirrar vinnu var að gera börnin meðvitaðri um sköpunargetu sína og þróa með
þeim breiðan skilning á hvað er að vera skapandi. Ég vonaði að allir nemendurnir sæu sig
sem skapandi verur að vinnu lokinni og að bekkurinn þróaði með sér ímynd af sér sem
skapandi hóp. Þessi vinna var liður í að undirbúa börnin fyrir nýsköpunarvinnuna og fléttaðist
saman við þjálfun þeirra í að beita ólíkum verkfærum nýsköpunarferlisins.
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4.1.1 Skilningur bekkjarins á því ,,að vera skapandi“ fæðist
Rannsóknarstarfið hófst formlega mánaðamótin ágúst-september 2020. Það fyrsta sem ég
gerði var að kanna skilning og forhugmyndir barnanna um það ,,að vera skapandi”. Þennan
veturinn var starfsþróunarverkefni í gangi í skólanum mínum þar sem kennslufræði Orð af
orði var innleidd. Í fyrsta hluta verkefnisins, þar sem ég kannaði og þróaði skilning nemenda
á því ,,að vera skapandi“, nýtti ég mér ýmsar aðferðir þeirrar kennslufræði. Það kom aftan að
mér í fyrstu kennslustund rannsóknarinnar þegar enginn nemandi þekkti merkingu þess ,,að
vera skapandi“ og bauð ég þá bekknum að giska. Flest börnin tengdu orðið ,,skapandi“ við
,,skapgerð” eða ólíkt ,,skap” sem maður getur verið í. Þannig fékk ég ágiskun um að það ,,að
vera skapandi” þýddi að vera glaður, jákvæður, í fýlu, að vera mjög óþekkur o.s.frv.
Eftir þetta vann ég að því að skapa breiðan skilning á því ,,að vera skapandi”. Ég vildi ekki
að bekkurinn tengdi hugmyndina aðeins við listræna sköpun, heldur einnig við sköpun í anda
nýsköpunar, þar sem komið er fram með nýstárlegar lausnir við áskorunum. Við skoðuðum
ólík verkfæri sem notuð eru til sköpunar s.s. prjóna og blýant og bók. Við veltum fyrir okkur
hvaða skapandi fólk börnin þekktu, á hvaða hátt það væri skapandi og hvort þau sjálf væru
skapandi og þá hvernig. Einnig sýndi ég bekknum stuttar teiknimyndir, af Youtube, sem
sýndu aðalpersónur í lausnavinnu. Þær dýpkuðu enn frekar skilning nemenda á því að vera
skapandi.
Í annarri kennslustund bað ég nemendur að vinna sjálfsmynd með titilinum ,,Ég er
skapandi” (myndir 5, 6, 7 og 8). Ég ræddi við hvert barn um þeirra mynd og urðu þá nokkur
þemu ljós. Nemendur tengdu nú það að vera skapandi mikið við hendur og fætur og einnig
mátti sjá aðra líkamsparta (myndir 5, 6 og 7). Persónurnar á myndunum voru gjarnan með
,,mjög stórar hendur og fætur” eða ,,ég er með rosalega margar hendur og ég er að reyna að
opna skilti” (mynd 6). Ég spurði nemandann hvað það þýddi ,,að opna skilti“. Þá hafði það
verið eitthvað sem hann og pabbi hans höfðu verið að fást við heima og hafði verið erfitt að
finna út úr en tekist þegar þeir fundu ,,réttu leiðina“.
Sumir voru með ,,mjög stór augu” og einum fannst mikilvægt að sýna hjartað í sér þegar
hann væri að skapa (mynd 7). Hann gat þó ekki útskýrt fyrir mér hvers vegna sæist í hjartað á
honum. Ýmist teiknuðu nemendur sig við að reyna að finna lausn á hversdaglegri áskorun
eða í leik s.s. sjóræningjaleik eða kubbaleik (mynd 8).
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Mynd 5. Stórar hendur og fætur við sköpun

Mynd 6. Margar, risa hendur við sköpun
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Mynd 7. ,,Það sést í hjartað á mér þegar ég skapa".

Mynd 8. Kubbaleikur er skapandi
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Aðeins einn nemandi, Felix, virtist enn á þessum tímapunkti mögulega tengja
hugmyndina við skapbrigði. Felix er með íslensku sem annað tungumál (ÍSAT) og því ekki
óeðlilegt að hann þyrfti lengri tíma til að átta sig á hugmyndinni en samnemendur hans með
íslensku sem móðurmál. Felix teiknaði einfaldlega stórt andlit (mynd 9) og þegar ég spurði út
í myndina sagði hann: ,,Hann er leiður því hann finnur ekki lausn á vandanum sínum. Þannig
hann er skapandi”. Hér virtist vera skilningur í mótun, að vera skapandi getur falið í sér að
reyna að finna lausnir og getur vissulega verið tilfinningaþrungið ferli. En samt sem áður
virtist Felix líta á það ,,að vera skapandi” sem eitthvað nátengt tilfinningalífi einstaklings
fremur en skapandi framkvæmd.

Mynd 9. ,,Hann er leiður því hann finnur ekki lausn á vandanum sínum, þannig hann er
skapandi“. ÍSAT nemandi glímir við merkingu þess ,,að vera skapandi".
Frá seinni hluta september og út nóvember gaf ég börnunum mörg tækifæri til að reyna
það að vera skapandi á eigin skinni og þjálfa þá getu sem skapandi vinna krefst. Ég kynnti þau
fyrir leiðum til að ,,hita upp“ heilann fyrir skapandi vinnu, kenndi þeim aðferðir til
hugstormana, lagði áherslu á opinn huga, samstarf og jákvæðni fyrir hugmyndum annarra og
sínum eigin. Í þeirri vinnu studdist ég við ferli hönnunarhugsunar sem var kynnt hér að
framan.
Fljótlega fóru nemendur að nota ,,að vera skapandi” í daglegu tali og á
rannsóknartímabilinu skráði ég dæmi um notkun sem sýndi góðan skilning á hugmyndinni
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hjá 10 af 11 nemendum. Ég heyrði orðið ,,skapandi“ notað bæði innan kennslustofunnar og
utan, s.s. í leik úti við. Nemendur notuðu orðið sín á milli en einnig mikið af fyrra bragði í
samtölum við mig. Sem dæmi sagði nemandi mér frá því að hann hefði heftað saman nokkur
blöð heima og búið til ,,svona skapandi bók“ til að nota þegar hann ,,er í fríi“. Þar átti hann
við bók til að skrifa í athuganir sínar og hugmyndir sem hann fengi, en ég hafði afhent öllum
nemendum litla bók til að nota á þennan hátt í skólanum. Einnig voru mýmörg dæmi um að
nemendur vildu segja sögur af skapandi athæfi fjölskyldumeðlima, t.d. í morgunstund
bekkjarins. Þá sitjum við saman og allir fá að segja stuttlega frá einhverju sem þeim liggur á
hjarta. Einn drengur deildi með bekknum að systir hans hefði verið mjög skapandi í tölvunni
sinni að teikna kvöldið áður og í annað skipti sagði nemandi frá því að mamma hennar væri
orðin mjög skapandi þegar hún byggi til ,,drykki“ í blandaranum fyrir fjölskylduna. Þeir tveir
nemendur mínir sem eru með íslensku sem annað tungumál voru engin undantekning frá því
að nota hugtakið. Erica sem búið hefur á Íslandi frá fjögurra ára aldri var t.d. upptekin af því á
tímabili að benda mér á hluti í skólastofunni sem hægt væri að vera skapandi með. Perlur,
teppi og samanbrjótanleg Ikea dýna voru meðal hluta sem hún sá að hægt væri að nota á
skapandi hátt. Undir lok verkefnisins unnum við með aðferð úr kennslufræði Orð af orði sem
kallast ,,Er/er ekki”. Í þeirri vinnu skilgreindu nemendur ,,að vera skapandi” á eftirfarandi
hátt (mynd 10):

Mynd 10. Að vera skapandi er/er ekki.
Ljóst er að skilningur barnanna fór frá því að vera ekki til staðar eða rangur, yfir í að vera
nokkuð breið sýn á listræna vinnu; það að búa til hluti; lausnaleit og uppfinningamennsku.
Sérstaklega var áberandi að börnin tengdu hugmyndina við þrautseigju og tilraunir; að reyna
aftur og aftur, koma með nýja nálgun ef sú fyrsta virkaði ekki o.s.frv. Þegar einn nemandi
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sagði að það væri skapandi að lita voru aðrir sem mótmæltu. Þeim þótti fæstum skapandi að
lita: ,,vegna þess að þá ertu bara að nota mynd sem annar bjó til”. Þar var komið dæmi um
mótaða skoðun á að það að vera skapandi krefðist þess að hugmyndin væri þín og einhver
hugsun væri á bak við það sem verið væri að skapa.
Allan tímann sem rannsóknin átti sér stað var ég meðvituð um að benda nemendum á
þegar eitthvert okkar var skapandi í nálgun sinni eða þegar þau sem hópur voru í skapandi
vinnu. Ég nýtti hvert tækifæri til að minna börnin á að rækta þá eiginleika sem ýta undir
skapandi hugsun og þjálfa með þeim aðferðir skapandi nálgunar á borð við hugstormun.
Mörgum mánuðum eftir að markvissri vinnu okkar við að skoða merkingu þess ,,að vera
skapandi“ lauk, bað einn nemandi mig að útbúa sérstakan miða fyrir dagskipulagið sem er
sett upp á vegg í skólastofunni. Hann vildi fá miða til að merkja sérstaklega þær
kennslustundir þar sem við ynnum á skapandi hátt. Bekknum leist vel á hugmyndina og
tókum við þetta samstundis upp (mynd 11).

Mynd 11. Dagskipulagið: Kennslustundir þar sem sköpun er í forgrunni sérstaklega merktar
Út frá þessu hafa sprottið skemmtilegar umræður um hvernig það sem ég merki sem
skapandi athæfi sé skapandi. Þær umræður hafa gefið mér enn betri innsýn í skilning
nemendanna á hugmyndinni um ,,að vera skapandi“ og hvernig ég geti stutt þá í að þróa
hann áfram.
,,Þetta er ekki skapandi” segir Björn þá, ,,Nú af hverju ekki?” ,,Af því það er það
ekki”, ,,Útskýrðu fyrir mér hvernig þetta er ekki skapandi? Hvernig eru skapandi
verkefni?” ,,Þá byrjar maður alveg upp á nýtt”. ,,Já meinarðu þá er enginn rammi,
enginn búinn að vinna neitt fyrir mann?” ,,Já”. Formið fór greinilega í taugarnar á
honum, honum fannst ekki skapandi að fylla upp í ramma sem annar hafði gert
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með eigin sögu, þótt að formið væru einfaldlega línur á blaði.
(Rannsóknardagbók, 12. febrúar 2021)
Að merkja sérstaklega kennslustundir þar sem unnin verður skapandi vinna, eykur
meðvitund mína um hvort ég gef sköpun nægilegt rými í kennslunni. Einnig sýndi þessi
uppástunga mér að nemendurnir hafa öðlast langvarandi meðvitund um að sumt athæfi er
skapandi og annað ekki.
4.1.2 Sýn nemenda á sig sem skapandi einstaklinga og hóp
Ég vann að því að efla skilning barnanna á að vera skapandi samhliða því að skoða sköpun í
þeirra eigin lífi. Eftir fyrstu kennslustund okkar þar sem við skoðuðum merkingu orðsins
spurði ég nemendur hvort þeir þekktu einhvern skapandi. Það sögðust þeir ekki gera og þeim
fannst þeir sjálfir ekki vera skapandi. En svo kallar einn nemandi yfir bekkinn: ,,Kristján er
áreiðanlega mest skapandi í bekknum, hann býr til ótrúlegar bílabrautir og er svo
skemmtilegur í bílaleik.” Kristján brosti undirleitur við þetta og þótti greinilega ekki leiðinlegt
að fá svona umsögn. Seinna þennan dag vorum við úti á skólalóð þar sem skilin hafði verið
eftir kerra með verkfærum.
Nokkur börn klifruðu upp í kerruna og einn drengur breytti henni í skip, stóð í
stafni og horfði til hafs. Öðrum nemanda leist ekki á þetta og kom til mín og sagði
,,Sjáðu hvað Valdi er að gera?”. Hikandi kennarinn, sem alltaf vill leyfa meira en
minna, velti aðstæðum fyrir sér og sagði ,,Já hann er kannski að vera svolítið
óþekkur”. Þá grípur ein bekkjarsystir inn í: ,,Hann er ekki að vera óþekkur, hann
er að vera skapandi”. Þessi vinna var strax farin að koma í bakið á mér, en ég
gladdist óskaplega yfir þessum góða skilning á því ,,að vera skapandi” og að orðið
skyldi vera komið í umferð utan skólastofunnar.
Í byrjun vinnu okkar gekkst enginn nemandi við því að vera skapandi en eftir smá skoðun
á hugmyndinni treystu allir sér í að teikna sjálfsmynd af sér í skapandi athæfi að eigin vali.
Einn nemandi, Felix, sýndi sig þó á mynd sinni sem einhvern sem ekki fann lausn á ,,vanda”
sínum (mynd 9).
Mér þótti athyglisvert að Felix er einmitt mjög hjálparvana í skólastarfinu. Hann er með
íslensku sem annað tungumál og kallar alltaf eftir miklum stuðningi. Oft telur hann sig ekki
ráða við að gera hluti einn og gefst auðveldlega upp.
Nokkrum dögum eftir sjálfsmyndarvinnuna fer ég í skógarferð með bekknum þar
sem við lékum okkur að byggja fylgsni með afhöggnum greinum. Ég vinn þar mest
með Felix. Á leiðinni heim spyr ég hann hvort hann muni eftir umræðum
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bekkjarins um að vera skapandi. Á þessum tíma greip ég nemendur þegar færi
gafst í óformlegum aðstæðum til að kanna skilning þeirra á hugmyndinni. Felix
svaraði strax glaður ,,Já ég var mjög skapandi þegar ég var að byggja hús í
skóginum”. Þetta gladdi mig að heyra og tók ég heilshugar undir. Hér var þessi
ÍSAT nemandi að nota hugtakið ,,að vera skapandi” á hárréttan hátt og nota það
til að lýsa sjálfum sér. Þegar ég svo spyr hvort hann sé duglegur að reyna að finna
lausnir á vandamálum þegar hann lendi í slíku dofnar yfir honum og hann fer að
ræða einelti sem hann var að verða fyrir og hvernig honum gengi ekki að finna
lausn á því.
Hér var kannski komin skýring á myndinni sem hann teiknaði af leiða stráknum sem ekki
gat leyst vandamálið sitt.
Eftir því sem vinnunni miðaði áfram tileinkaði hópurinn sér sífellt betur hugmyndina um
sig sem skapandi einstaklinga og hóp. Oft mátti heyra umræður um að: ,,þau eru ekki jafn
skapandi og við” eða: ,,ég er mjög skapandi, ég gefst aldrei upp.” Einnig sé ég hvernig vinnan
ýtti undir vaxtarhugarfar sem síaukin áhersla er á í skólastarfi.
Mér gekk illa að koma þessu í lag og var að verða frekar pirruð með allan bekkinn
bíðandi yfir mér. Ég segi að ég haldi að þetta sé kannski ekkert að fara að ganga.
Þá segir Björn: ,,Nei Anna, nú verður þú að vera skapandi, ekki hætta að reyna,
þú verður að finna einhverja aðra leið.“ (Rannsóknardagbók, 23. október 2020)
Til að ljúka formlegri krufningu okkar á hugmyndinni um ,,að vera skapandi“ settum við
saman skapandi yfirlýsingu frá fyrsta bekk. Yfirlýsingin var samvinnuverkefni bekkjarins og
hengdum við hana upp fyrir utan kennslustofuna okkar (mynd 12). Á verkinu má sjá bekkinn
saman undir völdum punktum úr skilgreiningarvinnu þeirra á því hvað er að vera skapandi.
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Mynd 12. Skapandi yfirlýsing fyrsta bekkjar.
Andlit barnanna hafa verið afmáð í persónuverndar tilgangi.
Það gleður mig að sjá að mörgum mánuðum eftir rannsókn okkar á hugmyndinni um ,,að
vera skapandi“ lifir ímynd bekkjarins af sér sem skapandi verum enn góðu lífi. Í febrúar vann
ég bekkjarsáttmála með hópnum þar sem þau settu í orð hvernig bekkur þau vildu vera. Þau
völdu fjóra eiginleika sem þau vildu að væru einkennandi fyrir bekkinn og nokkrar leiðir til að
rækta þá. Einn eiginleikanna sem varð fyrir valinu var að vera skapandi (mynd 13).
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Mynd 13. Bekkjarsáttmáli: Við viljum vera skapandi bekkur
4.1.3 Leiðir sem vöktu og efldu meðvitund nemenda um sköpunargetu sína
Það hjálpaði mikið að nota aðferðir úr smiðju kennslufræðinnar Orð af orði til að vinna með
skilning bekkjarins á því ,,að vera skapandi”. Með þeim aðferðum gat ég reglulega skoðað, á
fjölbreyttan hátt, hvernig skilningur barnanna þróaðist og þau fengu tækifæri til að byggja á
og ræða skilning hvors annars.
Teiknimyndir af youtube, sem sýndu persónur í skapandi lausnavinnu, hjálpuðu
börnunum að tileinka sér breiðan skilning á því að vera skapandi hratt og á ánægjulegan
hátt. Oft vísuðu þau í teiknimyndirnar við skapandi vinnu sína og sögðust nú vera: ,,eins og
lirfan í teiknimyndinni” eða: ,,miklu meira skapandi en þessar pöddur sem við horfðum á”.
Teiknimyndirnar gerðu flókna eiginleika í skapandi nálgun, s.s. þrautseigju, skiljanlega fyrir
börnunum. Það að skoða ólík verkfæri til sköpunar gerði það að verkum að börnin áttuðu sig
á að sköpun snýr ekki aðeins að fagurfræðilegum listaverkum heldur er hún margvísleg iðja.
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Ég kynnti svo börnin fyrir ýmsum leiðum til að efla sköpunargetuna og áttu þau gott með
að tileinka sér þær. Þau höfðu t.d. gaman af hugstormun og ekki síst æfingunni þar sem þau
settu upp ólíka ,,hatta” og áttu skyndilega að hugsa eins og amma sín, hundur, skólastjórinn
o.s.frv. Þetta hjálpaði þeim að fá fjölbreyttar hugmyndir. Einnig lærðu þau aðferðir til að hita
upp ímyndunaraflið fyrir skapandi vinnu.
Á einum tímapunkti afhenti ég hverju barni litla bók með auðum síðum sem ég nefndi
,,uppfinningakonu og –mannabókina”. Hugsunin var að þau hefðu þessa bók til að skrá
hugmyndir sínar og pælingar jafnóðum. Við fórum strax út með bókina og skráðum niður
hluti sem mætti bæta á skólalóðinni (mynd 14). Börnunum þykir vænt um þessa bók og taka
nokkrir nemendur hana með hvert sem farið er, í göngutúra o.s.frv. Og þau vilja nota þessa
bók ef þau eiga að gera einhverjar athuganir á umhverfi sínu s.s. í stærðfræði. Bókin ýtti
undir meðvitund barnanna um að vera vakandi fyrir umhverfi sínu og athugul.

Mynd 14. Merkilegar athuganir skráðar í uppfinningakonu og -mannabókina
Í samvinnu gaf það börnunum mikið að ,,setja á sig já-hattinn”. Þann hatt notar maður á
hugstormunarstiginu.
Allir vilja deila sínum hugmyndum en verða fljótt leiðir á að hlusta á hina. Nokkuð
um að verið væri að skjóta niður hugmyndir annarra en eftir nokkrar áminningar
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um að á þessu stigi ættu allir að hafa ,,já-hattinn“ og allar hugmyndir væru núna
góðar hugmyndir stoppaði það. (Rannsóknardagbók, 16. nóvember 2020)
Á hugstormanastiginu á maður að fagna öllum hugmyndum og reyna að finna mögulegar
leiðir til að gera þær enn betri. Börnin í bekknum áttu það til að vera lokuð fyrir hugmyndum
hvers annars og vilja vera þau sem höfðu ,,rétt fyrir sér”. Að venja sig af því að mæta
hugmyndum annarra með ,,nei” eða ,,það er ekki hægt” var stórt skref í samskiptum þeirra.
Mikilvægt er að kennarinn sé góð fyrirmynd í þessum efnum. Ég gætti þess að mæta
alltaf hugmyndum nemenda minna með jákvæðu hugarfari og forvitni. Ef kennari setur sig í
dómarasæti og fer að meta gæði hugmynda út frá eigin forsendum á hann á hættu að loka á
hið óhefta hugarflæði sem þarf að eiga sér stað hjá nemendum til að þeir geti unnið
nýsköpunarvinnu.
Börnin þrifust á að vinna saman í öllum bekkjarhópnum á hugstormunarstiginu og í
frumgerðarvinnu. Ég varð fljótt vör við að þau urðu ósjálfbjarga og áttu erfitt með samvinnu
ef ég skipti þeim niður í minni hópa. Þá fór oft hver að vinna fyrir sig og leitaði yfir í
auðveldar lausnir. Ég fór því að fylgjast náið með hvort einhverjir væru ekki að taka þátt í
hóphugstormunum bekkjarins og hvort það væru kannski bara örfáir aðilar sem héldu þeirri
vinnu uppi. En þannig var það ekki. Því virtist mér orkan sem myndaðist í stóra hópnum vera
börnunum mikilvæg og það að geta byggt á hugmyndum hvors annars.
Enn mikilvægara fyrir þau tel ég þó vera að hafa kennara sem er ,,hjá þeim”, hvetur þau
áfram, skráir hugmyndirnar og gefur þeim hjálpartæki ef þau festast. Þessa ályktun byggi ég
m.a. á vinnu minni með börnunum þar sem þau gerðust pistlahöfundar fyrir héraðsblaðið.
Þar unnu börnin í pörum og gekk sú hugmyndavinna vel, enda sá ég til þess að ég gæti verið
með hverju pari í gegnum vinnuferlið eða eins mikið og börnin óskuðu sjálf. Misjafnt var eftir
hverju blaðamannapari hvernig við nálguðumst sköpunarferlið. Bekkjarhópurinn
framkvæmdi fyrst saman hugstormun um möguleg efnistök pistlanna og svo skráði hver sig á
þá hugmynd sem honum langaði mest að fjalla um. Ég raðaði börnunum síðan í
blaðamannapör. Í eitt skiptið ákvaðum ég og blaðamenn þess mánaðar að fara fyrst út og
taka myndir af því sem þeir vildu sýna, síðan unnu blaðamennirnir að því að semja texta í
kringum myndirnar. Í önnur skipti fóru blaðamannapörin á bókasafnið og öfluðu sér
upplýsinga um viðfangsefni sitt áður en þau settust niður með mér og ég skrifaði niður fyrir
þau það sem þau vildu koma á framfæri. Í eitt skiptið vildi blaðamannaparið alls enga hjálp,
fór út úr skólastofunni og vann vinnuna frammi, skilaði svo mynd og texta fullunnum til mín.
Í nóvember setti ég bekkinn í fyrsta sinn allan í einu í frumgerðarvinnu, þar sem börnin
unnu ýmist ein eða í litlum hópum. Það fyrirkomulag gekk ekki nógu vel. Börnin höfðu unnið
sjálfstæða þarfagreiningu úti á skólalóð. Síðan komum við saman í skólastofunni og ég skráði
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upp á töflu þær ólíku þarfir sem þau höfðu skráð í uppfinningakonu og –manna bókina sína.
Síðan völdum við tvær þarfir sem bekknum langaði mest að takast á við og hugstormuðum
saman lausnir við þeim. Nemendur skráðu sig svo á hugmyndir sem þeim langaði að vinna
frumgerð af. Ég ætlaði mér að láta börnin vinna í tveggja til fjögurra manna hópum svo þau
hefðu stuðning hvert af öðru en þau höfðu áhuga á ólíkum hugmyndum og sóttu í að vinna
ein.
Þau byrja að vinna, allir velja að teikna. Flestir eru að reyna, sumir eru mjög
áhugasamir. En þau eru líka sum óörugg, vilja láta teikna fyrir sig o.s.frv. Aðrir
skipta um skoðun, ákveða bara að teikna alveg nýja hugmynd í staðinn fyrir að
teikna lausnina sína. Margir vilja bara rumpa þessu af, teikningarnar eru fremur
einfaldar og óaðlaðandi. Mér finnst sjálfri stemmingin erfið í kennslustundinni
…. (Rannsóknardagbók, 17. nóvember, 2020)
Ég hafði ekki tíma til að styðja hvert barn nægilega í vinnunni og gáfust þau þá auðveldlega
upp, hættu í samvinnu og breyttu hugmyndinni sinni yfir í óþróaðri lausn. Í þessari vinnu
komust börnin alls ekki í flæði á sama hátt og þau gerðu t.d. þegar þau unnu að
blaðagreinunum. Þau þurftu mikinn stuðning og hvatningu við sín fyrstu skref í
nýsköpunarvinnu, bæði frá mér og hvert öðru, en efldust þó við hverja framkvæmd.
Ég hef í vetur séð margar vísbendingar þess að vinna okkar hafi haft mótandi áhrif á
nemendurna. Þegar aðrir kennarar hafa fengið til sín fyrstu bekkingana s.s. í blönduðum
nemendahópum í þemaviku hafa þeir gjarnan komið að máli við mig eftir á til að hrósa
krökkunum. Þeim finnast þeir hugmyndaríkir, útsjónarsamir og duglegir að tjá sig. Þeir séu
óvenju öflugir í að skipuleggja vinnuferli sín og vinna sjálfstætt miðað við ungan aldur.
Dísa kom að máli við mig aftur til að ræða vinnu 1. bekkinga í útináminu. Hún
sagði ,,Þau komu mér svo á óvart þessir krakkar. Hann Björn til dæmis minnti mig
svo á þig. Og ég hugsaði bara vá þetta eru flottir kennsluhættir“.
(Rannsóknardagbók, 26. febrúar 2021)
Í fyrsta hluta vinnu okkar hafði það mikil áhrif á bekkinn að vinna með hugmyndina um ,,að
vera skapandi”. Börnin öðluðust fljótt breiðan skilning á því hvað er að vera skapandi og urðu
meðvitaðri um hvenær þau sjálf unnu skapandi vinnu og hvað slík vinna fæli í sér. Sex ára
börnin réðu vel við að nýta sér ýmsa hjálparmiðla í skapandi vinnu svo sem opið hugarfar og
hugstormanir og gerðu sér smám saman grein fyrir hvenær var viðeigandi að beita slíku. Það
hafði góð áhrif á sjálfsmynd bekkjarins og var valdeflandi fyrir nemendurna að gera sér grein
fyrir að hver og einn þeirra hefði getuna til að vera skapandi og að þeir nýttu sér þann
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hæfileika reglulega í leik og starfi. Eftir því sem ég gerði meiri kröfu um sjálfstæða skapandi
vinnu þyngdist róðurinn fyrir marga sem virtust þrífast á samvinnu alls bekkjarins.
4.1.4 Nýsköpunarvinna með sex ára börnum
Sú staðreynd að nemendurnir voru aðeins sex ára setti svip sinn á námið og kennsluna.
Börnin eru að læra að vera í skóla og á vinnubrögð grunnskólans á sama tíma og ég
framkvæmi starfendarannsóknina. Þau eru ólæs og óskrifandi. Þetta setti t.d.
hugstormunarferlinu skorður. Ég varð að finna aðrar leiðir til að skrá hugmyndir barnanna en
að biðja þau að skrifa þær niður sjálf jafnóðum eins og gjarnan er gert. Börnin áttu enn eftir
að læra að taka þátt í umræðum og lítið umburðarlyndi var fyrir því að aðrir vildu koma
hugmyndum sínum að.
Ennfremur þurfti að byrja á að útskýra alla hluti, í tengslum við framkvæmd okkar, frá
grunni. T.d. hvað er ,,blaðamaður” og ,,fréttablað” í tengslum við Hvatarblaðsvinnuna. Þetta
var áskorun, sérstaklega í byrjun, þegar úthald barnanna í hverri vinnulotu var stutt. Ég hef
unnið svona verkefni með börnum í þriðja og fjórða bekk áður og reynsla mín er að þá hafi
mikill þroski átt sér stað sem gerir vinnuna markvissari og aðgengilegri.
Hins vegar vil ég ekki líta fram hjá kostum þess að þurfa að finna aðrar leiðir, t.d. gefur
það manni oft skýrari skilning á hugmyndum ef þær eru settar fram munnlega eða í teikningu
fremur en skriflega. Einnig skapast við slíka vinnu aukin tækifæri til að koma auga á og spyrja
út í það sem er óljóst. Að vinna með allan hópinn saman og skrá hugmyndir upp á töflu gefur
öllum færi á að heyra hugmyndir hinna og byggja á þeim.
Að ganga út frá því sem kennari að maður þurfi að útskýra allt vel og vandlega fyrir vinnu,
og að ekkert sé augljóst, tryggir að allir skilji um hvað áskorunin snýst áður en farið er í
lausnavinnuna. Oft vill brenna við að maður gefi sér að börn skilji og að maður skilji sjálfur
þegar unnið er með eldri og getumeiri börnum.

4.2 Nemendur sem virkir þegnar og áhrifavaldar í nærsamfélagi sínu
Þar sem heimsfaraldur geysaði þetta skólaárið voru aðstæður í samfélaginu sérstakar. Ég
hefði ekki óskað þess að vinna með grenndarnám í lokaverkefninu mínu ef ég hefði séð fyrir
hvert stefndi. En þegar ég fann mig í þeirri stöðu var aðeins við hæfi að gera það sem ég
boðaði nemendum mínum: að vera skapandi og hugsa út fyrir kassann. Í byrjun október stóð
til að heimsækja Sólheima. Þegar svo aðstæður í samfélaginu, vegna Covid-19, komu í veg
fyrir að við gætum farið þá ferð leitaði ég fjölbreyttra leiða til að kynna börnin fyrir
Sólheimum án þess að þau kæmust þangað. Eftir áramót var festur nýr dagur fyrir
vettvangsheimsókn á Sólheima sem farin var í febrúar. Heimsókn nemendanna varði í tvær
klukkustundir og fengu þau fræðslu um brautryðjendur á Sólheimum, máluðu sína eigin bolla
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úr leirgerðinni, lærðu að vefa, könnuðu hluta af náttúrulegu umhverfi Sólheima og fengu
leiðsögn um Sólheimahús. Annar kafli í grenndarnáminu hófst svo í byrjun febrúar. Þar skoða
nemendur sveitarfélagið sitt sem heild. Sú vinna stendur enn yfir og verður ekki nema
lítillega greint frá henni í þessari ritgerð.
Ég tel að það gefi börnum mikið að kynnast nærsamfélagi sínu og að það sé þeirra réttur.
Að þekkja uppvaxtarstað sinn og rætur er valdeflandi og styrkir sjálfsmynd einstaklings. Mig
langaði að nemendur upplifðu sig sem virkan hluta þess samfélags sem þeir byggja. Ég
vonaðist til að vinna nemenda minna fengi aukið gildi umfram það að þróa með þeim
ákveðna færni og þekkingu. Mig langaði að afurðir vinnunnar næðu til fleiri en aðeins
bekkjarfélaganna og mín. Markmið vinnunnar var m.a. að gefa nemendum færi á að hafa
áhrif í nærsamfélaginu þó ekki væri nema að litlu leyti. Hvað gæfi það nemendum að upplifa
slíkt og hvernig færum við að?
4.2.1 Covid-19
Þegar ég byrjaði að skrifa rannsóknaráætlunina mína var Covid-19 bara eitthvað í
heimsfréttunum frá Kína. Ég skildi ekki einu sinni hvers vegna væru fluttar fréttir af flensutíð
hinu megin á hnettinum. Aðeins nokkrum vikum síðar kom til skólalokana hér á landi, skólum
var skipt upp í sóttvarnarhólf og fjöldatakmarkanir settar.
Þrátt fyrir þetta var ég ekki uggandi yfir lokaverkefninu mínu. Mér fannst langur vegur í
framkvæmdina og ómögulegt að vita hver staðan yrði þegar rannsóknin hæfist. Og viti menn,
haustið 2020 fór ágætlega af stað. 22. september skrifa ég í rannsóknardagbók:
Nú er komið ,,roll“ á eitt af grenndarsamstörfunum. Ég er auðvitað fegin því þessi
verkefni þurfa að gerast. En samt er ég um leið kvíðin. Kvíðin að hafa rúllað af
stað þessum bolta sem ég get ekki leyft mér að stöðva strax, þarf að elta alla leið
en veit samt ekki hvert mun fara. Ég verð að treysta og taka eitt skref í einu, klára
þetta fyrir áramót svo ég geti bara skrifað um reynsluna þá og látið hana bara
vera eins og hún er.
En aldrei grunaði mig hvert þessi bolti væri að fara og hvað hann myndi í raun stöðvast fljótt
án þess að ég kæmi þar nærri. 28. september krota ég þungt hugsi þessa mynd í
rannsóknardagbókina (mynd 15).
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Mynd 15. Vettvangsheimsóknir í heimsfaraldri
Eftir á að hyggja finnst mér merkilegt að ég hafi teiknað þetta á þessum degi því að þarna
stóð enn til að bekkurinn færi í fyrstu vettvangsferðina viku seinna. Hins vegar hafði þurft að
aðlaga ferðina því nemendur máttu ekki koma inn á vinnustofur Sólheima og ekki hitta neinn
íbúa með undirliggjandi sjúkdóma. Það útilokaði nánast alla íbúa með fötlun á svæðinu og
þótti mér það ekki gefa sanna mynd af fjölbreyttu samfélaginu. Föstudaginn 2. október 2020,
nokkrum dögum eftir að myndin var teiknuð, kom í ljós að smitaður einstaklingur hafði
borðað af hlaðborði skólans með nemendum yngstu bekkjanna. Allt starfsfólk og nemendur
voru sendir heim í smitgát og skólanum lokað fram á næsta fimmtudag. Smitum hafði fjölgað
mikið á Suðurlandi á þessum tíma og var því ákveðið að loka Sólheimum alveg fyrir
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utanaðkomandi aðilum og stóð sú lokun í nokkra mánuði. Teikningin mín var orðin veruleiki.
5. október skrifa ég í rannsóknardagbók:
Á morgun ætti ég að vera að fara í fyrstu vettvangsheimsóknina í verkefninu
mínu. VÁ! Ég var búin að koma í kring gjeggjaðri vettvangsferð. …. En… Covid!
Smitaður maður borðar í matsalnum síðasta þriðjudag og allt leysist upp á
föstudaginn. Ég aflýsi ferðinni strax, eftir að hafa notað daginn með börnunum til
undirbúnings. Mér fannst svo sárt að aflýsa þessu, fannst eins og nú þyrfti ég að
byrja alveg upp á nýtt, þótt auðvitað sé það ekki rétt.
Í framhaldinu leitaði ég lausna á hvernig ég gæti unnið verkefni sem snerist um grenndarnám
þegar ekki mátti fara út í nærsamfélagið. Vettvangsferðin á Sólheima komst svo aftur á
koppinn seinnipartinn í febrúar. Frá októberbyrjun og fram í lok janúar máttu
utanaðkomandi aðilar varla koma inn í skólann, ekki einu sinni kennarar frá
tónlistarskólanum fengu að kenna nemendum sínum í grunnskólanum eins og venja er.
Eftir á hefur það runnið upp fyrir mér að sennilega hefur aldrei verið jafn mikilvægt og
þetta skólaárið, að leggja sig fram um og vera einbeittur í því að finna leiðir til að mynda
tengsl á milli nærumhverfis og skóla.
4.2.2 Að skapa djúpa tilfinningu fyrir nærumhverfinu þegar ekki má fara út í það
Fyrsta samstarfið sem ég stofnaði til var við Sólheima. Sjálf er ég búsett á staðnum og finnst
náttúran og samfélagið þar einstakt. Hugmyndin var að nemendur heimsæktu staðinn,
fengju fræðslu tengdri starfsemi hans og ynnu svo nýsköpunarverkefni tengt starfseminni. Ég
byrjaði að kynna nemendur fyrir Sólheimum um mánaðamótin september-október. Ég vann
þá t.d. KVL-veggspjald með bekknum. Þá skráir maður upp á stórt blað allt sem bekkurinn
veit um efnið, síðan hvað nemendur vilja vita og í síðasta dálkinn hvað þeir hafa lært eftir
fræðslu. Þær spurningar, sem ég gat ekki svarað, sendum við á starfsmenn á Sólheimum sem
svöruðu eftir bestu getu.
Þegar vettvangsferðinni okkar á Sólheima var svo aflýst í byrjun október lagðist ég sjálf í
hugstormunarvinnu og kom fram með fjölmargar hugmyndir til að kynna nemendur fyrir
nærsamfélaginu án þess að mega heimsækja það.
Ég hafði mikinn hug á að vekja með nemendum djúpa tilfinningu fyrir staðnum,
ekki síður en að veita þeim þekkingu um hann. Þessi ósk spratt að miklu leyti út
frá minni eigin upplifun af Sólheimum. Í mínum huga er náttúra staðarins einstök
og á einhvern hátt ólík náttúrunni annars staðar á Íslandi. Eins upplifi ég alveg
sérstaka orku á staðnum sem eykur minn sköpunarkraft og lífsgleði. En hvernig
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gat ég gefið nemendunum slíka reynslu af svæðinu ef ég gat ekki farið með þá
þangað?
Ég reyndi nokkrar hugmyndir sem komu til mín í hugstormun. Til dæmis leitaði ég til
starfsmanns á Sólheimum sem ég vissi að tók upp drónamyndbönd. Ég hafði orðið vör við að
hann flaug drónanum sínum reglulega yfir staðinn. Ég spurði hvort hann ætti myndband af
Sólheimum sem hann væri til í að lána mér. Hann bætti um betur og mætti seinna sama dag
með 10 mínútna langt, gullfallegt myndband, sem hann bjó sérstaklega til með vinnu mína í
huga.
Hann flaug yfir allt svæðið og stoppaði við staði þar sem hann ímyndaði sér að ég
myndi vilja segja frá. Á þessum tímapunkti höfðu börnin enn lítið úthald við
skólastarfið en sátu alveg stjörf og fylgdust með allan tímann þegar ég sýndi þeim
myndbandið og sagði frá. Þeim fannst margt spennandi á Sólheimum; hver átti
heima hvar? Gátu þau séð eitthvað í gullfiskatjörninni? Hvað eru margir dánir í
kirkjugarðinum? Á einum tímapunkti sást eini nemandi minn sem er búsettur á
Sólheimum úti að borða nesti með mömmu sinni.
Þetta fannst öllum magnað og nemandinn mundi vel eftir því þegar þessi furðuvél sveif
yfir. Bekknum fannst drónatæknin líka afar spennandi og gaman að upptökustjórinn vinkaði
til þeirra í drónann í lok myndbandsins.
Sem hópur unnum við svo að sögugerð tengdri staðnum. Þá spann bekkurinn sem hópur
upp sögu af ímyndaðri heimsókn sinni á Sólheima.
Ég skrifaði söguna upp á stórt blað jafn óðum, þau réttu upp hendi ef þau voru
með hugmynd og ég gaf orðið. Í byrjun ætlaði ég að leyfa hugmyndunum að
flæða en þau voru svo virk, og með mikið af hugmyndum, að þau töluðu hvert
ofan í annað. Börnin skemmtu sér í þessari vinnu og þetta var góð æfing í
mikilvægri færni tengdri nýsköpunarmenntinni: að samþykkja hugmyndir annarra
og byggja á þeim. Í sögugerðinni sýndu nemendur mér að þeir höfðu orðið ýmis
vísari um Sólheima og hvað væri hægt að gera þar en einnig gerðust margir
ótrúlegir hlutir, allt var vaðandi í snákum og glæpatíðni í Grímsnesinu skyndilega
há.
Annað sem ég reyndi fyrir mér í var að skrifa hugleiðslu um Sólheima sem ég leiddi
hópinn í gegnum. Það fannst mér kjörin leið til að reyna að komast nálægt því að leyfa
nemendum að skynja náttúruna á staðnum og orkuna.
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Við erum að leggja af stað í skólaferðalag. Allur bekkurinn fer saman og Anna
kennarinn okkar fer með okkur. Við getum verið alveg róleg því Anna mun passa
upp á okkur og segja okkur hvað við eigum að gera á þessum nýja stað sem við
erum að fara að heimsækja. Við förum prúð upp í skólabíl og spennum beltið.
Á leiðinni á Sólheima sjáum við sveitina okkar. Stór tún sem ennþá eru svolítið
græn þótt haustið sé komið. Við sjáum hesta sem hlaupa um og leika sér við
hvorn annan. Við sjáum kindur úti á túni sem bændurnir eru nýbúnir að smala
heim af fjalli. Við sjáum falleg fjöllin í fjarska, þau glóa í haustsólinni.
Við beygjum inn á Sólheima. Þetta er fallegt þorp. Þar er mikill gróður. Trén eru
himinhá. Hærri en annars staðar á Íslandi finnst okkur. Húsin eru í sérstökum
litum. Sum eru ljósblá, önnur eru appelsínugul og sum eru með grasi á þakinu.
Við förum út úr skólabílnum við Grænu Könnuna og vinkum bílstjóranum bless.
Frá Grænu Könnunni berst góður ilmur. Blanda af kaffi, kakói og nýbökuðu
brauði. Skyldum við fá að smakka á eftir? Við fáum vatn í munninn. Anna biður
okkur að fylgja sér eftir litlum göngustíg. Tré umkringja stíginn á báðum hliðum.
Við vitum að við þurfum bara að elta Önnu, hún ratar allt hér, við þurfum ekki að
hafa áhyggjur.
Við horfum í kringum okkur. Hér er fallegt. Mölin í gangstígnum er rauð. Það
brakar í laufum í haustlitum undir fótum okkar. Loftið er kalt og ferskt. Köttur
eltir okkur forvitinn um þennan ókunna hóp. Kirkjuklukka hringir. Klukkan er
ellefu, við erum á réttum tíma. Við göngum framhjá gullfiskatjörn. Við sjáum
fiskana flykkjast að bakkanum. Appelsínugula, hvíta og svarta. Þeir mynda rákir í
stillt vatnið. Anna segir að þeir haldi að við ætlum að gefa þeim að borða.
Loks erum við komin að Sesseljuhúsi þar sem bíður okkar spennandi dagskrá full
af lærdómi og nýjum upplifunum. Við brosum til Önnu þegar hún minnir okkur á
að vera besta útgáfan af okkur sjálfum, við vitum að við þurfum bara að gera eins
og við erum beðin um og þá mun allt ganga vel. Þetta verður skemmtilegt.
Á þessum tímapunkti var þó kominn ákveðinn pirringur í hópinn tengdur vinnunni með
Sólheima. Nemendur voru svekktir yfir að vettvangsferðinni hefði verið aflýst, enda hafði
eftirvæntingin verið mikil. Verst var sennilega að ég gat í langan tíma ekki svarað spurningum
þeirra um hvort eða hvenær við kæmumst eiginlega á Sólheima.
Börnin voru ekki alveg að nenna Sólheimum í þetta skiptið sem var vísbending til
mín um að nú þurfi ég að fara að loka kynningu minni á staðnum og færa mig yfir
í nýsköpun fyrir Sólheima. Ég fékk þau engu að síður til að halla sér fram á borðið
og hlusta á hugleiðsluna. …. Eftir á spurði ég þau um reynsluna og margir sögðu
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að upplifunin hefði verið góð, gott að loka augunum, hafa rólegt og ,,róa
hjartað“. (Rannsóknardagbók, 11. nóvember 2020)
Þegar ég fann að kominn væri tími til að loka vinnunni með Sólheima leit ég yfir það sem
við höfðum gert og þótti vanta upp á að ég fjallaði betur um Sesselju stofnanda Sólheima,
hennar starf og sögu staðarins. Ein hugmyndanna sem ég fékk í hugstormuninni hafði verið
að fá starfsmann á Sólheimum til að setja saman fyrir okkur ,,fjársjóðskistu“. Ég hafði nú
samband við Sólheima, sagði þeim frá vinnunni sem við vorum búin að vinna og spurði hvort
mögulegt væri að fá lánaða muni til að varpa ljósi á sögu Sesselju. Beiðninni var vel tekið og
réttur maður settur í verkið. Stuttu seinna sótti ég til hans pappakassa með nokkrum munum
(mynd 18).
Hann afhenti mér pappakassa með ýmsu forvitnilegu í: mynd af Valhöll á
Þingvöllum þar sem Sesselja er fædd og alin upp fyrstu árin, myndin var í ramma
sem aftan á var allur í flugnaskít og handskrifað á hann að þetta væri Valhöll,
mögulega eftir Sesselju sjálfa; bók eftir pabba Sesselju Sigmund; lyklakippa
Sesselju að Sólheimahúsi, stór og þung kippa með málmplötu þar sem
upphafsstafir Sesselju S.H.S. höfðu verið slegnir í, ég vissi strax að þetta myndi slá
í gegn; pappalíkan af húsi eftir listamanninn Gunnar Kárason sem var frændi
Sesselju og eitt þeirra barna sem komu í fóstur til hennar á Sólheima; mynd af
Ragga Bjarna í ramma; nokkur póstkort með gömlum myndum frá Sólheimum og
taubót með merki skátafélagsins á Sólheimum. (Rannsóknardagbók,
10.desember 2020)
Ég var efins með samansafnið, vekti þetta áhuga barnanna? Ég færði hlutina yfir í gamlan
trékassa sem ég átti, til að gera þá meira spennandi og leggja áherslu á að hér væru hlutir úr
fortíðinni. Ég ætlaði að segja börnunum að kassinn hefði fundist á háaloftinu í Sólheimahúsi.
Svo ákvað ég að ,,falsa“ bréf frá Sesselju. Ég var svolítið óörugg með þá ákvörðun, var rangt
af mér að leggja orð í munn einhvers sem kvaddi fyrir löngu? Einhvern veginn fannst mér
samt hugmyndin um að Sesselja sjálf talaði til barnanna heillandi. Mér fannst líklegt að það
yki á áhrifamátt og töfra kennslustundarinnar.
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Komið sæl, þið sem hafið fundið þennan kassa.
Ég heiti Sesselja og á það sem í kassanum er, eða átti, því ef þú ert kominn með
hann í hendurnar þá er ég eflaust dáin. Í kassanum eru nokkrir þeir gripir sem eru
mér kærastir.
Fyrst ber að nefna húsið sem Gunnar bróðursonur minn gerði. Gunnar er með
fötlun en ég hef helgað ævi mína því að veita fötluðum börnum gott líf. Gunnar
er eitt þeirra barna sem komu að búa hjá mér á Sólheimum, þar sem hann gat
ekki búið hjá foreldrum sínum, eins og hin börnin, af ýmsum ástæðum. Gunnar
elskar að búa til svona hús og hefur gert slíkt líkan af öllum húsunum á
Sólheimum og fleiri húsum á landinu. Í þessu húsi bjuggu afi hans og amma og
seinna hann sem fullorðinn maður.
Næst í kassanum er bók sem pabbi minn skrifaði. Pabbi var besti pabbi í heimi
og hann hjálpaði mér að eignast jörðina Sólheima á sínum tíma, svo ég gæti látið
drauminn minn rætast, drauminn um að opna barnaheimili fyrir börn sem áttu
ekkert heimili. Bókin er um Þingvelli en þar bjó hann stóran hluta ævi sinnar.
Svo sjáið þið þarna stóra lyklakippu. Í Sólheimahúsi, sem var fyrsta húsið sem
var byggt á Sólheimum, eru mörg mörg herbergi. Í þessum herbergjum búa
blessuð börnin sem komu til mín. Einnig eru geymslur í húsinu, búr, eldhús og
kjallari. Börnin eiga ekkert að valsa inn um allt og því þarf ég, forstöðukonan, að
hafa marga lykla til að læsa þessum rýmum.
Hér sjáið þið svo mynd af Ragga Bjarna, hann er uppáhalds íslenski
tónlistarmaðurinn minn. Ég hef alltaf verið svolítið skotin í honum. Hann hefur
oft komið hingað á Sólheima og spilað fyrir okkur, við elskum hann öll. Við erum
heppin á Sólheimum hvað það kemur mikið af flottu tónlistarfólki hingað að
skemmta okkur, ár hvert.
Hin myndin er af Þingvöllum en þar eyddi ég fyrstu árum ævi minnar. Ég verð
ævinlega tengd þessum stað. Mamma og pabbi ráku þarna hótel áður en við
fluttum til Reykjavíkur.
Litla merkið í kassanum er merki skátafélagsins á Sólheimum. Það er mjög virkt
félag, og alltaf verið margir skátar á Sólheimum, það er líka svo gaman að vera
skáti.
Jæja, ég fer að ljúka þessu blaðri. Ég vona að Sólheimar séu enn sami fallegi og
notalegi staðurinn sem þeir voru á meðan ég var enn á lífi. Ég bið að heilsa öllum.
Kv. Sesselja Hreindís
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Mynd 16. Munir fengnir að láni hjá Sólheimum

Mynd 17. Dularfulli kassinn sem ,,fannst upp á lofti á Sólheimahúsi"
Ekki óraði mig fyrir hversu töfrandi þessi kennslustund yrði. Fyrir einhver samlegðaráhrif
þeirra þátta sem kennsluáætlunin var sett saman úr voru börnin uppnumin og virk í 40
mínútur yfir þeim munum sem ég hafði komið með – og bréfinu. Í raun sýndu þau hlutunum
áhuga langt út fyrir tímaramma kennslustundarinnar. Ég stakk kassanum undir kennaraborð
að kennslu lokinni og þar var hann út vikuna. Reglulega var einhver kominn undir borðið og
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byrjaður að róta í kassanum. Oftast var verið að leita að því sem mesta athygli vakti:
lyklunum!
Ég er búin að kvíða svo fyrir þessu, að enginn muni hlusta, að þau tengi ekki við
söguna, að hlutirnir séu of óspennandi. En þau voru spennt yfir öllu, bókinni sem
pabbi hennar skrifaði, myndinni af Ragga Bjarna, lyklakippunni – sérstaklega
lyklakippunni. Við vorum alla kennslustundina að garfa í þessum kassa, lesa
bréfið, skoða myndirnar, allir vildu halda á lyklunum og fólki fannst bæði erfitt að
sleppa og bíða eftir að fá þá. (Rannsóknardagbók, 11. janúar 2021)
Þegar ég stóð frammi fyrir því að geta ekki farið í vettvangsferðir í grenndarnáminu upplifði
ég óneitanlega vonleysi. Á sama tíma var hluti af mér sem sá kostina í að vera ýtt út í að
nálgast grenndarnám á einhvern allt annan hátt en ég hafði séð fyrir mér. Ein
hugstormunaraðferð sem ég lærði í Kaospilot náminu gengur út á að koma fram með verstu
lausnir sem maður mögulega getur ímyndað sér við áskoruninni sem maður stendur frammi
fyrir, finna svo kjarnann í vondu lausnunum og snúa þeim upp í eitthvað nothæft. Þetta var
ekki ósvipað því. ,,Hvernig viltu nálgast grenndarnámið í haust?“. ,,Með því að banna alveg
vettvangsferðir og fá alls enga utanaðkomandi einstaklinga inn í skólann!“ Þetta hefði
kannski ekki verið fyrsta stefnan sem mér dytti í hug að taka en aðstæðurnar leiddu margt
gott af sér. Ég sá og reyndi fyrir mér með nýja, óvænta möguleika í grenndarkennslu.
Möguleika sem ég mun nýta mér áfram þótt samfélagið fari aftur í fyrra horf.
Ég held að vinnan með nemendum þar sem við kynntum okkur Sólheima hafi orðið dýpri
og fjölbreyttari af því ég gat ekki treyst á að við heimsæktum staðinn nokkurn tímann sem
hópur. Ég á nú kennsluáætlun um Sólheima sem er sígild og mun eiga mikið erindi við
nemendur mína, á ólíkum aldri, á meðan ég kenni í Kerhólsskóla.
4.2.3 Að gefa hugmyndum nemenda gildi
Mig langar að nemendur upplifi að það sem þeir geri í grunnskólanáminu skipti máli og hafi
tilgang. Ég tel að sú tilfinning sé nemendum hvatning í náminu og stuðli að bættri
skólamenningu.
Eitt af því sem mér datt í hug þegar ég skipulagði rannsóknina var að nýta
héraðsblaðið, Hvatarblaðið. Það kemur út einu sinni í mánuði og berst á öll
heimili í Grímsnesi og Grafningi. Að mestu inniheldur það fundargerðir og
auglýsingar frá starfsemi í sveitarfélaginu. Ég hafði samband við Lindu sem sér
um blaðið síðasta vor og tók hún vel í að fyrsti bekkur myndi senda inn efni
næsta haust. Ég kynnti svo blaðið fyrir börnunum í byrjun skólaárs og við
ræddum hver tilgangur slíks blaðs gæti verið.
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Ég leiddi nemendur síðan í gegnum nýsköpunarferli þar sem þau ákvörðuðu hvers konar efni
þau vildu birta. Við veltum fyrir okkur hverjir læsu blaðið og hverju þeir lesendur hefðu
mögulega áhuga á. En niðurstaða nemendanna var að ekki væri nægt efni fyrir börn í blaðinu
og því vildu þeir að áhugasvið barna fengi að ráða efnistökunum. Greinarnar áttu að mestu
að fjalla um nammi, gott barnaefni og dýr; með einni undantekningu sem var frétt um
vinnukalla og vegaframkvæmdir. Hver og einn valdi sér svo flokk sem hann hafði áhuga á að
skrifa um og ég raðaði börnunum í blaðamannateymi. Þegar kom að því að skrifa greinarnar
fór ég aftur í gegnum hugstormunarferli með hverju pari og stundum breyttust efnistök þá
lítillega eða algerlega, eða að börnin komu með óvæntan vinkil á umfjöllunarefnið.
Gekk vel að skrifa grein með Kristel og Valda. Þau eru spennt. Ég hafði engar
væntingar v. efnistakanna innskot: dýr en greinin varð hápólitísk og
innihaldsrík. Af hverju erum við að borða dýr? Og svo kenningar þeirra um
hvaðan þessi venja sprettur og að hún sé í raun óþarfi í dag. (Rannsóknardagbók,
12. nóvember, 2020)
Þetta hefur verið gefandi vinna. Hún hefur krafist þess af börnunum að þau komi frá sér
texta sem þau eru sátt við í samvinnu við aðra manneskju. Þetta krefst málamiðlana og
samtals og gekk börnunum vel með það enda þekktu þau orðið ,,já-hattinn“ og hvernig ætti
að byggja á hugmyndum annarra fremur en að afskrifa þær.
Að skrifa í héraðsblaðið var auðveld leið til að leyfa börnunum að reyna á eigin skinni að
þau hafa vettvang til að láta rödd sína heyrast í samfélaginu. Bæði börnin, foreldrar þeirra og
starfsfólk skólans höfðu gaman af að þessir pistlar birtust í Hvatarblaðinu. ,,Þeir hafa slegið í
gegn“ eins og einn samkennari minn orðaði það. Börnin voru stolt og spennt þegar þeirra
grein birtist, en líka mjög áhugasöm þegar greinar bekkjarfélaga komu í blaðið. Ritari skólans
færði okkur alltaf nýjasta eintak blaðsins um mánaðamót og börnin báðu mig að lesa hverja
grein upphátt fyrir hópinn. Einnig birtu foreldrar stundum efni barnanna á samfélagsmiðlum.
11. nóvember birtir ein móðir á Facebook mynd af frétt frá fyrsta bekk í blaðinu og segir:
,,Yngri sonurinn að skrifa frétt í hvatarblaðið  Búinn að bíða spenntur eftir blaðinu og mjög
stoltur af fréttinni sinni <3“
Eftir að fyrsti bekkur fór að nýta sér blaðið var eins og augu annarra nemendahópa
opnuðust fyrir þessum möguleika og fleiri tóku að senda inn efni tengt skólastarfinu. 8.
desember birti ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu eftirfarandi á Facebook síðu sinni
ásamt mynd af nýjasta hefti héraðsblaðsins:
Var að fá svo skemmtilegt blað í póstinum ,,Hvatarblaðið“. Þar eru meðal annars
fréttir frá nemendum í Kerhólsskóla á Borg í Grímsnesi. … Fréttamenn 1.
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bekkjar skrifa pistil um dýr. Og svo er frétt um nemanda sem kjörinn var í
ungmennaráð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Við þurfum sko ekki að
kvíða framtíðinni með þetta frábæra fólk.
Mér lærðist í rannsókninni að vanmeta aldrei mikilvægi þess að koma vinnu nemenda á
framfæri. Þegar ég þjálfaði börnin í vinnuferli hönnunarhugsunar lét ég þau fara í
þarfagreiningu á skólalóðinni. Eitt af því sem bekkurinn varð sammála um í vinnunni var að
hönnun leikkastala skólalóðarinnar væri ekki hentug fyrir yngstu börnin. Þau ákváðu sem
hópur að leita lausna á þessu. Fram komu margar hugmyndir að leiðum til að bæta
núverandi kastala en flestir kusu þó að hanna alveg nýjan leikkastala. Hugmyndin með
verkefninu hafði aðeins verið að veita nemendum tækifæri til æfingar í nýsköpunarferli. En
þegar ég hafði sett punkt við að nemendur skiluðu frumgerðum sínum til mín fann ég að mér
fannst það ekki rétt. Þá var nýsköpunarferlið endasleppt, hugmyndirnar fóru ekkert og fengu
ekkert gildi. Ég ákvað því að kanna áhuga nemenda á að bjóða skólastýrunum á fund og
kynna þeim lausnirnar. Það voru nemendur ólmir í og ég fann að þeim fannst það líka hið
eina rétta. Af hverju að láta þá vinna verkefnið ef við ætluðum ekki að breyta neinu í alvöru?
Þarna færi vinnan reyndar ekki út fyrir veggi skólans, eins og ég hafði hugsað með
samstarfsverkefnunum, en þetta yrði góð æfing fyrir nemendurna.

Mynd 18. Dæmi um lausn nemenda á kastalavandanum. Ljós sem kvikna á kastalanum
gefa til kynna hvort þú ert nógu stór til að fara upp
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Mynd 19. Drengirnir sem hönnuðu þessa lausn vildu bæta aparólu á kastalann svo auðvelt
væri að komast niður
Börnin fóru saman í hóp, bönkuðu hjá skólastýrunum og fundinn var tími fyrir
kynninguna. Við tók æfingaferli hjá bekknum þar sem ég reyndi að finna leiðir til að styðja
hann til velgengni á þessum nýja vettvangi.
Allir krakkarnir stóðu sig rosalega vel. Tvær stelpur tóku að sér að vera kynnar og
bjóða skólastýrurnar velkomnar og gerðu það með mikilli prýði og án texta. Þær
sögðu frá vandamálinu sem bekkurinn hefði fundið með kastalann, hann var of
hár og sumir þorðu ekki aftur niður eftir að klifra upp. Síðan sögðu þau að
bekkurinn væri með nokkrar hugmyndir að lausn sem þeim langaði að sýna þeim.
Síðan komu þau upp hvert á fætur öðru, hengdu hugmyndina sína upp á töflu og
sögðu frá …. (Rannsóknardagbók, 8. febrúar 2021)
Vinnan endaði svo fyrir tilstilli skólastjóra inni á borði hjá sveitarstjóra og fengu nemendur
tækifæri til að kynna hugmyndir sínar aftur fyrir henni. Málið er nú í ferli og stendur til að
finna hentugri leikkastala á skólalóðina og leyfa börnunum að taka þátt í því vali.
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Engin hugmynd fær líf ef maður afhjúpar hana ekki fyrir öðrum. Maður getur ekki kennt
alvöru nýsköpunarmennt ef maður ætlar ekki að leyfa nemendum að senda hugmyndir sínar
út í samfélagið. Aldrei óraði mig fyrir því að þetta litla verkefni fyrsta bekkjar, sem átti bara
að vera æfing, gæti haft þessi áhrif, en það var dýrmæt lexía fyrir mig og börnin.
Ég hafði alltaf séð fyrir mér að nemendur gæfu til baka til samstarfsaðila okkar með því
að vinna að lausn áskorunnar sem samstarfsaðilinn stæði frammi fyrir. Nú varð aðeins af
einu slíku samstarfsverkefni, við Sólheima. Ég hafði þó leitað til fleiri aðila fyrr um haustið og
útskýrt verkefnið. Í mörgum tilvikum upplifði ég að fólk ætti erfitt með að hugsa upp hluti,
sem sex ára börn gætu unnið að, sem yrðu til gagns.
Og sérstaklega fannst þeim svakalegt að ég væri með 1. bekk. …. Og ég hef fulla
trú á þeim af því að kannski er það ekki það að þau þurfi að koma með einhverjar
brilliant hugmyndir og lausnir sem bara nýtast samfélaginu fyllilega, þetta er
spurning um að þjálfa með þeim ákveðinn hugsunarhátt og vinnubrögð. … Og
maðurinn segir ,,Þú ættir kannski bara frekar að koma hérna með eldri bekk,
kannski 10. bekk, og láta þau skipuleggja dag á staðnum fyrir 1. bekk …“.
(Rannsóknardagbók, 28. ágúst 2020)
Sennilega gerir fólk sér ekki grein fyrir hvers sex ára börn eru megnug og áttar sig ekki á að
þetta þurfa ekki að vera stórvægilegir hlutir, aðeins tækifæri fyrir börnin til að gefa af sér.
Í tilfelli Sólheima var það að endingu ég sem kom auga á þörfina sem við gætum hjálpað
við að leysa. Ég fékk tölvupóst í enda október þar sem starfsmannahópur á Sólheimum er að
láta sig dreyma um að setja saman dagskrá sem staðurinn gæti boðið skólahópum upp á.
Mér er boðið að vera með í vinnunni til að veita innsýn kennarans. Mér fannst strax kjörið að
nemendur mínir fengu að veita innsýn barna í þessa hugmyndavinnu. Ég kynnti hugmyndina
fyrir bekknum sem vildi gjarnan hjálpa.
Við tókum því nokkrar hugstormanir í gegnum veturinn, eftir því sem börnin kynntust
Sólheimum betur og betur. Við skráðum niður hluti sem börnin gátu ímyndað sér að væri
gaman fyrir krakka að gera í skólaheimsóknum á Sólheima. Mér fannst gaman að hugstorma
um þetta með nemendunum, bæði áður en þeir höfðu nokkurn tímann komið á Sólheima og
vissu í raun lítið um staðinn og seinna eftir að þeir höfðu sjálfir þegið fræðslu á staðnum.
Börnin hugstormuðu sem þau sjálf fyrir og eftir heimsókn, og settu sig í spor annarra t.d.
með hattinn ,,börn úr Reykjavík“ og ,,leikskólabörn“. Í lok vinnunnar valdi bekkurinn, með
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lýðræðislegri kosningu, þær hugmyndir sem hann taldi að ættu mest erindi í
skólaheimsóknirnar (mynd 20.).

Mynd 20. Þetta ættu Sólheimar að bjóða skólahópum upp á. Niðurstöður úr
hugmyndavinnu fyrsta bekkjar.
Niðurstöðurnar voru afhentar vinnuhópnum á Sólheimum sem undirbýr móttöku skólahópa
frá og með vorinu. Við í fyrsta bekk erum spennt að sjá hvað kemur út úr vinnunni og höfum
lagt áherslu á að nóg er af börnum í Kerhólsskóla sem vilja koma og prófa hugmyndir þeirra
að dagskrá þegar verkefnið kemst á það stig.
Ég tel að börnin í mínum bekk hafi fengið að sjá og upplifa að þau geta og hafa rétt til að
vera virkir gerendur í sínu sveitarfélagi og hafa mótandi áhrif á það. Eða eins og
sveitarstjórinn sagði, þegar hún kom í heimsókn til að svara nokkrum spurningum sem
bekkurinn hafði sent henni: ,,Ég er svo ánægð með að þið séuð að rannsaka sveitarfélagið og
ég vona að þið haldið því áfram, því þið eruð framtíð þess og við þurfum að hugsa stórt“.
4.2.4 Tengsl við heimabyggð efld
Það kom fljótt í ljós að börnin voru forvitin um heimabyggðina og áttu margt eftir ólært um
hana. Ég fann aldrei á þeim að þeim fyndist óþarfi að kynna sér eitthvað sem lá þeim svona
nærri, þvert á móti nutu þau þess að vita stundum meira en kennarinn og eiga möguleika á
að hafa eitthvað til málanna að leggja.
Eftir þetta færðum við okkur að Grímsnes- og Grafningshreppi á korti sem ég
hafði prentað út af svæðinu og hengt upp í heimakrók. Við ræddum af hverju
svæðið héti þessu nafni og hvar línan hefði legið á milli sveitafélaganna áður en
þau voru sameinuð. Síðan merktum við inn hvar allir byggju. Mikill áhugi var fyrir
þessu og spennandi að skoða hvaða leið maður keyrði í skólann. Hvar voru
Sólheimar? Og hvernig keyrir maður þá á Selfoss og af hverju var Selfoss ekki á
kortinu? (Rannsóknardagbók, 30. janúar 2021)
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Þetta opnaði augu mín fyrir hversu furðulegt hefði verið að taka fyrir aðra staði á Íslandi eða í
heiminum fyrst í slíkri fræðslu. En slíkt hefði getað gerst, oft held ég að maður geri ráð fyrir
að börn þekki vel það sem er þeim næst og þyki það ekki spennandi. Kannski gera foreldrar
ráð fyrir því sama, alla vega komst ég að því að flest barnanna könnuðust ekki við að hafa
heimsótt helstu ferðamannastaði sveitarfélagsins, s.s. Kerið og Sólheima.
Ég sá í gegnum vinnu okkar hvernig sveitarfélagið stækkaði í augum barnanna. Á því
tímabili sem við kynntum okkur Sólheima tilkynntu nokkrir nemendur mér að þeir hefðu
ákveðið að fara á Sólheima með fjölskyldu sinni. Nokkrum dögum eftir heimsókn bekkjarins á
Sólheima kemur einn nemandi að máli við mig frekar fúll.
Helgi spyr mig ,,Af hverju er allt lokað á Sólheimum? Ég ætlaði með ömmu mína
þangað um helgina en allt var lokað”.
Mamma Helga segir mér seinna um daginn að hann sé búinn að vera með
Sólheima á heilanum síðan við fórum þangað. (Rannsóknardagbók, 25. febrúar
2021)
Helgi hafði fengið ömmu sína í heimsókn og viljað sýna henni Sólheima. Því miður var það
svo að takmörkunum vegna kórónaveirunnar hafði ekki verið aflétt á þessum tíma og því
miklar hömlur settar á umferð utanaðkomandi. Þetta er nú allt að breytast og ég vona að
bekkurinn og fjölskyldur þeirra eigi í vændum ánægjulegar heimsóknir á staðinn í sumar. Nú
þegar hef ég rekist á einn nemanda með fjölskyldunni í sunnudagsheimsókn á Sólheimum og
er því allt sem bendir til þess að börnin langi að deila með sínum nánustu þessum stað sem
þau hafa nú kynnst.
Vinna okkar gaf börnunum einnig innsýn í stjórnsýslu sveitarfélagsins og færði hana nær
þeim. Í rannsóknum okkar á sveitarfélaginu kviknuðu spurningar sem ég ýmist gat ekki
svarað eða sem börnunum þótti ég ekki svara ásættanlega. Þá var heppilegt að
stjórnsýsluhúsið er innangengt úr skólanum og aðgengi því gott, alla vega á þeim tímabilum
sem kórónaveiran var ekki í hámarki. Ég sendi börnin sjálf með skriflegar fyrirspurnir til ritara
sveitarskrifstofunnar og án þess að það væri ætlunin var þeim vísað beint inn á skrifstofu
sveitarstjóra.
Ég sendi síðan þrjá nemendur eina yfir á sveitarskrifstofu með bréfið merkt ,,B.t.
sveitarstjóra“ og sagði þeim að afhenda ritaranum það. Við vorum á leiðinni á
Sólheima þennan morguninn og þegar nemendur voru ekkert að skila sér úr
bréfberaferðinni skottaðist Bára samkennari minn eftir þeim. Ég spurði þegar þau
komu til baka ,,Hvað enduðuð þið bara á fundi?“ ,,Já“ sögðu þau brosandi og
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síðan var það ekki rætt meira enda verið að rjúka á Sólheima.
(Rannsóknardagbók, 18. febrúar 2021)
Bæði börnin og sveitarstýra höfðu gaman af þessu og fór þeim ýmislegt á milli. Seinna
kom svo sveitarstýran í heimsókn til bekkjarins til að gefa formleg svör við fyrirspurnum
barnanna. Börnunum þótti ótrúlegt að þessi kona réði svo miklu að hún réði meira að segja
yfir skólastjóranum!
Fyrir mér er enginn vafi á að nemendur hafa öðlast aukna þekkingu á sveitarfélaginu í
gegnum námið og eru nú læsari á stjórnsýslulegt umhverfi sitt og hvernig þeir geta nýtt það.

4.3 Ávinningar og áskoranir tengdar því að vinna á verkefnamiðaðan hátt
innan hins hefðbundna skólakerfis
Ég og nemendurnir nutum okkar í verkefnamiðuðu námi nýsköpunarmenntar og
grenndarnáms. Afslöppuð stemming, gleði og áhugasemi ríktu í kennslustundunum. Þó
upplifði ég oft að erfitt væri að láta svona starf passa inn í hefðbundna stundatöflu, sem
krefst þess að skipt sé um gír oft á dag og farið yfir margar námsgreinar á hverjum degi.
4.3.1 Minni starfstengd streita og virkara bekkjarstarf
Mér hefur alltaf þótt mikilvægt að búa sem mest til mitt eigið kennsluefni og ég hef notið
þeirrar vinnu. Hins vegar hef ég ekki alltaf verið viss um hvort námslegur ávinningur hafi
verið nægur til að réttlæta alla fyrirhöfnina. Að sama skapi eru nemendur oft eldsnöggir að
afgreiða eitthvað sem ég var heillengi að nostra við. Þessi nálgun mín á vinnuna hefur líka oft
verið mikill streituvaldur, þó ég vilji helst ekki viðurkenna það, enda undirbúningstíminn af
skornum skammti og innan hans þarf ýmislegt annað að rúmast en beinn undirbúningur fyrir
kennslu.
Við samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms fékk ég að upplifa allt öðruvísi
undirbúning. Í eðli sínu eru þessar tvær kennsluaðferðir mjög í anda verkefnamiðaðs náms
og eflandi kennslufræði, þá sérstaklega nýsköpunarmenntin. Lagt er upp með mikla
samvinnu og að nemandinn skipuleggi vinnuferli sitt að einhverju leyti sjálfur. Nemanda er
gefið frelsi til að velja sér viðfangsefni eftir áhugasviði og kennarinn fer í hlutverk ráðgjafa
fremur en alviturs verkstjóra. Þetta hefur orðið til þess að ég hef nálgast þessa kennslu
öðruvísi en kennsluna mína almennt í gegnum tíðina. Undirbúningur fyrir þessa kennslu er
oft lítill. Hann felur kannski í sér að prenta út kort af svæðinu sem við erum að kanna; finna
til stórt blað til að skrifa á; semja nokkrar spurningar til að koma umræðum af stað eða bjóða
fólki í heimsókn í kennslustofuna. Stundum hefur enginn undirbúningur verið, þar sem
nemendur hafa verið að vinna að eigin hugmyndum og ég mæti bara til að styðja þá áfram í
því.
66

Í þessari kennslu er ég að kanna hlutina með nemendunum, skrásetja fyrir okkur og elta
áhugahvöt barnanna. Hlutverk mitt sem kennara í þessari vinnu er ekki síst að kenna góðar
vinnuaðferðir, stýra umræðum og benda á hvaða leiðir séu færar að markmiðum okkar.
Nýsköpunarkennarinn þarf að finna jafnvægi í því að starfa sem eins konar verkstjóri og
skapa rými fyrir nemendur til að stíga fram með óskir og elta áhugahvöt sína.
Okkur vantaði svör við spurningum sem þau vildu að sveitarstjóri myndi svara. Er
Grímsnes- og Grafningshreppur stórt sveitarfélag? (Ég sagði nei, en þau gátu ekki
sætt sig við það og vilja fá svar við þessu frá konunni sem ræður öllu). … Ég
skrifaði upp allt sem þau vissu um sveitina sína á meðan á rannsókn á kortinu
stóð, allt sem við komumst að og það sem okkur langaði að vita.
(Rannsóknardagbók, 30. janúar 2021)
Í samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms hefur verið blessun að vera ekki
innfæddur Grímsnesingur og vita í raun minna en sum börnin um svæðið. Þá er ég jafn
forvitin og þau og við þurfum að leita út fyrir kennslustofuna eftir svörum við spurningum
okkar. Ég hef ekki reynt að kynna mér málin fyrirfram, ég rannsaka hlutina bara í
augnablikinu með nemendunum.
Og hverju sem því líður að þá hafa þetta verið kennslustundirnar sem ganga best. Börnin
elska þessa tíma og eru virkari en í öðrum námsgreinum. Þetta er ánægjulegt að upplifa og
eykur gæði samveru okkar. Það ríkir afslappaðra andrúmsloft en í kennslustundum annarra
greina þar sem mér hefur í vetur oft fundist ég þurfa að ríghalda í taumana svo allt gangi vel.
Ég tel að skýringin á þessu liggi að hluta í kennsluaðferðunum. Unnið er á rannsakandi hátt
og svarið við spurningum okkar liggur ekki hjá mér kennaranum, yfirleitt liggur það hjá
nemendunum sjálfum. Þannig hefur kennarinn ekki sömu ,,yfirmannsstöðu“ í
kennslustundinni og venjulega, hann er ekki að útdeila visku með beinni fræðslu.
Kannski finnst krökkunum gott að ég taki minna pláss og sé komin niður á þeirra plan.
Það er gaman að starfa jafnfætis kennaranum. Eflaust njóta þau þess að finna að þau ráða
meira ferðinni en í öðrum kennslustundum og fá að hafa meira til málanna að leggja.
Nemendum finnst það þess virði að taka þátt í vinnunni því þeir fá tækifæri til að tjá skoðanir
sínar og rannsaka hluti sem vekja áhuga þeirra. Nemendurnir vilja gjarnan fá að leiða
rannsóknina og segja frá sínum hugmyndum. Ekkert gerist í þessum tímum ef nemendurnir
leggja sig ekki fram um að leita svara sjálfir. Og það er spennandi að hvorki þeir né kennarinn
viti hvað verður lokasvarið og hvar nýsköpunarferðalagið muni enda, það gefur náminu
ævintýrablæ eins og spurning nemenda míns í byrjun janúar sýnir.
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DN: ,,Af hverju getum við ekki farið út með uppfinningamannabókina að leysa
ráðgátur?“
Ég: ,,Meinarðu að finna lausn á áskorunum? Eins og með klifurkastalann?“
DN: ,,Já“. (Rannsóknardagbók, 2021)
Ég hef fundið að það að eiga eitthvað í því sem verið er að vinna með er einnig mjög
hvetjandi fyrir börnin. Það breytir öllu að það sé hugmyndin þeirra sem sé viðfangsefnið en
ekki eitthvað sem er valið fyrir þau og þau tengja lítið við. Þetta er einn af stóru kostum
nýsköpunarmenntarinnar. T.d. held ég að það hefði verið öðruvísi og kvíðaþrungnari
stemning hefði ég ákveðið að bjóða skólastýrunum að hlusta á upplestur barnanna á
ættjarðarljóðum en þegar þau kynntu kastalavinnuna sína með stolti og eftirvæntingu.
Í vinnu okkar með Sólheima upplifði ég svo að möguleikinn á að fara í skólaferðalag
kveikti mikinn áhuga á efninu hjá nemendum. Hugmyndin um að eiga eftir að reyna á eigin
skinni það sem verið var að fræðast um gerði efnið forvitnilegra.
Ég hefði aldrei trúað því að maður gæti haft jafn lítið fyrir kennslu og samt haft hana
svona markvissa og gjöfula. Kannski gæti aukning slíkrar nálgunar í kennslu,
verkefnamiðaðrar vinnu og eflandi kennslufræði, verið hluti af leið til að fyrirbyggja kulnun
kennara í starfi.
4.3.2 Samvinna sérfræðings og kennara
Eitt af því sem mér fannst heillandi við hugmyndina um samstarf við aðila og stofnanir í
nærsamfélaginu var að fá fólk sem var sérfræðingar á tilteknu sviði til að fræða börnin um
sitt sérsvið. Mér hefur oft þótt eitthvað skakkt við að kennari eigi að setja sig inn í öll fræði
og að meiri menning mætti vera fyrir að fá gesta,,kennara“ í grunnskólana. Ég sá þá fyrir mér
að mitt hlutverk í slíku samstarfi væri að sinna kennslufræðilegu hliðinni og leiðbeina og
aðstoða sérfræðinga í að matreiða og framsetja efnið svo það hentaði nemendum. Nú fékk
ég færri tækifæri til slíks samstarfs en ég hafði vonað en hef þó fengið örlitla innsýn í hvað
þetta getur verið gjöfult fyrirkomulag.
Í tengslum við Sólheima fannst mér t.d. oft áskorun að fjalla um hvað væri fötlun og að
efla skilning nemenda á því hvað fælist í að lifa með fötlun. Þetta var viðkvæmt málefni sem
mér fannst ég ekki nægilega í stakk búin til að fjalla um. Því fannst mér kjörið að hluti
fræðslunnar og reynslunnar sem börnin fengu á Sólheimum væri að hitta þroskaþjálfa sem
gæti rætt við þau um sérsvið sitt og svarað spurningum barnanna. Fyrir þá fræðslu hitti ég
starfsmanninn og fór yfir með honum hvert úthald bekkjarins væri, hverju hópurinn hefði
gaman af og hvernig mætti ná vel til barnanna. Ég vildi tryggja að upplifunin væri góð fyrir
alla og að ekki væri gengið út frá því t.d. að hægt væri að halda fyrirlestur fyrir sex ára börn í
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20 mínútur. Þetta varð til þess að starfsmaðurinn sýndi mikið myndefni og bauð meira að
segja upp á dans í lok fræðslunnar.
Ég hafði fyrir ferðina unnið með börnunum ,,t-spjald“ í anda Uppeldis til ábyrgðar þar
sem þau settu upp nokkur viðmið tengd því hvernig þau gætu staðið sig vel í
vettvangsheimsókninni (mynd 21).

Mynd 21. Það sem ,,njósnari" myndi heyra, sjá og finna ef hann sæi fyrsta bekk ganga vel í
vettvangsheimsókn.
Á meðan á fræðslunni stóð var ég svo með nokkra ása upp í erminni til að auðvelda
börnunum að halda sig við efnið, s.s. fiktdót. Upplifunin var góð og börnin urðu margs vísari.
Mér fannst þessi reynsla gott dæmi um hvernig sameinaðir kraftar tveggja sérsviða,
fötlunarfræða og kennslufræða, stuðluðu að betra námi nemenda og einfölduðu mér sem
kennara starf mitt.
Ég átti svo aðra slíka reynslu þegar sveitarstjórinn heimsótti bekkinn. Nemendur voru
óvenju rólegir þann morguninn og gestinum gekk illa að ná til þeirra og fá viðbrögð frá þeim,
þrátt fyrir að vera vinaleg og hress manneskja.
Þá svaraði hún spurningu um fjölda sumarbústaða, þeir eru 3000. Ég vildi setja
þessa tölu í samhengi fyrir börnin því ég vissi að talnaskilningur þeirra var á því
stigi að þau myndu ekki ná utan um merkingu þessa fjölda. Sveitarstjórinn hafði
nú þegar svarað því hve mörg heimili væru í sveitinni, rúmlega 100 svo ég benti
börnunum á hversu mikið fleiri sumarbústaðirnir væru en heimilin. …. Síðan
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sagði ég þeim að ef við myndum skipta sumarbústöðunum jafnt á milli allra
nemenda grunnskólans myndi hvert og eitt þeirra eiga 60 bústaði. ,,Kristín myndi
eiga 60 bústaði, Björn myndi eiga aðra 60 bústaði osfrv.” Ég sagði þeim að þau
hefðu öll getað sofið í nýjum bústaði á hverri nóttu frá áramótum og væru samt
ekki enn búin að sofa í öllum bústöðunum sínum. Þetta fannst þeim merkilegt
…. (Rannsóknardagbók, 19. febrúar, 2021)
Aftur fann ég hvað sameinaðir kraftar úr ólíkum áttum gátu gefið kennslunni mikla dýpt. Ég
gat aðstoðað sveitarstjóra að matreiða upplýsingarnar ofan í krakkana á hátt sem ég vissi að
þau skildu og fangaði athygli þeirra. Á meðan til dæmis það að hún segði við þau, í sömu
heimsókn, að þau væri framtíð sveitarfélagsins og yrðu að hugsa stórt, vó miklu þyngra en ef
ég hefði sagt þetta við bekkinn.
Eftir þessa heimsókn var ég hugsi um þetta kennslufræðilega sem maður hefur…
Ég þekki þennan hóp og ég hef menntunina sem hjálpar mér að skilja hvernig ég
geti fangað og haldið athygli þessara barna… Eitthvað sem utanaðkomandi hafa
ekki, alveg sama þótt þetta sé fyndnara og félagslega færara fólk en ég. ….Þetta
er það dýrmæta við þetta samstarf sem mig langar að koma í kring. Sameinaðir
kraftar ólíkra einstaklinga sem skilar sér í öflugri og betri fræðslu til barnanna.
(Rannsóknardagbók, 19. febrúar, 2021)
Ég tel að það gerði nám grunnskólanema ríkulegra og bæta skólabrag ef kennarar settu sér
það markmið að fá nokkrum sinnum á vetri gestakennara, einhvern úr samfélaginu til liðs við
sig. Slíkt þarf ekki að vera flókið ef maður bara hefur augun opin fyrir mögulegum
tækifærum.
4.3.3 Togstreita tengd hinni hefðbundnu stundatöflu
Í vinnu minni við þessa rannsókn upplifði ég ákveðna togstreitu tengda því að vinna eftir
stundatöflu. Ég er látin setja saman stundatöflu á hverju hausti samkvæmt uppskrift sem
tiltekur hvað eigi að vera margar mínútur af hverju fagi innan hennar. Íslenskan fær til dæmis
mikið pláss, um eina kennslustund á dag, og þegar maður er að kenna fyrsta bekk finnst
manni óneitanlega forgangsmál að sinna lestrarkennslu vel. Samfélagsfræði var í töflu þrisvar
í viku og var það í því fagi sem ég gekk út frá að bjóða upp á grenndarnám og
nýsköpunarmennt.
Togstreitan sem svo myndaðist tengdist ekki síst því að ég var með fyrsta bekk í
höndunum sem hafði takmarkað úthald við skólastarf. Í byrjun var úthald inni í kennslustofu,
áður en allt var komið í háaloft, um 15 mínútur. Því þurfti ég að skipuleggja dagana vel og
vera hnitmiðuð í hvað yrði lögð áhersla á. Þótt að úthaldið ykist hægt og rólega og að um
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áramót væri vel hægt að halda bekknum inni heila kennslustund fannst mér ég oft vera í
þeirri stöðu að ég þyrfti að velja að sleppa að kenna einhverja hinna hefðbundnari greina, til
dæmis stærðfræði, til að geta haldið áfram með rannsóknina. Þetta olli samviskubiti og ótta
um að nemendur mínir lykju skólaárinu án einhverrar þekkingar sem maður ,,á að hafa
tileinkað sér“ við lok fyrsta bekkjar.
Á sama tíma gat ég ekki réttlætt að hætta t.d. í nýsköpunarvinnunni þegar allir voru
komnir á flug bara af því að núna var ,,komið að stærðfræði“ samkvæmt stundartöflunni. Í
byrjun skólaárs skrifa ég eftirfarandi skilaboð til mín í rannsóknardagbókina: ,,Slepptu
tökunum á hinni hefðbundnu stundatöflu sem er svo takmarkandi, hlekkjar mann niður og
hlutar mann sundur“ (28. ágúst, 2020). Stundataflan slítur svona starf, sem þarf að fá að
flæða, allt of mikið í sundur.
Svona ákvarðanir, að líta reglulega framhjá stundaskrá, sköpuðu oft lítinn kvíðahnút í
maganum á samviskusömum kennara. Því þó mér finnist kerfið að mörgu leyti gallað, skil ég
líka að ég tók að mér að vinna samkvæmt því. Ég veit þó þegar ég lít til baka nú, og hef fyrir
mér heildarmyndina, að enginn skaði er skeður. Síður en svo, nemendur mínir hafa notið
ríkulegs og fjölbreytts skólastarfs sem hefur eflt þá og kunnáttu þeirra. Og þeir eru komnir
alveg nógu langt í stærðfræðibókinni. Ég tel að kennarar og skólakerfið almennt þurfi að
finna leiðir og hugrekki til að vinna án stundatöflu og námsbóka í auknum mæli.
Áskorun: Manni finnst svo mikil skylda að kenna skyldugreinarnar (ísl, stæ) að
maður drífur sig allt of mikið í þessum kennslustundum innskot:
nýsköpunarmenntar og grenndarnáms tekur of lítinn tíma í þetta. Í stað þess að
geta látið ramma og hæfniviðmið, stundatöflur lönd og leið, farið dýpra í þessi
ferli og kafað á meðan enn er eitthvað ókannað. Stundaskrár eru of klofnar og
sundrandi fyrir skapandi skólastarf. (Rannsóknardagbók, 22. janúar 2021)
Því er heldur ekki að neita að í þeirri þverfaglegu vinnu sem ég vann með nemendunum, í
samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms, átti sér stað fjölbreytt þjálfun í
hæfniþáttum ýmissa námsgreina. Nemendur þurftu að lesa það sem ég skrifaði upp eftir
þeim á töfluna, þeir þurftu að skrifa hjá sér punkta í þarfagreiningum sínum utandyra, þeir
þurftu að að setja saman bréf með mér til samstarfsaðila okkar, þeir þurftu að glíma við að
setja saman frumgerðir í réttum hlutföllum og þannig mætti lengi telja. Og það besta er að í
verkefnamiðuðu námi er þjálfunin alltaf í rökréttu samhengi við það sem verið er að gera,
hún þjónar raunverulegum tilgangi þá og þegar.
Reynslan af samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í kennslu minni í vetur
hefur verið dýrmæt og gefið mér og nemendunum mikið. Þeir hafa öðlast aukna meðvitund
um skapandi eiginleika sinn og gildi þess að beita honum. Ennfremur hafa þeir fengið
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tækifæri til að nýta sköpunargetu sína til að hafa áhrif á nærsamfélagið og hafa tengst því og
fólkinu innan þess sterkari böndum. Ég kem út úr þessari rannsókn með reynslu sem mun
nýtast mér vel í frekari kennsluævintýrum í samþættingu nýsköpunarmenntar og
grenndarnáms. Ég hef uppgötvað nýjar leiðir til að nálgast þess háttar kennslu og áttað mig á
mörgum af styrkleikum hennar en einnig áskorunum sem henni fylgja. Ég veit fyrir víst að
kennsla af þessu tagi mun spila stórt hlutverk í því námi sem ég býð nemendum mínum upp
á í framtíðinni.
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5

Umræða og samantekt

Markmið rannsóknarinnar var að svara spurningunni ,,Hvaða ávinningar og áskoranir fylgja
samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í skólastarfi?“. Þeirri spurningu verður
nú svarað með hliðsjón af þeim kenningum og fræðum sem fyrr voru kynnt og dæmi tekin úr
niðustöðukafla eftir þörfum.

5.1 Nemendur þróa með sér meðvitund um skapandi getu sína
Eitt af því sem birtist í gögnunum mínum var áhersla mín á að nemendur tileinkuðu sér
breiða sýn á hvað skapandi starf er. Ég vildi að nemendurnir skildu að það er ekki einungis
fagurfræðilegt athæfi sem telst skapandi heldur er einnig mikil sköpun t.d. í vísindastarfi,
skemmtanaiðnaðinum og hversdagslegu athæfi fólks (Chander, 2012; Craft, o.fl., 2001;
Helfand, o.fl., 2017; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Það að skoða ólík verkfæri til sköpunar,
s.s. prjóna og eldhúsáhöld sem notuð eru inn á heimilum barnanna, færði skapandi athæfi
nær þeim og breikkaði sviðið.
Eftir að kryfja hugmyndina um að vera skapandi með nemendum sá ég að eftir sat
skilningur sem bar vott um breiða sýn á skapandi athæfi, þeir gátu skilgreint sköpun í
fjölbreyttu samhengi. Ég lagði mig fram um að benda nemendum á hvenær ég og þeir væru
að vera skapandi og vakti það m.a. meðvitund þeirra um að lausnaleit væri skapandi athæfi.
Einnig greindi ég merki þess að börnin hefðu öðlast tilfinningu fyrir tengslum þrautseigju
annars vegar, og tilraunamennsku hins vegar, við sköpun. Þetta greindi ég úr þeim gögnum
sem ég aflaði m.a. við skilgreiningarvinnu bekkjarins þegar hópurinn vann ,,er/er ekki“
veggspjald um að vera skapandi (mynd 10.) Einnig í samtölum sem nemendur áttu við mig og
hvorn annan. Ítrekað kom fram í máli nemenda að maður yrði ,,að reyna“ og ,,ekki gefast
upp“ í tengslum við að finna ,,skapandi lausn“. Umfram allt urðu nemendur mínir meðvitaðir
um að þessi dýrmæta geta, getan til að vera skapandi, væri þeirra og að þeir gætu nýtt sér
hana í dagsdaglegum starfa sínum. Þetta greindi ég á því að í upphafi vildi enginn
nemendanna kannast við að vera skapandi en eftir því sem leið á vinnuna fóru þeir hins
vegar að lýsa hvor öðrum, sjálfum sér og bekknum sem skapandi. Þegar nemendahópurinn
vann bekkjarsáttmála í febrúar valdi hann að hafa það ,,að vera skapandi“ sem eitt af þeim
fjórum atriðum sem skyldi einkenna bekkinn og leggja rækt við.
Í vinnunni lagði ég upp með að veita nemendum fjölbreytta þjálfun í skapandi hugsun og
lausnaleit til að styrkja getu þeirra til að vera almennt skapandi við ólík viðfangsefni
(Amabile, 1998; Amabile, 1983). Með öðrum orðum vann ég að því að efla litlu-s
sköpunargáfu nemandanna (Chander, 2012; Craft, o.fl., 2001; Svanborg, 2016). Ég tel að
hæfnin sem í henni felst sé einstaklingnum og samfélaginu ómetanlegt á þeim tímum sem
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við lifum nú og í náinni framtíð (Chander, 2012; Collard og Looney, 2014; Kupers, o.fl., 2019;
Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Raunveruleiki okkar og áskoranirnar sem við stöndum frammi
fyrir verða sífellt flóknari og því mikilvægt að ala upp einstaklinga sem kunna að bregðast við
í slíkri óvissu (Thurlings, o.fl., 2014; Vander Ark, o.fl., 2020). Nútíma skólakerfi verður að taka
ábyrgð á því að kenna nemendum aðferðir skapandi nálgunar og efla sjálfsöryggi barna í
slíkri vinnu (Cachia og Ferrari, 2010; Lowenfeld og Brittain, 1964).

5.2 Vinna nemenda fær aukið gildi
Í starfi mínu sem kennari hefur mér oft þótt leitt að horfa upp á mest af þeirri vinnu sem
nemendur skila af sér í náminu þjóna litlum öðrum tilgangi en að þjálfa með þeim einhverja
fyrirfram ákveðna hæfni. Ég vil ekki gera lítið úr mikilvægi þess starfs, en ég get ekki séð
hvers vegna ekki megi nýta kraftana sem fara í skólastarfið til að hafa í auknum mæli
raunveruleg áhrif í samfélaginu. Trú mín er sú að fái börn að sjá að nám þeirra hafi
raunveruleg áhrif, í samtíma sínum, sé það hvetjandi fyrir þau og ýti undir námsáhuga þeirra.
Ég tel að börnin í fyrsta bekk, sem ég vann starfendarannsóknina með, hafi í gegnum vinnu
okkar séð og reynt á eigin skinni að þau geta og mega vera virkir gerendur í sínu
nærsamfélagi og geta átt rödd í sinni heimabyggð.
5.2.1 Hugmyndum nemenda mætt af virðingu
Rannsóknin hófst á að ég skoðaði með börnunum hugmyndina um að þau, og allt annað fólk,
hefði getuna til að vera skapandi. Sú hugmynd er ein af forsendum nýsköpunarmenntar (Gísli
Þorsteinsson, 2012; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019). Von mín var að sú
vinna veitti nemendunum sjálfsöryggi í skapandi starfi. Ég þurfti að þjálfa nemendahópinn í
að mæta hugmyndum hvors annars með jákvæðni og gefa til kynna að öllum hugmyndum
væri fagnað. Til að ná þessu fram kynnti ég til sögunnar ,,já-hattinn“ sem nemendur settu á
sig í hugmyndavinnu, en þegar maður hefur hann á sér getur maður bara sagt ,,já og…“.
Þannig þarf maður að mæta hugmyndum annarra af jákvæðni og byggja á þeim ef maður
telur að þær gætu orðið enn betri. Sjálf þurfti ég að vera góð fyrirmynd, taka öllum
hugmyndum fagnandi og skrá niður allar lausnir sem börnin komu fram með (Jones, e.d.). Á
þann hátt reyndi ég að gera það áhættulaust fyrir nemendurna að deila hugmyndum sínum. Í
nýsköpun er mikilvægt fyrir þann sem skapar að fá tækifæri til að ræða hugmyndir sínar í
opnu og fordómalausu umhverfi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Með þessu jók ég einnig
líkurnar á að nemendur ættu jákvæða reynslu af því að beita sér á skapandi hátt, en það
hvetur fólk til að halda slíku áfram (Craft, o.fl., 2001).
Í skólakerfi þar sem sköpun er grunnþáttur er lykilatriði að fullorðnir innan kerfisins séu
tilbúnir að hlusta á og virða skoðanir og hugmyndir barna (Lansdown, 2001). Forðast skyldi
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að dæma hugmyndir sem óþroskaðar og ómarktækar bara af því þær koma frá börnum
(Dewey, 1903). Í gegnum tíðina hefur það viljað brenna við að ekki sé talin ástæða til að taka
tillit til vilja barna í samfélaginu (Lansdown, 2001). Sem kennari í nýsköpunarmennt og
grenndarnámi fann ég stundum bera á þessu í samtölum mínum við þær stofnanir sem ég
leitaði eftir samstarfi við í nærsamfélaginu. Fólki fannst erfitt að átta sig á hvað sex ára börn
gætu mögulega gefið af sér til stofnananna. Því kom það að lokum í minn hlut og
nemendanna að greina áskoranir í nærsamfélaginu sem við gætum tekist á við. Almennt
virðist fólk ekki átta sig á hvað það gefur börnum mikið að fá að hafa áhrif og að áhrifin þurfa
ekki endilega að vera af stórvægilegum toga. Það er börnunum og samfélaginu okkar bara
svo mikilvægt að þau fái að upplifa að þau hafi rödd og geti gefið af sér (Lansdown, 2001). Í
starfi mínu í vetur reyndi ég að hafa þetta ætíð í huga. Þ.a.l. vildi ég strax leita til
nemendanna, þegar ég fékk tækifæri til að taka þátt í hugmyndavinnu, tengdri dagskrá fyrir
skólahópa sem heimsæktu Sólheima.
Góð hugmynd kviknar fyrst innra með manneskju en hún verður aldrei að neinu gagni
nema valið sé að birta hana á einhvern hátt og látið reyna á gildi hennar (Svanborg R.
Jónsdóttir, 2016). En til að nemandi þori að deila hugmyndum sínum þarf hann að upplifa að
það sé öruggt. Samkvæmt Dewey (1903) er það kennarans að skapa rými fyrir nemendur þar
sem þeir geta deilt eigin vangaveltum og unnið á rannsakandi hátt. Kennarar skyldu leitast
við að mæta nemendum með opnum huga og dæma ekki það sem þeir leggja fram. Leggja á
áherslu á að rækta eiginleika á borð við dirfsku, forvitni og lausnamiðaða nálgun (Craft, o.fl.,
2012; Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013). Í lögum um grunnskóla kemur fram að
nemendur eigi að njóta tækifæra til að vera skapandi og að hlutverk skólastarfs sé að ýta
undir frumkvæði og sjálfstæða hugsun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Nýsköpunarmenntarkennarar, og aðrir kennarar, þurfa að skapa umhverfi þar sem skapandi
hugsun er fagnað og allar hugmyndir eru álitnar þess virði að skoða þær nánar (Hrafnhildur
Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013; Sigrún Björk Cortes, o.fl., 2016; Svanborg R.
Jónsdóttir, 2016).
5.2.2 Vinna nemenda gerð sýnileg
Einn af lærdómunum af þessari starfendarannsókn var að vanmeta aldrei mikilvægi þess að
koma nýsköpunarvinnu nemenda á framfæri. Á einum tímapunkti hafði ég ákveðið að stöðva
nýsköpunarferli eftir að nemendur höfðu skilað frumgerðum sínum til mín, vinnan hafði
hvort sem er bara átt að vera æfing. En ég átti erfitt með þessa ákvörðun, það var ekki rétt
að hætta í miðju ferli. Auk þess fannst mér ég bregðast nemendunum sem sannarlega höfðu
unnið vinnuna með það í huga að knýja fram breytingar. Svo ég ákvað að finna leið til að þeir
gætu deilt niðurstöðunum með samfélaginu utan skólastofunnar. Ég leitaði ekki langt, aðeins
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til skólastjórnenda, enda leit ég einnig á þessa kynningu sem æfingu. Ég bjóst ekki við að
nemendur fengu nokkru breytt í tengslum við leikkastalann sem var nýkeyptur. En það var
ekki mitt að hafa áhyggjur af því. Mikilvægt er að leyfa nemendum að mistakast í
hugmyndavinnu því það er eðlilegur hluti af lausnarleitarferli (Dewey, 1903). Reynslan í
kjölfar þess að opna dyrnar og hleypa hugmyndum nemendanna út úr skólastofunni var góð
áminning um að eina leiðin til að komast að því hvort að hugmynd eigi möguleika er að viðra
hana. Boltinn byrjaði að rúlla í kjölfar kynningarinnar og málið komst inn á borð sveitarstjóra.
Í kortunum er að leyfa börnunum að velja nýjan kastala á skólalóðina sem fellur betur að
hugmyndum þeirra um hentugan leikkastala. Þeim tókst að hafa áhrif, ég – kennarinn, þurfti
bara að gefa þeim tækifærið.
Að nemendur læri að koma hugmyndum sínum í framkvæmd er einn megintilgangur
nýsköpunarmenntar (Gísli Þorsteinsson, 2012; Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna
Einarsdóttir, 2013; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019). Ekki nægir að rækta
aðeins skapandi hugsun, lokaafurð er það mark sem stefnt skal að allt ferlið og gildi
afurðarinnar þarf svo að sannreyna með einhverjum hætti (Lackéus, 2015; Svanborg R.
Jónsdóttir, 2016). Velji kennari að sleppa þessu mikilvæga skrefi og segja sköpunarferlinu
lokið þegar nemendur hafa skilað vinnunni til hans, hefur hann af nemendunum dýrmæt og
eflandi lærdómstækifæri og upplifanir.

5.3 Ánægjulegra og gjöfulla vinnuumhverfi fyrir kennara og nemendur
Ég varð fljótt áskynja þess að ég var afslappaðri í kennslustundum nýsköpunarmenntar og
grenndarnáms heldur en í öðrum fögum, svo sem stærðfræði og íslensku. Það sama virtist
gilda um nemendur. Meiri ró ríkti í bekknum og gleði. Í öðrum kennslustundum í vetur hefur
mér oft fundist ég þurfa að leggja mikið á mig til að nemendur sinni verkefnunum sem liggja
fyrir og til að ekki myndist einhvers konar upplausn í bekknum.
5.3.1 Eflandi kennslufræði og nemendamiðuð nálgun
Ég tel að meginástæða aukinnar ánægju minnar og nemendanna í samþættu námi
grenndarnáms og nýsköpunarmenntar liggi í hinu í verkefnamiðaða námi sem við stunduðum
og hinni eflandi kennslufræði sem nýsköpunarmenntin byggir á (Svanborg R. Jónsdóttir,
2016).
Líkt og tíðkast í slíku námi ríkti meira jafnræði á milli mín og nemendanna en oft gerir í
hefðbundinni kennaramiðaðri kennslu (Gísli Þorsteinsson, 2012; Svanborg R. Jónsdóttir,
2016; Svanborg R. Jónsdóttir, 2007; Walker og Leary, 2009). Það var áhugasvið og vilji
barnanna sem réði ferðinni í samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms líkt og
tíðkast í nemendamiðaðri kennslu (Land, o.fl., 2012). Nemendurnir völdu þær þarfir sem
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þeim langaði mest að svara í nýsköpunarmenntinni, þeir völdu umfjöllunarefni sín í
Hvatarblaðið, þeir réðu því hvaða hluti við kynntum okkur nánar í grenndarnáminu, þeirra
óskir urðu hluti af dagskrá heimsóknar okkar á Sólheima og þeir fengu að deila sínum
hugmyndum með samstarfsaðilum svo fátt eitt sé nefnt. Nemendurnir fengu að upplifa að ég
var ekki endilega meiri sérfræðingur en þeir í þeim hlutum sem við unnum með, þeir gátu
gjarnan frætt hvern annan og mig, og við rannsökuðum málin saman. Oft vissu nemendur
meira en ég um okkar nærumhverfi og í sínum nýsköpunarverkefnum voru þeir
sérfræðingarnir, ekki ég. Þetta kemur heim og saman við orð Gísla Þorsteinssonar (2012) um
að í nýsköpunarmennt sé það ekki hlutverk kennarans að hafa svar við öllu eða útdeila visku
sinni til nemenda.
Ég lagði mig fram um að vera styðjandi, hvetja nemendur til að vera opna fyrir eigin
hugmyndum og annarra og hélt utan um vinnuferlið. Hlutverk nýsköpunarkennarans er ekki
endilega að leiða nemendur áfram, heldur fremur að styðja þá þar sem þeir eiga erfitt
yfirferðar eða þegar þeir tapa áttum í vinnunni (Gísli Þorsteinsson, 2012; Svanborg R.
Jónsdóttir, 2007). Annars er nemendunum treyst til að leiða förina í eigin verkefnum.
Oft spurði ég nemendur út í ákvarðanir sem þeir tóku í hönnunarferlinu sem mér þóttu
ekki augljósar. Þetta gerði ég aldrei til að knýja fram breytingar á lausnum nemenda heldur
til að gefa þeim tækifæri til að rökstyðja val sitt, velta fyrir sér fleiri mögulegum leiðum og
öðlast aukinn skilning á eigin vinnu. Þetta eykur sjálfstraust og námsánægju nemenda því nú
er námið ekki lengur takmarkað við eitt rétt svar og óteljandi möguleika á að svara rangt. Í
slíku námsumhverfi eru fleiri tækifæri fyrir nemendur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og
efla atbeina sinn (Craft, o.fl., 2001; Helfand, o.fl., 2017; Svanborg R. Jónsdóttir, 2016).
Nokkuð sem er einstaklingum nauðsynlegt að geta í veruleika sem verður sífellt flóknari og
þar sem margþættar áskoranir blasa við (Thurlings, o.fl., 2014; Vander Ark, o.fl., 2020).
Markmiðið er skýrt en að því eru fleiri en ein leið fær og aukin tækifæri til að velja þá sem
hentar manni sjálfum best (Amabile, 1998; Svanborg R. Jónsdóttir, 2011; Svanborg R.
Jónsdóttir, 2007).
Um leið skapast rými til að mæta nemendunum á einstaklingsbundinn hátt á auðveldan
máta, en það er eitt af einkennum nýsköpunarmenntar (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007).
Nemendur mínir nutu m.a. frelsis í vali á viðfangsefnum, aðferð og efnivið í sinni sköpun.
Þetta veldur því að nemendum líður betur í náminu og eru viljugri til og áhugasamari um að
taka þátt. Ég greindi í gögnum mínum að oft hafði ég kviðið því á dögum þar sem mér fannst
bekkurinn þreyttur að vera að fara að draga hann í vinnu sem kræfist þess að gefa svona
mikið af sér. En í hvert skipti höfðu börnin komið mér á óvart og ný orka kviknað í hópnum.
Nemendur tóku þessari vinnu fagnandi og af áhugasemi. Rannsóknir á nemendamiðuðum
kennsluaðferðum styðja þessa upplifun mína af ánægðari nemendum og sömu sögu er að
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segja af aukinni starfsánægju kennara (Garnjost og Lawter, 2019; Ribeiro, 2011; Strobel og
van Barneveld, 2009). Börn vilja koma að ákvarðanatökum sem þau varða, þeim þykir það
eflandi, lærdómsríkt og skemmtilegt (Lansdown, 2001). Því uppsker kennarinn ánægðari
nemendur sem eru og verða sífellt meira sjálfbjarga í vinnu sinni.
Ég greindi í gögnunum að nemendurnir gátu unnið sjálfstæðar í hugmyndavinnu við hvert
nýsköpunarferli sem við gengum í gegnum. Þau voru fljót að ná tökum á þarfagreiningu og
hugstormun eftir að temja sér að nota ,,já-hattinn“. Í fyrsta skipti sem ég setti nemendur í
frumgerðarvinnu greindi ég að þeir voru óöruggir og þurftu mikinn stuðning frá mér, í annað
skiptið gátu margir unnið sjálfstætt og í þriðja sinn gengu allir að verki og ég skynjaði mikið
öryggi í hópnum þó að enn væri hvatning og utanumhald frá mér vissulega þarft. Að vinna
með eigin hugmyndir, sem enginn þekkir betur en þú, skiptir miklu máli upp á sjálfsöryggið
og vinnugleðina. Nemendur mínir eru t.d. ekki vanir að halda kynningar, en þegar þeir
kynntu kastalavinnu sína fyrir skólastjórnendum gerðu þeir það viljugir, beinir í baki og með
bros á vör.
5.3.2 Einstaklingsmiðað nám
Aðstæður mínar eru auðvitað sérstakar fyrir þær sakir að ég vinn í litlum sveitaskóla og
nemendahópurinn taldi 10-11 nemendur á rannsóknartímanum. Mikið af þeim tíma sem við
sinntum nýsköpunarstarfi gat ég því unnið með öllum hópnum í samvinnu og þurfti ekki að
sinna mörgum hópum í einu. Ég reyndi hins vegar fyrir mér með einstaklingsvinnu eða minni
hópa bæði í rannsóknarvinnu og frumgerðarvinnu. Þær kennslustundir gengu að mestu leyti
vel og ég upplifði ekki mikið álag. Í rannsóknarvinnu og þarfagreiningu á umhverfi sínu stóðu
börnin sig með prýði og unnu afar sjálfstætt. Eini stuðningurinn sem krafist var af mér var að
skrifa niður einstaka orð og setningar, þar sem nemendur eru mjög ungir, og sjá um að skrifa
niðurstöður allra upp á töflu þegar hópurinn kom saman að rannsókn lokinni.
Ein kennslustund var þó mjög erfið. Það var í fyrsta skipti sem nemendur unnu
frumgerðarvinnu sjálfstætt, ýmist í pörum eða einstaklingslega. Í það skiptið upplifði ég að ég
næði ekki að sinna hverjum nemenda nægilega og bekkurinn var ansi hjálparlaus í vinnunni.
Sú upplifun rímar við niðustöður fyrri rannsókna sem sýna að eitt helsta umkvörtunarefni
kennara sem sinna kennslu með nemendamiðuðu sniði eru erfiðleikar við að finna tíma til að
sinna hverjum og einum samstarfshóp nemenda, sem hafa ólíkar þarfir í sjálfstæðri vinnu
sinni (Albanese og Mitchell, 1993; Jabbour 2013; Ribeiro, 2011). Þessi staða er ólík
aðstæðum í kennaramiðaðri kennslu þar sem hægt er að láta nemendur fylgjast að og gefa
öllum sömu upplýsingar á sama tíma (Jabbour 2013; Ribeiro, 2011). Ég skrifaði þessa
erfiðleika sem upp komu þó mest á ungan aldur nemendanna og reynsluleysi í slíkum
vinnubrögðum.
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Ég hef þrisvar sinnum farið í frumgerðarvinnu með nemendahópinn eftir þetta fyrsta
skipti og í hvert sinn hefur það orðið ánægjulegra. Ég hef lagt mig fram um að auka enn
frekar frelsi nemenda í kringum val á efnivið og mótun á samstarfi sín á milli og þetta hefur
aukið áræðni þeirra. Nemendur hafa flestir átt gott með að vinna sjálfstætt og upplifunin
verið ánægjuleg fyrir mig sem kennara. Því finnst mér eðlilegt að álykta að með aukinni
þjálfun ættu fleiri og fleiri nemendur að upplifa sig örugga í slíkri vinnu. Aukin reynsla
kennara og nemenda af nálguninni ætti að gera ferlið auðveldara. Í doktorsrannsókn
Svanborgar R. Jónsdóttur (2011) segir einn viðmælandi hennar, smíðakennari, að hann finni
mikinn mun á vinnubrögðum nemenda eftir því hvort þeir hafi reynslu af nýsköpunarmennt
eða séu að stíga sín fyrstu skref í slíkri vinnu. Þeir nemendur sem fengið hafi þjálfun í
nýsköpun sýni mun meira sjálfstæði í nálgun sinni og öryggi en hinir.
Nútíma skólakerfi gerir kröfu um að kennarar bjóði nemendum upp á einstaklingsmiðað
nám. Velji maður að líta fram hjá því og vinna á kennaramiðaðan hátt losnar maður auðvitað
við álag tengt því að reyna að uppfylla þessa kröfu. En á sama tíma er maður ekki að veita
nemendum sínum það nám sem þeir eiga rétt á. Í niðurstöðum mínum greindi ég að
nemenda- og verkefnamiðað nám, líkt og það sem ég stundaði í samþættingu
nýsköpunarmenntar og grenndarnáms, væri þægileg leið til að standa undir kröfum um
einstaklingsmiðun í námi.
5.3.3 Að sleppa tökunum
Ég er vel kunnug vinnubrögðum nemendamiðaðrar kennslu og hef bæði reynslu af að vera
nemandi í slíku umhverfi og af að stunda slíka kennslu á öllum stigum grunnskólans. Í
samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms einbeitti ég mér að því að þjálfa
nemendurna upp í vinnuaðferðum nýsköpunarmenntar en leyfði þeim að velja hvaða þarfir
og áskoranir þeir tækjust á við í lausnavinnu sinni. Í rannsóknum á nemendamiðuðum
kennsluaðferðum hafa kennarar sagst upplifa aukið álag tengt því að hafa minni stjórn yfir
námi nemendanna (Ribeiro, 2011). Ég hafði ekki áhyggjur af slíku ,,stjórnleysi“ enda var ég
allan tímann meðvituð um að hugsun mín væri að veita nemendum almenna hæfni í að beita
skapandi nálgun, ekki að þjálfa þá í að beita henni á tiltekin viðfangsefni.
Í grenndarnáminu elti ég áhugahvöt nemendanna og hvað þeim langaði að kanna hverju
sinni. Því var ómögulegt fyrir mig að undirbúa mig undir að bjóða upp á fræðslu um allt sem
nemendur hefðu áhuga á eða svara öllum spurningum sem mögulega gætu komið upp.
Margir kennarar óttast að þeir hafi minni stjórn á því sem geti komið upp í kennslustundum í
nemendamiðaðri kennslu, t.d. gæti nemendum vantað upplýsingar sem kennarinn hefur ekki
á reiðum höndum þá og þegar (Ribeiro, 2011; Svanborg R. Jónsdóttir 2015 og 2011). Ég
upplifði ekki slíkan óreiðu ótta (Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019;
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Svanborg R. Jónsdóttir, 2015 og 2011). Ég trúi því að það geri nemendum aðeins gott að sjá
að kennarinn, líkt og aðrir, er ekki alvitur eða óskeikull og að margar aðrar leiðir, en að spyrja
kennarann, eru til vanti manni að afla sér upplýsinga. Nemendur mínir nýttu sér m.a.
þekkingu hvers annars, sendu fyrirspurnir til sérfræðinga í nærumhverfinu og heimsóttu
bókasafn skólans til upplýsingaröflunar þegar ég gat ekki gefið þeim svörin sem þeir vildu.
Það að ekki sé lengur ætlast til að kennarinn sé sérfróður um alla hluti ætti að draga úr
streitu tengdri stöðu kennarans. Ég tel að óöryggið sem starfsbræður mínir og -systur greina
frá í fyrri rannsóknum skapist þegar kennarar skipta skyndilega úr hlutverki, sem þeir hafa
vanist í starfi, yfir í ólíkt og ókunnugt hlutverk. Hugmyndir um að fara verði með nemendum
yfir eitthvað ákveðið sértækt efni og að kennarinn eigi að vera alvitur, nemendur megi ekki
slá hann út af laginu, eru sprottnar úr kennaramiðuðum kennsluaðferðum (Ribeiro, 2011).
Vel er hægt að ímynda sér að það taki tíma að venjast hinni nýju stöðu ráðgefandi
kennara og að ákveðið álag fylgi því fyrir kennara að breyta nálgun sinni (Ribeiro, 2011). Eins
gæti það verið áskorun fyrir nemendur, sem vanir eru kennaramiðuðum kennsluháttum að
læra inn á nýtt kerfi með nýjum vinnubrögðum. Aftur ætti slíkur vandi þó að réna með
tímanum, ef kennari kennir áfram á nemendamiðaðan hátt. Einnig er mikill styrkur í því ef
aðrir kennarar nemendanna vinna einnig nemendamiðað. Ennfremur er mikilvægt að leggja
áherslu á að kennaranemar fái góða, verklega þjálfun í nemendamiðaðri kennslu í
kennaranáminu.
5.3.4 Undirbúningstími
Mér þótti léttir í samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms að þurfa ekki að
undirbúa öll viðfangsefni, kynna mér þau og finna til efni til að leggja fyrir nemendur. Þegar
ég sleppti ,,þörfinni“ fyrir að taka ákvarðanir um allt í námi nemendanna og gaf þeim aukna
stjórn dró það úr undirbúningskröfum kennslunnar á mig. Þessi upplifun mín er þó nokkuð á
skjön við það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt. Ýmislegt bendir til þess að kennurum þyki
nemendamiðuð kennsla gera auknar kröfur um undirbúningstíma (Albanese og Mitchell,
1993; Ribeiro, 2011).
Ég tel að margt geti skýrt að upplifun mín komi ekki heim og saman við upplifanir kennara
í fyrri rannsóknum. Fyrst og fremst tel ég það vera að ég hafi starfað út frá nemendamiðaðri
kennslu nógu lengi til að upplifa mig örugga í henni. Eins og áður var farið yfir geta skiptin úr
kennaramiðaðri kennslu og yfir í nemendamiðaða kennslu verið kennurum erfið (Ribeiro,
2011). Hugsanlega eykur það álag við undirbúning í fyrstu. Ef kennari vill vera undirbúinn
fyrir að svara öllu sem mögulega gæti komið upp í ólíkri vinnu minni samstarfshópa, líkt og
rannsóknir hafa bent til (Ribeiro, 2011), get ég ímyndað mér að því fylgi mikill undirbúningur.
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Það getur verið flókið að taka sér nýja stöðu í starfi og leiða má líkur að því að kennurum
skorti ákveðin bjargráð til að styðja sig í því ferli. Í skýrslu Reykjavíkurborgar frá 2015 um
nemendamiðað skólastarf kemur fram að útgáfa námsefnis á Íslandi miðist fyrst og fremst
við hefðbundið, kennaramiðað skólastarf. Þetta hamli skólaþróun og geri starf kennara í
nemendamiðari kennslu erfiðara (Reykjavíkurborg, 2015). Ýmislegt annað tengt aðbúnaði
skóla getur sett kennurum skorður í kennslunni og hamlað innleiðingu nemendamiðaðra
kennsluhátta, s.s. skortur á góðum tækjabúnaði og erfitt aðgengi að bókasafni (Ertmer, o.fl.,
2012; Jabbour, 2013). Ég glímdi ekki við verulega erfiðleika þegar kom að þessu.
Nemendahópur minn er lítill og á tíma rannsóknarinnar höfðum við stöðugt aðgengi að
þremur spjaldtölvum með möguleika á að fá fleiri lánaðar frá öðrum bekkjum. Mjög gott
utanumhald er um starfsemi bókasafns skólans og þar er opið fyrir nemendur lungað úr
deginum og kennurum frjálst að senda nemendur þangað án fylgdar. Nemendur mínir nýttu
sér mikið þessa möguleika í verkefnamiðuðu námi sínu og gátu því t.d. unnið að
upplýsingaöflun nokkuð sjálfstætt og án þess að ég kæmi að því að finna þeim efni.
Mér gekk vel að sleppa tökunum á því að finnast ég þurfa að vera sérfræðingur í þeim
viðfangsefnum sem við tókum fyrir. Ég sóttist eftir upplýsingum frá nemendum um hvað
þeim langaði að vita og þær upplýsingar nálguðumst við svo á ýmsan hátt. Sumt mátti kynna
sér í sameiningu t.d. í bókum. Í öðrum tilfellum sendum við fyrirspurnir til viðeigandi aðila,
s.s. sveitarstjóra og starfsmanna á Sólheimum, og stundum vissu aðrir nemendur eða ég
svarið þegar spurningar komu upp. Mér finnst mikilvægt sem kennari að mála mig ekki út í
það horn að láta nemendur halda að ég sé alvitur og óskeikul. Því legg ég mig fram um að
segja sem oftast: ,,ég veit það ekki en við getum komist að því“ í starfi mínu.
Einnig fer það eflaust eftir því hver undirbúningskrafa var á kennara, í fyrri
kennsluháttum hans, hvernig hann upplifir undirbúningsþörf í nemendamiðaðri kennslu.
Kenni maður mestmegnis með fyrirlestrum eða með vinnubókavinnu, sama efni og svipuðum
nemendahópum ár eftir ár getur maður auðvitað endurnýtt mikið af efni sínu aftur og aftur.
Ég hef aftur á móti alltaf haft unun af því búa til kennsluefni sjálf. Slíkt er þó tímafrekt og olli
mér meiri streitu en ég gerði mér grein fyrir. Það var því persónulega óvænt ánægja fyrir mig
að sleppa takinu á því, nýtast við einfaldari námsgögn og aðstoð sérfræðinga í samþættri
kennslu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms.
5.3.5 Gestir í skólastarfi
Í gögnum mínum greini ég að það veitti mér öryggi þegar ég fjallaði um málefni, sem ég var
ekki sérfróð um, að geta leitað til fólks sem var það, t.d. þegar kom að sögu Sólheima og
málefnum fólks með fatlanir. Einnig fann ég á samskiptum nemendanna við sveitarstjóra að
sú staðreynd að hún talaði úr annarri stöðu en ég sem kennari, gaf orðum hennar aukið
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vægi. Hún höfðaði til barnanna, sem íbúa sveitarfélagsins, á annan hátt en ég hefði getað.
Þannig fannst mér ég í samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms geta veitt
nemendunum betra og áhrifaríkara nám í samstarfi við sérfræðinga. Þetta kemur heim og
saman við skrif Epstein o.fl. (2002) sem segja að samstarf við grenndarsamfélag styrki
skólastarf, bæti skólabrag og styðji við kennara í starfi.
Það kom mér ánægjulega á óvart hvað framkvæmd slíks náms, samþættu námi
nýsköpunarmenntar og grenndarnáms, þar sem byggt var á eflandi kennslufræði, var
þægileg. Og þrátt fyrir það fannst mér nemendurnir uppskera ríkulega og fá í veganesti
upplifanir sem ég hef ástæðu til að trúa að gleymist seint (Vander Ark, o.fl., 2020). Ég veit að
ég sjálf mun héðan af leita meira í slíka kennsluhætti til að draga úr starfstengdri streitu.

5.4 Að koma verkefnamiðuðu námi við í hefðbundnu skólakerfi
Í skólanum þar sem ég starfa raða kennarar inn í stundatöflu að hausti. Taflan er skapalón
sem skipt er upp í 40-60 mínútna einingar og í hana á að raðast ákveðinn tími í íslensku,
stærðfræði, náttúrufræði o.s.frv., allt eftir opinberum viðmiðum. Ég bauð upp á samþætt
nám nýsköpunarmenntar og grenndarnáms í samfélagsfræði sem er kennd þrisvar í viku. Ég
greindi í gögnum mínum að í gegnum veturinn þótti mér oft áskorun að láta þetta nám passa
í þau box. Kennarar og nemendur í nýsköpunarmennt hafa í gegnum tíðina rekið sig á að
erfitt geti verið að vinna á verkefnamiðaðan hátt innan skipulags hefðbundins skólastarfs.
Hinar hefðbundnu bóklegu greinar séu í forgangi í skólastarfi og oftast er deginum stýrt af
stundatöflu sem einkennist af tíðum skiptum á milli námsgreina og niðurnjörvuðu
tímaskipulagi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2005).
40 mínútna kennslustundir eru full stuttur tími fyrir nýsköpunarmennt. Oft tekur tíma
að hefja slíka vinnu og koma sér í flæði (Csikszentmihalyi, 1989; Csikszentmihalyi, 1990). Þá
er að sama skapi ergilegt fyrir nemendur að vera sagt að pakka saman og skipta um gír
einmitt þegar vinnugleðin nær hæstu hæðum. Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að það dregur
úr sköpun ef fólk þarf að vinna undir tímapressu (Amabile, 1998). Sjálfri þótti mér leitt að
stöðva vinnu nemenda þegar þeir voru áhugasamir og drifkrafturinn mikill. Fyrsta hálfa
skólaárið, þegar nemendur voru enn að skólast til og auka úthald sitt til skólastarfs, var fæsta
daga hægt að ætlast til að þeir færu í gegnum allar þær námsgreinar sem voru á dagsplaninu.
Þeir höfðu mikla þörf fyrir frjálsan leik og tíma utandyra. Þannig var ég oft í þeirri stöðu að
finnast ég þurfa að velja á milli þess að setja nemendur í einhverra hinna hefðbundnari
námsgreina, s.s. stærðfræði, eða bjóða upp á nýsköpunarmennt og grenndarnám. Þetta
skapaði ákveðinn kvíða og ergelsi hjá mér þar sem það olli samviskubiti að gefa afslátt af
grunngreinunum, þeim sem er skylda að kenna, en á sama tíma var erfitt að láta
nýsköpunarvinnuna og grenndarnámið, sem ég hafði svo mikla trú á, liggja á milli hluta.
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Samkvæmt rannsókn Svanborgar R. Jónsdóttur (2007) er skólamenning á yngra stigi
sveigjanlegri en í eldri bekkjum. Hugsanlega er það þess vegna sem skapandi starf virðist
helst eiga sér stað á því stigi (Ingvar Sigurgeirsson, o.fl., 2014). Á yngsta stigi á að þykja minna
tiltökumál að fara ekki í öllu eftir stundarskránni (Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Ég get tekið
undir það og tel að stjórnendur hefðu ekki haft stórar áhyggjur af að ég væri að breyta títt frá
stundarskránni og ég upplifi að ég njóti trausts þeirra við skipulagningu starfs míns. Hins
vegar fær maður sem kennari mörg misvísandi skilaboð og oft má túlka þau sem svo að klári
maður ekki yfirferð á ákveðnu efni grunngreinanna, innan ákveðins tímaramma, að þá hafi
maður brugðist sem fagmanneskja. Gerð stundataflanna, sem maður þarf að skila af sér á
hverju hausti og hanga uppi víðs vegar öðrum til upplýsingagjafar, gefur til dæmis ekki til
kynna að kennarinn megi skipuleggja dag frá degi út frá því sem hentar best þá og þegar.
Samræmd próf í fjórða, sjöunda og níunda bekk gefa kennurum ekki á tilfinninguna að þeir
hafi frelsi í vali á viðfangsefnum sem tekin eru fyrir í námi nemenda. Einnig hef ég oft verið
spurð af samkennurum við annalok hvort bekkurinn minn muni ,,ná að klára
stærðfræðibókina“ eða heyrt álíka vangaveltur sem gefa til kynna að mikilvægt sé að ljúka
yfirferð á ákveðnu bóklegu efni innan einhvers tímaramma. Óneitanlega er erfitt að sjá
hvernig hin mikilvæga ,,einstaklingsmiðun“ passar inn í kerfi þar sem búið er að taka svona
margar einhliða ákvarðanir fyrir alla nemendur (Lackéus, o.fl., 2013). Samkvæmt rannsókn
Svanborgar (2007) upplifa skólastjórnendur og aðrir aðilar innan skólakerfisins hér á landi
sömu þversögn í stefnu í menntamálum. Í fræðilegri umræðu hefur verið bent á að það þarf
að breyta hugmyndinni um hvað menntastarf sé að miklu leyti ef skapandi skólastarf á að
verða að veruleika (Claxton, 2008). En það er ekki nóg að breyta bara hugmyndinni, kerfið
þarf að breytast í takt.
Í nýsköpunarmennt er til dæmis hægur vandi að vinna þvert á námsgreinar og samþætta
færniþjálfun úr ólíkum áttum (Svanborg R. Jónsdóttir, 2011) Í raun er erfitt að komast hjá því.
Ennfremur hafa þau þverfaglegu verkefni sem nemendur vinna í verkefnamiðaðri kennslu
yfirleitt raunverulegan tilgang og nemendur fá að upplifa hvernig sú hæfni sem þeir eru að
tileinka sér nýtist í raun utan veggja skólans. Nemendur mínir þurftu bæði að lesa texta t.d.
til að undirbúa pistlaskrif sín, skrifa sjálfir hjá sér punkta í þarfagreiningum sínum utandyra,
setja saman texta t.d. til að kynna frumgerðir sínar, þeir fengu æfingu í að lesa landakort og
þannig mætti lengi telja. Ég hef fulla trú á verkefnamiðuðum kennsluháttum og að þeir skili
nemendum aukinni færni umfram kennaramiðaða kennsluhætti.

5.5 Grenndarnám á tímum Covid-19
Óneitanlega þótti mér grátbroslegt að vera að vinna með grenndarnám, sem átti að byggjast
á vettvangsferðum og samstarfi við gestakennara, á tímum þar sem enginn utanaðkomandi
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mátti koma inn í skólana og fjöldatakmarkanir voru í gildi. En ég vissi líka að ég yrði að fara
að eigin ráðum, vera skapandi og hugsa í lausnum. Í skapandi skólastarfi er mikilvægt að
kennarar séu nemendum góð fyrirmynd og leggi sig fram um að vera skapandi í vinnu sinni
og kennsluundirbúningi (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013; Sigrún Björk
Cortes, o.fl., 2016).
Fátt kemur í staðinn fyrir vettvangsferðir vilji maður kynna nemendur fyrir ákveðnum
stað. En framtíð staðartengds náms er líka falin í fjölbreyttri sýndarveruleikatækni, þar sem
hægt er að ferðast um raunverulega og óraunverulega heima, úr skólastofunni. Tæknin
býður líka upp á möguleikann á að heimsækja stað aftur og aftur (Vander Ark, o.fl., 2020).
Sólheimar eru ekki farnir að flíka slíkum lausnum vilji maður skoða samfélagið þar en
drónatæknin reyndist vel þegar ég vildi kynna börnin fyrir staðnum. Hugleiðslu og sögugerð
mætti svo líta á sem frumstæða nálgun á sýndarveruleika en börnin höfðu gaman af
hvorutveggja og ég varð þess áskynja að mikið sat eftir af fræðslunni þegar börnin mættu í
vettvangsheimsóknina á Sólheima.
Við gátum ekki tekið á móti gestum stærstan part vetrar en í staðinn nýttum við okkur
möguleikann á að senda fyrirspurnir á viðeigandi staði til að fá svör við spurningum sem
vöknuðu. Þannig myndaðist t.d. óvænt þó nokkuð samstarf við sveitarstjóra hreppsins. Þetta
hefur aukið skilning barnanna á hvernig stjórnsýslan í samfélagi þeirra virkar og á því að þau
geti leitað til sveitaskrifstofunnar og sveitarstjóra með málefni sem brenna á þeim. Eins hafa
börnin kynnst fagfólki sem starfar á Sólheimum. Þroskaþjálfinn sem tók á móti börnunum
sagði mér að hann hefði rekist á einn nemanda minn nokkrum vikum eftir vettvangsferðina.
Þá heilsaði nemandinn honum og bryddaði upp á samræðum um Sesselju við hann og pabba
sinn sem var með honum. Skrif barnanna í Hvatarblaðið hafa svo opnað augu þeirra og
skólafélaganna fyrir því að til sé aðgengileg leið til að ná sambandi við nærsamfélagið og
koma því sem brennur á þeim á framfæri. Grenndarnám á einmitt að þjóna þessum tilgangi:
gera nemendur læsa á menningarlegt umhverfi sitt, efla tengsl við heimabyggð, stækka
tengslanet einstaklingsins og auka tækifæri hans til að gefa af sér í nærsamfélaginu (Bragi
Guðmundsson, 2000; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014b; Vander Ark, o.fl., 2020).
Grenndarnám mun án vafa áfram vera hluti af minni nálgun í kennarastarfinu.
Möguleikar þess eru óendanlegir, ekki síður í litlum samfélögum en stórum. Ég hlakka til að
halda áfram og gaman verður þegar samfélagið opnast á ný, bólusett og fínt.
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Lokaorð

Við lifum á tímum þar sem mikil óvissa ríkir og mannkynið stendur frammi fyrir flóknum
raunveruleika og fjölþættum áskorunum. Í slíkum heimi er mikilvægt að ala upp einstaklinga
sem geta og þora að bregðast við í aðstæðum þar sem ekki er endilega augljóst hver séu rétt
viðbrögð. Í samþættu námi nýsköpunarmenntar og grenndarnáms er hægt að efla þessa
færni.
Hefðbundið skólastarf á sér oft stað í ákveðinni einangrun frá nærumhverfinu sem verður
til þess að vinna nemenda nær sjaldnast eyrum og augum fólks utan veggja skólans. Í
grenndarnámi á að nota nærumhverfið í námi nemandans og í nýsköpunarmennt á vinna
einstaklingsins að hafa eitthvað gildi, þjóna tilgangi fyrir einhvern. Þannig tala þessar tvær
kennsluaðferðir vel saman og nýsköpunarmenntin er kjörin leið til að brúa bilið og mynda
tengingu á milli skóla og nærumhverfis í grenndarnámi. Nemendurnir njóta þess að kynnast
nærumhverfinu og að fá tækifæri til að gefa af sér til þess. Í samþættu námi
nýsköpunarmenntar og grenndarnáms eru möguleikarnir óendanlegir og mikilvægt að
kennarar sem sinna því leggi sig fram um að vera skapandi í nálgun sinni. Þær áskoranir sem
maður mætir í slíkri kennslu eru lykillinn að nýjum og spennandi leiðum í náminu.
Af rannsókninni dreg ég þann lærdóm að vera ávallt meðvituð um að kynna nemendur
mína fyrir hugmyndinni um að vera skapandi. Þetta er einn af grunnþáttum íslenskrar
menntunar og einn mikilvægasti eiginleiki manneskjunnar. Við segjum börnum gjarnan ,,þú
ert svo skapandi” en áttum okkur ekki á að barnið skilur ekki endilega hvað við eigum við. Ég
tel það eiga gott erindi í nám nemenda sem eru að hefja skólagöngu sína að kryfja þessa
hugmynd. Það er valdeflandi að vita að sköpunargáfa er ekki eitthvað sem maður fæðist með
eða ekki. Hún er öllum gefin og hana má efla og þjálfa með einföldum aðferðum sem allir
geta tamið sér. Það er skylda kennara, í skólakerfi sem telur sköpun til þeirra grunnþátta sem
það byggir á, að búa nemendum sínum umhverfi sem ýtir undir getu þeirra til sköpunar.
Mikilvægt er að nemandi upplifi að nýjum hugmyndum sé mætt af opnum huga og virðingu
og að hann hafi möguleika á að hafa áhrif á nánasta umhverfi sitt.
Nemendum mínum gekk vel að tileinka sér aðferðir nýsköpunarmenntar svo sem
hugstormun og frumgerðarvinnu. Á þessum aldri eru því þó ákveðin takmörk sett hversu
sjálfstætt nemendur geta unnið, til dæmis ef þeir eru ekki orðnir skrifandi. Fyrsti bekkur naut
þess að vinna að skapandi verkefnum í stórum hóp og miklu máli skipti að ég veitti þeim
góðan stuðning í gegnum sköpunarferlið. Það að vinna þeirra hefði einhvern raunverulegan
tilgang, gæti breytt einhverju eða haft áhrif á aðra, jók námsáhuga og drifkraft nemenda.
Samþætt nám nýsköpunarmenntar og grenndarnáms féll vel í kramið hjá sex ára
börnunum sem nutu þess sveigjanleika og einstaklingsmiðunar sem eflandi kennslufræði
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býður upp á. Ánægja barnanna í náminu bætti bekkjarandann og vinnuumhverfi okkar.
Verkefnamiðun námsins og samvinna við utanaðkomandi aðila dró úr undirbúningskröfum á
mig og þar af leiðandi starfstengdri streitu.
Ákveðin áskorun var að sinna svona starfi innan hefðbundins skólaskipulags sem byggir á
þröngt skipulagðri stundatöflu, tíðum skiptum á milli námsgreina og niðurnegldum
tímarömmum. Það er trú mín að í skólakerfi þar sem vilji er til að efla sjálfstæð vinnubrögð
og einstaklingsmiðað nám verði kerfið og kennarar að sleppa tökunum á því nákvæmlega
hvaða námsefni er tekið til yfirferðar. Fremur ætti að stefna að því að nemandinn tileinki sér
ákveðin vinnubrögð og nálganir. Gaman væri að reyna fyrir sér með nemendamiðað nám í
skipulagi sem á betur við hugsjónir slíkrar kennslufræði, býður upp á aukið flæði tímaramma,
meiri samþættingu námsgreina og aukið frelsi nemenda til að elta eigin áhugahvöt.
Vinna mín með nýsköpunarmennt, grenndarnám og samþættingu þessara nálgana hefur
haldið áfram eftir að rannsókn minni til meistaraprófs lauk og ég er viss um að þessi nálgun
mun alltaf vera stór hluti af því námi sem ég býð nemendum mínum upp á. Ánægjan og
sigrarnir sem fylgja því að kenna á þennan hátt, fyrir mig og nemendurna, eru mér
ómótstæðilegir. Ég vona að frásögn mín af þeirri reynslu sem ég hef hlotið í þessari
starfendarannsókn vekji áhuga fleiri á að bjóða upp á slíkt nám, fyrir öll skólastig, en ekki síst
fyrir yngstu nemendurna.
Að lokum vil ég nefna hvaða gildi það hefur haft fyrir mig að vinna meistaraverkefni og
spreyta mig á framkvæmd starfendarannsóknar. Það var aldrei vafi í mínum huga að ég vildi
gera 30 eininga lokaverkefni fremur en að velja MT-nám. Lokaverkefni gaf mér aukin
tækifæri til að elta áhugahvöt mína og afla mér þekkingar á þeim sviðum sem nýtast mér
best. Þar sem ég framkvæmdi starfendarannsókn fór rannsóknarvinnan að miklu leyti fram á
vinnutíma og í því fólst ákveðinn tímasparnaður. Ég þekki vel vinnuálag tíu eininga
námskeiða og er þess fullviss að þrjú slík kalla á meiri vinnu en framkvæmd rannsóknar þar
sem maður hefur mikla möguleika á að skipuleggja eigin vinnu og tíma. Reynslan af að safna
gögnum um eigið starf, og ígrunda það, hefur svo verið ómetanleg. Ég ætla mér að starfa
áfram á þennan hátt til að eflast stöðugt sem fagmanneskja. Að setja mér markmið, halda
dagbók og skrá hvernig mér miðar áfram - allir þessir þættir hafa gefið starfi mínu meiri dýpt
og merkingu, auk þess sem skilningur minn á því sem ég geri sem kennari hefur vaxið.
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Viðauki A: Kynningarbréf vegna lokaverkefnis
Kynningarbréf vegna lokaverkefnis í kennslufræðum
Komandi vetur er lokár mitt í meistaranámi í kennslufræðum. Í vetur vinn ég því að
meistaraverkefninu mínu þar sem ég rannsaka eigið starf og framkvæmi svokallaða
starfendarannsókn. Þar mun ég prófa mig sérstaklega áfram með tvær nálganir í kennslu:
grenndarnám og nýsköpunarmennt. Þessum tveimur nálgunum mun ég flétta saman og
rannsaka hvaða ávinningarnir og áskoranir fylgja slíkri kennslu, fyrir nemendur og kennara.
Leiðbeinandi minn í verkefninu er Svanborg Rannveig Jónsdóttir prófessor á
menntavísindasviði við Háskóla Íslands.
Grenndarnám gerir ráð fyrir að nærsamfélag og umhverfi nemenda sé nýtt við nám.
Ég mun því ganga til samstarfs við ýmsa aðila úti í nærsamfélaginu og skipuleggja með þeim
fræðandi stundir fyrir nemendurna. Samstarfsaðilinn vinnur þá með sérsvið sitt hverju sinni í
tengslum við markmið aðalnámskrár. Til að skýra þetta betur tek ég tilbúið dæmi um
verkefni: Bekkurinn fer í samstarf við Sólheima þar sem börnin fræðast um höggmyndir og
styttugerð af ýmsu tagi. Þau fá að heimsækja leirgerðina og listamennina þar og fá leiðsögn
um höggmyndagarð Sólheima. Í beinu framhaldi af fræðslu samstarfsaðilans snúum við
okkur að nýsköpunarmenntinni, en nýsköpunarmennt er yfirheiti á menntastarfi sem ýtir
undir getu nemenda til sköpunar. Við munum biðja samstarfsaðila okkar um að kynna börnin
fyrir einhverri raunverulegri þörf sem þeir standa frammi fyrir í sinni starfsemi. T.d. gætu
Sólheimar viljað auka umferð gesta á staðnum um höggmyndagarðinn sinn. Börnin fara svo í
gegnum nýsköpunarferli sem ég stýri og koma fram með lausnir handa samstarfsaðilanum.
Ég stefni á að leiða börnin í gegnum nokkur ólík samstarfsverkefni.
Markmiðin með slíku námi eru margþætt. Með grenndarnáminu eflast tengsl
nemandans við nærumhverfi sitt, sjálfsmynd nemandans styrkist og tengslanet hans
stækkar. Nýsköpunarmenntin er valdeflandi og eykur trú nemandans á sjálfum sér sem
lausnamiðuðum og skapandi einstaklingi. Með því að flétta þessum tveimur nálgunum
saman fá nemendur tækifæri til að kynnast og nýta auðlindir nærsamfélags síns og að gefa af
sér til þess. Nám þeirra mun þannig strax skapa raunverulegt gildi fyrir samfélagið.
Til að fylgjast með upplifun barnanna af náminu og menntandi áhrifum vinnunnar
mun ég beita fjölbreyttum gagnasöfnunaraðferðum. Börnin verða beðin um að fylla út
stuttar myndrænar kannanir, taka þátt í rýnihópum og einstaklingsviðtölum og tjá upplifanir
sínar myndrænt. Einnig mun ég safna myndefni af námi barnanna. Allt fer þetta fram á
skólatíma og verður eðlilegur hluti af námi bekkjarins í vetur. Í allri umfjöllun um vinnuna
verða börnunum gefin dulnefni og allri rannsóknarsiðfræði fylgt til hins ítrasta eins og
siðareglur Háskóla Íslands kveða á um. Öllum viðkvæmum gögnum verður eytt að rannsókn
lokinni.
Ef þið hafið einhverjar spurningar í tengslum við þetta getið þið heyrt í mér í síma
824-4486. Einnig er leiðbeinandi minn reiðubúinn að svara fyrirspurnum á netfanginu
svanjons@hi.is
Anna Katrín Þórarinsdóttir
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Yfirlýst samþykki fyrir þátttöku barns í starfendarannsókn Önnu Katrínar Þórarinsdóttur:
,,Ávinningar og áskoranir í samþættingu nýsköpunarmenntar og grenndarnáms“.
Undirritaður samþykkir þátttöku

___________________________________________________________
(nafn barns)
í starfendarannsókn Önnu Katrínar Þórarinsdóttur skólaárið 2020-2021.
 Merkið við boxið ef þú vilt ekki að teknar séu ljósmyndir eða myndbönd af barninu
þínu við vinnu í rannsókninni.

_______________________________________
Undirskrift forráðamanns

________________________________________
Dagsetning/ staður
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Viðauki Á: Kynningarbréf til samstarfsaðila
Kynningabréf til samstarfsaðila í meistaraverkefni ,,Ávinningar og áskoranir við
samþættingu grenndarnáms og nýsköpunarmenntar.“
Anna Katrín Þórarinsdóttir, meistaraprófsverkefni í kennslufræðum við Menntavísindasvið.
Leiðbeinandi Svanborg R. Jónsdóttir.
Um hvað snýst verkefnið?
Tilgangur verkefnisins er að gefa nemendunum tækifæri til að kynnast sínu nærsamfélagi á
nýjan hátt og vera virkir samfélagsþegnar sem geta lagt sitt af mörkum. Nemendur fá
fræðslu frá ólíkum aðilum um sérsvið þeirra og takast svo á við einhvers konar áskorun sem
samstarfsaðilinn leggur fyrir. Áskorunin þarf ekki að vera flókin eða mikilfengleg, hún getur
verið eitthvað sem er leiðinlegt eða erfitt í starfinu eða hvaðeina sem þið viljið bæta eða
breyta. Áskorunin tengist efni fræðslunnar eða starfsemi viðkomandi aðila og er útfærð í
samráði við kennara. Áskorunina leysa nemendur undir leiðsögn kennara með því að fara í
gegnum ferli hönnunarhugsunar sem styrkir þau í samvinnu og skapandi hugsun.
Til hvers er ætlast af samstarfsaðilum?
Samstarfsaðilar fá nemendahópinn í heimsókn á starfstað sinn eða mæta í skólann með
fræðslu. Fræðslan og efni hennar er útfærð í samstarfi við kennara fyrirfram og tengist alltaf
sérsviði viðkomandi samstarfsaðila. Samstarfsaðilar leggja fyrir nemendur einhverja áskorun
eða mál sem þarfnast úrlausnar og eftir það vinna nemendur með kennara sínum í
Kerhólsskóla. Samstarfsaðilar þurfa að vera reiðubúnir að veita frekari upplýsingar eða
endurgjöf á hugmyndir ef að þurfa þykir, á meðan á lausnavinnu nemenda stendur, en þurfa
ekki að vera á staðnum. Þegar nemendahópurinn er tilbúinn með mögulegt svar við
áskoruninni er æskilegt að hittast aftur svo nemendur geti gert grein fyrir niðurstöðum
sínum.
Á meðan á vettvangsheimsókn stendur vill meistaranemi safna myndefni af upplifun
nemenda, ef mögulegt er.
Ef einhverjar spurningar vakna skuluð þið ekki hika við að hafa samband í síma 824-4486 eða
á netfangið anna@kerholsskoli.is. Hlakka til samstarfsins!
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