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Formáli 

Hugmyndin að þessari starfendarannsókn vaknaði haustið 2019 á fundi skólastjórnenda, 

verkefnastjóra og rannsóknarteymis frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands í tengslum við 

Austur-Vestur þróunarverkefnið. Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor og rannsakandi úr 

rannsóknarteyminu, benti á að það væri styrkur fyrir verkefnið ef einhver úr skólunum gerði 

starfendarannsókn í tengslum við verkefnið. Ég skráði mig í starfendarannsóknarnámskeið í 

janúar 2021 og hef frá þeim tíma markvisst safnað gögnum og rýnt í innleiðingarferlið auk 

þess að læra að framkvæma starfendarannsókn. Rannsóknin sjálf var unnin skólaárið 2021-

2022. Ég var svo heppin að fá Svanborgu sem leiðbeinanda og þakka ég henni kærlega fyrir 

allan hennar stuðning og hvatningu sem hún hefur veitt mér. Meðleiðbeinandi var Hafdís 

Guðjónsdóttir sem ég þakka einnig fyrir góðar ábendingar. Við vinnu rannsóknarinnar fékk ég 

mikinn stuðning frá teyminu mínu og færi ég Margréti, Þóru Björk og Hrefnu Birnu mínar 

bestu þakkir fyrir þeirra aðstoð og hvatningu. Ég þakka manninum mínum Sveini Snorra 

Sverrissyni og mömmu minni Eyglóu Egilsdóttur fyrir að gefa mér rými til að vinna að 

rannsókninni og vera ætíð til staðar fyrir mig. Að lokum þakka ég svila mínum, Kristjáni 

Leóssyni, fyrir að bjóðast til og gefa sér tíma til að lesa yfir verkefnið og gefa mér góð ráð. 

Það er mín von að rannsóknin gefi góða sýn á það hvernig innleiðingunni var háttað hér hjá 

okkur í Vesturbæjarskóla og geti veitt öðrum innblástur við innleiðingu og framkvæmd 

sköpunarsmiðja.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 

54. gr. Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 1. maí 2022 

 

Guðlaug Elísabet Finnsdóttir 
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Ágrip 

Tilgangurinn með þessari starfendarannsókn var að rýna í innleiðingu á þróunarverkefninu 

Austur-Vestur sköpunarsmiðjur sem var samstarfsverkefni þriggja skóla í Reykjavík. 

Sköpunarsmiðjur og verkefni í þeirra anda eru mikilvægt málefni því þær búa yfir 

athafnakostum til að undirbúa börnin fyrir áskoranir framtíðarinnar. Markmið með 

rannsókninni var að skoða hvað einkenndi innleiðinguna og hvernig mitt hlutverk sem 

verkefnastjóri mótaðist í ferlinu í mínum skóla. Ég ákvað að gera starfendarannsókn til að 

styðja við breytingarferlið til að draga úr óvissuþáttum og tryggja varanleika breytinganna. 

Þannig gat ég haft bein áhrif innleiðingarferlið. Aðalþátttakandi rannsóknarinnar var ég en 

einnig aðrir sem komu að þróunarverkefninu eins og skólastjórnendur, kennarar og 

nemendur. Gögnin sem ég safnaði og greindi voru meðal annars færslur í rannsóknardagbók 

um hlutverk mitt og ígrundanir, samtöl við kennara og nemendur ásamt nótum og myndum 

úr vettvangsathugunum. Ákveðið var að innleiðing Austur-Vestur þróunarverkefnisins tæki 

þrjú ár og lögðum við líkan Fullans (2016) um þriggja fasa breytingar til grundvallar 

breytingarferlinu; upphaf, innleiðing og varanleiki. Þessi tímabil marka tímaröð sögunnar í 

gagnagreiningunni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna mikilvægi forystunnar og 

heiltækrar nálgunar í þróunarverkefnum. Náið samstarf okkar verkefnastjóranna var mikill 

styrkur fyrir framgang verkefnisins og sameiginlegar menntabúðir skólanna voru mikilvæg 

starfsþróun. Þróunarverkefnið hefur haft áhrif á kennsluhætti í mínum skóla þar sem sjá má 

að kennarar leituðu fjölbreyttra leiða til að vekja áhuga nemenda með verkefnum í anda 

sköpunarsmiðja. Heimsfaraldurinn hafði vissulega áhrif á framgang verkefnisins en í öllum 

áskorunum hafa kennarar verið úrræðagóðir, sveigjanlegir og reynt eftir bestu getu að koma 

til móts við þarfir fjölbreytts nemendahóps með áherslum á skapandi kennsluhætti og 

vellíðan barna. Á þessum þremur árum hef ég lært ótal nýja hluti og sýn mín á menntun 

barna mótast og þróast. Ég hef öðlast aukið sjálfstraust og þekkingu á þróunarstarfi og 

skapandi kennsluháttum í anda sköpunarsmiðja. 
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Abstract 

The purpose of this action research was to examine the implementation of the development 

project East-West Makerspaces, which was a collaborative project of three schools in 

Reykjavík. Makerspaces and other similar projects present important opportunities to 

prepare children for the challenges they will face in the future. The aim of the study was to 

examine what characterized the implementation and how my role as project manager was 

shaped in the process at my school. I decided to perform an action research to support the 

change process, to reduce uncertainties and to ensure the permanence of the project. In 

that way I could directly influence the implementation process. I was the main participant in 

the study, but the project also involved other participants, including school administrators, 

teachers and students. The data collected and analyzed included entries in a research diary 

about my role and reflections. It also included conversations with teachers and students, as 

well as notes and pictures from field observations. It was decided that the implementation 

of the East-West project would take three years. The change process was based on Fullan's 

(2016) phases of change; initiation, implementation and continuation. These periods mark 

the chronological order in the data analysis. The main results of the study show the 

importance of leadership and a systemic approach in development projects. Our close co-

operation between the project managers from each school strengthened the progress of the 

project and educamps conducted by the schools also played a significant role. The 

development project has influenced the teaching methods in my school, where it can be 

seen that teachers have sought various ways to arouse students' interest in projects in the 

spirit of makerspaces. The pandemic certainly had an impact on the progress of the project, 

but with all the challenges, teachers have been resourceful, flexible and tried their best to 

meet the needs of a diverse group of students, with an emphasis on creative teaching 

methods and the well-being of children. During these three years I have learned countless 

new things and my vision of children's education has been further shaped and developed. I 

have gained increased self-confidence and knowledge of school development and the 

ideology of makerspaces. 
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 Inngangur  

Vorið 2019 auglýsti Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar styrkveitingar úr þróunar- og 

nýsköpunarsjóði í tengslum við innleiðingu nýrrar Menntastefnu Reykjavíkurborgar. 

Skólastjórnendur Vesturbæjarskóla, Ingunnarskóla og Selásskóla áttu samtal um 

samstarfsverkefni sín á milli í tengslum við sköpun og tækni og sáu þarna spennandi tækifæri 

til að mæta áherslum menntastefnunnar og áskorunum 21. aldarinnar í skólastarfi. Ein af 

forsendum styrkveitingarinnar var samstarf tveggja eða fleiri stofnana auk tengingar 

verkefna við áherslur Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast”. Verkefnið fékk 

nafnið Austur-Vestur, sköpunar- og tæknismiðjur í Ingunnarskóla, Vesturbæjarskóla og 

Selásskóla með vísan í legu skólanna. Með verkefninu var lögð áhersla á að gefa nemendum 

tækifæri til að nota ímyndunarafl sitt og forvitni til að leita skapandi lausna og efla þannig 

hæfni þeirra, færni og þekkingu (Austur-Vestur sköpunarsmiðjur, 2019). Þróunarverkefnið 

var svar skólanna við ákalli um nútímalegt og uppbyggilegt skólastarf sem felur í sér 

hugarfarsbreytingu og breytta kennsluhætti þar sem kennarar efla færni sína og hæfni í 

hönnunarhugsun, sköpun og tækni. Skólarnir þrír lögðu allir til einn verkefnastjóra og fékk ég 

það hlutverk fyrir hönd Vesturbæjarskóla.  

1.1 Tilgangur og markmið 

Skólastarf þarf að þróast í takt við samfélag hvers tíma (Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2020). Breytingarferli eru flókin og margir þættir spila inn í sem 

mikilvægt er að rýna í. Tilgangurinn með þessari rannsókn var að rýna í innleiðingarferlið sem 

fólst í þróunarverkefninu Austur-Vestur sköpunar- og tæknismiðjur. Nafn verkefnisins 

breyttist í ferlinu í Austur-Vestur sköpunarsmiðjur. Ég vildi skoða hvernig hægt er að breyta 

kennsluháttum og bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og merkingarbært nám í gegnum 

sköpunarsmiðjur og verkefni í þeirra anda og sem eina af leiðunum til að undirbúa börnin 

fyrir áskoranir framtíðarinnar. Með þessu þróunarverkefni skólanna þriggja var stefnt að því 

að sköpunarmenning næði að skjóta rótum í skólastarfinu og yrði eðlilegur hluti af 

skólamenningunni. Markmið mitt með þessari starfendarannsókn var að varpa ljósi á hvað 

einkenndi innleiðinguna yfir þriggja ára tímabil og hlutverk mitt sem verkefnastjóra í því. Við 

vorum svo lánsöm að fá teymi rannsakenda frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands til að 

fylgjast með verkefninu og vera okkur innan handar með ráðgjöf og stuðning sem styrkti 

okkur í þessu ferli. Í Vesturbæjarskóla hefur lengi verið lögð áhersla á skapandi nám og 

stefna skólans að efla skapandi hugsun og frumkvæði og veita börnum fjölbreytt tækifæri til 

sköpunar og tjáningar. Skólinn er í góðu samstarfi við ýmsar mennta- og menningarstofnanir 

í Reykjavík og starfsfólk skólans leggur sig fram við að taka þátt í verkefnum sem snúa að 
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sköpun eins og LÁN verkefninu (Listrænt ákall til náttúrunnar), samstarf við Myndlistarskóla 

Reykjavíkur og leiðtoganám í stærðfræði með áherslu á skapandi stærðfræði. Ég taldi að 

starfendarannsókn hentaði best til að styðja við breytingarferlið til að draga úr óvissuþáttum 

og tryggja varanleika breytinganna. 

Markmið rannsóknarinnar var því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvað 

einkennir innleiðingu og þróun Austur-Vestur verkefnisins um sköpunarsmiðjur í mínum 

skóla og hvernig hefur hlutverk mitt sem verkefnastjóri mótast í ferlinu?  

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin skiptist í fimm meginhluta. Í inngangi er kynntur tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurning. Í öðrum hluta eru fræðin kynnt sem tengjast 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Fjallað er um breyttar áherslur í menntun barna, 

sköpunarsmiðjur og þróunarstarf í skólum. Í þriðja hluta er aðferðafræðin kynnt, 

rannsóknarsniði starfendarannsókna gerð skil sem og þátttakendum rannsóknarinnar, 

rannsóknargögnum og gagnagreiningu. Í aðferðafræðikaflanum er fjallað um siðferðileg 

atriði sem snerta rannsóknina og í fjórða hluta eru niðurstöðurnar settar fram í tímaröð út 

frá þriggja fasa líkani Fullans; upphaf, innleiðing og varanleiki. Þar greini ég hvað hefur 

einkennt innleiðingu og þróun Austur-Vestur verkefnisins um sköpunarsmiðjur og hvernig 

hlutverk mitt sem verkefnastjóra hefur mótast í ferlinu. Í fimmta hluta eru helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar ræddar og speglaðar í ljósi þeirra fræða sem áður voru kynnt. Þrír viðaukar 

fylgja ritgerðinni en það er kynning á starfendarannsókninni sem ég sendi á starfsfólk 

skólans, kynning til foreldra og leyfisbréf til foreldra um þátttöku barna í hópviðtali.  



 

 

15 

 

 Ákall um breyttar áherslur 

Frá aldamótum hafa margir fræðimenn bent á að skólinn þurfi að breytast í takt við 

samfélagið, að hæfni sé meira virði en skírteini og lokapróf og að hana öðlist nemendur af 

reynslunni og í samvinnu við aðra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Samfélag 21. aldar kallar á 

örar breytingar sem gera kröfur til skólastofnana um að aðlaga starfshætti að breyttu 

samfélagi sem er hraðara, tæknilegra og flóknara en áður. Ekki þykir lengur nóg að gera 

eingöngu kröfur um þekkingu og hefðbundna færniþætti heldur er litið til víðtækari þátta 

sem snerta mannrækt og félagslega færni svo og áhrif umhverfisins (Donovan o.fl., 2014). 

Kröfur hafa aukist um dýpra og flóknara nám nemenda og aukin áhersla er á hæfni nemenda 

sem þurfa að fóta sig í hratt vaxandi heimi fagþekkingar. Nemendur eiga að geta beitt 

gagnrýninni hugsun, leyst flókin viðfangsefni, átt í skilvirkum samskiptum og samstarfi og 

unnið sjálfstætt. Í þessu felast breyttar kröfur til kennara og þess starfs sem unnið er í 

skólum (Berglind Gísladóttir o.fl., 2019). Stærsta áskorunin felst í að snúa viðteknum venjum 

þar sem litið er á kennarann sem alvitran fræðara yfir í nemendamiðaða starfshætti þar sem 

nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi og hlustað er á raddir þeirra (Hafþór 

Guðjónsson, 2010; Ingibjörg V. Kaldalóns, 2017). Með nýrri Aðalnámskrá sem kom út árið 

2011 og skiptingu hennar í grunnþætti var stigið skref í þessa átt með þeim 

meginmarkmiðum náms að rækta alhliða þroska barna og bjóða upp á almenna menntun 

með áherslu á hæfni, þekkingu og leikni. Í niðurstöðum á mati á innleiðingu Aðalnámskrá 

grunnskóla sem birt var í janúar 2021 kom fram að enn ríkir talsverð óvissa um marga þætti 

hennar. Vísbendingar eru um óöryggi gagnvart námsmati og að stuðning hafi skort frá 

menntamálayfirvöldum við innleiðingu hennar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2021). Ljóst er að skólum hefur gengið misvel að takast á við þær breytingar sem ný 

Aðalnámskrá boðaði en til þess þurfa skólar að bregðast við og þróa innviði sína og skipulag.   

Breytingar á störfum og þróun samfélagsins kalla á nýja hæfni, þekkingu og færni sem 

nýtist atvinnulífinu og samfélaginu hverju sinni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Skapandi 

atvinnugreinar eru taldar mikilvægar nútíma atvinnulífi (Svanborg R. Jónsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2021). Rannsóknir sýna að sú hæfni sem vinnuveitendur nútímans leita helst 

eftir í fari einstaklinga sem þeir vilji ráða til sín sé lausnaleit og rökhugsun, geta til samvinnu, 

aðlögunarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, geta til að greina upplýsingar, forvitni og 

ímyndunarafl (Wagner og Dintersmith, 2015). Þekking er lítils virði ef þessa hæfni skortir og 

hafa margir gagnrýnt skólakerfið fyrir að drepa niður sköpunargetu nemenda (Robinson, 

2011; Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017).  
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2.1 Skólaþróun í lærdómssamfélagi 

Að margra mati stuðlar faglegt lærdómssamfélag kennara (e. professional learning 

community) að framþróun skólakerfisins. Kennarar deila sameiginlegri sýn, forysta er dreifð 

og kennarar læra hver með öðrum og hver af öðrum (Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2020). Gagnrýnin ígrundun og samvinna sem verður til í 

lærdómssamfélagi er að margra mati lykillinn að árangursríku skólastarfi (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Skólastjórnendur eru faglegir leiðtogar og eiga að leiða starfið áfram 

og veita þann stuðning sem þarf. Slíkir starfshættir hafa góð áhrif á virkni og samvinnu og 

stuðla að hvetjandi starfsumhverfi (Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2020). Samhljómur er á milli lærdómssamfélags og teymiskennslu. Þættir eins og sameiginleg 

gildi, faglegt samstarf og starfsþróun einkenna árangursríka teymiskennslu (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013; Hord, 2008). Rannsóknir benda til að teymiskennsla leiði til aukins 

samráðs, samræðu og sameiginlegrar ígrundunar í lærdómssamfélagi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2021). Farsælu umbótastarfi fylgir faglegt nám og er það hlutverk stjórnenda að skipuleggja 

starfsþróun (Fullan, 2016). Menntabúðir eru ein leið til starfsþróunar og hafa verið áberandi í 

starfsþróun kennara síðustu ár. Markmið menntabúða er að miðla þekkingu og reynslu á 

jafningjagrundvelli, bjóða upp á tækifæri til að prófa og tileinka sér nýjungar, efla tengslanet 

og eiga samtal um starfsþróun með tækni (Carpenter og Linton, 2018). Síðustu ár hafa 

kennarar myndað með sér óformleg starfssamfélög á samfélagsmiðlum. Má þar nefna dæmi 

um menntaspjallið á Twitter og Skólaþróunarspjallið á Facebook. Í þróunarstarfi er lögð 

áhersla á að ýta undir og styðja við slíka faghópa á netinu (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir o.fl., 

2020; Sólveig Jakobsdóttir, 2020; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2013).  

2.1.1 Fagleg forysta 

Fagleg forysta og markviss leiðsögn er ein af meginforsendum árangursríks þróunarstarfs og 

mikilvægt er að þeir sem leiði slík þróunarverkefni hafi skilning og þekkingu á 

breytingarferlinu og skipuleggi það í nánu samstarfi við kennara (Fullan, 2016). Mikilvægt er 

fyrir þá sem eru í forystu í breytingastarfi að skoða drifkrafta breytinganna eins og tilgang 

með breytingunum, samspil tíma, álags og samvinnu og hvernig byggja eigi upp hæfni til að 

takast á við breytingarnar (Fullan, 2016). Hugmyndir og kröfur til forystuhlutverka í 

skólastarfi eru sífellt að breytast. Forysta í skólastarfi snýst í auknum mæli um dreifða forystu 

(e. distributed leadership) sem felur í sér hvað stjórnendur gera til að dreifa forystunni og 

valdefla starfsfólkið (Ash og Hodge, 2016). Hugtakið forysta vísar til frumkvæðis og tengsla 

við fólk svo sem við stefnumörkun, setningu markmiða, innleiðingu nýjunga, breytinga og 

þróunar (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Stuðningur stjórnenda felst í 

að hvetja aðra til að hafa áhrif og styðja þá á uppbyggilegan hátt svo að hugmyndir þeirra nái 
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fram að ganga (Hoy og Miskel, 2013). Fræðimenn hafa einnig fjallað um leiðtoga kennara (e. 

teacher leaders), aðra en þá kennara sem gegna formlegum stöðum millistjórnenda (Harris, 

2008; Bryant og Rao, 2019). Þannig getur forysta í skólum verið dreifð meðal starfsfólks og 

ekki bundin við formleg embætti á sviði stjórnunar. Forysta getur því orðið til meðal 

starfsfólks þar sem fjölbreyttur hópur einstaklinga er leiðandi um tiltekin málefni, svo sem 

um kennslu og kennsluhætti. Með því að kalla fleiri kennara til forystu en þá sem gegna 

formlegum stöðum millistjórnenda er viðurkennt að sérhver starfsmaður skóla búi yfir 

forystuhæfni sem hópurinn geti haft þörf fyrir á einhverjum tímapunkti (Harris, 2008; 

Spillane, 2005). Forysta kennara er þá ein birtingarmynd þessarar útgáfu af dreifðri forystu 

og verður til í samskiptum kennara ef skólamenningin er samstarfsmiðuð.  

2.1.2 Þróunarstarf 

Skólaþróun (e. school development) er skilgreind sem skipuleg, markviss og stöðug viðleitni 

til umbóta í skólum og gengur út á að gera skólastarfið skilvirkara fyrir nemendur (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Rannsóknir sýna að við innleiðingu nýjunga í skólastarf 

þurfa margir flóknir þættir að vinna saman (Fullan, 2019; Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2020; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019). 

Raunverulegar umbætur í skólastarfi (e. school improvement) bæta nám og líðan nemenda 

að mati sumra fræðimanna (Robinson, 2018). Breytingar í skólastarfi eru flóknar og háðar 

mörgum og oft lítt sýnilegum þáttum (Fullan, 2019). Umbætur í skólastarfi hafa ekki alltaf   

skilað sér í breyttum kennsluháttum eða betri námsárangri nemenda þrátt fyrir að almennt 

byggja þær á góðri viðleitni til þess að gera skólastarfið betra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).  

Í upphafi Austur-Vestur verkefnisins lögðum við líkan Fullans (2016) um þriggja fasa 

breytingar til grundvallar breytingarferlinu og miðuðum við að innleiðingin tæki þrjú ár. 

Samkvæmt líkaninu skiptist breytingarferlið í þrjá fasa; upphaf, innleiðing og varanleiki (sjá 

mynd 1). Ferlið er ekki einfalt og á hverju stigi eru margir þættir sem spila inn í sem 

mikilvægt er að átta sig á og skoða. Ferlið er ekki línulegt og er sett upp sem mynd af hring 

þar sem þættir á hverju stigi hafa áhrif hver á annan. Þannig getur verkefnið tekið 

breytingum í ferlinu og farið fram og aftur milli stiga (Fullan, 2016). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40299-021-00551-3#ref-CR4
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Mynd 1. Þriggja fasa líkanið - breytingaferlið (Fullan, 2016). 

Í fyrsta fasa breytingaferlisins er talað um upphaf (e. initiation) og aðlögun hugmyndar eða 

verkefnis sem leið til ákvörðunar um að halda áfram að vinna með hugmynd. Viðfangsefnið 

er rætt og skilgreint og leitað er eftir sameiginlegum skilningi og samstöðu um það. Á þessu 

stigi eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á framhaldið (e. initiation decisions) (Fullan, 2016). Í 

öðrum fasa ferlisins er hugmyndinni hrint í framkvæmd eða innleiðingin fer fram (e. 

implementation). Venjulega á þetta tímabil við um fyrstu tvö til þrjú árin sem verkefnið er í 

gangi og er að öðlast fótfestu. Innleiðingarferli verður að hafa þýðingu fyrir þátttakendur og 

því fleiri þættir sem styðja við innleiðinguna þeim mun árangursríkari verður hún. Mikilvægt 

er því að leggja áherslu á lærdómsferli breytinga sem allir í stofnun fari í gegnum og taki þátt 

í (Fullan, 2016). Stjórnendur þurfa að vera vakandi fyrir viðbrögðum starfsmanna við því 

óvissuástandi sem breytingar geta haft í för með sér. Slík lægð í upphafi ferlisins (e. 

implementation dip) orsakast af eðlilegum viðbrögðum þar sem starfsmenn hafa ekki nægan 

skilning á breytingunum (Fullan, 2016). Þriðji fasi breytingarferlisins gengur út á að festa 

viðfangsefnið varanlega í sessi innan stofnunarinnar og gera það að hluta af hinu 

venjubundna starfi (e. institutionalization). Að mörgu þarf að huga til að tryggja varanleika 

breytinganna en varanleiki þróunarstarfs byggist fyrst og fremst á því hvort tekist hefur í 

ferlinu að byggja upp nægilega hæfni stjórnenda og kennara. Til að meta varanleika 
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verkefnisins má skoða hvort að breytingin hafi verið greypt í skipulag skólastarfsins, hvort til 

sé ríkur mannauður með ákveðna hæfni og þekkingu á verkefninu og hefur trú á því og hvort 

til sé skipulag yfir stuðning og kynningu á verkefninu til nýs starfsfólks. Eins og á 

upphafsstiginu og innleiðingarstiginu eru þættir sem hafa áhrif á varanleikann (e. factors 

affecting continuation). Það geta verið þættir eins og skortur á fjármagni eða stuðningi en 

einnig hvernig brugðist er við þegar nýir starfsmenn koma inn í skólann sem þekkja ekki til 

verkefnisins. Skortur á áhuga og stuðningi frá skólayfirvöldum getur einnig verið hamlandi 

þáttur í innleiðingu breytinga (Fullan, 2016).  

Breytingum í skólakerfinu er stundum lýst sem tæknilega auðveldum en félagslega 

flóknum. Skólar eru flóknar stofnanir og margir þættir hafa áhrif sem þarf að hafa í huga við 

stefnumótun og þegar aðferðir við innleiðingu eru ákvarðaðar (Fullan, 2016; Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2019). Kennarar þurfa viðeigandi stuðning og tíma og svigrúm til að rýna í og 

endurskoða sitt eigið starf (Darling-Hammond o.fl., 2017). 

2.1.3 Heiltæk nálgun 

Þekkingu á farsælu umbótastarfi í skólum hefur fleygt fram. Samhliða því hefur verið unnið 

að heiltækri nálgun með megináherslu á samvirkni í öllu kerfinu (Blossing o.fl., 2015; Hopkins 

o.fl., 2014). Í heiltækri nálgun (e. systemic improvement) ná umbætur til alls skólakerfisins 

eins og yfirvalda, skólastjórnenda, kennara, nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila 

(Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2020). Breytingar á einum hluta 

kerfisins hafa óhjákvæmileg áhrif á aðra hluta þess og því er þörf á heiltækri nálgun (Blossing 

o.fl., 2015). Með því að stuðla að samvirkni og byggja upp sameiginlegan skilning er hægt að 

auka líkurnar á því að umbætur verði varanlegar (Fullan og Quinn, 2016). Í heiltækri nálgun 

felst að markmið og stefna skólans, fræðsluumdæmis og menntamálayfirvalda styðji beint 

við námsárangur nemenda (Fullan, 2010). Fjölmargar erlendar rannsóknir sýna að viðhorf 

foreldra til menntunar barna skipta máli þegar kemur að námsárangri þeirra og velfarnaði 

(Bronfenbrenner og Morris, 2006; Epstein, 2018; Hattie, 2009). Þar skiptir sköpum áhugi, 

ábyrgð og jákvæð viðhorf foreldra til skólastarfs fyrir námsárangur og velfarnað barna þeirra. 

Rannsóknir sýna að áskorunum 21. aldarinnar í skólastarfi verði best mætt með hlutdeild 

foreldra og samvinnu heimilis og skóla (Bronfenbrenner og Morris, 2006; Epstein, 2018; 

Hattie, 2009). Heiltæk nálgun skapar skilyrði fyrir samvirkni í skólaþróun þar sem 

vinnumenning felst í hugarfari og gjörðum einstaklinga sem vinna að sama markmiði (Fullan 

og Quinn, 2016; Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2020). Árangur 

breytingaferlisins á fyrst og fremst að sjást í námi nemenda, styrkingu á innviðum skólanna 

og breyttum starfsháttum í þágu nemenda (Fullan, 2016).  
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Breytingar í skólastarfi eru flóknar þar sem ný þekking er sett í samhengi við annað 

skólastarf. Kennarar sem treysta sjálfum sér og samstarfsfélögum til að mæta breytingum 

skapar getu og vilja til að takast á við breytingar og nýjar kröfur. Samgeta kennara (e. 

collective teacher efficacy) er trú kennara á sameiginlega getu kennarahópsins til þess að 

hafa áhrif á nám og árangur nemenda (Goddard, Hoy og Hoy, 2000). Samgetan byggir á þeirri 

sannfæringu að hópurinn sé fær um að gera eitthvað sem enginn einn í hópnum gæti komið 

til leiðar og eftir því sem samgeta kennara styrkist aukast líkurnar á að nemendur nái meiri 

og betri árangri (Allyson Macdonald, 2017; Goddard, Hoy og Hoy, 2000). Hópur fagmanna 

sem telja sig tilheyra ákveðinni heild, til dæmis kennarar í sama skóla, eru líklegri til að 

aðlagast betur breyttum aðstæðum eins og að vinna undir álagi, breyta vinnuvenjum og taka 

við nýjum áskorunum sem sameiginlegu verkefni alls hópsins (Goddard, Hoy og Hoy, 2000). 

Samgeta felst líka í að kennarar ígrunda sameiginlega kennsluaðferðir og nálgun í kennslu og 

hvaða hindrunum þarf að ryðja úr vegi til að ná þeim markmiðum sem sóst er eftir. Þeir eru 

meðvitaðir um sína hæfni og öryggi gagnvart kennslunni. Í sameiningu finna þeir lausnir til að 

kennslan verði sem árangursríkust þannig að nemendur geti náð markmiðum sínum 

(Goddard, Hoy og Hoy, 2000). Slíkir starfshættir byggja að miklu leyti á trausti en að byggja 

upp traust krefst vinnu og fólk þarf að standa við orð sín og vera heiðarlegt (Helga Sigríður 

Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2020). Kennarar þurfa að vera tilbúnir til 

starfsþróunar, að prófa nýja hluti og efla þekkingu sína (Goddard, Hoy og Hoy, 2000).  

Svanborg R. Jónsdóttir (2012), prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, bjó til 

líkan til að meta innleiðingu og þróun nýsköpunarmenntar í skólastarfi sem er í sama anda og 

sýn heiltækrar nálgunar á breytingastarf. Líkanið byggir á hugmyndum Bronfenbrenners 

(1979) um mótandi áhrif félagskerfa og hugmyndum Rogans og Grayson (2003) um hvernig 

nýjungar þróast í skrefum. Í líkaninu sést hver staðan er á byrjunarreit (reitur 1) og svo lengra 

komna þróun (reitir 2-4) (tafla 1). Í líkaninu birtast hin ýmsu félagslegu áhrif sem beint eða 

óbeint hafa áhrif á hvað gert er í skólum og hvernig. Ég mótaði matsæki byggt á þessum 

hugmyndum á þróun sköpunarsmiðjustarfs út frá mínum gögnum og nota það til að máta 

niðurstöður rannsóknarinnar inn í (sjá töflu 3). 
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Tafla 1. Kennarinn og áhrifaþættir. Félagslegt vistkerfi – viðráðanleg skref (Svanborg R. 
Jónsdóttir). 

Með slíku matstæki er hægt að meta hvar kennarar, nemendur, skólastjórnendur, 

skólamenning, samfélag og stjórnvöld eru stödd í skólaþróun á sviði sköpunarsmiðjustarfs 

(Svanborg R Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2019; Bronfenbrenner, 1979). Til að 

breytingarnar nái varanlegri fótfestu er mikilvægt að þær fylgist að í öllum kerfunum (Rogan 

og Grayson, 2003; Svanborg og Allyson, 2019). Þannig er ekki nóg að einn kennari þrói með 

sér mikla kunnáttu og færni á tilteknu sviði ef kerfin í kring eru langt á eftir til að breytingin 

sem staðið var fyrir á því sviði verði varanleg (Rogan og Grayson, 2003; Svanborg og Allyson, 

2019). Sjá má sterk líkindi með þeirri sýn sem líkanið birtir og sýn heiltækrar nálgunar þar 

sem lögð er áhersla á samvirkni í öllum félagskerfum sem hafa áhrif á skólastarf til að 

breytingar nái fótfestu og verði varanlegar (Blossing o.fl., 2015; Fullan og Quinn, 2016; Helga 

Sigríður Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2020; Hopkins o.fl., 2014). 
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2.2 Eflandi kennslufræði 

Sköpun, nýsköpun, gagnrýnin hugsun, lausnaleit, hæfni í ákvarðanatöku og hugvitund eru 

meðal færniþátta sem taldir eru brýnir á 21. öldinni (Binkley o.fl., 2012). Sköpun felst í því að 

móta viðfangsefni og miðla því, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann 

eða hefur gert áður (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Að skapa er að uppgötva, 

njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika, að sjá það 

óorðna og framkvæma það. Skapandi kennsluhættir byggja á forvitni, áskorun, spennu og leit 

og stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.2.1 Að styðja við atbeina nemenda og sköpun 

Skapandi kennsluhættir snúast ekki um að kenna sköpun heldur að gefa nemendum tækifæri 

til að vera skapandi (Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017). Með sköpun fá 

einstaklingar að búa til eitthvað sem svarar þeirra þörfum eða hugmyndum (Gershenfeld, 

2012). Einstaklingsmiðað nám (e. individualized learning) felur í sér að kennarinn er í 

aðalhlutverki við að gefa fyrirmæli og aðlaga námið að námsþörfum nemenda. Í 

persónumiðuðu námi (e. personalized learning) fá nemendur tækifæri til að stýra sínu eigin 

námi, tengja það við áhugamál sín og taka þátt í að móta sitt eigið nám (Bray og McClaskey, 

2014) sem er í anda eflandi kennslufræði. Nemendur búa yfir fjölbreyttri hæfni og í  

persónumiðuðu námi tryggja kennarar virka þátttöku þeirra í daglegum störfum og námi 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2016). Börn þurfa að öðlast menntun og reynslu með því að nota 

gagnrýna hugsun, frumkvæði og efla verklega færni og nýsköpun en slíkt nám hvetur til 

sjálfstæðra vinnubragða, ýtir undir hagnýtingu skólastarfs og tengingu við daglegt líf 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Til að greina vald og atbeina í námi og kennslu í anda sköpunarsmiðja í þessu 

þróunarverkefni er litið til skilgreiningar á eflandi kennslufræði. Sú skilgreining byggir á 

hugtökum Bernstein (2000) um flokkun og umgerð og snýst um að greina hver hefur vald í 

kennslustofunni (mynd 2).  
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Mynd 2. Greiningarlíkan um birtingarmyndir kennslufræði eftir umgerð og flokkun 
hlutverka í kennslu og námi (Svanborg R. Jónsdóttir, 2012). 

Með því að skoða hlutverk kennara og nemenda og verkefni má greina þessar fjórar 

birtingamyndir kennslufræðilegrar nálgunar í skólastarfi: mótsagnarkennd, stýrandi, 

framsækin og eflandi/frelsandi kennslufræði. Í eflandi/frelsandi kennslufræði skarast 

hlutverk nemenda og kennara þar sem nemandinn fær leiðsögn og stuðning en ræður að 

mestu sjálfur viðfangsefni, þróun hugmynda, framkvæmd og útfærslu (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2012). 

Til að styðja við sjálfræði nemenda eru skapaðar aðstæður í skólastarfinu sem hvetja til 

sjálfræðis í námi eins og svigrúm, námsskipulag og andrúmsloft (Ingibjörg V. Kaldalóns, 

2015). Ferns konar þættir skipta máli fyrir slíkt nemendasjálfræði. Í fyrsta lagi eru það 

styðjandi samskipti sem byggjast á trausti og virðingu. Nemendur fá tækifæri til að tjá eigin 

hugmyndir, skoðanir og tilfinningar. Í öðru lagi er nemendum treyst að taka ákvarðanir um 

eigið nám og þannig gert kleift að tengja námið við eigin áhuga, markmið og gildi. Þannig sjá 

nemendur ríkari tilgang með námi sínu. Í þriðja lagi fá nemendur tækifæri til að setja sér 

markmið og þróa með sér gildi og áhuga sem þeir upplifa að séu sjálfsprottin. Í fjórða lagi er 

mikilvægt að kennarar útskýri tilgang verkefna og námsins (Hafdís Ingvarsdóttir, 2018; 

Ingibjörg V. Kaldalóns, 2020). Vesturbæjarskóli er Réttindaskóli UNICEF. Markmið með því 

verkefni er að byggja upp lýðræðislegt umhverfi með því að rækta með markvissum hætti 

þekkingu, leikni og viðhorf sem hjálpa börnum að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í nútímasamfélagi. Skólar sem leggja áherslu á lýðræðislega þátttöku og 

valdeflingu barna í skólastarfinu stuðla að því að þau geti verið virkir þátttakendur og eigi 
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hlutdeild í því. Barn sem fær að hafa áhrif valdeflist og verður yfirleitt áhugasamara um 

námið (Robson og Mastrangelo, 2017). Með valdeflingu er átt við ferli þar sem börn finna að 

þau geti haft áhrif á hvernig líf þeirra þróast og þannig haft vald á lífi sínu. Þannig tengist 

valdefling mannréttindum og lífsgæðum einstaklinganna (Nieto, 1999). Til að skólar geti 

starfað á slíkum jafnréttisgrundvelli verða grunngildin gagnkvæm virðing og mannréttindi að 

vera fyrir hendi.  

2.2.2 Sköpunarsmiðjur 

Sköpunarsmiðjur (e. makerspace) byggja á sköpunarmenningu (e. maker culture) og þeirri 

hugmynd að ýta undir sköpun og margvíslega hæfni með stuðningi stafrænnar tækni 

(Blikstein, 2013). Markmið er að efla hæfniþætti eins og samstarf og félagsfærni, tæknilæsi, 

lausnaleit og gagnrýna hugsun sem flokkast undir 21. aldar færni (Marsh o.fl. 2017). 

Sköpunarsmiðjur koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp á öllum aldri og veita 

nemendum tækifæri til að uppgötva og þroska hæfileika sína auk þess sem sköpunarsmiðjur 

styrkja sjálfsmynd nemenda og skólamenningu með eflandi kennslufræði (e. emancipatory 

pedagogy) (Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017). Sköpunarsmiðjur eiga 

rætur sínar að rekja til tölvuvæðingar og notkun tölvustýrðra véla og prentunar í þrívídd í 

byrjun 21. aldar (Gershenfeld, 2012). Með almennri notkun stafrænnar tækni spruttu upp 

hreyfingar áhugafólks um tækni og menntun en víða höfðu stjórnvöld ýtt út verkgreinum í 

skólakerfinu og tregða orðið til við að sinna nýrri tækni og nýsköpun (Blikstein, 2013; 

Gershenfeld, 2012). Á Íslandi voru Fab lab smiðjur fyrst opnaðar almenningi árið 2008 eftir 

fyrirmynd MIT Center of Bits and Atoms í Boston (Gershenfeld, 2012). Í Fab lab smiðjum 

hefur verið boðið upp á kennslu og þjónustu fyrir bæði kennara og nemendur sem margir 

grunn- og framhaldsskólar hafa nýtt sér og hafa sumir skólar gengið lengra og þróað sínar 

eigin sköpunarsmiðjur, innleitt stafræna tækni og spreytt sig á nýjum kennsluháttum 

(Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2021). Í kjölfar tæknibyltingu síðustu áratuga hefur 

fjölbreytileiki náms- og kennsluhátta aukist sem hefur orðið mörgum hvati til skapandi 

vinnubragða (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). Sjá má aukinn áhuga meðal skólafólks og 

kennara um stofnun sköpunarsmiðja í skólum eins og fram kom í niðurstöðum rannsóknar 

um sköpunarsmiðjur í menntun ungra barna (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2019). 

Sköpunarsmiðjur eru ekki bundnar við eitt ákveðið rými eða kennslustofu og geta nýst í 

öllu skólastarfinu til að gera námið merkingarbært fyrir börn þar sem þau fá að skapa og 

vinna með höndunum (Herb, 2017). Sköpun er ekki námsgreinabundin og bjóða 

sköpunarsmiðjur upp á samþættingu og tengingar þvert á námsgreinar (Marsh o.fl., 2017). 

Kennarar skoða kennsluáætlanir og námskrár og sjá hvar verkefni í anda sköpunarsmiðja og 

sköpunarstarf getur átt við. Slíkar kennsluaðferðir gera óhlutbundin fyrirbæri áþreifanleg og 



 

 

25 

 

merkingarbærri og námið sjónrænna auk þess að virkja gagnrýna hugsun, lausnaleit og 

samvinnu (Maslyk, 2019). Fjölmargar kenningar fræðimanna styðja við að sköpunarmenning 

geti nýst til náms með áherslu á virkt nám og hugsmíðahyggju í skipulögðu umhverfi (Hsu 

o.fl., 2017). Má þar nefna fjölgreindarkenningu Gardners, verkhyggju Deweys og 

vitsmunaþroskakenningar Piaget´s og Vygotsky´s, smíðahyggju Paperts og hugmyndir Maríu 

Montessori um þróun og sjálfsþroska. Þessar kenningar byggja á að einstaklingar stækki 

þekkingargrunn sinn með því að bæta ofan á og þróa þekkingu sína (Marsh o.fl., 2017). 

Fræðimenn telja að sköpunarsmiðjur veiti ungmennum tækifæri til að valdeflast og geti 

aukið atbeina þeirra til breytinga í samfélaginu (Johnson o.fl., 2015). Síðast en ekki síst er það 

markmið sköpunarsmiðja að gefa nemendum tækifæri til að skapa og þroska sjálfsmynd sína 

sem skaparar (Bers o.fl., 2018).  

Í Vesturbæjarskóla hefur lengi verið litið til Montessori hugmyndafræðinnar í 

skólastarfinu og er það stefna skólans að búa börnum þroskavænlegt umhverfi sem er einn 

af hornsteinum þeirrar hugmyndafræði. Námsumhverfi barna í Montessori hugmyndafræði 

gegnir lykilhlutverki ásamt því að skapa tækifæri til að kanna og rannsaka á sjálfsprottin hátt. 

Námsgögn og efniviður er sýnilegur og aðgengilegur börnunum. Í umhverfinu er allt sem 

barninu er frjálst að velja og nota til að skapa og vinna með. Barnið velur viðfangsefnin út frá 

áhuga og þörf fyrir sköpun og örvun (Montessori, 1909). Montessori kennarinn undirbýr 

umhverfið og leyfir barninu að kynnast fjölbreyttum efnivið og viðfangsefnum sem í boði eru. 

Hann lætur barninu eftir frjálst val og framkvæmd. Efniviðurinn til að vinna með er hlaðborð 

og Montessori kennarinn reynir að draga sig til baka og sleppa tökum. Slík nálgun er í anda 

eflandi kennslufræði. Sköpunin er drifin áfram af innri áhuga barnanna en ekki stýrð af 

kennaranum (Montessori, 1909) en segja má að þetta sé kjarni sköpunarsmiðjanna (Marsh 

o.fl., 2017). 

2.2.3 Áskoranir, hönnunarhugsun og nýsköpunarmennt 

STEM hugmyndafræðin á margt skylt við sköpunarsmiðjur en sú hugmyndafræði hefur verið 

að ryðja sér til rúms. Skammstöfunin stendur fyrir vísindi (e. science), tækni (e. technology), 

verkfræði (e. engineering) og stærðfræði (e. mathematics) (Maeda, 2013). Skammstöfunin 

STEAM er notuð þegar einnig er lögð áhersla á listir (e. art) og telja sumir að með því sé hægt 

að höfða til enn fleiri nemenda þar sem einnig er lögð áhersla á hönnun og sköpun (Bequette 

og Bequette, 2012). Í STEM verkefnum prófa nemendur sig áfram með því að takast á við 

ýmiskonar hugmyndir og áskoranir á eigin forsendum. Hugmyndafræðin byggir á gildum 

verkhyggju og hlutverki hennar í að þekking verði til (Marsh o.fl., 2017). Skapandi verkefni 

sem byggja á STEM eru líkleg til árangurs þar sem þau geta komið til móts við ýmis áhugamál 
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og reynslu nemenda. Þau byggja á hugviti og gefa nemendum tækifæri til að þróa hugmyndir 

sínar og efla þrautseigju (Bevan o.fl., 2014).  

Hönnunarhugsun (e. design thinking) er ferli sem hægt er að nota til að kryfja vandamál 

og leita fjölbreyttra lausna. Rannsóknir sýna að til að kennarar verði færir um að kynna 

hönnunarhugsun þurfi hugarfarsbreytingu, færni í hönnun og nýjar kennsluaðferðir (Hjorth 

o.fl., 2016). Kennarar þurfa öðlast þekkingu á efnum og geta beitt mismunandi 

kennsluaðferðum sem henta hverju sinni. Hönnunarhugsun og lausnaleit styrkir hæfni 

kennara til að skipuleggja og leiða nám í sköpunarsmiðjum, vekja áhuga nemenda og hvetja 

þá til að leita skapandi lausna (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2019).  

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt er námssvið sem á margt sameiginlegt með áherslum 

sköpunarsmiðja (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2019). Í sköpunarmenningu er lögð áhersla á 

leitarnám og verkefni sem þarf að leysa með samvinnu (Smith og Smith, 2016). Skapandi 

vinna og nýsköpun eru kjarnastarfsemi í sköpunarsmiðjum og á sköpun sér ekki stað án 

einhvers konar nýjunga eða nýsköpunar. Sumir fræðimenn gera ekki greinarmun á sköpun og 

nýsköpun (Georgsdottir o.fl., 2003). Markmið nýsköpunar- og frumkvöðlamenntunar er að 

auka færni til sköpunar og nýsköpunar og efla sjálfstæði, sjálfstraust og aðlögunarhæfni 

nemenda og styrkja þá þannig til virkrar þátttöku í samfélagi sínu (Svanborg R. Jónsdóttir 

o.fl., 2014). Nýsköpunarverkefni og kennslufræði nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar eru 

gjarnan í anda eflandi kennslufræði þar sem ýtt er undir atbeina (e. agency) nemenda og 

kennarinn lætur nemendum markvisst eftir stjórnina í verkefnum sínum (Svanborg R. 

Jónsdóttir, 2012; Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017).  

2.3 Tækni 

Samfélag 21. aldarinnar hefur haft í för með sér breytingar sem gera kröfur til skólastofnana 

um að aðlaga starfshætti sína.  

Tölvu- og samskiptatæknin er að breyta öllu okkar lífi, vinnustaðnum og starfinu, 

námi og fjölskyldu- og einkalífi. Möguleiki á námi á veraldarvefnum mun hafa 

mikil áhrif á næstu áratugum. Hnattvæðingin hefur áhrif á skólann eins og aðra 

geira þjóðfélagsins.  

Þannig byrjar Gerður G. Óskarsdóttir (2003, bls. 5) umfjöllun sína um breytt samfélag og 

breyttan skóla í grein sinni „Skólastarf á nýrri öld“ frá árinu 2003. Fræðimenn hafa verið að 

velta þessu lengi fyrir sér og ekki vanþörf á segir Gerður ennfremur í greininni. Í kjölfar 

tæknibyltingar síðustu áratuga hefur fjölbreytileiki náms- og kennsluhátta aukist og orðið 

mörgum hvati til skapandi vinnubragða (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016).  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að megintilgangur kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt sé að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast 

tæknifærni og tæknilæsi. Það felst meðal annars í því að geta nýtt ýmis tæki, tæknibúnað og 

fjölbreyttar úrvinnsluleiðir til að afla sér þekkingar og miðla á gagnrýninn og skapandi hátt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Kennarar eiga að vera færir um að skipuleggja 

kennslu, verkefni og samskipti í stafrænu umhverfi og geta beitt kennsluháttum með 

stuðningi tækninnar þar sem það á við (Redecker, 2017). Börn kynnast stafrænni veröld mjög 

fljótt og hafa aðgengi að stafrænni tækni á heimilum sínum og víðar (Chaudron, 2015). Í 

sköpunarsmiðjum fá börn tækifæri til stafræns náms þar sem þau geta búið til hluti, baukað 

við, snikkað, hakkað, leikið sér og verið skapandi með úrval af efnivið, hugbúnaði og 

verkfærum. Hér er átt við tækni eins og forritanleg leikföng, rafeindabúnað, 

þrívíddarprentara og geislaskera til að búa til hluti ásamt alls kyns endurnýtanlegum efnivið 

til sköpunar (Marsh o.fl., 2017). Í sköpunarsmiðjum má til dæmis gera hreyfileikföng, 

rafvefnað, þjarka og myndir og hluti sem lýsa eða gefa frá sér hljóð. Í slíkum verkefnum 

öðlast nemendur færni í forritun, hönnun, gerð rafrása og einfaldri framleiðslu (Sólveig 

Jakobsdóttir o.fl., 2019). Breytingarnar sem hafa orðið í samfélaginu frá aldamótum eru 

gríðarlegar, meðal annars með tilkomu ýmiskonar snjalltækja á síðasta áratug. Tækin eru 

samofin daglegu lífi kennara og nemenda og skólinn verður að finna leiðir til að nýta tæknina 

í skólastarfi á uppbyggilegan og menntandi hátt (Heinrich, 2012).  

2.3.1 Innleiðing tækni í skólastarfi 

Ein lykilhæfni sem skilgreind er í Aðalnámskrá grunnskóla er að nemendur læri að nýta 

margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, 

skapandi og gagnrýninn hátt. Þessi lykilhæfni endurspeglar hugmyndir og starf í 

sköpunarsmiðjum þar sem lögð er áhersla á að efla sköpun og aðra hæfni 21. aldar þar sem 

nemendur eru skapandi þátttakendur og búa yfir atbeina til að móta eigið nám (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014; Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017). Við greiningu á 

innleiðingu tækni í skólastarfi er gagnlegt hafa SVAN líkanið (e. SAMR-model) sem Ruben R. 

Puentedura (2014) þróaði en það skýrir hvernig ný tækni hefur áhrif á nám og kennslu (sjá 

mynd 3). SVAN líkanið skiptist í fjögur stig miðað við hversu vel athafnakostir tækninnar eru 

nýttir. 
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Mynd 3. SVAN líkanið (Ingvi Hrannar Ómarsson þýddi, 2015). 

Á fyrsta stigi er tæknin notuð til að vinna sömu hluti og áður en með öðrum tólum eins og að 

skrifa ritgerð í tölvu í stað þess að skrifa á blað. Á öðru stigi er tæknin notuð á skilvirkari hátt 

eins og að nota rafbækur í stað venjulegra bóka. Á þriðja stigi er tæknin nýtt til að vinna 

verkefni á nýjan hátt eins og að búa til rafræna kynningu með hlekkjum, myndum og gröfum. 

Á fjórða stigi er tækni notuð til nýrra verkefna sem ekki var mögulegt að vinna án hennar 

eins og að búa til myndband í stað þess að skrifa ritgerð (Puentedura, 2014). Nauðsynlegt er 

að horfa á notkun tækninnar á gagnrýninn hátt og ekki horfa einungis á það sem ný tækni 

getur komið í staðinn fyrir eða leyst af hólmi heldur spyrja sig jafnframt að því hvað kunni að 

tapast og hverju tæknin bæti við. Ávinningur af notkun tækni í skólastarfi hefur vissulega 

verið umtalsverður á mörgum sviðum en oft skortir mikið á að tæknin sé notuð á krefjandi og 

skapandi hátt (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). Þetta líkan getur verið góð áminning til þeirra 

sem eru að innleiða tækni í skólastarf til að átta sig á hversu langt nýting hennar hefur náð í 

skólastarfinu.  

2.3.2 Spjaldtölvur sem námstæki 

Í nýrri Menntastefnu Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að nýta stafræna tækni til að auðga 

menntun og veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar (Skóla- og 
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frístundasvið Reykjavíkur, 2018). Skólaárið 2021-2022 hófst innleiðing á uppbyggingu 

tæknilegra innviða og þjónustu í skóla- og frístundastarfi í borginni. Skólarnir í Reykjavík 

fengu að velja um námstæki fyrir sína nemendur þar sem hver nemandi hefur sitt tæki sem 

hann vinnur með í skólanum og hefur einn aðgang að. Misjafnt var eftir skólum hvort sótt var 

um Chromebækur eða iPad spjaldtölvur sem námstæki fyrir nemendur (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur, 2022). Margir hafa lagt fram rök fyrir því að spjaldtölvur henti vel í 

skólastarfi og má nefna þætti eins og að þær séu einfaldar, aðgengilegar og bjóða upp á 

fjölbreytta og skapandi notkunarmöguleika. Spjaldtölvur eru hentug tæki í 

einstaklingsmiðuðu námi og auðvelda möguleikana á fjölbreyttu og sveigjanlegu námi 

(Jóhanna Þorvaldsdóttir o.fl., 2018; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012). Með notkun spjaldtölva í 

skólastarfi fá nemendur fleiri verkfæri til nýsköpunar í námi og skapandi vinnu og í notkun 

þeirra felst tækifæri til að umbreyta kennsluháttum (Jóhanna Þorvaldsdóttir o.fl., 2018; 

Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2012). Rannsóknir hafa gefið til kynna að spjaldtölvur í skólastarfi 

hafa aukið sjálfstæði nemenda, ánægju, áhuga og virkni í einstaklingsmiðuðu námi og betri 

nýtingu á tíma þeirra. Nemendur hafa meira val um skil verkefna og þykir námið 

áhugaverðara og skemmtilegra. Kennurum hefur fundist notkun spjaldtölva ýta undir faglega 

þróun og ánægju þeirra á meðal og styðja vel við einstaklingsmiðað nám og samvinnu 

nemenda (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Með þessari þróun þar 

sem nemendur eru komnir með sitt tæki til að nota í skólanum eru mun meiri möguleikar til 

nýbreytni og sköpunar í persónumiðuðu námi þar sem tæknin býður upp á verulegar 

breytingar á verkefnum og að gera nýja hluti.   

Hér hef ég fjallað um þau fræði sem ég tel vera bakgrunn rannsóknarinnar og gagnleg til 

að skilja niðurstöður mínar og varpa á þær ljósi. Mér þótti mikilvægt að skoða hvað einkennir 

árangursríkt breytingastarf og skólaþróun til að skilja það sem þarf til að breytingarnar skili 

árangri og festist í sessi. Markmið með rannsókninni var að skilja það sem var að gerast í 

innleiðingarferlinu og því fannst mér mikilvægt að rýna í fræði sem tengjast sköpun, tækni og 

eflandi kennslufræði. Fræðin hjálpuðu mér að skilja það sem var að gerast í þróunarferlinu 

og að finna leiðir til að bæta það um leið og að læra og þróa mitt eigið starf.  
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 Aðferðafræði og aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni og gerð grein fyrir 

þeirri aðferð sem var beitt við framkvæmd hennar. Hér greini ég frá rannsóknarsniði, 

þátttakendum, öflun og greiningu gagna og siðferðilegum áskorunum í tengslum við 

þróunarverkefni um sköpunarsmiðjur. Rannsóknarspurningin sem ég leitaðist við að svara er: 

Hvað einkennir innleiðingu og þróun Austur-Vestur verkefnisins um sköpunarsmiðjur í 

mínum skóla og hvernig hefur hlutverk mitt sem verkefnastjóri mótast í ferlinu?  

3.1 Starfendarannsóknir 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni ákvað ég að gera starfendarannsókn en slíkar 

rannsóknir eru hagnýtar og sérstaklega hugsaðar til að tengja saman vettvang og fræði 

(Hafþór Guðjónsson, 2011; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007). Starfendarannsóknir stuðla að 

aukinni fagmennsku kennara og betri menntun nemenda og eru notaðar til starfsþróunar og 

skólaþróunar (Elliott, 1991; Elliott, 2007; Stenhouse, 1975). Í starfendarannsókn beinir 

rannsakandinn athyglinni að sjálfum sér og starfsháttum sínum með það í huga að skilja 

betur eigið starf og þróa það til betri vegar (Hafþór Guðjónsson, 2011; Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013). Starfendarannsóknir eru leið kennara til starfsþróunar og hjálpa 

þeim að festast ekki í sama farinu og gera hlutina út af gömlum vana (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Þær gefa vísbendingar um hugboð eða staðfestingu á framkvæmd byggða á 

rannsóknargögnum og eru heimildir um ákveðna þróun eða breytingar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Markmið þeirra er að skilja það sem gerist í skólanum eða 

kennslustofunni og finna leiðir til að bæta skólastarfið (Sagor, 1992). Tilgangurinn er að 

skapa nýja þekkingu og kenningar um starfið og það geta kennarar gert í krafti reynslunnar. 

Kennarinn lítur inn á við, kannar hug sinn og spyr sig hvernig gildum hans sé háttað og hvaða 

hugmyndir búa að baki gerðum hans. Hann spyr sig hvernig hann vilji starfa og hvort 

starfshættir hans séu í samræmi við þau gildi sem hann vill halda í heiðri (McNiff, 2010; 

McNiff og Whitehead, 2005). Í starfendarannsóknum er skráning á því sem gerist lykilatriði til 

að afla gagna um þá hluti sem rannsóknin beinist að (Hafþór Guðjónsson, 2011; Richardson, 

1993). Þær fela í sér endurtekið hringferli nokkurra grunnþátta eða spíral (sjá mynd 4) sem 

getur endurtekið sig ótal sinnum (McNiff, 1992). Nákvæm og skipulögð gagnasöfnun og 

vönduð vinnubrögð hafa áhrif á áreiðanleika rannsóknar (Mertler, 2006).   
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Mynd 4. Spíral táknmynd (McNiff og Whitehead, 2002). 

Tilefni starfendarannsókna er mismunandi og upphaf þeirrra getur verið á ólíkum stað í 

breytingar- eða þróunarferlinu. Til dæmis geta kennarar verið að prófa sig áfram með nýtt 

námsefni eða nýjar kennsluaðferðir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Hugmyndin að þessari starfendarannsókn vaknaði á verkefnastjórafundi 9. september 

2019 þegar Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor og rannsakandi úr rannsóknarteymi frá 

Menntavísindasviði, benti á að það væri styrkur fyrir verkefnið ef einhver úr skólunum gerði 

starfendarannsókn í tengslum við verkefnið. Markmið starfendarannsókna er ekki að finna 

lokasvar því hvert svar leiðir til nýrra spurninga sem gerir slíkar rannsóknir að öflugri leið í 

breytingastarfi, skólaþróun eða umbótastarfi. Starfendarannsóknir eru ein leið til 

starfsþróunar og hvetja til nýbreytnistarfs sem var tilgangur þessa þróunarverkefnis (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Það var ekki markmið mitt með þessari rannsókn að finna algildan 

sannleika heldur skoða hvað einkenndi innleiðingu þessa þróunarverkefnis um 

sköpunarsmiðjur og hvernig mitt hlutverk sem verkefnastjóri mótaðist í ferlinu.  

3.1.1 Þátttakendur og aðstæður 

Í starfendarannsóknum á gagnasöfnun að fanga sýn og reynslu þátttakenda og niðurstöður 

eru til að sýna öðrum hvað rannsakandinn hefur lært og hvaða áhrif þær hafa á gjörðir hans 

(McNiff, 2010). Aðalþátttakandi rannsóknarinnar var ég sem verkefnastjóri þessa 

þróunarverkefnis í mínum skóla. Aðrir þátttakendur voru allir sem koma að verkefninu eins 

og skólastjórnendur, kennarar og nemendur í mínum skóla og verkefnastjórarnir í 

þróunarverkefninu frá hinum skólunum. Ég fékk leyfi frá skólastjórnendum og 

verkefnastjórunum til að nota rétt nöfn þeirra og skólanna þriggja í þessari rannsókn. Einnig 

fékk ég leyfi til að nota rétt nöfn nokkurra kennara sem ég vísa í. Aðrir þátttakendur í 

rannsókninni fá dulnefni. Þátttaka kennara fólst í því að prófa sig áfram í breyttum 

kennsluháttum í anda sköpunarsmiðja og þátttaka nemenda fólst í því að taka þátt í þeim 
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verkefnum. Ég átti rannsóknarvin (e. critical friend), Hrefnu Birnu, sem ég átti samtal við um 

ýmsa þætti eins og hvernig hægt sé að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra. Það samstarf 

var til þess fallið að víkka og dýpka skilninginn á því sem fram fór.  

Vesturbæjarskóli er grunnskóli fyrir börn í 1. - 7. bekk og er staðsettur á horni 

Sólvallagötu og Framnesvegar í gamla Vesturbænum. Einkunnarorð skólans eru virðing, 

vellíðan og velgengni. Það er vel við hæfi að minnast á verkið Einhyrningar og tvíhyrningar 

eftir Magnús Tómasson sem er staðsett við skólann. Steinarnir eru ómótaðir af hönd 

listamannsins og hefur hann fest á þá nautshorn og einhyrningshorn úr áli (sjá mynd 5).  

 

Mynd 5. Steinalistaverkið Einhyrningar og tvíhyrningar (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 
2022). 

Steinarnir mynda ögrandi spennu gagnvart skólabyggingunni og umhverfinu og eru til þess 

fallnir að vekja ímyndunarafl barnanna sem þar stunda nám og fá þau til að hugsa um 

umhverfi sitt á frjóan og sjálfstæðan hátt.  

Ég skoðaði sjálfa mig sem deildarstjóra, verkefnastjóra og kennara til að átta mig betur á 

mínum bakgrunni, viðhorfum og því hvernig ég hugsa og hvort starfshættir séu í samræmi 

við það sem ég vil halda í heiðri. Ég átti óformleg samtöl við kennara og nemendur um 

upplifun þeirra af verkefninu og mörg samtöl við skólastjórnendur í mínum skóla og 

verkefnastjóra hinna skólanna meðal annars á verkefnastjórafundum og í netspjalli. Hrefna 

Birna, rannsóknarvinur minn, fylgdist með í kennslustundum hjá mér og gat séð og heyrt 
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ýmislegt sem fór fram hjá mér í skólastofunni. Einnig var hún viðstödd í hópviðtali við börn í 

3. - 4. bekk og skráði niður atriði sem mögulega hefðu getað farið fram hjá mér. 

3.1.2 Rannsóknargögn 

Flestar rannsóknir í starfendarannsóknum byggja á fleiri en einni aðferð við gagnaöflun. Þar 

sem starfendarannsóknir snúast um breytingar og þróun á eigin starfi er mikilvægt að sýna 

stöðuna eins og hún er í upphafi rannsóknar og hvernig hún þróast (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Gögnin gefa mynd af því sem gerist og eru skoðuð út frá rannsóknarspurningu, 

markmiði rannsóknar og fræðiramma (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Gögnin sem ég aflaði til 

að varpa ljósi á viðfangsefnið mitt voru fjölbreytt og valin með það í huga að hjálpa mér að 

finna svör við rannsóknarspurningunni. Formlegt upphaf rannsóknarinnar var í ágúst 2021 

þar sem staðan var skrásett eins og hún var í upphafi. Hér er fjallað nánar um þau gögn sem 

ég taldi rannsóknina kalla á til að svara rannsóknarspurningunni minni. 

Skrifleg gögn 

Skriflegum gögnum má skipta í þrjá flokka eftir uppruna þeirra. Í fyrsta lagi er um að ræða 

gögn rannsakandans, í öðru lagi gögn sem koma frá þátttakendum í rannsókninni og í þriðja 

lagi eru fyrirliggjandi gögn (Lichtman, 2013). Ég hélt rannsóknardagbók frá upphafi sem er 

algeng aðferð við gagnaöflun í starfendarannsóknum. Þar skrifaði ég niður minnispunkta, 

setti inn ljósmyndir og skráði atburði í söguformi þegar það átti við (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Rannsóknardagbókin var í Google skjali sem ég hafði aðgang að í gegnum tölvuna og 

símann. Önnur skrifleg gögn voru fundargerðir frá verkefnastjórafundum, efni af heimasíðu 

verkefnisins, verkefnalýsingar, ábendingar og ráðleggingar frá rannsóknarteyminu og gögn 

frá menntabúðum sem haldnar voru reglulega. Vangaveltur um gögnin voru skráð í 

rannsóknardagbókina auk minninga sem vöknuðu í rannsóknarferlinu. Auk þessa voru til 

fyrirliggjandi gögn sem urðu til í þessu innleiðingarferli. Til að draga fram upphafsstöðuna í 

rannsókninni nýtti ég gögn um aðdraganda og upphafsár verkefnisins sem ég safnaði á 

starfendarannsóknanámskeiði vorið 2021. 

Samtöl og vettvangsathuganir 

Ég átti óformleg samtöl við börn úr skólanum þar sem við ræddum þeirra upplifun, reynslu 

og skoðanir. Ég sendi kynningarbréf til foreldra barna í 3. og 4. bekk um rannsóknina (Viðauki 

Á) og sagði börnunum frá rannsókninni. Einnig átti ég mörg óformleg samtöl við kennara úr 

skólanum um þeirra upplifun af þróunarverkefninu, viðhorf og reynslu. Tilgangurinn var 

meðal annars að sjá hverja mætti styðja betur við eða hvetja áfram. Það sem mér fannst 

áhugavert í þessum samtölum og koma rannsókninni við var skráð í rannsóknardagbókina. Til 

að heyra betur raddir barna í skólanum tók ég eitt hópviðtal við börn í 3. og 4. bekk og 
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mótaðist spurningaramminn í rannsóknarferlinu. Börn hafa rödd sem ber að taka alvarlega 

og þau búa yfir þekkingu og skoðunum sem best er að nálgast hjá þeim sjálfum (Dahlberg 

o.fl.,1999). Sem kennari og deildarstjóri á ég daglega í samskiptum við börn og það var minn 

styrkleiki í viðtölunum.  

Ég fór nokkrum sinnum í óformlegar vettvangsathuganir í kennslu hjá öðrum kennurum 

með þeirra leyfi. Í vettvangsathugunum er lögð áhersla á að horfa, hlusta og nota 

skilningarvitin til að safna upplýsingum (Phillips og Carr, 2010). Í slíkum athugunum, sem 

geta verið formlegar eða óformlegar, er fylgst með því sem gerist í skólastofunni og það 

skráð niður. Í formlegum athugunum er oft notaður ákveðinn rammi eða listi sem er 

ákveðinn fyrirfram og ætlunin er að skoða. Í óformlegum athugunum er gögnum safnað með 

því að skrá það sem gerist og lögð áhersla á að fanga augnablikið (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Að heimsókn lokinni skráði ég niður vettvangsnótur í rannsóknardagbókina mína þar 

sem fram komu vangaveltur mínar og athugasemdir. Ég tók myndir og myndbönd af því sem 

fram fór á vettvangi en þó þannig að nemendur þekkjast ekki. Ég bað kennara og nemendur 

um leyfi í hvert sinn sem ég tók myndir eða upptökur. Ég gerði einnig óformlegar 

vettvangsathuganir í mínum eigin kennslustundum þar sem ég safnaði gögnum með því að 

skrá upplifun af því sem gerðist í skólastofunni og reyndi að fanga augnablikið og það 

andrúmsloft sem þar ríkti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

3.1.3 Gagnagreining 

Rannsakandi byrjar strax á gagnasöfnun um eigið starf og annarra en þannig sýna fyrstu gögn 

upphafsstöðuna. Eftir því sem líður á rannsóknina ættu gögnin að breytast og niðurstöður 

loks að sýna að rannsakandinn skilji hvernig og hvers vegna framþróun átti sér stað (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Í starfendarannsóknum er eðlilegt að greina gögn jafnóðum. Við þessar 

greiningar eru aðgerðir oft endurmetnar og tekið tillit til þess lærdóms sem rannsakandi 

telur sig draga af stöðunni hverju sinni. Þegar ný áætlun er gerð verður til áðurnefndur spírall 

(sjá mynd 4) sem margir þekkja sem táknmynd fyrir það ferli sem starfendarannsóknir taka 

oft á sig (McNiff, 1992). 

Í ágúst 2021 byrjaði ég upphafsgreininguna, leit til baka og skoðaði hvað var til af 

gögnum. Til var töluvert af gögnum frá starfendarannsóknarnámskeiðinu sem ég sótti vorið 

2021 og önnur fyrirliggjandi gögn eins og fundagerðir og skýrslur. Þessi gögn notaði ég til að 

meta stöðuna í upphafi. Frá því að skóli hófst í ágúst 2021 skrifaði ég nánast daglega í 

rannsóknardagbókina mína. Ég greindi, túlkaði og lagði mat á gögnin mín eftir hverja 

vinnuviku en einnig staldraði ég við í lok hvers mánaðar og skoðaði hverju þyrfti að breyta, 

bæta eða styðja við nánar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég greindi hvað var gert og hvað 

betur hefði mátt fara. Við þessa greiningu vöknuðu margar spurningar og vangaveltur en 
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einnig hugmyndir sem styrktu okkur í ferlinu. Ég las yfir fundargerðir og skráði niður það sem 

mér fannst vera áhugavert. Einnig fletti ég upp í fundagerðum og niðurstöðum kannana 

þegar ég var að leita eftir staðfestingu í gögnunum. Ég skráði sögur úr vettvangsathugunum 

og skoðaði hvað var að gerast þar og hvernig það tengdist þróuninni. Þannig sá ég meðal 

annars vísbendingar um viðhorf kennara til þróunarverkefnisins. Í heimsóknum tók ég 

margar myndir af verkefnum sem ég flokkaði eftir greiningarlíkani um birtingarmyndir 

kennslufræði til að átta mig betur á eðli þeirra (sjá mynd 6).  

 

Mynd 6. Flokkun verkefna eftir greiningarlíkani um birtingarmyndir kennslufræði (Guðlaug 
E. Finnsdóttir, 2022). 

Ég fylgdist með þróun verkefna eftir umgerð og hlutverkum og skoðaði birtingarmyndir 

sköpunarsmiðja í skólastarfinu. Í desember 2021 bjó ég til veggspjald þar sem ég dró fram 

helstu þætti rannsóknarinnar (sjá mynd 7).  
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Mynd 7. Veggspjald um helstu þætti rannsóknarinnar (Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Ég dró fram tilgang, markmið og lykilhugtök og flokkaði hluta af myndunum í spíral eftir því 

hversu eflandi verkefnin voru og í anda sköpunarsmiðja. Út frá þessari greiningu greindi ég 

einnig stig innleiðingar á tækni í skólastarfi.  

Ég mótaði matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs (sjá töflu 3) út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar með það að markmiði að meta hvar kennarar, nemendur, skólastjórnendur, 

námskrá og skólamenning, foreldrar og samfélag og stjórnvöld eru stödd í skólaþróun á sviði 

sköpunarsmiðjustarfs. Ég skoðaði hverju huga þurfti að til að breytingarnar næðu að festast í 

sessi og verða hluti af skólamenningunni.  

Megináherslan var að segja söguna út frá ákveðnum tímabilum en í gagnagreiningunni 

greindi ég gögnin í tímaröð þar sem ég var að rannsaka ákveðið þróunarferli. Þriggja fasa 

breytingar Fullans (2016); upphaf, innleiðing og varanleiki marka tímaröðina í 

gagnagreiningunni. Fyrsta árið hófst haustið 2019 þar sem viðfangsefnið var rætt og leitað 

var eftir sameiginlegum skilningi og samstöðu um það. Byrjað var á framkvæmd að einhverju 

leyti. Á öðru tímabilinu var hugmyndinni hrint í framkvæmd og innleiðingin fór fram. Við 

erum enn stödd í þessum fasa breytingarferlisins en erum einnig farin að skoða og leita leiða 

til að festa verkefnið varanlega í sessi innan skólans þannig að það verði hluti af 

skólamenningunni. Rannsókninni var ekki aðeins ætlað að lýsa raunveruleikanum heldur að 

hafa bein áhrif á hann þar sem ég hef jafn óðum greint, túlkað og metið það sem er að gerast 
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og ákveðið breytingar í framhaldinu (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; 

Schmuck, 2006). 

3.1.4 Siðferðileg atriði 

Við gerð þessarar rannsóknar hafði ég vísindasiðareglur Háskóla Íslands (2019) að leiðarljósi 

og fylgdi höfuðreglunum fjórum; sjálfræðis-, skaðleysis-, velgjörðar- og réttlætisreglunni 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Ég virti 

sjálfræði þátttakenda og friðhelgi þeirra og gætti að því að valda þeim ekki skaða. Í ágúst 

2021 tilkynnti ég fyrirhugaða rannsókn til skólaskrifstofu. Á sama tíma voru skólastjórnendur 

í Vesturbæjarskóla upplýstir um rannsóknina og gáfu leyfi fyrir framkvæmd hennar. 

Skólastjórnendur og verkefnastjórar hinna skólanna voru einnig upplýstir um rannsóknina á 

fundi. Kennarar voru upplýstir um rannsóknina í tölvupósti (Viðauki A) og svo aftur síðar á 

kennarafundi. Ég fékk leyfi til að nota myndir frá einstaka kennurum og vísa í þeirra vinnu í 

tengslum við verkefnið. Þegar um er að ræða rannsóknir með börnum er ætlast til að 

rannsakandi fái bæði samþykki forráðamanna og barna (Guðrún Kristinsdóttir, 2017). 

Mikilvægt er að börn og unglingar taki þátt í rannsóknum á viðfangsefnum sem þau varðar 

og sjónarhorn þeirra á að taka alvarlega. Ég sendi kynningarbréf á foreldra barna í 3. og 4. 

bekk þar sem ég kynnti rannsóknina (Viðauki Á). Ég óskaði sérstaklega eftir skriflegu 

samþykki foreldra þeirra barna sem tóku þátt í hópviðtalinu (Viðauki B). Ég gerði börnunum 

grein fyrir því að þau gátu dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem var. Börn og unglingar 

eiga rétt á vernd í samræmi við aldur þeirra og þarfir og því var sem dæmi mikilvægt að 

Hrefna Birna, rannsóknarvinur minn, var til staðar í hópviðtalinu til að gæta þess að allt færi 

eðlilega fram. Þátttakendum í hópviðtali var gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem var og að rannsókn lokinni yrði öllum gögnum í tengslum við þátttakendur eytt 

eins og hægt væri. 

Skaðleysisreglan kveður á um að rannsakandi skuli umfram allt forðast að valda skaða og 

að rannsókn eigi ekki að fela í sér ónauðsynlega þátttöku (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; 

Sigurður Kristinsson, 2013). Ég vann þessa rannsókn heiðarlega og með virðingu fyrir 

manneskjunni að leiðarljósi. Ég fylgdi velgjörðarreglunni eins og ég gat en hún kveður á um 

að rannsóknin hafi tilgang og geri gagn. Réttlætisreglan felur í sér að hver og einn fái það 

sem hann á skilið með sanngjarnri dreifingu gæða og byrða. Markmið með 

þróunarverkefninu er að bæta nám og líðan nemenda. Það var mín von að rannsóknin veitti 

mér og okkur sem stóðum að innleiðingunni aðhald og stuðning og styddi við að finna leiðir 

til að festa verkefnið í sessi.  
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Að miklu leyti er þetta mitt ferli og mín upplifun. Ég hef kynnt mér siðareglur Háskóla 

Íslands (2021) og fylgt þeim eftir minni bestu vitund. Ég hef vísað til alls þess efnis sem ég hef 

sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um var að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég hef gætt trúnaðar og farið með persónuupplýsingar af varfærni. Ég hef gætt þess 

að upplýsingar sem ég hef veitt séu eins réttar og nákvæmar og kostur er. Með því að hafa 

réttmæti og áreiðanleika í huga við gagnaöflun og úrvinnslu hef ég leitast við að tryggja gæði 

rannsóknarinnar en þau hugtök eru lykilhugtök um gæði rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla leitast ég við að svara rannsóknarspurningunni hvað einkennir innleiðingu og 

þróun Austur-Vestur verkefnisins um sköpunarsmiðjur í mínum skóla og hvernig mitt 

hlutverk sem verkefnastjóri hefur mótast í ferlinu. Ytri aðstæður hafa verið ólíkar því sem 

búast hefði mátt við þegar farið var af stað í þetta þróunarverkefni vorið 2019 en í mars 2020 

skall á heimsfaraldur og hefur hann án efa haft áhrif á framgang verkefnisins. Stjórnendur, 

kennarar, verkefnastjórar og aðrir starfsmenn í skólunum þremur hafa þurft að vera mjög 

sveigjanlegir og lausnamiðaðir á þessu tímabili sem hefur án efa styrkt okkur á ýmsan hátt. Í 

þessu ferli hef ég verið í ýmsum hlutverkum eins og deildarstjóri, verkefnastjóri, kennari og 

móðir barna í skólanum. Þannig hef ég fylgst með innleiðingu verkefnisins út frá ýmsum 

hliðum. Hér eru niðurstöður mínar skrifaðar að mestu í tímaröð og eru verkefnum innan 

hvers tímabils gerð skil. Þetta er þó ákveðin einföldun þar sem ferlið er ekki línulegt heldur 

eru margir þættir á hverju stigi sem hafa áhrif á hvern annan. Þannig hefur verkefnið tekið 

breytingum í ferlinu. 

4.1 Upphafið – fyrsti fasi 

Í fyrsta fasa breytingaferlisins er talað um upphaf og aðlögun hugmyndar eða verkefnis sem 

leið til ákvörðunar um að halda áfram að vinna með hugmynd. Viðfangsefnið er rætt og 

skilgreint og leitað er eftir sameiginlegum skilningi og samstöðu um það. Skólastýrur 

Vesturbæjarskóla og Ingunnarskóla, Margrét Einarsdóttir og Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, 

höfðu frumkvæði að því að verkefnið fór af stað. Síðar bættist Selásskóli í hópinn að 

frumkvæði Rósu Harðardóttur, þáverandi skólasafnskennara og núverandi skólastjóra 

Selásskóla. Forsenda fyrir því að verkefnið færi af stað var að skólarnir fengju styrk úr 

þróunar- og nýsköpunarsjóði í tengslum við innleiðingu nýrrar Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar. Í reglum um styrkveitinguna stóð að styrkhæf verkefni væru þróunar- og 

nýsköpunarverkefni sem stuðla að fagmennsku, auknu samstarfi og styðja við rannsóknir. 

Slík verkefni yrðu að vera samstarf tveggja eða fleiri stofnana auk þess að hafa tengingu við 

áherslur Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast”.  

4.1.1 Forystan mótast 

Margrét skólastjóri Vesturbæjarskóla hefur frá byrjun sýnt verkefninu mikinn áhuga. Sýn 

skólastjórnenda er mikilvæg til að skapa samvirkni í þróunarstarfi. Á fundi verkefnastjórnar 

(4. september 2019) kom fram að í huga Margrétar er sköpunarsmiðja aðstaða til að börnin 

geti unnið skapandi verkefni þar sem þau stýra ferðinni og ráða útfærslu verkefna. Henni 

fannst mikilvægt að lögð yrði áhersla á að mennta alla kennarana til að vinna eftir 
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hugmyndum um sköpunarsmiðjur til að skapa samvirkni og ná þannig fram raunverulegum 

breytingum. Hér koma fram tvö lykilatriði en það er áherslan á eflandi kennslufræði og 

heiltæka nálgun. Í stjórnendateymi skólans sitja, auk Margrétar, Þóra Björk Guðmundsdóttir 

aðstoðarskólastjóri, Hrefna Birna Björnsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu og ég, Guðlaug 

Elísabet Finnsdóttir almennur deildastjóri. Við vorum allar sammála því að fara af stað í þetta 

þróunarverkefni á sínum tíma og kynntum okkur efnið vel áður en lagt var af stað. Okkur 

fannst mikilvægt að til þess að geta veitt verkefninu forystu þyrftum við að þekkja vel til 

sköpunarsmiðja og vera tilbúnar að finna út úr því með kennurum hvaða stuðning og bjargir 

þyrfti til að verkefnið gæti orðið að veruleika. Við í Vesturbæjarskóla ákváðum að koma 

sköpunarsmiðjuverkefnum inn í val og þema og þannig gefa verkefninu svigrúm og stað í 

skólastarfinu. Auk þess ákváðum við að þróa sérstaka (sköpunar) smiðju sem ákveðið rými 

við skólabókasafnið. Það hefur orðið til forysta kennara í tengslum við verkefnið þar sem 

hópur þeirra hefur verið leiðandi á ýmsum sviðum eins og í nýtingu tækninnar, STEM 

kennslu, nýsköpun og verkefnamiðuðu námi svo eitthvað sé nefnt. Einnig hafa margir komið 

að uppsetningu og hönnun smiðjunnar. Í þessu samtali sem við höfum átt á vinnustaðnum 

hefur hin dreifða forysta myndast og tel ég teymiskennslu skipta hér miklu máli. Í skólunum 

þremur er teymiskennsla þar sem kennarar fá tækifæri til að þróast og læra í starfi með 

daglegri umræðu um kennslu og nám. Í teymiskennslu verður til lærdómssamfélag þar sem 

fólk deilir gildum og hugsjónum og lærir hvert af öðru til að ná betri árangri sem ég tel hafa 

skipt miklu máli í þessu innleiðingarferli. Í Vesturbæjarskóla er leitast við eins og hægt er að 

allir starfsmenn séu hluti af teymi. Kennarar í árgangi mynda teymi og bera sameiginlega 

ábyrgð á nemendum og kennslu.  

Skólastjórar skólanna þriggja lögðu til einn verkefnastjóra hver til að fylgja verkefninu 

eftir og fékk ég það hlutverk að vera verkefnastjóri fyrir hönd Vesturbæjarskóla. 

Verkefnastjórar fyrir hönd Ingunnarskóla voru Þorgerður Hlöðversdóttir og síðar Guðbjörg 

Bjarnadóttir og fyrir hönd Selásskóla Rósa Harðardóttir og síðar Jónella Sigurjónsdóttir. Í júní 

2019 settust nýskipaðir verkefnastjórar niður og hófu vinnu við fyrstu styrkumsóknina. Þetta 

var viðamikið ferli og var grunnurinn nýttur áfram til umsóknar fyrir aðra styrki í framhaldinu. 

Segja má að styrkumsóknin hafi verið okkar þróunaráætlun þar sem ýmsir verkþættir voru 

skoðaðir sem þykja mikilvægir í þróunarstarfi. Í styrkumsókninni átti að gera grein fyrir því 

hvernig verkefnið tengdist rannsóknum eða samstarfi við háskólasamfélagið. Einn af 

verkefnastjórunum hafði samband við rannsakendur þar fyrir okkar hönd. Úr varð að hópur 

rannsakenda frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands myndaði teymi til að fylgja verkefninu 

eftir. Samstarf við rannsóknarteymið hefur að mínu mati verið ómetanlegt en aðilar 

teymisins hafa setið flesta fundi með okkur, veitt ráðgjöf, stuðning og góðar ábendingar. Í 

niðurstöðum mínum vitna ég í það sem þau hafa rætt og kynnt fyrir okkur á fundum með 
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þeirra leyfi. Fyrsta verkefni okkar verkefnastjóranna var að undirbúa menntabúðir til að 

koma þróunarverkefninu af stað. Hugmyndin með menntabúðunum var að gefa kennurum 

tækifæri til að koma saman, miðla af eigin reynslu og þekkingu og afla sér fróðleiks í 

tengslum við tækni og sköpun. Gert var ráð fyrir því að menntabúðirnar yrðu í Ingunnarskóla 

í ágústmánuði. Um mitt sumar 2019 fengum við þær góðu fréttir að við hefðum fengið 

úthlutað styrk frá Skóla- og frístundaráði úr þróunar- og nýsköpunarsjóði B-hluta í tengslum 

við innleiðingu nýrrar Menntastefnu Reykjavíkurborgar. Við vorum að sjálfsögðu mjög glöð, 

spennt og stolt af því að hafa fengið styrkinn. Við tókum þá ákvörðun í upphafi að skipuleggja 

verkefnið til þriggja ára með von um áframhaldandi styrkveitingar næstu tvö árin. Kennarar 

fengu skilaboð um að mæta fyrsta vinnudaginn í Ingunnarskóla 15. ágúst 2019 og taka þátt í 

menntabúðum í tengslum við nýtt þróunarverkefni sem skólinn væri að fara í.  

Dagskrá menntabúða 15. ágúst 2019 í Ingunnarskóla 

8:30-9:10 Inngangserindi 

9:10-10:00 Kaffihlé 

10:00-11:15 Vinnustofur 

11:15-12:30 Vinnustofur 

Á þessum fyrstu menntabúðum (sjá mynd 8) voru í boði vinnustofur um Green screen, 

rafleiðni og miðlun með Makey Makey, OSMO, Breakout, Rube Goldberg vélar, Make do auk 

kynninga á ýmsum rafrænum lausnum. Einnig þótti mikilvægt að bjóða upp á góðar 

veitingar. 

 

Mynd 8. Menntabúðir í Ingunnarskóla ágúst 2019 (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 
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Ingvi Hrannar Ómarsson var með inngangserindið en hann hefur vakið athygli fyrir skapandi 

kennslu og nýtingu tækninnar. Hann fjallaði meðal annars um sköpun, hönnun og 

upplýsingatækni í skólastarfi. Að því loknu fékk fólk að velja tvær vinnustofur til að fara á. 

Ekki var annað að sjá en að allir væru glaðir með daginn og ánægja með þetta fyrsta skref í 

nýju þróunarverkefni en í könnun sem lögð var fyrir kennara eftir menntabúðirnar lýsti fólk 

yfir ánægju sinni með menntabúðirnar. Í athugasemdir skrifuðu nokkrir: 

Frábært námskeið. 

Fannst svolítið hratt farið í hlutina í Green screen og Ipadar voru ekki að virka. 

Ekki auðvelt að vera með stórar einingar af endurnýtanlegu efni eins og í Make 

do vegna plássleysis í stofu, skrúfurnar skemmtilegar. 

Frábært samvinnuverkefni og gaman að hittast. 

Það má ekki gleymast að það þarf að kenna nemendum að kafa djúpt og afla sér 

þekkingar og vinna úr henni. Tæknin er fyrst og fremst verkfæri. 

Mjög spennandi. Fínt með stuttar kynningar. 

Mér finnst að það þurfi að horfa meira á námið og forritin komi að notum við 

úrvinnslu og kynningu. 

Bara frábær dagur. 

Hér var minnst á að það væri ekki pláss í skólastofunum fyrir fyrirferðarmikið efni. Við erum 

með þessu þróunarverkefni að skapa pláss fyrir sköpunarsmiðju í öllu skólastarfinu í formi 

tíma, rýmis og hugarfars. Á þessum tímapunkti voru einhverjir þegar farnir að hugsa hvernig 

hægt væri að nýta tæknina sem verkfæri til að gefa nemendum tækifæri til að kafa dýpra, 

ekki bara að velja tæknina tækninnar vegna. Við lögðum sambærilegar kannanir fyrir 

kennarana eftir allar þær menntabúðir sem við héldum í framhaldinu. Við verkefnastjórarnir 

og skólastjórnendur sem skipulögðum þessar fyrstu menntabúðir vorum mjög ánægð með 

hvernig til tókst af því að það virtist hafa tekist að vekja áhuga og kynna fjölbreyttar leiðir.  

Hlutverk verkefnastjóranna fólst síðan meðal annars í að hittast reglulega og halda utan 

um innleiðinguna á þróunarverkefninu. Í fyrstu hittumst við á eins til tveggja klukkutíma 

fundum í einhverjum skólanum en þegar heimsfaraldurinn skall á breyttum við yfir í 

netfundi. Á fundum var fyrirkomulag menntabúða rætt, hvað það væri sem kennarar væru 

að kalla eftir og hvernig þeir væru að upplifa menntabúðirnar. Rætt var hvernig við ætluðum 

að verja styrkjunum. Við samþykktum að nýta þá til að greiða fagfólki utan skólanna fyrir 

vinnustofur og fyrirlestra á menntabúðum, til kaupa á ýmsum tækjum, tólum og efni fyrir 

kennara til að nota í verkefnum í anda sköpunarsmiðjanna. Hluti var einnig notaður upp í 

laun til okkar verkefnastjóranna. Stundum sögðum við frá því sem var að gerast í skólunum 

okkar, frá spennandi verkefnum og líka ef ekkert var að gerast. Á fundi skömmu eftir fyrstu 
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menntabúðirnar nefndi ég að margir kennarar væru farnir að þróa valið út frá hugmyndum 

og verkefnum sem kynnt höfðu verið á menntabúðum. Þá var ég farin að fylgjast með í valinu 

og sá til dæmis að börn gátu forritað, skapað og leikið í OSMO og voru að læra að nota 

grænan skjá í myndbandagerð.  

Hlutverk okkar verkefnastjóranna hefur meðal annars snúist um að veita ráðgjöf og 

handleiðslu, skipuleggja menntabúðir, skrifa skýrslur um framgang verkefnisins og búa til 

styrkumsóknir. Þessi þrjú ár sóttum við saman um og fengum styrk úr B-hluta í Þróunar- og 

nýsköpunarsjóði Reykjavíkurborgar og svo Endurmenntunarsjóði. Við gerðum skýrslu í lok 

fyrsta ársins með upplýsingum um framgang verkefnisins. Í lok annars árs bjuggum við til 

kynningarmyndband um verkefnið fyrir Menntastefnumót Reykjavíkurborgar sem haldið var 

10. maí 2021. Verkefnastjórarnir hafa verið kennurum innan handar til ráðgjafar og aðstoðar 

eins og að kenna á tæki eða tól og vera með í hugmyndavinnu og jafnvel taka þátt í 

kennslunni sjálfri. Á verkefnastjórafundum komu rannsakendur Menntavísindasviðs oft með 

ábendingar eða spurningar til okkar og sögðu frá sinni upplifun af verkefninu. Á fundi 29. 

janúar 2020 komu þau með ábendingu um atriði sem betur mættu fara út frá því sem þau 

greindu í sínum gögnum:  

• Gera hlutverk verkefnastjóra skýrt og hlutverk þeirra gagnvart þeim sjálfum og 

sýnilegt kennurum skólans.  

• Kennarar settir í þær stellingar að segja frá hvað þeir eru að gera – byrja smátt.  

• Áhersla á að sýna fram á hvernig þetta getur tengst kennslunni þeirra (þ.e. 

kennaranna). 

Það var mjög gott fyrir okkur að hafa rannsóknarteymið með á fundum og mér fannst þau 

veita okkur aðhald og faglegan stuðning. Ég dró reglulega upp þessar ábendingar frá 

rannsóknarteyminu og velti fyrir mér hvernig hægt væri að bregðast við þeim. Á 

verkefnastjórafundi í febrúar 2020 ræddum við hlutverk okkar verkefnastjóranna og áttum 

góða umræðu um vinnuskipulagið okkar. Það var mjög mikið að gera hjá okkur öllum og við 

veltum því fyrir okkur hvort þetta verkefni hefði bæst ofan á önnur verkefni eða hvort 

einhver verkefni hefðu farið út í staðinn. Þessi umræða kom upp á fundi þegar við vorum að 

skipuleggja menntabúðir og augljóst að við vorum að upplifa mikið álag. Til að bregðast við 

þessu skiptum við með okkur hlutverkum og fundum hversu dýrmæt samvinnan var. Ég 

upplifði góðan stuðning frá mínum yfirmönnum sem gáfu mér svigrúm til að vinna að þessu 

verkefni þegar á þurfti að halda.  

4.1.2 Starfsþróun til að auka skilning 

Fyrsta verkefnið okkar og eitt það mikilvægasta og fyrirferðamesta í samstarfi okkar skólanna 

voru sameiginlegu menntabúðirnar sem við héldum reglulega þessi þrjú ár. Auk þess 
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hvöttum við fólk til að sækja námskeið hjá Mixtúru, fara á menntabúðir sem skipulagðar voru 

af öðrum og taka þátt í Utís námsstefnunni svo eitthvað sé nefnt. Niðurstöður kannana sem 

við lögðum fyrir kennara eftir menntabúðir hafa verið mjög mikilvægar fyrir okkur en þannig 

höfum við geta skoðað hvar áhugi kennara liggur og reynt að koma til móts við þeirra óskir. 

Sem dæmi hafa kennarar óskað eftir námskeiðum tengdum stafrænum verkfærum eins og 

Google og Seesaw, notkun ýmissa tækja eins og OSMO, Sphero og Cricut og öppum eins og 

iMovie, Flipgrid og ChatterPix. Einnig hafa kennarar óskað eftir því að dýpra sé farið í 

kennslufræði sköpunarsmiðja, samþættingu náms og hönnun og nýsköpun (niðurstöður 

kannana 2019-2021). Í þessum könnunum sem voru gerðar í öllum þremur skólunum, hefur 

komið fram að kennarar vilja breyta kennsluháttum í átt að meiri samþættingu og 

verkefnamiðuðu námi, að börn hafi meira val um verkefni og útfærslur, myndrænni nálgun 

og skapandi skilum. Ég tel menntabúðirnar hafa verið mjög mikilvægar fyrir okkur til að 

stuðla að samgetu og heiltækri nálgun. Í niðurstöðum kannanna er að finna vísbendingar um 

jákvæð viðhorf kennara til verkefnisins og hafa kennarar skrifað margar jákvæðar 

athugasemdir: 

Mjög flott hjá ykkur og miklu máli skiptir að hafa góðar veitingar sem gleðja 

þátttakendur        

Gaman að vera í svona samstarfi við aðra skóla. 

Þessir dagar eru alltaf lærdómsríkir og vonandi höldum við áfram á næsta ári. 

Er þakklát fyrir allt sem ég hef lært í gegn um Austur-Vestur - hefur haft mikil 

áhrif á kennsluna hjá mér. 

En breytingum fylgir alltaf viðspyrna. Einhverjir kennarar sjá ekki tilgang með verkefninu. 

Sumir telja verkefnið gagnlegt og skilja út á hvað það gengur en sjá ekki hvernig þeir geti 

breytt sínum kennsluháttum í þessa átt: 

Finnst of mikið áreiti á okkur kennara með námskeiðum, könnunum og þess 

háttar. 

Kenni sérgreinar, sé þetta sem tækifæri að kynnast öðru, en er ekki að nota í 

kennslu hjá mér. 

Mér fannst eins og gengið væri út frá því að allir væru tölvuvanir (eða vanir að 

vinna með ipad). 

Mér hefði fundist ágætt að vita í vor að þetta verkefni væri hugsað sem 

samstarfsverkefni í vetur. Enginn í mínum skóla hafði heyrt neitt um að þetta 

stæði til. 
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Með starfsþróun og auknum skilningi kennara á verkefninu finnst mér hafa dregið úr 

úrtöluröddum og að viðhorf kennara hafi breyst. Leiðirnar sem við höfum farið til að efla 

faglega starfsþróun er einna helst að bjóða upp á menntabúðir auk annarra hvetjandi þátta 

eins og búa til starfstengt bingó, setja upp Facebook hóp, senda kennurunum 

hvatningarbréf, kynna og fjalla um ákveðna þætti verkefnisins á fundum auk almenns 

stuðnings sem verkefnisstjórarnir hafa boðið uppá. Einnig þótti okkur mikilvægt að gefa 

kennurum tækifæri til að sýna og segja frá því sem þeir hafa verið að tileinka sér. Á fyrstu 

fundum verkefnastjórnarinnar kom upp sú hugmynd að búa til heimasíðu til að halda utan 

um verkefnið. Ég tók að mér að búa til vefsíðuna og úr varð heimasíðan Austur-Vestur 

sköpunarsmiðjur. Á heimasíðunni er að finna ýmislegt um hugmyndafræði sköpunarsmiðja, 

tengingu við Menntastefnu Reykjavíkurborgar og upplýsingar um samstarf okkar og 

rannsóknarteymisins frá Menntavísindasviði. Einnig eru þar upplýsingar um menntabúðir og 

efni frá vinnustofum, ýmislegt útgefið efni sem tengist verkefninu eins og styrkumsóknir og 

kynningar á verkefninu og síðast en ekki síst verkefnasafn. Við ákváðum að heimasíðan yrði 

opin öllum en það var líka eitt af markmiðum útgáfu hennar og taka þannig þátt í því 

deilisamfélagi sem hefur verið að skapast í íslensku skólakerfi.  

4.1.3 Ígulfiskurinn 

Þegar Margrét fór að tala um Makerspaces vissi ég ekki alveg hvað hún átti við og fór að 

kynna mér hugtakið. Minning deildarstjóra maí 2018: 

Ég hafði ekki heyrt um hugtakið Makerspace fyrr en Margrét skólastjóri fór að 

tala um það og benti mér á grein að lesa. Í kjölfarið fórum við að skoða nánar 

þetta fyrirbæri. Ég fékk í hendurnar lista yfir það sem væri gott að eiga í slíkum 

smiðjum og hugmyndin fór að mótast. Við áttum rýmið en það var bara hluti 

hugmyndarinnar þar sem við sáum fyrir okkur að hugmyndafræðin um 

Makerspace gæti flætt inn í allt skólastarfið. 

Fyrst hugsaði ég með mér að þetta væru háleit markmið hjá Margréti. Að við í barnaskóla 

færum að útbúa slíkt rými með þessari hátækni eins og þrívíddarprenturum en eftir því sem 

ég grúskaði meira sá ég að sköpunarsmiðja er meira en bara ákveðið rými og hefur margar 

birtingarmyndir. Ég sá að sköpunarsmiðjur væru leið sem við gætum farið til að auka sköpun 

og ýta undir notkun tækni í menntun barna í 1. – 7. bekk. Ég fór að kynna mér fyrirkomulag í 

allskonar sköpunarsmiðjum. Ég átti samtal við áhugasama kennara og Margréti skólastjóra 

um smiðjuna, hvað þyrfti að vera þar og hvernig hún nýttist sem best. Ég skráði í 

rannsóknardagbók 20. janúar 2021: 
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Ég fékk tíma til að taka til í smiðjunni, kaupa plastkassa, raða borðum og hillum 

og flokka efni sem til var. Við áttum samtal við kennara sem kenna í smiðjunni og 

ræddum þeirra hugmyndir um uppröðun og nýtingu smiðjunnar. Við skrifuðum 

niður allskyns hugmyndir, framkvæmanlegar strax og líka draumahugmyndir. Við 

bjuggum til lista yfir efni, tæki og tól sem við myndum vilja að væri að finna í 

smiðjunni.  

Ég óskaði eftir og tíndi til allskonar dót og efnivið sem féll til heima hjá mér og tók upp úr 

ruslinu í skólanum húsverðinum til mikillar furðu og forvitni (sjá mynd 9).  

     

Mynd 9. Efniviður í smiðjunni (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 

Við nýttum stóran hluta styrksins til Austur-Vesturs verkefnisins til að kaupa ýmis tæki og tól 

sem okkur þótti mikilvæg fyrir sköpunarsmiðjur. Ég pantaði fyrir okkur Sphero kúlur og bjó til 

vagn fyrir þær með allskonar aukahlutum. Sphero er lítil forritanleg kúla sem hægt er að 

leysa með spennandi verkefni sem efla stærðfræði, verk- og rökhugsun samhliða því að 

byggja upp hæfileika eins og sjálfstraust og samskipta- og forystu hæfni. Ég bjó til Sphero 

spilastokk með verkefnum sem kennarar gætu stuðst við til að byrja með. Sphero hefur verið 

í valinu frá upphafi en því miður voru flestar kúlurnar ónýtar í byrjun skólaárs 2021 og 

endingin á þeim ekki betri en þetta. Ég pantaði fjölskera og bjó einnig til vagn fyrir hann. 

Cricut fjölskerinn býður upp á ýmsa skapandi möguleika þar sem hann sker í dúk, leður og 

pappír með mikilli nákvæmni. Ég hef átt samtöl við list- og verkgreinakennara um 

möguleikana á því að nota fjölskerann í kennslu og fundið fyrir áhuga en hann hefur því 

miður ekki verið notaður af nemendum. Einnig bjó ég til Legovagn. Ég sá að Góði hirðirinn 

var að auglýsa til sölu stóra poka af Lego og fékk samþykki fyrir því að kaupa. Finna má Lego 

út um allan skóla í allskonar vögnum og er það notað í fjölbreytt verkefni eins og stærðfræði, 

líkanagerð, leik og áskoranir sem er mjög skemmtilegt að sjá. Vögnunum var fundinn staður í 

smiðjunni en mér þótti mikilvægt að hægt væri að flytja þá á milli rýma (sjá mynd 10). 
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Mynd 10. Spherovagninn, fjölskeravagninn og Legovagninn (Ljósmynd Guðlaug E. 
Finnsdóttir, 2020). 

Mér finnst mjög mikilvægt að hlutirnir eigi sinn stað og ég reyndi að hafa skipulagið þannig 

að aðgangur að efnivið væri góður og auðvelt væri fyrir börnin að ganga frá eftir sig. Mér 

fannst góð hugmynd að kaupa plastkassa svo auðvelt væri að sjá hvað í þeim væri og merkti 

þá alla vel og vandlega (sjá mynd 11).  

 

Mynd 11. Skipulag í smiðjunni (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 

Það tók sinn tíma að koma smiðjunni í gott stand og búa til skipulagið. Í upphafi skólaárs 

2021 var smiðjan á hvolfi og illa hafði verið gengið um hana á starfsdögum vorið áður. Mér 

sárnaði þessi umgengni. Ég skráði í Rannsóknardagbók 8. september 2021: 
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Staðan hjá okkur er ágæt hvað varðar búnað. Við eigum nú orðið smiðju fulla af 

efnivið og ýmis tæki og tól til skapandi kennslu, forritunardót, fjölskera og fleira. 

Mér finnst vanta virðingu gagnvart smiðjunni. Í vor hentu kennarar inn allskonar 

dóti og drasli og við vorum nokkra daga að taka til í henni.  

Möguleg skýring á þessari umgengi er að það er enginn einn sem ber ábyrgð á smiðjunni eins 

og smíðakennarinn smíðastofunni eða textílkennarinn textílstofunni.  

Á þessu upphafstímabili innleiðingarinnar lýsi ég mér sem litlum ígulfiski sem rótar í 

sandinum á hafsbotni og býr til falleg listaverk sem fáir sjá alveg eins og breytingar í 

skólastarfi eru oft háðar lítt sýnilegum þáttum. Ígulfiskurinn reynir þannig að laða að sér 

maka og leggur mikla vinnu á sig til þess. Ég er reyndar ekki í makaleit en með þessu brölti 

mínu hef ég lagt mig fram við koma hugmyndum um sköpunarsmiðjur á framfæri og laða 

kennara að hugmyndafræðinni.  

4.2 Innleiðingin – annar fasi 

Í öðrum fasa breytingaferlisins er hugmyndinni hrint í framkvæmd eða innleiðingin fer fram. 

Venjulega á þetta tímabil við um fyrstu tvö til þrjú árin sem verkefnið er í gangi og er að 

öðlast fótfestu. Þarna var forystan búin að mótast, verkefnið farið af stað og ég, 

verkefnastjórinn, komin með aukið sjálfstraust gagnvart verkefninu.  

4.2.1 Kolkrabbinn 

Ég hef sinnt ýmsum störfum og hlutverkum í gegnum tíðina. Ég tek ávallt fagnandi á móti 

nýjum verkefnum og áskorunum og hef mikla ánægju af því að þróa mig áfram í starfi. Í 

upphafi starfendarannsóknarnámskeiðs sem ég tók í janúar 2021 þurfti ég að staldra við og 

taka við mig sjálfsviðtal. Það var áhugavert að líta til baka og sjá hversu skýra sýn ég var 

komin með á það sem ég vildi rannsaka. Ég taldi að starfendarannsókn myndi styrkja mig 

sem verkefnastjóra þar sem ég myndi læra að skilja betur mitt eigið starf og geta þróað það 

til betri vegar. Rannsóknin myndi einnig gagnast skólanum í þessari innleiðingu með því að 

gefa okkur innsýn í innleiðingarferlið og vísbendingar um þróunina byggða á 

rannsóknargögnum. 

Á þessum tímapunkti tel ég að hlutverk mitt sem verkefnastjóra hafi verið að breytast. 

Eftir því sem leið á innleiðinguna fór ég að nálgast kennarana meira. Ég sendi á kennara 

tölvupósta með áhugaverðu efni tengdu sköpunarsmiðjuverkefnum og upplýsingum um 

smiðjuna og bauð fram aðstoð. Þetta sendi ég í tölvupósti til kennara í september 2021: 
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Sæl mín kær,  

 

Mig langaði til að benda ykkur á lista yfir allt tæknidótið okkar sem er flest að 

finna í smiðjunni, hér eru líka smá upplýsingar um allt þetta dót sem við tókum 

saman fyrir menntabúðirnar í fyrra. STEM veggspjaldið um vinnuferli í verkfræði 

sem Linda þýddi og hefur verið að nota í slíkum verkefnum er í viðhengi og allir 

mega nota       væri gaman að sjá það á veggjum í kennslurýmum.  

 

Ég hvet ykkur til að skoða það sem er til og prófa ef þið hafið ekki gert það nú 

þegar. Ég minni líka á Google bingóið sem hægt er að nálgast hjá Köllu sem er 

frábært start fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessu – verðlaun í boði 

fyrir þá sem klára        

 

Endilega kallið á mig ef ég get aðstoðað eða hjálpað ykkur að byrja      eða langar 

í hugmyndaspjall. 

Mér fannst mikilvægt að kennarar vissu hvað við ættum til af tæknidóti og hvar þeir gætu 

fundið stuðningsefni fyrir það. Flest tæknidótið okkar hefur verið í notkun en þó hafa komið 

tímabil sem ég sé það liggja óhreyft inni í smiðju. Þá hef ég tekið mig til og minnt á það. Oftar 

en ekki hefur sú aðstoð sem kennarar hafa óskað eftir snúist um nýtingu tækninnar. Við 

keyptum Google starfsþróunar bingó fyrir kennara og hvöttum þá til að nota það til að læra 

betur á kerfið. Bingóið liggur enn niðri í skúffu hjá skrifstofustjóranum sem ég held reyndar 

að sé ekki neikvætt því ég held að kennarar hér í skólanum kunni almennt vel á Google 

umhverfið. Ég lagði mig fram við að koma hugmyndum á framfæri við kennara, bjóða fram 

aðstoð mína og ráð og vera fljót að svara og bregðast við þegar kennarar höfðu samband eða 

óskuðu eftir minni aðstoð. Og kennarar fóru að setja sig í samband við mig og vildu fá 

aðstoð. Stundum var ég með í undirbúningnum og stundum í kennslunni sjálfri. Sem dæmi 

hef ég aðstoðað kennara við að framkvæma og búa til Breakout leiki og vera þeim innan 

handar við að læra á nýja tækni eins og Sphero, Minecraft, Scratch og Lego WeDo. Á 

starfendarannsóknanámskeiðinu (mars 2021) rýndi ég inn á við í þeim tilgangi að finna mín 

fræði og skoða hvað það er sem ég geri sem verkefnastjóri og af hverju:  

Ég er eins og kolkrabbi. Til eru um það bil 300 tegundir kolkrabba sem lifa víða í 

úthöfum en flestar þeirra þó á grunnsævi og þá helst við kóralrif. Kolkrabbinn ég, 

verkefnastjóri í þróunarverkefni um sköpunarsmiðjur, get sjálf ekki farið á 

dýptina í öllum verkefnum sem unnin eru í anda sköpunarsmiðja. Ég þarf að 

kynna mér allt, fræðin, hugsjónina og vita hvernig flest virkar og er því meira 
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svona á grunnsævi eins og flestir kolbrabbar heldur en í úthafi eins og kennarar. 

Best líður mér við kóralrif í fjölbreyttu vistkerfi þar sem litlir fiskar fá að takast á 

við margvíslegar áskoranir sem styrkir sjálfsmynd þeirra, þrautseigju, trú á eigin 

getu og hvetur þá til að nýta hæfileika sína betur.  

 

Ég hef átta arma undir búknum og á öllum átta örmunum eru ótalmargar 

sogskálar sem eru mjög næmar. Þessar sogskálar gera mér kleift að skilja 

umhverfi mitt, fylgjast með því sem er að gerast og vera „spot on” þegar kemur 

að sköpun og tækni. Ég nota sogskálarnar til að kynnast öllu því sem gerir 

skólastarf skapandi. Ég nota líka armana til að koma mér á milli staða því ekki vil 

ég festast í fari. Sjónin mín er mjög góð þó ég sjái ekki í litum sem er áskorun í 

sköpun. Ég get þó skipt um lit og endurkastað ljósi á ýmsan hátt sem gerir mér 

kleift að falla betur inn í umhverfið mitt og dreifa minni þekkingu til annarra.  

 

Ég er innherji og það gerir mér kleift að heyra, finna og upplifa það sem kennarar 

eru að gera í þessu þróunarverkefni. Ég get fallið inn í hópinn og átt samskipti við 

kennara, nemendur og stjórnendur og fengið þeirra sýn á verkefnið. Ef hætta er á 

ferð get ég auðveldlega falið mig og ég hef þann hæfileika að geta sprautað 

þykku svörtu bleki úr blekkirtlunum mínum til að fela mig og komast úr 

óþægilegum aðstæðum. Ég á eftir að sjá hvernig það nýtist mér sem 

verkefnastjóri í þessu þróunarverkefni. Kolkrabbar eru mjög gáfaðir og 

greindastir allra hryggleysingja. Mínar gáfur hafa nýst mér vel í mínu starfi enda 

þarf ég að vera mjög lausnamiðuð. Einnig er ég með gott skammtíma- og 

langtímaminni sem hefur skilað sér inn í þessa rannsókn í minningum mínum og 

skoðun á bakgrunni mínum.  

 

Æviskeið kolkrabba er frá því að vera sex mánuðir og allt upp í þrjú til fimm ár í 

þeim stærstu. Ég er búin að vera verkefnastjóri yfir þessu verkefni í tvö ár og 

finnst ég þurfi að fá að vera það áfram í allavega þrjú ár til viðbótar, fimm ár til að 

festa það vel í sessi. Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að þjálfa kolkrabba til að 

opna krukku og ef ég get opnað krukku get ég hvað sem er. Ég er alltaf að læra 

eitthvað nýtt og sem verkefnastjóri þarf ég að vera með sogskálarnar á púlsinum 

og fljót að tileinka mér nýja hæfni. 

Hér lýsi ég mikilvægi þess fyrir mig að vera í stöðugri starfsþróun og sjálfsrýni til að móta 

mína framtíðarsýn. Í þessari færslu náði ég að draga fram styrkleika mína sem gagnast í starfi 

mínu sem verkefnastjóri í gegnum samlíkinguna við kolkrabbann. Á meðan ég er 
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verkefnastjóri í þessu verkefni held ég áfram að vera með alla anga úti og gera mitt besta til 

að sköpunarmenning nái að festa rótum í skólastarfinu með breyttum kennsluháttum í þágu 

nemenda og meiri hæfni og starfsánægju kennara. 

4.2.2 Birtingarmyndir sköpunarsmiðjustarfs 

Hjá okkur hefur sköpunarsmiðjustarf ekki bara birst í smiðjunni sjálfri sem við höfum verið að 

þróa heldur í öllu skólastarfinu eins og í vali, samþættu námi og list- og verkgreinum svo 

dæmi séu tekin. Sköpunarsmiðjur eru ekki bundnar við eitt rými eða kennslustofu og geta 

nýst í öllu skólastarfinu til að gera námið merkingarbært fyrir börn þar sem þau fá að skapa 

og vinna með höndunum. Þegar komið er upp á aðra hæð í Vesturbæjarskóla blasir við stórt 

og opið rými, bókasafn skólans, sem við köllum Skólatorg (sjá mynd 12).  

 

Mynd 12. Skólatorg (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 

Smiðjan er kennslustofa við hliðina á Skólatorgi. Mörg tækifæri leynast í því að hafa smiðjuna 

svona nátengda skólasafninu. Staðsetning smiðjunnar er ekki tilviljun en við skólastjórnendur 

sáum fyrir okkur samnýtingu á rýminu með Skólatorgi og aðkomu skólasafnskennara að 

smiðjunni. Smiðjan er kennslurými þar sem hægt er að nálgast ýmis tæki, tól og efnivið sem 

kennarar og nemendur hafa aðgang að til sköpunarsmiðjustarfs. Smiðjan er skráð í vali í 

öllum árgöngum en einnig geta kennarar pantað hana eða sótt þangað tæki, tól og efnivið til 

að nota í öðrum kennslurýmum. Skólastjórnendur hafa átt samtal við Ernu 

skólasafnskennara um smiðjuna og tengingu hennar við skólasafnið. Á þessu skólaári hefur 
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hún tekið á móti hópum til sín í smiðjuna í allskonar verkefni og var ég henni til stuðnings 

fyrstu skiptin. Börnin fengu að kljást við áskoranir í tengslum við þekkt ævintýri og skapandi 

verkefni í tengslum við það sem þau voru að læra um í þema. Erna sagði að sér fyndist mjög 

skemmtilegt að kenna á þennan hátt og tók eftir miklum áhuga og spenningi hjá nemendum.  

Ég er með hugmynd! 

Einn af fyrstu kennurunum til að nota smiðjuna nýtti hana til nýsköpunarkennslu í vali í 3. – 

6. bekk. Arna Björk, nýsköpunarkennarinn, leggur mikla áherslu á að börnin fái að spreyta sig 

í að hanna hluti, læra nýja ferla og koma með hugmyndir undir hennar leiðsögn. Öll börnin 

fara í gegnum ákveðið ferli eins og að velta fyrir sér hver er þörfin eða vandamálið, hvaða 

efnivið þarf, hvernig hugmyndin virkar og hver myndi nýta sér hugmyndina. Auk þess teikna 

börnin mynd af hugmyndinni sinni (sjá mynd 13).  

 

Mynd 13. Nýsköpunarhugmynd nemenda í 6. bekk (Guðlaug E. Finnsdóttir, 2022). 

Í smiðjunni er efniviðurinn sýnilegur og til þess fallinn að vekja áhuga nemenda og 

ímyndunarafl í hönnun og nýsköpun. Annar kennari, Linda, sem hefur notað smiðjuna hvað 

mest er mjög áhugasöm um STEM hugmyndafræðina og verið síðustu tvö ár með áskoranir í 

vali í 3. og 4. bekk. Hún hefur þýtt STEM hönnunarferli (sjá mynd 14).  
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Mynd 14. STEM hönnunarferli (Guðrún Linda Sverrisdóttir þýddi, 2019). 

Stjórnendur skólans hafa hvatt alla kennara til að hengja veggspjaldið upp í sínum 

kennslurýmum. Markmiðið er að kenna nemendum ákveðið ferli hönnunar þar sem börnin 

spyrja sig að því hvert sé vandamálið, hugsa hvernig þau geta leyst það, skipuleggja, byggja, 

prófa og laga. Slíka nálgun í kennslu er hægt að nota á mjög fjölbreyttan hátt sem eflir 

tjáningu, skapandi og gagnrýna hugsun og sjálfstæði og samvinnu. 

Á síðasta skólaári tók ég að mér kennslu í smiðjunni og bauð til mín hópum í STEM 

áskoranir. Mér fannst skipta máli fyrir mig sem verkefnastjóra að öðlast meiri þekkingu á 

notkun smiðjunnar og STEM verkefnum til að geta veitt betri stuðning og ráðgjöf. Ég tók á 

móti hópum úr 2. bekk í áskorun sem ég staðfærði út frá sögunni um Grísina þrjá. Verkefnið 

gekk út á að börnin áttu að búa til hús fyrir úlfinn. Þau fengu til þess ákveðinn efnivið sem ég 

lagði á stórt borð og einu skilyrðin voru að húsið myndi passa á prufuhnerrastöðina (sjá 

mynd 15).  
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Mynd 15. Hús fyrir úlfinn (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Í lokin myndum við svo sjá hvort að húsið þyldi hnerrann frá úlfinum (hárblásarinn) eða 

feykjast um koll. Þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og börnin mjög áhugasöm. Þau 

voru ekki bara spennt fyrir því hvort húsið myndi fjúka um koll heldur voru mörg þeirra 

upptekin af smáatriðum í hönnuninni eins og að búa til svalir handa úlfinum og útlitinu á sínu 

húsi. Þar bættist við A-ið inn í STE(A)M skammstöfunina.  

Ég fékk til mín hópa úr 3. bekk í áskorun til að gera valslöngvu. Ég sýndi þeim myndbrot úr 

eftirminnilegri barnamynd frá því ég var lítil „The Sandlot“ þar sem nokkrir drengir búa til 

valslöngvu til að bjarga boltanum sínum. Ég ákvað að þau myndu fá ákveðinn efnivið til 

notkunar og markmiðið væri að skjóta litlum sykurpúða sem lengst. Við veltum fyrir okkur í 

hvaða tilgangi slíkar vélar hafa verið notaðar og hugtökum eins og krafti. Þetta var mjög 

skemmtilegt og um leið krefjandi verkefni. Krakkarnir voru mjög spenntir og allir tóku þátt 

(sjá mynd 16).  

     

Mynd 16. Valslöngvuverkefni (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 
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Ég fékk til mín hópa úr 6. bekk þar sem börnin fengu að kljást við þá áskorun að búa til 

blöðrubíl (sjá mynd 17). Þetta var meiri áskorun en ég hélt og börnin áttu í erfiðleikum með 

að láta bílinn fara beint eða yfir höfuð fara af stað.  

     

Mynd 17. Blöðrubíll (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Í þessu verkefni veltum við fyrir okkur mismunandi aflgjöfum og orðinu öxull. Fyrst um sinn 

reyndi ég að láta börnin finna út úr þessu sjálf en svo fann ég að þau þurftu meiri aðstoð en 

ég hafði haldið. Í þessum verkefnum studdist ég við veggspjaldið um STEM hönnunarferli (sjá 

mynd 14).  

Þessi fyrstu skref mín í smiðjunni voru krefjandi en mjög skemmtileg. Í öllum þessum 

verkefnum spurðu einhver börn hvort þau mættu nota annan efnivið eða fara aðrar leiðir en 

þær sem ég hafði sett fram: „Gulla, ég er með hugmynd!“. Fyrst átti ég í vandræðum með að 

leyfa það en svo varð ég alltaf glöð þegar ég fékk þessar spurningar og verkefnið tók 

breytingum. Ég lærði að sleppa tökunum á hinu skipulagða verkefni sem við kennararnir 

erum oft búin að undirbúa. Þegar börn fá hugmynd skiptir svo miklu máli að kennarar séu 

styðjandi og hjálpi þeim við að skýra hugsun sína. Ég fann hvernig hlutverk mitt sem kennara 

breyttist frá því að vera með stjórnina í kennslustundinni yfir í að vera til staðar, aðstoða, 

leiðbeina og gefa börnunum frelsi til að taka ákvarðanir um verkefnin sín. Þetta þýddi að ég 

þurfti að þola smá óróa en ég fann hve nemendur voru skapandi og virkir í þessum 

verkefnum. Þessi verkefni sem hér var lýst voru þess eðlis að ýta undir atbeina nemenda og í 

anda eflandi kennslufræði.  

Val tvisvar í viku 

Í Vesturbæjarskóla er löng hefð fyrir vali í öllum árgöngum og er markmiðið að veita 

nemendum tækifæri til að vinna fjölbreytt verkefni sem reyna á sjálfstæði og sjálfsaga, auk 

þess sem nemendur vinna saman þvert á árganga. Verkefnin í vali reyna meðal annars á 

sjálfstæði, sjálfsaga og samstarf nemenda og eru útbúin út frá hæfniviðmiðum 
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Aðalnámskrár. Valið er tvisvar sinnum í viku í stundatöflu nemenda yfir allt skólaárið. Börnin 

fá þar tækifæri til að velja sér verkefni eftir ákveðnu kerfi þar sem þau setja nafnið sitt við þá 

valstöð sem þau vilja fara á. Misjafnt er eftir stöðvum hversu mörg pláss eru í boði en þegar 

stöðin er orðin full þýðir það að ekki geti fleiri farið á hana þann daginn (sjá mynd 18).  

     

Mynd 18. Valspjöld (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Í september 2020, janúar 2021 og október 2021 tók ég saman allar valstöðvarnar til að fá 

yfirsýn yfir verkefnin. Ég fór á vettvang og fylgdist með í valinu, tók myndir og spjallaði við 

börnin og kennarana um verkefnin. Það var ótrúlega gaman að koma í heimsókn í valtíma og 

sjá börn upptekin í allskonar verkefnum og leikjum. Á flestum valstöðvum voru góðar 

útskýringar á því sem börnin áttu að gera og markmið með verkefnum (sjá mynd 19).  

     

Mynd 19. Leiðbeiningar í vali (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 

Það er mikilvægt að nemendur séu ekki bara að gera eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt 

heldur líka að þeim sé gert ljóst að þau eru að ná fjölbreyttum markmiðum sem efla þau á 

ýmsan hátt.  

Á yngra stigi voru einhver verkefnanna framsækin eins og Minecraft sjálfsmynd, leirstöð, 

myndasögugerð og leikur og sköpun með kaplakubbum, plúskubbum og smádót. Í valinu var 

nýting tækninnar áberandi en nemendur fengu tækifæri til að forrita með þjörkum og 

öppum, leika og skapa í OSMO og lita myndir og láta þær lifna við í viðbótarveruleika. 
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Viðbótarveruleiki er aukin skynjun þar sem einstaklingur hefur raunheiminn sem aðalviðmið 

en bætir einhverju smávægilegu við hann. Börn voru að vinna með Dash þjarkanum þar sem 

við hann voru festir litir og hann forritaður eða keyrður til að skapa listaverk. Einnig voru 

verkefni eins og hreyfimyndagerð og Legoáskoranir (sjá mynd 20).  

     
 

     

Mynd 20. Verkefni í vali á yngra stigi (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020).   

Mörg þessara verkefna voru í anda sköpunarsmiðja og eflandi kennsluhátta og 

persónumiðaðs náms. Sum verkefnanna voru stýrandi eins og bókamerkjastöðin þar sem allir 

voru að búa til eins bókamerki. Mér finnst umræðan um mikilvægi leiks sem ég hef orðið vör 

við upp á síðkastið kærkomin, en leikur hefur lengi verið hluti af valinu þar sem börnin leika 

sér með smádót og kubba. 

Á miðstiginu voru einnig í boði mjög fjölbreytt verkefni sem reyndu á ýmsa hæfni og voru 

börnin flest upptekin í sínu (sjá mynd 21).  
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Mynd 21. Verkefni í vali á miðstigi (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020).   

Dæmi um verkefni eru vetrarleikar á skíðum, rafrásir, turnagerð, brúarsmíði, Sphero verkefni 

og kvikmyndagerð. Í verkefnalýsingu á einu af þessum verkefnum stendur að búa eigi til 

manneskju úr álpappír sem stendur á skíðum eða snjóbretti. Börnin fengu síðan þá áskorun 

að byggja brekku og fengu til þess ýmis hráefni og máttu láta ímyndunaraflið ráða. Hvað gerir 

brekkuna hála? Hver kemst lengst? Börnin þurftu að teikna, hanna og skrá niður ferlið á 

vinnublöð ásamt því að prófa og laga þar til allt var komið.  

Börnunum fannst verkefnin sem þau voru að fást við skemmtileg og eitthvað sem þau 

höfðu ekki prófað áður eða voru að bæta við þekkingu sína. Í vali í 5. og 6. bekk var nýsköpun 

í smiðjunni og í einni kennslustofunni var valstöð sem hét sköpunarvagninn en þar höfðu 

börnin aðgang að allskonar efnivið sem kennari hafði sótt í smiðjuna eins og pappír, perlur, 

plastefni, lím og límbyssur. Margir nemendur voru að skapa eitthvað sem svaraði þeirra 

þörfum eða hugmyndum en slík nálgun er í anda eflandi kennslufræði þar sem sköpunin er 

drifin áfram af innri áhuga barnanna en ekki stýrð af kennaranum. Ég skráði í 

Rannsóknardagbók 29. nóvember 2021: 
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Ég hitti fyrir mjög áhugasöm börn, spurði þau hvað þau væru að gera og hvað 

þeim fyndist. Það var áhugavert að heyra þau lýsa því sem þau ættu að gera, ég 

lenti líka í samræðum um útfærslur og hvort hitt og þetta væri mögulegt. Einn 

nemandi virtist ekkert vita hvað hann ætti að gera og ég bað annan á sömu 

valstöð að aðstoða. Ekkert mál. Það var rólegt yfir valinu og kennararnir með 

allt á hreinu. Börnin líka. Allir uppteknir í sínu. Því miður komumst við að því að 

flestar Sphero kúlurnar voru ónýtar en börnin fundu leið til að deila þessum fáu 

sem enn virkuðu. Það var áhugavert að í einni stofunni var afleysingarkennari 

og ég sá á henni að hún vissi ekkert um þetta sem var í vali, samt var allt komið í 

gang og börnin á fullu. Þau voru með á hreinu til hvers ætlast var af þeim. 

Ég fann að kennararnir voru stoltir af valinu og spenntir að sýna mér hvað væri í boði. Einn 

kennarinn, Sigríður, sýndi mér hvernig þau bjuggu til leiðbeiningar fyrir valstöðvar í Google 

slides ásamt QR kóða með ítarefni. Það var stolt í röddinni enda mátti hún vera það, því 

þetta var mjög skýrt og flott. Það sem mér fannst flott við valið var hversu fjölbreytt það var. 

Það skiptir máli af því að þá fá ólíkir nemendur tækifæri til að finna eitthvað við sitt hæfi og 

til að finna mismunandi styrkleika sína. Hér fengu nemendur tækifæri til að skapa frjálst út 

frá sinni hönnun og áhuga. Á miðstigi hafa verkefnin í vali flest verið útfærð í anda 

sköpunarsmiðja eins og hönnunaráskoranir, þrautalausnir, tækni og hönnun, stafræn 

hönnun og samþætt verkefni. Nemendur þurftu að lesa leiðbeiningar vel og stundum fylgja 

ákveðnu ferli í verkefnavinnunni. Sum verkefnin voru þess eðlis að börnin gátu skapað það 

sem þau langaði til og víkkað út eftir sinni leið. Börnin voru mjög áhugasöm og upptekin í 

sínu, sögðu verkefnin vera skemmtileg og það var greinilegt að þau vöktu áhuga þeirra.  

Val í 7. bekk er ólíkt öðru vali því þar kemur jólaleikritið inn í. Jólaleikritið er frumsamið af 

nemendum sjálfum undir dyggri leiðsögn leiklistarkennarans og fara valtímarnir fyrir áramót 

að miklu leyti í undirbúning fyrir leikritið. Nemendur velja sér hlutverk eftir áhugasviði eins 

og handritagerð, búningahönnun, leik, sviðsmynd og hljómsveit. Í fyrra gekk því miður ekki 

að búa til jólaleikrit vegna takmarkana í skólastarfinu en þess í stað gerðu börnin Jólaskaup 

sem sýnt var á jólaskemmtun fyrir jólafrí. Börnin bjuggu til stuttar jólastiklur og tóku upp og 

unnu í iMovie. Í desember 2020 varð sú breyting á að við gátum í fyrsta skipti útvegað einn 

iPpad á hvern nemanda í 7. bekk sem ég tel að hafi skipt sköpum varðandi hversu vel tókst 

til. Með eigin tæki býður tæknin upp á verulegar breytingar á verkefnum og að gera nýja 

hluti. Ég var kennurum og nemendum innan handar með tæknilegar lausnir og aðstoð í 

þessu ferli og aðstoðaði hópinn við að setja myndbandið saman í lokin. Mér fannst það 

skemmtilegt hlutverk þar sem ég fékk að kynnast ákveðnum nemendum nánar og sá þá 

hversu mörg þeirra voru klár að nýta sér tæknina. Í ár var leikritið fullgert og tilbúið til 
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sýningar þegar hertar takmarkanir voru kynntar fyrir skólastarf korter í jól og leikritinu var 

frestað. Þegar orðið var ljóst eftir áramót að faraldurinn væri í rénun og tilslakanir 

framundan var ákveðið að sýna leikritið í lok mars. Þetta lýsir því vel hversu mikið við höfum 

þurft að vera sveigjanleg í faraldrinum.  

En auk þess að vera með jólaleikrit í vali skipuleggja kennarar í 7. bekk annarskonar val 

með áherslu á tækni og sköpun. Sem dæmi hafa börnin fengið tækifæri til að læra að nota 

grænan skjá og iMovie, búa til hlaðvarp, skapa með Make Do, búa til fréttabréf í Google og 

tónlistarsköpun í Garageband. Á síðasta skólaári tók ég þátt í valinu með þeim og bauð upp á 

leikfangasmiðju þar sem börnin fengu tækifæri til að læra um einfaldar rafrásir og fikta með 

rafmagnsleikföng. Ég fór í Góða hirðinn og fékk þar gefins fullt af rafmagnsleikföngum fyrir 

smiðjuna. Ég fékk litla hópa til mín úr 7. bekk í svokallaða leikfangasmiðju þar sem við tókum 

leikföng í sundur, reyndum að tengja upp á nýtt, laga eða búa til ný. Í verkefnalýsingunni kom 

fram að markmið væri að taka leikföng í sundur, skoða hvað er inni í leikfanginu og 

endurbyggja, vera forvitin og skapandi, við notum áhöld (brjótum ekki) og flokkum eins og 

hægt er skrúfur, perur, víra, leikfangaparta og fleira. Það kom mér á óvart hvað stelpurnar 

voru spenntar fyrir þessu vali og síðar meir þegar ég bauð upp á frjálst í smiðjunni vildu 

margar þeirra fara í leikfangafikt (sjá mynd 22). 

     

Mynd 22. Verkefni í vali / hringekju í 7. bekk (Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Þetta var mjög skemmtilegur tími og ég upplifði áhuga frá nánast hverju barni. Einhver þeirra 

höfðu tekið leikföng í sundur heima og voru örugg með sig en svo voru önnur sem höfðu 

aldrei gert svona áður og voru mjög forvitin. Ég lærði mikið á þessari fyrstu leikfangasmiðju 

eins og að vera með réttu skrúfjárnin og að nota lóðbolta. Ég var síðan með opna smiðju í 

vali í 7. bekk þar sem börnin gátu komið í ákveðin verkefni til mín eins og að gera kúlubraut 

eða Rube Goldberg vél en það er vél sem búin er til úr verðlausu dóti með endapunkt þar 
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sem hún framkvæmir eitthvað verk. Ég lærði þó fljótlega að hlusta á börnin og hugmyndir 

þeirra og leyfði þeim að ráða ferðinni þar sem sköpunin var drifin áfram að þeirra áhuga.  

Má ég gera það sem ég vil? 

Haustið 2021 kenndi ég í vali í 3. og 4. bekk í smiðjunni. Vegna Kovid-19 mátti ekki blanda 

saman nemendum úr árgöngum þannig að ég byrjaði á því að vera í valinu með 4. bekk. Valið 

byrjaði með nokkuð hefðbundum verkefnum sem reyndu ýmist á frjálsa sköpun, leik og 

samskipti barna og tækni þar sem börnin fengu tækifæri til að forrita í Scratch og með Lego 

WeDo, skapa sína heima í Minecraft og búa til myndbönd í Stop motion svo eitthvað sé 

nefnt. Ég ræddi við Hrefnu Birnu, rannsóknarvin minn, hvort ég ætti að taka á móti 

ákveðnum hópum yfir ákveðið tímabil í smiðjuna eða hvort hún ætti að vera val eins og hinar 

stöðvarnar. Ég ákvað að láta á það reyna að bjóða upp á val í smiðju. Ég velti fyrir mér 

hvernig verkefni ég ætti að vera með og ræddi við rannsóknarfélaga minn um útfærslur. Við 

vorum sammála um að prófa að vera ekki með ákveðin verkefni í vali í smiðju og sjá hvað 

gerðist því við höfðum ekki reynt það áður. Ég skráði í Rannsóknardagbók í september 2021: 

Ræddi við Hrefnu Birnu um val í smiðju á morgun. Hvort ætti ég að vera með 

skipulagt verkefni, eitt eða fleiri eða bjóða þeim bara í smiðjuna og sýna hvað hér 

er hægt að gera og sjá hvað gerist? Hvað langar þeim að gera? Hún var eins og ég 

spennt fyrir því að prófa það og sjá hvað gerist. Ég verð með einhver verkefni 

tilbúin ef einhverjir geta alls ekki fundið sér eitthvað að gera. 

Fyrsti tíminn í smiðjunni með þessu fyrirkomulagi var ótrúlegur. Í þetta fyrsta skipti voru það 

allt stelpur sem völdu smiðjuna. Þessi færsla lýsir minni upplifun: 

Ég sótti hópinn á kennslusvæðið þeirra. Þær voru allar mjög spenntar og vissu 

ekki alveg hvað biði þeirra. Þegar við komum í smiðjuna bað ég þær um að finna 

sér stól og fá sér sæti, hvar sem er í stofunni. Ég bað þær um að horfa vel í 

kringum sig og skoða hvað hér væri að finna. Ég sýndi þeim hilluna með 

plastkössunum fullum af allskyns efnivið. Ég benti þeim á græna vegginn sem 

nýtist í myndbandsgerð. Ég benti þeim á skúffuna með límbyssunum, 

skúffuskápinn með allskonar efnivið og verkfærum. Saumavélin undir borðinu. 

Spennan magnaðist. Ein sagði: „Má ég þá bara gera hvað sem er? Já, þú mátt 

gera hvað sem er. Ertu með hugmynd?“. Ég sagði þeim að þær mættu vinna 

einstaklingslega eða í hópi, tveir til þrír í hópi væri gott. Stúlkurnar horfðu í 

kringum sig og á hvor aðra. Spennan í herberginu magnaðist. Ég bað þær um að 

hugsa aðeins hvað þær langaði að gera og ef þær væru tilbúnar gætu þær farið 

að skoða efniviðinn eða hvað sem þyrfti til að byrja.  
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Þær létu ekki segja sér þetta tvisvar og ruku af stað. Það var ein stúlka í hópnum sem var 

nýkomin til landsins og talaði ekki íslensku. Ég spurði hóp stúlkna sem voru að ákveða sitt 

verkefni hvort hún mætti vera með þeim. Þetta fannst mér áhugavert því þarna sá ég hvernig 

börnin gátu unnið saman óháð tungumálinu. Þær brostu, réttu fram hluti, sýndu, mátuðu og 

jánkuðu. Það brosa víst allir á sama tungumáli. Einn hópurinn fór að búa til bíl, annar fór að 

hugsa um skartgripagerð og hannaði armbönd. Ein stúlka fór að hanna borðskraut og önnur 

bjó til fiktileikfang. Ein fór að hanna hálsklút og ætlaði að sauma kantana en saumavélarnar 

virkuðu því miður ekki. Tvær stúlkur fóru að búa til kúlubraut og ein fór að búa til skó úr 

pappa sem mér fannst áhugavert í ljósi þess að þetta voru verkefni sem þær höfðu unnið 

með kennara í smiðju á síðasta skólaári. Þær voru því að endurtaka það sem þær höfðu áður 

lært (sjá mynd 23). 

     

     

Mynd 23. Verkefni í smiðjunni (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Í þennan klukkutíma voru þær mjög uppteknar við sín verkefni. Í lok tímans spurði ég þær 

hvernig þeim fannst að koma í smiðjuna og fá að gera það sem þær langaði og það stóð ekki 

á svarinu, „geggjað“. Hér var ekki aftur snúið. Ég var svo glöð að hafa ákveðið að prófa þessa 
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leið. Ég hafði beðið Hrefnu Birnu, rannsóknarvin minn, um að koma í tímann og fylgjast með 

og það sem hún sá voru uppteknar stúlkur, allar að taka þátt og mjög áhugasamar um sín 

verkefni. Ég byrjaði tímana í smiðjunni alltaf eins þar sem ég fór yfir hvað væri til af efnivið 

og umræðu um hvað þau myndu vilja gera. Þá hef ég spurt hvort það sé eitthvað vandamál 

sem þau þurfa að leysa eða hvort það sé eitthvað sem þeim langar til að læra. Í þessari 

umræðu hef ég lagt áherslu á endurnýtingu, umhverfismennt, að prófa, fikta, prófa aftur, 

vera forvitin:  

Við erum að læra að endurnýta eða laga hluti sem annars hefðu lent í ruslinu. Við 

erum að búa til eitthvað nýtt úr gömlu, nýsköpun. Endurnýting er lykilatriði í 

smiðjunni ásamt hönnun, sköpun og forvitni. En það er fleira. Í smiðjunni er hægt 

að læra forritun með þjörkum eða öppum, vinna með allskonar rafrásir, gera 

tilraunir, nota græna vegginn í myndbandsgerð, búa til líkön með Lego, taka í 

sundur gömul rafleikföng svo eitthvað sé nefnt.  

Í hópviðtali við börn í 3. og 4. bekk var áhugi þeirra á tækni áberandi. Þá fannst mér líka 

áhugavert hve mikið þau tengdu tækni við smiðjuna en þá var það eini staðurinn sem þau 

fengu að nota hana: „það er mjög gott að vera í smiðju ef maður ætlar að læra tækni“. Þegar 

ég fór að skoða þetta nánar varð ég vör við að það vantaði tæknina inn í valið hjá þeim sem 

mér fannst skrýtið því árið áður hafði ég einmitt tekið eftir því hvað hún var orðin áberandi 

viðbót. Ég ræddi þetta við kennara og fékk þær útskýringar að þeir höfðu upplifað mikinn 

æsing hjá nemendum með tækin og því hefði verið ákveðið að taka tækni tímabundið út úr 

kennslu. Þessu var þó fljótlega breytt og valið varð mun fjölbreyttara með sköpun og tækni. 

Með þessu þróunarverkefni er skýrt að nýting tækninnar á að vera hluti af námi nemenda. 

Það er ekki val kennara um að kenna nemendum að nota tæknina og því skiptir stuðningur 

við þá miklu máli.  

Ég viðurkenni að það hafa ekki allir valtímarnir í smiðjunni verið frábærir. Það hafa ekki 

allir hannað eða skapað eitthvað sniðugt. Þetta eru krefjandi tímar fyrir kennarann sem þarf 

að redda lími í límbyssuna (það verður að vera til nóg af slíku), sækja borvélina, tengja 

græjurnar, ná í kassana í efstu hillunum, saga í sundur, þræða saumavélina. Flest börnin hafa 

verið forvitin og spennt, fundið sér áskoranir og leitað lausna. Mörgum hefur mistekist og 

einhverjir orðið frekar pirraðir. Í hópviðtali við börn í 3. og 4. bekk sagði eitt barnið: „Það þarf 

ekki allt að vera perfect“ sem lýsir vel því viðhorfi að mistök eru í lagi. Mörg þeirra barna sem 

hafa komið í smiðjuna hreinlega elska hana. Þau lýsa henni sem krakkalandi, „a dream come 

true“. En af hverju elska þau smiðjuna? Hvað er það sem höfðar til þeirra? Í hópviðtali kom 

það fram að þau elska að búa til hluti, að hanna hluti, að skapa, að læra að endurnýta hluti, 

að fá að vera rannsakendur, vinna saman, virkja ímyndunaraflið og vera forvitin. Eitt barnið 
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nefndi í hópviðtali: „þegar þú býrð til hluti þá manstu meira“. Námið verður þeim 

merkingarbært. Annað barn sagði: 

B: Eins og næst þegar ég ætla að fara í smiðjuna þá ætla ég að gera robota sem er 

dáldið lítill. 

G: Ertu búinn að hugsa hvernig hann lítur út? 

B: Ég er búinn að teikna hann í vísindabókina heima, ég á vísindabók heima. 

G: Já sniðugt 

Hér lýsti nemandi því sem hann ætlaði að gera næst þegar hann kæmi í smiðjuna sem er 

vísbending um að hann sé að byggja ofan á sinn þekkingargrunn. Þetta er kjarni málsins, að 

þau bæti ofan á sinn þekkingargrunn með því að skapa og búa til tengingar. Mér fannst 

áhugavert að heyra að börnunum fannst mikilvægt að læra stærðfræði og rökhugsun, fara í 

list- og verkgreinar, læra um endurnýtingu. Þau nefndu mikilvæga þætti tengda lykilhæfni 

eins og samvinnu og sjálfsstjórn. Þeim fannst mikilvægt að fá tækifæri til að tjá sig og taka 

þátt í umræðum. Í þessu starfendarannsóknarferli hef ég ítrekað rekið mig á það hversu 

samtengt Réttindaskólaverkefnið (sbr. kafla 2.2.3) er sköpunarsmiðjum og upplifað hvernig 

sköpun og eflandi kennsluhættir tengjast því að vera tilbúin að hlusta á það sem börn hafa 

að segja, á þeirra hugmyndir og leyfa þeim að hafa áhrif á sitt eigið nám. Þetta lýsir vel 

þessum kjarna áskorana við að ýta undir frelsi og atbeina til sköpunar.  

Að hvísla yfir hafið 

Í haust fengum við sýndarveruleikagleraugu sem við keyptum ásamt Ingunnarskóla og 

Selásskóla. Í forritinu sem fylgir gleraugunum eru ótal myndbönd, myndir og líkön sem hægt 

er að skoða í sýndarveruleika. Það tók smá tíma fyrir mig að læra á gleraugun og hvernig 

hægt væri að nota þau í kennslu. Ég hafði samband við kennara og bauðst til að taka saman 

efni í sýndarveruleika út frá því sem verið var að kenna og koma sjálf með tækin í kennslu. 

Það tók kennara langan tíma að taka við sér og ég þurfti oft að minna á tækin. Ég var orðin 

nokkuð óþolinmóð og fannst leiðinlegt að enginn hefði samband. Ég sendi tölvupóst á 

kennarateymi þar sem ég reyndi að höfða til þeirra og bjóða fram efni sem ég vissi að 

tengdist þema hjá þeim og gæti dýpkað skilning nemenda á því viðfangsefni. En þolinmæði 

þrautir vinnur allar og loksins barst hvíslið yfir hafið í hlustir kennaranna þegar kennarar í 3. 

bekk bitu á agnið. Þau voru að læra umhverfismennt og sáu tækifæri í því að fjalla um áhrif 

loftslagsbreytinga á hafið með því að læra um kóralrif og skoða lífríki neðansjávar. Úr varð 

stórt sköpunarsmiðjuverkefni sem reyndi á ýmsa hæfni nemenda. Ég skráði í 

Rannsóknardagbók 6. október 2021: 
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Fór með sýndarveruleikagleraugun í 3. bekk til að sýna þeim kóralrif og kórala. 

Þetta var mjög skemmtilegt og gekk mjög vel. Þeim fannst þetta mjög spennandi. 

Það voru smá læti en það er alveg skiljanlegt. Nú halda þau áfram að læra um 

kórala og gera eitthvað skapandi og flott í anda LÁN verkefnisins. 

Í kjölfarið lærðu börnin um kóralrif, horfðu á myndbönd, skoðuðu kórala og spurðu ýmissa 

spurninga. Þau bjuggu til sitt eigið vistkerfi og kórala út frá sínum eigin hugmyndum með 

ýmsum efnivið (sjá mynd 24). 

     

Mynd 24. Kóralaverkefni barna í 3. bekk (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Kennararnir byggðu verkefnið á hugmyndum LÁN-verkefnisins (sbr. kafli 1.1) þar sem 

markmið er að skapa samtal milli náttúrufræði og listgreina og áhersla lögð á að kynnast 

málefnum náttúrunnar á skapandi hátt með aðferðum list- og verkgreina. Verkefnið var að 

lokum sýnt í Sjóminjasafni Íslands á Barnamenningarhátíð 2022.  

Síðar fóru fleiri kennarar að sýna áhuga um að nota sýndarveruleikann til að dýpka 

skilning nemenda. Ég lagði áherslu á að ég vildi kenna kennurum á tækin í leiðinni. 

Sýndarveruleikinn vakti áhuga stoðkennara sem kennir börnum með annað tungumál en 

íslensku og sá tækifæri í að fara með börnin í ferðalag um Ísland í sýndarveruleika og vinna 

með orð og hugtök í tengslum við það. Þetta var svo ótrúlega skemmtileg upplifun fyrir þau. 

Einhver þeirra voru nýkomin til Íslands og höfðu ekki upplifað neitt slíkt áður. Það var hlegið 

og sum stóðu á öndinni af spenningi.  

Vegir liggja til allra átta 

Á síðasta skólaári átti ég samtal við nokkra kennara í 7. bekk og sannfærði þá um að prófa 

verkefnamiðað nám (e. project based learning). Ég hafði rýnt í hugmyndir frá Langholtsskóla 

um Sprellifix sem kennarar á unglingastigi hafa þróað síðustu ár. Ég lofaði kennurunum 

stuðningi og aðstoðaði við að búa til kennsluáætlun fyrir kennara, leiðbeiningar fyrir 
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nemendur og upplýsingar til foreldra. Við ákváðum að kalla þetta áætlunarvagn þar sem við 

vorum með þessu að leggja áætlun nemenda til hliðar sem lengi hefur verið notuð í 

skólanum. Áætlun gengur út á að nemendur skrái í áætlunarbók það sem þeir ætla að læra í 

skólanum yfir ákveðið tímabil í samráði við kennara. Því miður hefur sú áætlun mest 

einkennst af vinnubókavinnu og skráningu á blaðsíðutali og höfum við í nokkur ár verið að 

ræða hvernig við snúum þessari þróun við með því að leggja meiri áherslu á hæfniviðmið og 

verkefni út fyrir bókina. Kennarar og stjórnendur hafa átt erfitt með að sleppa áætlun því 

hún hefur lengi verið einn af hornsteinum skólans og byggir á hæfniviðmiðum sem við viljum 

halda í heiðri eins og að gefa nemendum tækifæri til að læra að stjórna og bera ábyrgð á sínu 

námi og að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins. Á kennarafundum hefur komið 

fram að kennurum finnst áætlun taka mikið pláss í stundatöflunni og lítið rými sé fyrir 

skapandi nálganir og eflandi kennsluhætti. Þetta viðhorf studdi stjórnendur meðal annars í 

þeirri ákvörðun að fara af stað í þetta þróunarverkefni. Hugmyndin með áætlunarvagninum 

var tilraun til þess að losna úr fjötrum áætlunarbókarinnar. Verkefnamiðað nám byggir á því 

að börnin læri fjölbreytt viðfangsefni með það að leiðarljósi að leysa úr þeim og afla sér dýpri 

þekkingar og skilnings á þeim. Ég skráði hjá mér hvernig gekk: 

Fyrsti verkefnavagninn var búinn til í þema um mannslíkamann í tengslum við 

blóðrás og hjarta. Í áætlunarvagninum útskýrðum við hvað verkefnamiðað nám 

er, settum upp tímabil og stundatöflu þar sem allar námsgreinar voru settar inn í 

áætlunarvagninn fyrir utan verk- og listgreinar og stærðfræði. Við drógum fram 

þau hæfniviðmið sem börnin áttu að tileinka sér í þessum áætlunarvagni sem 

tengdust íslensku, samfélags- og náttúrugreinum, upplýsinga- og miðlatækni og 

ensku. Við settum fram ákveðin fjögur skylduverkefni sem allir þurftu að fara í 

gegnum og síðan gátu nemendur valið um 14 valverkefni til að kafa dýpra í eftir 

áhugasviði. Það tók tíma að búa til vagninn og því miður urðu aðeins til tveir slíkir 

vagnar á síðasta ári.  

Ég ræddi þetta við kennarana og þeir lögðu mat á hvernig gekk. Kennararnir voru sammála 

um að þetta hafði vakið áhuga nemenda og þeir höfðu sjaldan séð börnin svona áhugasöm 

og djúpt sokkin í sína vinnu. Kennararnir höfðu einnig orð á því við mig að það hefði skipt 

sköpum þegar hver nemandi fékk sitt eigið námstæki. Við ákváðum að fá iPada sem 

námstæki því okkur fannst það bjóða upp á mun meiri skapandi vinnu og fjölbreyttari leiðir 

heldur en Chromebækur en börnin hafa þó aðgang að þeim á Skólasafninu þegar þess þarf.  

Í janúar 2022 tóku kennararnir í 7. bekk að sjálfsdáðum upp áætlunarvagninn frá fyrra ári 

og aðlöguðu að sinni kennslu. Það fannst mér merki um að vel hefði tekist til. Börnin fóru í 

gegnum fjögur skylduverkefni og fengu síðan að velja úr fjölda valverkefna til að dýpka sína 



 

 

67 

 

þekkingu eftir þeirra áhuga og vali. Ég frétti af því að nemendur ætluðu að kynna verkefnin 

sín og sagði öðrum stjórnendum frá því og við fengum að vera eins og flugur á vegg. Þetta 

voru mjög skemmtilegar og fjölbreyttar kynningar og virtust vekja mikinn áhuga hjá 

börnunum. Börnin sýndu hvernig bregðast á við hjartaáfalli og fjölluðu um ástæður 

hjartaáfalls, útskýrðu muninn á blóðflokkum, sýndu líkan af hjarta og útskýrðu hvernig það 

virkar, bjuggu til lagstúf með takti hjartsláttar, bjuggu til blóð eftir ýmsum leiðum og 

útskýrðu samsetningu þess. Þau lærðu um blóðþyrstar vampírur, sömdu ljóð um ást og 

margt fleira. Sum börn nýttu tæknina eins og að búa til myndbönd, kynningar í Google slides, 

lög í GarageBand en aðrir sköpuðu í höndunum (sjá mynd 25). 

     

Mynd 25. Börn læra um blóðrás og hjarta í 7. bekk (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 
2021). 

Þarna mátti sjá að nemendur höfðu ríkulegan atbeina, fengu að ráða útfærslum auk þess að 

hafa valið sjálf sitt viðfangsefni. Ég átti spjall við kennarana um þetta verkefni og þeir voru 

sammála um að það hafi vakið mikinn áhuga hjá börnunum, allir voru virkir á sinn hátt og 

tóku þátt. Upplifun kennaranna var að í svona verkefnamiðuðu námi blandaðist allt saman í 

einn hrærigraut sem þeir höfðu kynnst og lært í þróunarverkefninu um sköpunarsmiðjur. 

Annar kennarinn sem á að baki langa reynslu í kennslu sagðist vera óöruggur með námsmat í 

svona vinnu og ruglingslegt að vera með svona skapandi skil: „Hvernig í ósköpunum á ég að 

ná utan um þetta allt saman“. En þrátt fyrir það fannst honum þetta vera frábær leið og 

hafði aldrei upplifað slíka nálgun áður sem höfðar til svona margra ólíkra nemenda. Í 

Vesturbæjarskóla er lögð áhersla á leiðsagnarnám. Við gerum lykilhæfninni hátt undir höfði í 

námsmati og köllum það mikilvæga þætti. Við höfum rætt það á fundum að leiðsagnarnám 

henti vel í skapandi skólastarfi þar sem endurgjöfin er mikilvægust fyrir nemendur með það 

að markmiði að leiðbeina nemandanum.  
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Fyrir áramót prófuðu kennarar í 6. bekk nálgun í þemavinnunni sem þau kölluðu 

sérfræðingaverkefni eða áhugasviðsverkefni og byggir á verkefnamiðuðu námi. Börnin voru 

að læra um Norðurlöndin og fengu tækifæri til að velja sér það sem þau höfðu áhuga á að 

kafa dýpra í og velja leið til að koma sinni þekkingu á framfæri í skapandi skilum. Ég skrifaði 

þetta í rannsóknardagbókina mína 10. desember: 

Ég sá börn vera að skrifa um fótboltamenn, börn vera að læra um og búa til 

norskan skógarkött, hóp sem var að lesa sér til um norðurljósin, stúlku sem ákvað 

að gera veggspjald um dýr á Norðurlöndunum, hóp sem var að læra um 

Thorbjörn Egner og fleira og fleira. Það voru hópar um allar stofur og ganga og 

frammi á Skólatorgi að vinna. Ég sá þau tala saman, segja frá, lesa í tölvunni, 

teikna, föndra og gera allskonar. Flest börnin voru í hópum að vinna í sínum 

verkefnum og virtust vita hvað þau ættu að vera að gera. Kennararnir hafa búið 

til skýran vinnuramma til að fara eftir og hafa lofað að deila honum með öðrum. 

Frábær vinna hér í gangi.  

Kennararnir höfðu búið til vinnuramma í anda leiðsagnarnáms fyrir nemendur sem þau áttu 

að byggja vinnuna sína á. Þarna greindi ég að nemendur höfðu mikinn atbeina, réðu miklu 

um viðfangsefni, útfærslur og ferlið og kennararnir styðjandi. Ég átti gott samtal við kennara í 

þessari vinnu og við ræddum að þau myndu segja frá þessari vinnu á kennarafundi en það er 

mjög mikilvægur þáttur í þessu þróunarverkefni, að kennarar fái tækifæri til að sýna og segja 

frá því sem er að gerast innan kennslurýmanna.  

Á þessu skólaári hef ég séð mun fleiri verkefni unnin í samþættingu og í anda 

sköpunarsmiðja en áður í öllum árgöngum. Í mars voru börn í 7. bekk að hanna 

draumaherbergið sitt í stærðfræði og notuðu til þess ýmist blað og skriffæri, forrit eða app 

og bjuggu síðan til lítið líkan eða „miniature“ af herberginu. Börn í 1. og 2. bekk voru að læra 

um líkamann og bjuggu til lungu með plastpokum og rörum. Börn í 3. bekk voru að læra um 

risaeðlur og bjuggu til myndir af steingervingum með eyrnapinnum og risaeðlur úr álpappír. 

Börn í 4. bekk voru að læra um loft og hljóð og bjuggu til vindhana úr ýmsum efnivið. Börnin í 

5. bekk voru að vinna súkkulaðiverkefni þar sem börnin hanna  sitt eigið súkkulaði. Það kom 

sér vel að börnin voru komin með námstæki, iPad, á mann því þau nýttu sér tæknina og 

bjuggu verkefnið til í Book Creator. Kennarar í 6. bekk hafa í vetur verið með áskoranir 

vikunnar sem tengjast oftar en ekki námsþáttum sem verið er að vinna að hverju sinni. Í mars 

fengu þau þá áskorun að búa til skúlptúr. Öll börnin fengu eitt A3 blað og máttu vinna mest 

fjögur saman með jafnmörg blöð. Hvorki mátti rífa blöðin né klippa og aðeins mátti nota 

heftara eða bréfaklemmur við skúlptúrgerðina. Í lokin fengu börnin að kynna sinn skúlptúr og 

samkvæmt kennurum fundu sum börn drifkraft í húmornum á með önnur duttu í 
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heimspekilegar pælingar. Ég varð svo glöð að sjá og upplifa þessa vinnu sem ég tel vera í 

anda sköpunarsmiðja og eflandi kennsluhátta (sjá mynd 26). 

     

Mynd 26. Verkefnin unnin í samþættingu í anda sköpunarsmiðja (Ljósmynd Guðlaug E. 
Finnsdóttir, 2022). 

Hér má sjá að í samþættu námi eru kennarar farnir að blanda öllu saman. Börnin fá tækifæri 

til að nýta sinn þekkingargrunn og styrkleika í náminu og vinna með sínar hugmyndir. Námið 

verður þannig merkingarbært og þeirra vegir liggja til allra átta.  

Stolt siglir fleyið mitt 

Á verkefnastjórafundi í október 2019 kom fram hugmynd um bátaáskorun á milli skólanna. 

Ég rifjaði upp þessa hugmynd á verkefnastjórafundi snemma eftir áramót 2020-2021 og um 

vorið var sett af stað e-Twinning verkefni í formi hönnunaráskorunar milli skólanna þriggja 

auk tveggja skóla erlendis. Þetta var fyrsta samvinnuverkefni skólanna og var mikil ánægja 

með það. Við völdum börn í 6. bekk til að taka þátt í þessu verkefni sem við kölluðum 

Bátaleikana (sjá mynd 27). Bátaleikarnir eru STEM áskorun sem ætlað er að örva rökhugsun 

með hönnun, þrautalausnum og sköpun. Áskorunin var að búa til bát sem gæti siglt 300-350 

metra og fengu börnin frjálsar hendur um það hvernig þau útfærðu lausnina. 
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Mynd 27. Bátaleikarnir 2021 (Ljósmynd Ragnheiður Guðmundsdóttir, 2021). 

Unnið var með nokkur hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla eins og í íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði og náttúrufræði. Báturinn átti að vera umhverfisvænn og þurftu börnin að 

huga að umhverfisáhrifum hönnunarinnar (sjá mynd 28).  

   

Mynd 28. Bátaleikarnir 2021 (Ljósmynd Ragnheiður Guðmundsdóttir, 2021) 

Enginn bátur var eins og gaman var að sjá hinar ýmsu útfærslur. Börnin voru mjög stolt af 

sínum bátum. Verkefnið gekk vonum framar og verður endurtekið árlega í maí. Það var alltaf 

ætlun okkar að gefa kennurunum í skólunum þremur meira tækifæri til samstarfs og að deila 

innbyrðis en vegna Kovid-19 varð ekki úr því.  
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4.2.3 Flokkar verkefna 

Á þessum þremur árum sem við höfum verið í þróunarverkefninu hef ég skráð hjá mér og 

tekið myndir af þeim verkefnum sem ég tel vera í anda sköpunarsmiðja en slíkan 

verkefnabanka tel ég styðja við varanleika verkefnisins. Verkefnin flokkaði ég út frá hugmynd 

sem ég fékk í ritrýndri grein sem rannsóknarteymið gaf út fyrr á þessu ári (Svanborg R. 

Jónsdóttir o.fl., 2021). Ég leyfði mér að útfæra flokkunina aðeins eftir því sem mér fannst 

passa. Flokkar verkefna eru hönnunaráskoranir og þrautalausnir, tækni og hönnun, stafræn 

verkfæri og hönnun og miðlun, unnið með sögur/íslensku/tungumál, samþætting 

námsgreina, nýsköpun/sköpun, skapandi stærðfræði, frjáls leikur og skapandi skil. Á síðasta 

skólaári kynntum við greiningarlíkanið fyrir kennurum og ræddum valverkefnin út frá því. 

Þegar verkefnin eru skoðuð út frá greiningarlíkaninu um birtingarmyndir kennslufræði eftir 

umgerð og flokkun hlutverka í kennslu falla mörg þeirra undir það að vera framsækin þar 

sem þau gefa nemendum talsverðan atbeina eða eru eflandi/frelsandi þar sem þau gefa 

nemendum mikinn atbeina og enn meira vald yfir sinni vinnu (sjá mynd 29).  

 

Mynd 29. Flokkar verkefna eftir umgerð og hlutverkum í kennslu og námi (Sjá Svanborg R. 
Jónsdóttir, 2012). 

Í sumum verkefnum fá nemendur að ákveða sínar eigin útfærslur þar sem nemandi tekur 

ákvörðun um viðfangsefnið og ræður svo þróun hugmyndarinnar og eru þannig dæmi um 

framsækna kennslufræði. Dæmi um þetta eru verkefni eins og klippimyndir, leikur og sköpun 

með Lego og leir, verkefni um gildin mín, áskoranir, leikur og sköpun með kaplakubbum, 

forritun með Dash, Bee-Bot, OSMO, forritunarmúsinni, áhugasviðsverkefni og saumað í refil 

(sjá mynd 30).  
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Mynd 30. Framsækin verkefni í vali (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Svo eru verkefni þar sem augljós merki eru um þegar hlutverk kennara og nemenda skarast 

þar sem nemendur eru sérfræðingar og kennarar læra af þeim en það er í nýsköpunarvali, 

vali í smiðju þar sem nemendur fá að skapa frjálst, hönnunaráskoranir, skapandi stærðfræði, 

áætlunarvagninum og sérfræðingaverkefnum (sjá mynd 31).  

     

Mynd 31. Eflandi/frelsandi verkefni í vali (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Einnig má finna verkefni sem kennarinn tekur ákvarðanir um viðfangsefni, þróun hugmyndar 

og í hvaða átt skal vinna (sjá mynd 32). Slík verkefni eru meira áberandi á yngra stigi en 

miðstigi.  
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Mynd 32. Stýrandi verkefni (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Innan þessara flokka falla mörg valverkefni en mörg verkefni hafa verið unnin í samþættingu, 

þemavinnu, áætlunarvagni, sérfræðingaverkefnum, hringekjum og innan námsgreina (sjá 

töflu 2). Mörg þessara verkefna hafa orðið til í kjölfar þróunarverkefnisins en svo eru önnur 

sem hafa lengi verið hluti af námi barna í Vesturbæjarskóla. Sem dæmi eru verkefni sem falla 

undir flokkana samþættingu námsgreina, frjálsan leik, skapandi stærðfræði og skapandi 

íslensku- eða tungumálakennslu sem flest voru til áður. Hins vegar eru verkefni sem falla 

undir hönnunaráskoranir, tækni og hönnun, stafræn verkfæri, hönnun og miðlun, nýsköpun 

og skapandi skil til komin eftir að þróunarverkefnið fór af stað. 

Tafla 2. Flokkar verkefna - Dæmi um verkefni, hæfniviðmið, áherslur og efnivið. 

Flokkur verkefna Verkefni Hæfniviðmið Áhersla og efniviður 

Hönnunaráskorun/ 

Þrautalausn 

Skóhönnun 

Eggjaáskorun 

Brúarsmíði 

Skíðamaðurinn 

Að uppgötva, njóta, örva forvitni og 
áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér 
með möguleika.  

Geta átt jákvæð og árangursrík 
samskipti við aðra. 

Verðlaus / lítið efni 
án tækni 

Tækni og hönnun Tannburstavélmenni 

Einföld rafrás 

Teiknivélmenni 

Rafleiðni með saltlausn 

Lýst hvernig rafmagn verður til, 
eiginleikum segla og notkun þeirra. 

Rafmagnsvörur 

Verðlaus / lítið efni 

Lego WeDo 

 

Stafræn verkfæri, 
hönnun og miðlun 

Myndbandsgerð 

Stop motion 

Minecraft 

Scratch 

Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, 
gerð stuttmynda og hljóð- og 
tónvinnslu. 

iPpad 

Smáforrit 

Chromebook 

Unnið með sögur 

Skapandi 
íslenskukennsla / 
tungmálakennsla 

Gullbrá og birnirnir þrír 

Greppikló 

Úlfurinn og grísirnir þrír 

Sköpunargleði. 

Afla og meta upplýsingar. 

 

Verðlaust / lítið efni, 
sögur 

Samþætting 
námsgreina 

Verkefnamiðað nám 

Sérfræðingaverkefni 

Skapandi skil 

Hæfniviðmið tengd ýmsum 
námsgreinum, upplýsinga- og 
tæknimennt og lykilhæfni. 

Allskonar efni, tækni 
og tæki 

Nýsköpun, sköpun Nýsköpunarkennsla 

Leikfangasmiðja 

Komið auga á þarfir og vandamál í 
umhverfi sínu. 

Allskonar efniviður 
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Fatahönnun Unnið eftir verkferli nýsköpunar, þ.e. 
leitað að þörfum í daglegu umhverfi 
fólks, fundið lausn, hannað afurð. 

Skapandi 
stærðfræði 

Pizzaverkefni 

Minecraft 

Forritun 

Mandölur í náttúrunni 

Sjá fyrir sér og teikna 

Lopapeysumynstur 

Sköpunargleði. 

Geta átt jákvæð og árangursrík 
samskipti við aðra. 

Stærðfræði-, verk- og 
rökhugsun samhliða því að byggja upp 
hæfileika eins og sjálfstraust og 
samskipta- og forystuhæfni. 

Stærðfræðibækur, 
vefir, tæki, forrit, 
öpp, 
endurvinnanlegur 
efniviður, náttúruleg 
efni 

Leikur Ýmsar valstöðvar Sköpunargleði. 

Geta átt jákvæð og árangursrík 
samskipti við aðra. 

Lego, kubbar, leir, 
perlur, smádót 

Skapandi skil Veggspjöld 

Stuttmyndir 

Tónlistarsköpun 

Hlaðvarp 

Líkön 

Nemandi velur og stýrir, tekur 
ákvarðanir um viðfangsefni, þróun 
hugmynda og í hvaða átt skal vinna og 
kennari styður þær ákvarðanir. 

Ýmiskonar efniviður 
sem við á og eftir 
vali nemenda 

 

Í febrúar voru kennarar beðnir um að fylla inn í verkefnalista öll þau verkefni sem unnin 

höfðu verið í anda sköpunarsmiðja síðustu þrjú ár. Við gáfum rými fyrir þessa vinnu á fundi 

og tóku kennarar vel í hana. Ég upplifði að kennarar sáu tilgang í því fyrir okkur að eiga slíkan 

sjóð. Ég held líka að kennarar hafi ýmist áttað sig á því hvað þeir í raun voru búnir að gera 

mikið og margt hafi breyst frá því að verkefnið fór af stað á meðan einhverjir áttuðu sig á því 

að þeir hefðu getað gert meira og betur. Þannig urðu þessar lýsingar ákveðið uppgjör í 

leiðinni og kennararnir fengu staðfestingu í eigin skráningum á því hvað þeir höfðu unnið 

fjölbreytt, skapandi og eflandi verkefni í kennslunni sinni.  

4.3 Varanleiki – þriðji fasi 

Markmiðið með rannsókninni var að hún myndi styðja við breytingarferlið með því að varpa 

ljósi á það sem gengi vel og hvað þyrfti að bæta. Þannig væri hægt að draga úr óvissuþáttum 

til að tryggja varanleika breytinganna og gera þær að hluta af hinu venjubundna starfi. Til að 

meta varanleika breytinga þarf að skoða hvort tekist hefur að byggja upp nægilega hæfni 

stjórnenda og kennara og hvort nægileg samgeta hafi náð að mótast innan skólans.  

4.3.1 Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs 

Til að meta innleiðingu og þróun sköpunarsmiðjustarfs í þessu þróunarverkefni mótaði ég  

greiningarlíkan eða matstæki sem ég byggði á líkani Svanborgar R. Jónsdóttur um þróun og 

innleiðingu nýsköpunarmenntar í skólastarfi (tafla 3).  
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Tafla 3. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs. 

4 Hefur vilja og færni á að yfirstíga 
afmarkanir og gefa nemendum kost 
á að hafa ríkulegan atbeina og vera 
skapandi og virkir í námi sínu. 
Kennarinn lætur nemendum 
markvisst eftir stjórnina í verkefnum. 
Hefur góða þekkingu og skilning á 
sköpunarsmiðjustarfi.    

Nýtir tækifæri til að hafa 
ríkulegan atbeina í námi sínu. 
Tekur ákvarðanir um 
viðfangsefni og þróun 
hugmyndar og getur unnið eftir 
ferli sem hvetur til sjálfstæðrar 
sköpunar. Hlutverk kennara og 
nemenda víxlast þar sem 
nemendur verða sérfræðingar.  

Þekkja vel til sköpunarsmiðja og 
viðurkenna mikilvægi þeirra. 
Veita forystu, stuðning og bjargir 
sem þarf svo slík verkefni geti 
verið hluti af daglegu starfi og 
gera ráð fyrir sköpunarsmiðjum í 
námsskipulagi.  

Í skólanum er  virkt 
lærdómssamfélag og áhersla er 
á eflandi og skapandi 
kennsluhætti. 
Sköpunarsmiðjustarf og verkefni 
í þeim anda má finna í öllu 
skólastarfinu.  

Samfélagið ætlast til og styður við 
sköpunarsmiðjustarf. Foreldrar 
þekkja vel til sköpunarsmiðjustarfs, 
viðurkenna mikilvægi þess og það 
talið ómissandi hluti af skólastarfi. 
Fjölbreyttar matsaðferðir á gæði 
skólastarfs eru jafnmikilvægar og 
hefðbundnar aðferðir eins og próf.  

Þróunaráætlanir í menntamálum 
innihalda stuðning við 
sköpunarsmiðjur. Gert er ráð fyrir 
þeim í öllu skólastarfi og beinist 
opinber orðræða um 
sköpunarsmiðjur að menntun á 
öllum stigum.   

3 Hefur vilja og færni til að hafa 
jafnvægi milli frelsis og stjórnunar í 
kennslustundum. Gefur rými fyrir 
sköpunarsmiðjustarf og leyfir tilraunir 
og óróa. Hefur góða þekkingu og 
skilning á sköpunarsmiðjustarfi.   

Nýtir tækifæri til að taka 
ákvarðanir um viðfangsefni og 
þróun hugmyndar og nýtur 
stuðnings frá kennara. Getur 
unnið eftir ferli sem hvetur til 
sjálfstæðrar sköpunar. 

Þekkja vel til  sköpunarsmiðja og 
hvetja til verkefna í þeim anda. 
Forysta er til staðar og 
stuðningur og bjargir veittar sem 
styðja við sköpunarsmiðjur og 
verkefni í þeim anda.  

Ýtt er undir starfsþróun allra 
kennara til að þróa kennsluhætti 
í anda sköpunarsmiðja. Áhersla 
er lögð á skapandi og eflandi 
kennsluhætti í námskrá.  

Foreldrar eru áhugasamir og styðja 
við  sköpunarsmiðjur. Verkefni í 
anda sköpunarsmiðja eru talin 
nauðsynlegur hluti af menntun 
nemenda. Samfélagið vill að rými 
sé gefið til sköpunarsmiðjustarfs 
og matsaðferðir sem meta ferli og 
sköpun eru viðurkenndar.  

Sköpunarsmiðjur eru hluti af 
menntun kennara sem sérstakt 
viðfangsefni. Samhljómur er á milli 
kennaramenntunar og opinberrar 
umræðu um sköpunarsmiðjur og 
verkefni í þeim anda.  

2 Tekur ákvarðanir um viðfangsefnin 
og stýrir í hvaða átt nemendur vinna. 
Er með stjórnina í kennslustundum 
en viðurkennir hugmyndir nemenda. 
Hefur nokkuð góða þekkingu og 
skilning á sköpunarsmiðjustarfi.     

Vinnur eftir fyrirmælum 
kennara sem ræður 
viðfangsefni og þróun 
hugmyndar. Fær stundum 
tækifæri til að taka  ákvarðanir 
um viðfangsefni og  þróun 
hugmyndar.  

Þekkja til sköpunarsmiðja og 
samþykkja verkefni í þeim anda 
sem hluta af skólastarfinu. 
Stuðningur leyfður utan frá fyrir 
áhugasama kennara.  

Áhersla er á list- og verkgreinar, 
þemavinnu og samþættingu 
námsgreina með skapandi 
verkefnum í námskrá. Stök 
frábær dæmi um skapandi 
verkefni hjá áhugasömum 
kennurum.  

Foreldrar og almenningur hafa 
einhverja þekkingu og eru 
áhugasamir um sköpun í 
skólastarfi. Sköpunarsmiðjur eru 
taldar styðja við nám í 
hefðbundnum námsgreinum og 
kveikja áhuga.   

Lög og opinber stefna býst við 
sköpunarsmiðjustarfi og verkefnum 
í þeim anda í skólastarfi. 
Aðalnámskrá og menntastefna 
innihalda sköpun í skólastarfi.  

1 Tekur ákvarðanir um viðfangsefni, 
setur reglur og viðmið og er með 
stjórnina í kennslustundum. Er með 
listrænar og skapandi áherslur í sinni 
kennslu. Þekkir til 
sköpunarsmiðjustarfs en notar 
sjaldan slíka kennsluhætti.    

Vinnur eftir fyrirmælum 
kennara og áherslum hans um 
listræna nálgun. 

Gefa áhugasömum kennurum 
leyfi til að prófa sig áfram með 
sköpunarsmiðjustarf. 
Samstarfsmenn vita af en eru 
afskiptalausir og sýna lítinn 
áhuga. 

Listræna nálgun er helst að finna 
í list- og verkgreinum og 
þemavinnu. 
Nám nemenda er bókamiðað og 
allir vinna samkvæmt sömu 
aðferð. Námsgögn eru einsleit 
og vinna nemenda lítt sýnileg. 

Almenningur treystir best 
hefðbundnu skólastarfi og  
námsmati til að meta gæði 
skólastarfs. Hefðbundnar 
námsgreinar njóta forgangs og 
virðingar. Foreldrar eru hlutlausir í 
garð sköpunarsmiðja en finnst 
gaman að sjá listrænar nálganir.  

Lög og opinber stefna er opin fyrir 
sköpun í skólastarfi og býst við 
skapandi vinnu í skólastarfi.  

 Kennarinn - Persónulegt og 
faglegt svið  
Áhugi, vilji og þekking kennara á 
sköpunarsmiðjum.  

Nemandinn - Námsþroski 
Undirbúningur nemenda 
fyrir nám í anda 
sköpunarsmiðja. 

Skólastjórnendur - Nærkerfi 
Áhugi, vilji og þekking 
skólastjórnenda á 
sköpunarsmiðjum.  

Námskrá og skólamenning - 
Grenndarkerfi  
Sköpun í skólamenningu og 
námskrá. 
 

Foreldrar og samfélag -Ytra kerfi 
Viðhorf og væntingar foreldra og 
samfélagsins til sköpunar í 
skólastarfi.  

Stjórnvöld - Lýðkerfi 
Ákvarðanir stjórnvalda í 
námskrármálum, löggjöf og 
opinberar áherslur í tengslum við 
sköpun. 
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Í líkaninu sést hver staðan er á byrjunarreit og svo lengra komna þróun. Ég bætti við líkanið 

dálki um þróun nemandans. Ég mótaði þetta líkan út frá mínum gögnum og tel að með þessu 

matstæki sé hægt að meta hvar kennarar, nemendur, skólastjórnendur, námskrá og 

skólamenning, foreldrar og samfélag og stjórnvöld eru stödd í skólaþróun á sviði 

sköpunarsmiðjustarfs. Hér á eftir máta ég niðurstöður rannsóknarinnar inn í matstækið og 

vísa í niðurstöður sem styðja við þessar ályktanir um þróunina.  

Í fyrsta dálknum má skoða áhuga, vilja og þekkingu kennara á sköpunarsmiðjustarfi. Ég sé 

vísbendingar um mismunandi stöðu kennara í matstækinu. Ég tel að áður en við fórum af 

stað í þetta þróunarverkefni hefðu margir talið sig vera á fyrsta stiginu þar sem kennarinn 

tekur ákvarðanir um viðfangsefni, hefur stjórnina í kennslustundum og er með listrænar og 

skapandi áherslur í sinni kennslu. Ég tel að flestir kennararnir okkar séu núna á reit tvö til 

þrjú og einhverjir eru á reit fjögur. Ég hef heyrt kennara á yngra stigi segja þá alltaf hafa 

kennt með skapandi kennsluháttum en þá velti ég því fyrir mér hversu mikil áhrif börnin fá 

að hafa á viðfangsefni og þróun hugmynda í þeim verkefnum eins og markmið er með 

verkefnum í anda sköpunarsmiðja. Ég hef séð merki um slíkan vilja og færni hjá kennurum á 

miðstigi þar sem þeir gefa nemendum frjálsari hendur í verkefnamiðuðu námi. Kennarar sem 

hafa vilja og færni í að gefa nemendum frelsi og hafa áhrif á sitt eigið nám eru óhræddir við 

að hlusta á hugmyndir nemenda. Þetta eru kennarar sem eru óhræddir við að leyfa 

nemendum að nýta tæknina, skilja að drasl og stundum óreiða í stofunni er óhjákvæmileg í 

slíkum verkefnum. Eitt árið var verið að gera breytingar á smíðastofunni svo ekki var hægt að 

nota hana til kennslu. Smíðakennarinn, Björk, brá því á það ráð að vera með kofabyggð sem 

verkefni fyrir ákveðna árganga (sjá mynd 33).  

 

Mynd 33. Nemendur ráða þróun hugmyndar (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2020). 
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Árið eftir voru börnin enn að tala um kofabyggðina og út frá því þróaðist hugmyndin um litlu 

tréhúsin sem börn í 6. bekk búa til. Þetta er dæmi um verkefni sem þróaðist út frá 

hugmyndum nemenda. Kennarinn var tilbúinn að hlusta og aðstoða nemendur við koma 

hugmyndinni í framkvæmd.  

Ég fékk nokkra kennara til að skoða hvar þeir myndu staðsetja sig í matstækinu meðal 

annars til að sjá hvort það væri í samræmi við mína tilfinningu (tafla 4). Enginn kennaranna 

mat sig á stigi eitt og eftir því sem kennarar kenndu eldri árgöngum því ofar mátu þeir sig.  

Tafla 4. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs – Kennarar og nemendur. 

 

Í öðrum dálknum eru nemendur skilgreindir eftir námsþroska og undirbúningi þeirra fyrir 

nám í anda sköpunarsmiðja. Ég tel að eftir því sem nemendur fá fleiri tækifæri til að hafa 

atbeina í sínu eigin námi því ofar fara þeir í matstækinu, en þeir eru auðvitað á mismunandi 

stað í sínum námsþroska að þessu leyti (sjá mynd 34).  

4 Hefur vilja og færni á að yfirstíga afmarkanir og gefa 
nemendum kost á að hafa ríkulegan atbeina og vera 
skapandi og virkir í námi sínu. Kennarinn lætur 
nemendum markvisst eftir stjórnina í verkefnum. Hefur 
góða þekkingu og skilning á sköpunarsmiðjustarfi.    

Nýtir tækifæri til að hafa ríkulegan atbeina í námi sínu. 
Tekur ákvarðanir um viðfangsefni og þróun hugmyndar 
og getur unnið eftir ferli sem hvetur til sjálfstæðrar 
sköpunar. Hlutverk kennara og nemenda víxlast þar sem 
nemendur verða sérfræðingar.  

3 Hefur vilja og færni til að hafa jafnvægi milli frelsis og 
stjórnunar í kennslustundum. Gefur rými fyrir 

sköpunarsmiðjustarf og leyfir tilraunir og „fíflagang”. 

Hefur góða þekkingu og skilning á sköpunarsmiðjustarfi.   

Nýtir tækifæri til að taka ákvarðanir um viðfangsefni og 
þróun hugmyndar og nýtur stuðnings frá kennara. Getur 
unnið eftir ferli sem hvetur til sjálfstæðrar sköpunar. 

2 Tekur ákvarðanir um viðfangsefnin og stýrir í hvaða átt 
nemendur vinna. Er með stjórnina í kennslustundum en 
viðurkennir hugmyndir nemenda. Hefur nokkuð góða 
þekkingu og skilning á sköpunarsmiðjustarfi.     

Vinnur eftir fyrirmælum kennara sem ræður viðfangsefni 
og þróun hugmyndar. Fær stundum tækifæri til að taka  
ákvarðanir um viðfangsefni og  þróun hugmyndar.  

1 Tekur ákvarðanir um viðfangsefni, setur reglur og viðmið 
og er með stjórnina í kennslustundum. Er með listrænar 
og skapandi áherslur í sinni kennslu. Þekkir til 
sköpunarsmiðjustarfs en notar sjaldan slíka 
kennsluhætti.    

Vinnur eftir fyrirmælum kennara og áherslum hans um 
listræna nálgun. 

 Kennarinn - Persónulegt og faglegt svið  
Áhugi, vilji og þekking kennara á sköpunarsmiðjum.  

Nemandinn - Námsþroski 
Undirbúningur nemenda fyrir nám í anda 
sköpunarsmiðja. 
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Mynd 34. Nemendur takast á við STEM áskorun (Ljósmynd Guðlaug E. Finnsdóttir, 2021). 

Barn sem fær sjaldan tækifæri til að hafa áhrif á viðfangsefni og þróun hugmynda á erfiðara 

með að vinna eftir ferli sjálfstæðrar sköpunar. Ég hef sjálf upplifað og heyrt í samtali við aðra 

kennara að nemendur sem hafa fengið kennslu í nýsköpun, hönnunaráskorunum eða öðrum 

slíkum eflandi verkefnum séu færari í að taka ákvarðanir um viðfangsefni og nýta sér ferli 

sjálfstæðrar sköpunar og nýsköpunar við þróun hugmynda eins og eftir STEM 

hönnunarferlinu. Þannig má sjá að reynslan sem nemendur fá í að vera sjálfstæðir og 

skapandi gerir þá færari í að takast á við þess háttar verkefni en þeir nemendur sem eru 

vanir mikilli stýringu og stjórnun. Ég bað kennarana einnig um að ræða stöðu nemenda og 

mátu allir kennararnir nemendur örlítið neðar en sig sjálfa. Rauða og græna örin táknar 

kennara og börn í 1. og 2. bekk og bláa og appelsínugula örin táknar kennara og börn í 4. og 

5. bekk (tafla 4). Einn kennari hafði orð á því að eftir því sem börn verða eldri því undirbúnari 

verða þau fyrir að vinna verkefni í anda sköpunarsmiðja og færari í að nýta sér þau tækifæri. 

Sérgreinakennari tók undir þetta og mat nemendur í 1. – 3. bekk á stigi eitt, nemendur í 4. – 

5. bekk á stigi tvö og nemendur í 6. og 7. bekk á stigi þrjú til fjögur. Allra áhugasömustu 

nemendurnir í 6. og 7. bekk væru á stigi fjögur þar sem  þeir nýta tækifærin til að taka 

ákvarðanir um viðfangsefni og þróun hugmynda.  

Næstu tveir dálkar snúa að stjórnendum (nærkerfi), námskrá og skólamenningu 

(grenndarkerfi). Í matsdálknum sem við kemur stjórnendum er metinn áhugi þeirra, vilji og 

þekking á sköpunarsmiðjum. Ég fékk stjórnendateymið til að skoða og ræða alla þætti 
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matstækisins og sköpuðust mjög góðar umræður. Við vorum sammála um að meta okkur, 

stjórnendur skólans, í reit fjögur (tafla 5).  

Tafla 5. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs – Skólastjórnendur, námskrá og 
skólamenning. 

4 Þekkja vel til sköpunarsmiðja, viðurkenna mikilvægi 
þeirra. Veita forystu, stuðning og bjargir sem þarf svo 
slík verkefni geti verið hluti af daglegu starfi og gera 
ráð fyrir sköpunarsmiðjum í námsskipulagi.  

Í skólanum er  virkt lærdómssamfélag og áhersla er á eflandi 
og skapandi kennsluhætti. Sköpunarsmiðjustarf og verkefni í 
þeim anda má finna í öllu skólastarfinu.  

3 Þekkja vel til  sköpunarsmiðja og hvetja til verkefna í 
þeim anda. Forysta er til staðar og stuðningur og 
bjargir veittar sem styðja við sköpunarsmiðjur og 
verkefni í þeim anda.  

Ýtt er undir starfsþróun allra kennara til að þróa kennsluhætti 
í anda sköpunarsmiðja. Áhersla er lögð á skapandi og 
eflandi kennsluhætti í námskrá.  

2 Þekkja til sköpunarsmiðja og samþykkja verkefni í 
þeim anda sem hluta af skólastarfinu. Stuðningur 
leyfður utan frá fyrir áhugasama kennara.  

Áhersla er á list- og verkgreinar, þemavinnu og samþættingu 
námsgreina með skapandi verkefnum í námskrá. Stök 
frábær dæmi um skapandi verkefni hjá áhugasömum 
kennurum.  

1 Gefa áhugasömum kennurum leyfi til að prófa sig 
áfram með sköpunarsmiðjustarf. Samstarfsmenn vita 
af en eru afskiptalausir og sýna lítinn áhuga. 

Listræna nálgun er helst að finna í list- og verkgreinum og 
þemavinnu. 
Nám nemenda er bókamiðað og allir vinna samkvæmt sömu 
aðferð. Námsgögn eru einsleit og vinna nemenda lítt sýnileg. 

 Skólastjórnendur - Nærkerfi 
Áhugi, vilji og þekking skólastjórnenda á 
sköpunarsmiðjum.  

Námskrá og skólamenning - Grenndarkerfi  
Sköpun í skólamenningu og námskrá. 

 

 

Stjórnendur leiddu verkefnið áfram til dæmis með því að finna því stað í námsskipulaginu og 

veita kennurum þann stuðning og bjargir sem virtist þurfa hverju sinni. Þessar tvær súlur í 

matstækinu tengjast þannig að það eru stjórnendur sem stýra ferðinni og bera ábyrgð á því 

að sköpunarsmiðjustarf verði hluti af skólamenningunni með dreifðri forystu kennara. Því tel 

ég námskrá og skólamenningu einnig falla undir efri reiti. Við stjórnendur höfum lagt áherslu 

á samtal um val, áætlun, þemavinnu, kennsluáætlanir og námsmat í tengslum við 

þróunarverkefnið til að sjá hvar tækifærin liggja. Áherslur sköpunarsmiðja má lesa í stefnu 

skólans en þar stendur meðal annars: „að mikilvægt sé að efla skapandi hugsun og 

frumkvæði og að veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar. Í 

sköpunarsmiðjum læra börn með því að gera (learning by doing) og geta unnið að 

hugmyndum og verkefnum sem þau hafa áhuga á og eru þeim merkingarbær.“ Með umræðu 

um stoðir skólans og sköpunarsmiðjur, umræðu á kennarafundum, þátttöku í 

menntabúðum, kynningu á verkefninu út á við og þátttöku allra í þessu þróunarverkefni tel 

ég okkur stjórnendur hafa lagt áherslu á eflandi og skapandi kennsluhætti og 

sköpunarsmiðjustarf í öllu skólastarfinu. Hér skiptir hlutverk mitt sem verkefnastjóra og 

deildarstjóra miklu máli eins og að tryggja að reglulegt samtal um verkefnið fari fram hvort 

sem það er í stjórnendateyminu eða meðal kennara. Lögð er áhersla á að allir í stofnuninni 

taki þátt í lærdómsferli breytinganna.  
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Síðustu tveir dálkarnir snúa að foreldrum og samfélagi (ytra kerfi) og stjórnvöldum 

(lýðkerfi). Matsdálkur foreldra og samfélags snýr að viðhorfum þeirra og væntingum til 

sköpunar í skólastarfi(tafla 6).  

Tafla 6. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs – Foreldrar og samfélag og stjórnvöld. 

 

Ég tel okkur hafa reynt eftir megni, miðað við aðstæður í heimsfaraldri, að fræða og upplýsa 

foreldra um sköpunarsmiðjustarf. Við höfum aukið til muna upplýsingaflæði úr skólanum um 

nám nemenda á Facebook síðu skólans sem skilar sér ekki aðeins til foreldra heldur einnig til 

okkar sem í skólanum starfa. Við vorum beðin um að kynna verkefnið á 

Öskudagsráðstefnunni 2022 sem við að sjálfsögðu gerðum. Við bjuggum til myndband og ég 

fékk nokkra nemendur til að vera með í myndbandinu. Ég fékk þessi skilaboð frá einu foreldri 

eftir að það hafði séð myndbandið: „Vá hvað þetta er flott verkefni og hvað ég er þakklát 

fyrir að börnin mín fái að spreyta sig, læra og leika á þennan hátt! Ekkert smá verðmætt“. Til 

að kynna þróunarverkefnið foreldrum hef ég reglulega sett inn fréttir af verkefninu eins og 

menntabúðum, sköpunarsmiðjustarfi í skólanum og kynningum sem við höfum tekið þátt í á 

heimasíðu og Facebook síðu skólans. Við skólastjórnendur sendum reglulega tölvupósta til 

foreldra með upplýsingum um skólastarfið og í þeim póstum höfum við sagt frá verkefninu. 

Einnig hefur verkefnið verið kynnt í skólaráði. Það er mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar 

um skólastarfið til að skilja það sem þar fer fram og þekki áherslurnar okkar. Ég hef ekki 

forsendur til að setja foreldra skýrt í ákveðinn reit út frá mínum gögnum en ef ég ætti að 

4 
Samfélagið ætlast til og styður við sköpunarsmiðjustarf. 

Foreldrar þekkja vel til sköpunarsmiðjustarfs, viðurkenna 

mikilvægi þess og það talið ómissandi hluti af skólastarfi. 

Fjölbreyttar matsaðferðir á gæði skólastarfs eru 

jafnmikilvægar og hefðbundnar aðferðir eins og próf.  

Þróunaráætlanir í menntamálum innihalda stuðning 

við sköpunarsmiðjur. Gert er ráð fyrir þeim í öllu 

skólastarfi og beinist opinber orðræða um 

sköpunarsmiðjur að menntun á öllum stigum.   

3 
Foreldrar eru áhugasamir og styðja við  sköpunarsmiðjur. 

Verkefni í anda sköpunarsmiðja eru talin nauðsynlegur 

hluti af menntun nemenda. Samfélagið vill að rými sé gefið 

til sköpunarsmiðjustarfs og matsaðferðir sem meta ferli og 

sköpun eru viðurkenndar.  

Sköpunarsmiðjur eru hluti af menntun kennara sem 

sérstakt viðfangsefni. Samhljómur er á milli 

kennaramenntunar og opinberrar umræðu um 

sköpunarsmiðjur og verkefni í þeim anda.  

2 
Foreldrar og almenningur hafa einhverja þekkingu og eru 

áhugasamir um sköpun í skólastarfi. Sköpunarsmiðjur eru 

taldar styðja við nám í hefðbundnum námsgreinum og 

kveikja áhuga.   

Lög og opinber stefna býst við sköpunarsmiðjustarfi 

og verkefnum í þeim anda í skólastarfi. Aðalnámskrá 

og menntastefna innihalda sköpun í skólastarfi.  

1 Almenningur treystir best hefðbundnu skólastarfi og  
námsmati til að meta gæði skólastarfs. Hefðbundnar 
námsgreinar njóta forgangs og virðingar. Foreldrar eru 
hlutlausir í garð sköpunarsmiðja en finnst gaman að sjá 
listrænar nálganir.  

Lög og opinber stefna er opin fyrir sköpun í 

skólastarfi og býst við skapandi vinnu í skólastarfi.  

 Foreldrar og samfélag -Ytra kerfi 

Viðhorf og væntingar foreldra og samfélagsins til sköpunar 

í skólastarfi.  

Stjórnvöld - Lýðkerfi 

Ákvarðanir stjórnvalda í námskrármálum, löggjöf og 

opinberar áherslur í tengslum við sköpun. 
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giska þá myndi ég líklega setja þá í reit tvö til þrjú. Það er vegna þess að ég tel okkur alltaf 

hafa lagt áherslu á að koma til móts við mismunandi þarfir barna með fjölbreyttum 

kennsluháttum og listrænum áherslum. Einnig hefur stefna okkar um námsmat stutt við 

skapandi skólastarf eins og leiðsagnarnám. Kennarar nota fjölbreyttar leiðir í námsmati og 

mikilvægir þættir hafa lengi verið hluti af námsmati nemenda en þeir tengjast lykilhæfni sem 

skilgreind er í Aðalnámskrá grunnskóla. Þessari stefnu og áherslum höfum við komið á 

framfæri við foreldra eins vel og okkur er unnt í kynningum okkar á skólastarfinu. Í samtali 

okkar stjórnenda í Vesturbæjarskóla kom upp sú hugmynd að bjóða foreldrum á 

menntabúðir þar sem nemendur standa vaktina og miðla sinni þekkingu og reynslu af 

verkefnum í anda sköpunarsmiðja. Markmiðið er að auka skilning foreldra á 

þróunarverkefninu og gefa þeim tækifæri til að upplifa sköpunarsmiðjuverkefni. Ný 

Menntastefna Reykjavíkurborgar styður beint við þróunarverkefnið enda fengum við styrk úr 

Þróunar- og nýsköpunarsjóði í tengslum við innleiðingu nýrrar Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar. Við höfum fengið hvatningarverðlaun Skóla- og frístundasviðs og verið 

tilnefnd til íslensku menntaverðlaunanna svo verkefnið hefur vissulega vakið athygli. Slík 

viðurkenning eflir okkur frekar og styður við varanleika verkefnisins. Þannig má segja að 

þróunaráætlanir í menntamálum innihaldi stuðning við sköpunarsmiðjur og finnst mér 

opinber umræða beinast að skapandi skólastarfi (tafla 6). Erindi Ingva Hrannars Ómarssonar 

á Öskudagsráðstefnunni í mars 2022 styður svo sannarlega við okkar nálgun en hann starfar 

sem sérfræðingur í skólaþróunarteymi þvert á fagskrifstofur menntamála sem ætlað er að 

fylgja eftir áherslum í nýrri menntastefnu Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Síðasti dálkurinn snýr að stjórnvöldum og ákvörðunum stjórnvalda í námskrármálum og 

löggjöf og opinberum áherslum í tengslum við sköpun í skólastarfi. Frá aldamótum bentu 

fræðimenn ítrekað á að skólinn þyrfti að breytast í takt við samfélagið. Áratug síðar kom 

fram ný Aðalnámskrá grunnskóla með skiptingu hennar í sex grunnþætti sem ætlað var að 

fléttast inn í allt skólastarf. Einn af áhersluþáttum Aðalnámskrár er sköpun. Í Aðalnámskrá 

(2013) er einnig lögð áhersla á leiðsagnarmat (leiðsagnarnám) þar sem nemendur velta 

reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu. 

Slíka nálgun í námsmati tel ég henta vel kennsluháttum í anda sköpunarsmiðja. Niðurfelling 

samræmdra prófa styður einnig við breytta kennsluhætti. Á vef Menntamálastofnunnar 

stendur að samræmd könnunarpróf verði ekki lögð fyrir á árinu 2022 og að frekari þróun 

Matsferils hefjist. Þar er gefið í skyn að þessi Matsferill muni innihalda fjölbreytt og 

hnitmiðuð rafræn próf og verkefni fyrir grunnskólanemendur og kennara til að fylgjast með 

námsframvindu nemenda til að bæta nám þeirra og námsárangur. Þetta hljómar meira í takt 

við leiðsagnarnám og því ber að fagna. Áhugavert verður að fylgjast með þessari þróun. Að 

síðustu vil ég minnast á þátt rannsóknarteymis frá Menntavísindasviði sem fylgist með 
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verkefninu en vonast var til að rannsóknin myndi nýtast í kennaramenntun og við frekari 

rannsóknir og þróun kennsluhátta sem það hefur gert að sögn rannsóknarhópsins.  

Í Vesturbæjarskóla hefur lengi verið skapandi skólastarf og listræn nálgun er því ekki ný 

hugmyndafræði inn í skólamenninguna en með þróunarverkefninu um sköpunarsmiðjur eru 

breyttar áherslur eins og á eflandi kennsluhætti, áskoranir, áherslu á ferlið í stað 

afrakstursins og að ýta undir atbeina nemenda. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs 

styður okkur í að greina hvar við erum stödd í þróunarferlinu og hvaða félagslegu kerfi þurfi 

að styðja betur við. Tafla 7 sýnir matstækið aftur í heild sinni eftir að búið er að meta þróun 

sköpunarsmiðjustarfs í Vesturbæjarskóla og grenndarkerfi, ytra kerfi og lýðkerfi eins og það 

birtist út frá þessari greiningu. Matstækið sýnir að við erum á fullri ferð í að þróa eflandi 

kennsluhætti í anda sköpunarsmiðja. Matstækið hefur stutt við samræðu okkar stjórnenda 

um hvað við getum gert betur, hvar stigin hafa verið skref fram á við og hvernig við höldum 

þeim árangri. Einnig höfum við rætt hvað við getum gert til að stíga enn fleiri skref fram á við 

svo verkefnið nái að festast í sessi og haldi áfram að þróast. 
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Tafla 7. Matstæki á þróun sköpunarsmiðjustarfs. 

4 Hefur vilja og færni á að yfirstíga 
afmarkanir og gefa nemendum kost 
á að hafa ríkulegan atbeina og vera 
skapandi og virkir í námi sínu. 
Kennarinn lætur nemendum 
markvisst eftir stjórnina í verkefnum. 
Hefur góða þekkingu og skilning á 
sköpunarsmiðjustarfi.    

Nýtir tækifæri til að hafa 
ríkulegan atbeina í námi sínu. 
Tekur ákvarðanir um 
viðfangsefni og þróun 
hugmyndar og getur unnið eftir 
ferli sem hvetur til sjálfstæðrar 
sköpunar. Hlutverk kennara og 
nemenda víxlast þar sem 
nemendur verða sérfræðingar.  

Þekkja vel til sköpunarsmiðja og 
viðurkenna mikilvægi þeirra. 
Veita forystu, stuðning og bjargir 
sem þarf svo slík verkefni geti 
verið hluti af daglegu starfi og 
gera ráð fyrir sköpunarsmiðjum í 
námsskipulagi.  

Í skólanum er  virkt 
lærdómssamfélag og áhersla er 
á eflandi og skapandi 
kennsluhætti. 
Sköpunarsmiðjustarf og verkefni 
í þeim anda má finna í öllu 
skólastarfinu.  

Samfélagið ætlast til og styður við 
sköpunarsmiðjustarf. Foreldrar 
þekkja vel til sköpunarsmiðjustarfs, 
viðurkenna mikilvægi þess og það 
talið ómissandi hluti af skólastarfi. 
Fjölbreyttar matsaðferðir á gæði 
skólastarfs eru jafnmikilvægar og 
hefðbundnar aðferðir eins og próf.  

Þróunaráætlanir í menntamálum 
innihalda stuðning við 
sköpunarsmiðjur. Gert er ráð fyrir 
þeim í öllu skólastarfi og beinist 
opinber orðræða um 
sköpunarsmiðjur að menntun á 
öllum stigum.   

3 Hefur vilja og færni til að hafa 
jafnvægi milli frelsis og stjórnunar í 
kennslustundum. Gefur rými fyrir 
sköpunarsmiðjustarf og leyfir tilraunir 
og óróa. Hefur góða þekkingu og 
skilning á sköpunarsmiðjustarfi.   

Nýtir tækifæri til að taka 
ákvarðanir um viðfangsefni og 
þróun hugmyndar og nýtur 
stuðnings frá kennara. Getur 
unnið eftir ferli sem hvetur til 
sjálfstæðrar sköpunar. 

Þekkja vel til  sköpunarsmiðja og 
hvetja til verkefna í þeim anda. 
Forysta er til staðar og 
stuðningur og bjargir veittar sem 
styðja við sköpunarsmiðjur og 
verkefni í þeim anda.  

Ýtt er undir starfsþróun allra 
kennara til að þróa kennsluhætti 
í anda sköpunarsmiðja. Áhersla 
er lögð á skapandi og eflandi 
kennsluhætti í námskrá.  

Foreldrar eru áhugasamir og styðja 
við  sköpunarsmiðjur. Verkefni í 
anda sköpunarsmiðja eru talin 
nauðsynlegur hluti af menntun 
nemenda. Samfélagið vill að rými 
sé gefið til sköpunarsmiðjustarfs 
og matsaðferðir sem meta ferli og 
sköpun eru viðurkenndar.  

Sköpunarsmiðjur eru hluti af 
menntun kennara sem sérstakt 
viðfangsefni. Samhljómur er á milli 
kennaramenntunar og opinberrar 
umræðu um sköpunarsmiðjur og 
verkefni í þeim anda.  

2 Tekur ákvarðanir um viðfangsefnin 
og stýrir í hvaða átt nemendur vinna. 
Er með stjórnina í kennslustundum 
en viðurkennir hugmyndir nemenda. 
Hefur nokkuð góða þekkingu og 
skilning á sköpunarsmiðjustarfi.     

Vinnur eftir fyrirmælum 
kennara sem ræður 
viðfangsefni og þróun 
hugmyndar. Fær stundum 
tækifæri til að taka  ákvarðanir 
um viðfangsefni og  þróun 
hugmyndar.  

Þekkja til sköpunarsmiðja og 
samþykkja verkefni í þeim anda 
sem hluta af skólastarfinu. 
Stuðningur leyfður utan frá fyrir 
áhugasama kennara.  

Áhersla er á list- og verkgreinar, 
þemavinnu og samþættingu 
námsgreina með skapandi 
verkefnum í námskrá. Stök 
frábær dæmi um skapandi 
verkefni hjá áhugasömum 
kennurum.  

Foreldrar og almenningur hafa 
einhverja þekkingu og eru 
áhugasamir um sköpun í 
skólastarfi. Sköpunarsmiðjur eru 
taldar styðja við nám í 
hefðbundnum námsgreinum og 
kveikja áhuga.   

Lög og opinber stefna býst við 
sköpunarsmiðjustarfi og verkefnum 
í þeim anda í skólastarfi. 
Aðalnámskrá og menntastefna 
innihalda sköpun í skólastarfi.  

1 Tekur ákvarðanir um viðfangsefni, 
setur reglur og viðmið og er með 
stjórnina í kennslustundum. Er með 
listrænar og skapandi áherslur í sinni 
kennslu. Þekkir til 
sköpunarsmiðjustarfs en notar 
sjaldan slíka kennsluhætti.    

Vinnur eftir fyrirmælum 
kennara og áherslum hans um 
listræna nálgun. 

Gefa áhugasömum kennurum 
leyfi til að prófa sig áfram með 
sköpunarsmiðjustarf. 
Samstarfsmenn vita af en eru 
afskiptalausir og sýna lítinn 
áhuga. 

Listræna nálgun er helst að finna 
í list- og verkgreinum og 
þemavinnu. 
Nám nemenda er bókamiðað og 
allir vinna samkvæmt sömu 
aðferð. Námsgögn eru einsleit 
og vinna nemenda lítt sýnileg. 

Almenningur treystir best 
hefðbundnu skólastarfi og  
námsmati til að meta gæði 
skólastarfs. Hefðbundnar 
námsgreinar njóta forgangs og 
virðingar. Foreldrar eru hlutlausir í 
garð sköpunarsmiðja en finnst 
gaman að sjá listrænar nálganir.  

Lög og opinber stefna er opin fyrir 
sköpun í skólastarfi og býst við 
skapandi vinnu í skólastarfi.  

 Kennarinn - Persónulegt og 
faglegt svið  
Áhugi, vilji og þekking kennara á 
sköpunarsmiðjum.  

Nemandinn - Námsþroski 
Undirbúningur nemenda 
fyrir nám í anda 
sköpunarsmiðja. 

Skólastjórnendur og 
samstarfsfólk - Nærkerfi 
Áhugi, vilji og þekking 
skólastjórnenda á 
sköpunarsmiðjum.  

Námskrá og skólamenning - 
Grenndarkerfi  
Sköpun í skólamenningu og 
námskrá. 
 

Foreldrar og samfélag  
-Ytra kerfi 
Viðhorf og væntingar foreldra og 
samfélagsins til sköpunar í 
skólastarfi.  

Stjórnvöld 

-Lýðkerfi 
Ákvarðanir stjórnvalda í 
námskrármálum, löggjöf og 
opinberar áherslur í tengslum við 
sköpun. 
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4.3.2 Litlir fiskar í fjölbreyttu vistkerfi 

Þróunarstarf er skipuleg, markviss og stöðug viðleitni til umbóta og gengur út á að bæta nám 

og líðan nemenda. Í slíku breytingastarfi þurfa margir flóknir þættir að vinna saman ef það á 

að skila breyttum kennsluháttum eða betri námsárangri nemenda. Í Vesturbæjarskóla er 

sterk hefð fyrir faglegri umræðu milli starfsfólks og reglulega er rýnt í ákveðna hluta 

skólastarfsins með það að markmiði að skoða hversu vel við stöndum okkur, hverjir eru 

styrkleikar okkar, hvað má bæta og hvað við þurfum að gera til að verða enn betri. Á 

verkefnastjórafundi 25. janúar 2021 fengum við nokkra punkta til umhugsunar varðandi 

verkefnið frá rannsóknarteyminu: 

• Rafrænu tólin hafa verið í brennipunkti, Hvar er áherslan á sköpun og meikí? 

• Talsvert er litið til utanaðkomandi – þurfið að stappa í alla stálinu – það hefur mikið 

gildi í að deila innan skólanna og milli þeirra. 

• Rifja upp meginhugsjónina (fyrir alla) sem kemur fram í umsókn verkefnisins og á 

heimasíðu – stóru myndina sem öllum litlu skrefunum er ætlað að nálgast. 

Í upphafi vorum við mjög upptekin af því að kynna ýmis tæki og tól til sögunnar á 

menntabúðum enda ekki mikið til af slíkum gögnum í skólunum. Við sáum þörf fyrir að efla 

hæfni kennara fyrir stafrænt nám og kennslu og að nota tæknina. Eftir þessa ábendingu frá 

rannsóknarteyminu fórum við að hafa meira í huga við skipulagningu menntabúða að passa 

upp á jafnvægi milli vinnustofa sem sneru að tækni og sköpun og sköpun í höndum eða það 

sem rannsóknarteymið kallar meikí. Sem dæmi ákváðum við að byrja á tveimur 

inngangserindum á menntabúðunum í ágúst 2021 um nýsköpunarmennt og eflandi 

kennsluhætti og LÁN verkefnið í tengslum við sjálfbæra þróun. Einnig vorum við með 

vinnustofur um sköpun og sögur, skapandi skil og sköpun og tækni svo eitthvað sé nefnt. Það 

var mjög mikilvægt að staldra við, taka stöðuna og rifja upp meginhugsjónina með 

verkefninu. Í innleiðingarferlinu hef ég sjálf margsinnis velt fyrir mér hugtakinu 

sköpunarsmiðja. Mér hefur fundist það vera svo nátengt ákveðnu rými og skil vangaveltur 

fólks sem segist ekki alveg skilja út á hvað verkefnið gengur. Við höfum rætt hugtakið á 

fundum verkefnastjórnar og þessar vangaveltur um hvað verkefnið snúist um í verki. Í 

Vesturbæjarskóla höfum við reglulega tekið Austur-Vestur verkefnið til umræðu á kennara- 

og starfsmannafundum. 

Á fundi verkefnastjórnar 6. desember 2021 kynnti rannsóknarteymið okkur fyrstu 

niðurstöður úr spurningarkönnun sem það lagði fyrir kennara skólanna þriggja í febrúar 

2021. Þar kom fram að kennarar virðast hafa almennt nokkuð góðan skilning á 

þróunarverkefninu um sköpunarsmiðjur og áhugi virðist vera mikill. Kennarar telja verkefnið 

mikilvægt fyrir nám og hæfni nemenda og er nokkuð mikil virkni á meðal kennara í 
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verkefninu. Meirihluti kennara sagðist hafa fengið stuðning og aðstoð frá verkefnastjóra 

verkefnisins í sínum skóla og helmingur kennara sagðist hafa fengið leiðsögn og stuðning 

varðandi verkefnið. Einnig sagðist stór meirihluti kennara að verkefninu hafi verið veitt skýr 

og fagleg forysta í sínum skóla. Í þessari könnun kom í ljós að margir eru nokkuð færir sjálfir í 

að byrja að nota nýja tækni en einnig eru margir sem segjast vilja fá slíka tæknilega aðstoð og 

voru athugasemdir jákvæðar í garð verkefnastjóranna. Þessar niðurstöður styðja mína 

tilfinningu um að þróunarverkefnið hafi þýðingu fyrir kennara og að sameiginlegur skilningur 

og samstaða sé meiri en í upphafi. Skólinn er ríkur af mannauði með hæfni og þekkingu á 

sköpunarsmiðjum og trú á því að verkefnið sé mikilvægt fyrir nám og líðan nemenda:  

Ég upplifi þessar niðurstöður jákvæðar og mikilvægar fyrir framhald verkefnisins. 

Kovid-19 hefur vissulega haft mikil áhrif á skólastarfið okkar frá því í mars 2020 

og án efa haft áhrif á framþróun þessa verkefnis. Við höfum staðið frammi fyrir 

skertu skólastarfi, mikilli fjarveru nemenda og starfsfólks og breytingum með 

skömmum fyrirvara á reglugerðum um skólahald. Við gengum í gegnum tímabil 

þar sem börnin mættu aðeins í skólann hluta úr degi og allar formlegar list- og 

verkgreinar og íþróttir voru lagðar tímabundið niður.  

Starfsfólk skólans sýndi lausnamiðaða hugsun í verki við þessar aðstæður. Kennarar íþrótta-, 

list- og verkgreina dreifðu sér á árganga og voru með umsjónarkennurum í kennslu en sá 

mannauður var nýttur í heimastofum eins og hægt var til að list- og verkgreinar féllu ekki 

alveg út úr námi nemenda. Hefð er að árgangar blandist saman í vali en vegna 

sóttvarnaraðgerða var það oft ekki hægt á þessu tímabili. Einn daginn máttu börnin blandast 

á milli árganga og þann næsta var komið sturtuhengi á milli rýma svo börnin kæmust ekki í 

snertingu við hvort annað á milli árganga. Við þurftum að hólfa börnin niður í matsal og 

frímínútur með skömmum fyrirvara og úthluta hópum ákveðin svæði. Á tímabili vorum við 

með sex kaffistofur fyrir starfsmenn sem venjulega er ein og skiptum okkur í tvo hópa þannig 

að annar helmingur starfsfólksins mætti annan daginn og hinn helmingurinn hinn daginn. Á 

sprengidaginn síðasta í febrúar 2022 sagði einn nemandi við mig: „Manstu Gulla, síðasta 

sprengidag, þegar við vorum að borða saltkjötið í litlu stofunum.“ Maður er fljótur að gleyma 

sem er stundum bara ágætt. En í öllum þessum áskorunum hafa kennarar verið úrræðagóðir, 

sveigjanlegir og reynt eftir sinni bestu getu að koma til móts við þarfir fjölbreytts 

nemendahóps með áherslum á skapandi kennsluhætti og vellíðan barna. Á stigsfundum 

hefur komið í ljós að flestir kennarar telji verkefnið hafa opnað ýmsar leiðir og nýjungar til að 

nýta í kennslu. Ég skrifaði þetta í rannsóknardagbók 9. febrúar 2022: 
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Á stigsfundi upplifði ég mikla jákvæðni gagnvart verkefninu og kennarar sögðust 

hafa fengið góðan tíma til að prófa sig áfram og væru duglegir í að deila 

hugmyndum sín á milli. Einn kennari nefndi að það sem hann væri búinn að fá í 

gegnum þetta verkefni væri allskonar verkfæri, leiðir og hugmyndir sem allar 

blönduðust saman í einn graut í kennslunni. Annar kennari sagðist hafa breytt 

kennsluháttum þannig í kjölfar verkefnisins að nú stinga börnin upp á leiðum og 

svo leita þau í sameiningu að lausnum. Rætt var um mikilvægi þess að fara í 

gegnum stoðir Vesturbæjarskóla í upphafi hvers skólaárs og ekki einungis með 

nýju starfsfólki heldur öllu starfsfólki því ýmsir þættir ættu það til að gleymast 

eða skolast til.  

Einhverjir kennara höfðu áhyggjur af því að annað faglegt starf hefði verið lagt til hliðar 

vegna þessa verkefnis eins og áhersla á læsi og aðrar stoðir skólans. Einnig fannst einhverjum 

að það hefði ekki átt að skikka kennara til að taka þátt í þessu verkefni. Þessum vangaveltum 

var brugðist við með því að ræða stoðir skólans á starfsmannafundi. Meðal þess sem þar 

kom fram var að: 

• rifja upp Montessori hugmyndafræðina 

• halda menntabúðir innan skólans 

• læra meira á tækni 

• auka samþættingu námsgreina 

• áhersla á sjálfstæði og frumkvæði nemenda 

• að nemendur hafi val um útfærslu verkefna sinna 

• að verkefni séu skapandi og opin 

• skapandi skóli 

• list- og verkgreinarkennarar meira með bekkjarkennurum 

Af þessu má sjá að kennarar telja skapandi skólastarf vera einn af hornsteinum skólans og 

áhugi er fyrir því að halda áfram þróun skapandi skólastarfs eins og með meiri samvinnu list- 

og verkgreinakennara og umsjónarkennara. Ég tel okkur vera að takast að breyta 

kennsluháttum í anda sköpunarsmiðja og bjóða upp á skapandi, persónumiðað og áhugavert 

nám fyrir okkar nemendur. Við þokumst sífellt nær því að búa til fjölbreytt vistkerfi þar sem 

litlir fiskar fá að takast á við margvíslegar áskoranir sem styrkir sjálfsmynd þeirra, þrautseigju, 

trú á eigin getu og hvetur þá til að nýta hæfileika sína betur. Þar líður kolkrabbanum best og 

án efa leynast þar litlir ígulfiskar sem eiga eftir að láta ljós sitt skína.  
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 Umræður og samantekt 

Hér mun ég ræða helstu niðurstöður rannsóknarinnar og spegla í ljósi þeirra fræða sem ég 

hef áður kynnt. Markmið rannsóknarinnar var að svara spurningunni „Hvað einkennir 

innleiðingu og þróun Austur-Vestur verkefnisins um sköpunarsmiðjur í mínum skóla og 

hvernig hefur hlutverk mitt sem verkefnastjóri mótast í ferlinu?“ Rannsóknarspurningunni 

verður nú svarað með hliðsjón af fræðunum og tengd við dæmi úr niðurstöðum eftir því sem 

við á. 

5.1 Þróunarverkefni á fullri ferð 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða innleiðingarferli þróunarverkefnisins með það 

að markmiði að styðja við breytingarferlið. Ég vildi tengja saman vettvang og fræði til að 

skilja sköpunarsmiðjur og skoða hvað væri að gerast til að draga úr óvissuþáttum og að 

lokum tryggja varanleika breytinganna.  

Margir þættir hafa stutt við breytingarferlið eins og skólamenningin, skipulag 

skólastarfsins og stefna og stuðningur stjórnvalda. Í skólanum býr starfsfólk yfir fjölbreyttri 

hæfni og þekkingu. Starfsánægja kennara og aukin samgeta auka líkurnar á að verkefnið og 

vinnubrögðin verði varanleg í skólanum (Goddard, Hoy og Hoy, 2000). Teymiskennsla býður 

upp á mikla möguleika til að vinna með fjölbreytta nemendahópa og hefur án efa styrkt 

okkur í þessu breytingarferli við að byggja upp faglegan mannauð (Fullan og Hargreaves, 

2016). Þegar litið er til innleiðingarferlisins tel ég okkur í Vesturbæjarskóla hafa staðið vel að 

því. Það var samhljómur með markmiðum þess og stefnu skólans og skólamenningu. Í fyrsta 

fasa breytingaferlis þar sem talað er um upphaf og aðlögun hugmyndar er viðfangsefnið rætt 

og skilgreint og leitað er eftir sameiginlegum skilningi og samstöðu um verkefnið (Fullan, 

2016). Við skólastjórnendur tókum þá ákvörðun að fara af stað í verkefnið enda er það 

hlutverk stjórnenda að skipuleggja starfsþróun (Fullan, 2016). Áhugi, vilji og þekking 

stjórnenda á sköpunarsmiðjum er mjög mikilvæg því það eru þeir sem draga vagninn í þessu 

þróunarverkefni með því að standa að og hvetja til starfsþróunar í anda sköpunarsmiðja til 

að innleiða slík verkefni í öllu skólastarfinu. Grunnur og áhugi kennara er fjölbreyttur og áður 

en við fórum af stað í þróunarverkefnið voru til frábær stök dæmi um nýtingu tækninnar og 

skapandi verkefni hjá einstaka kennurum. Þannig töldum við okkur hafa góðan grunn á að 

byggja en því fleiri þættir sem styðja við innleiðingu þeim mun árangursríkari verður hún 

(Fullan, 2016). Persónulegir og faglegir þættir í fari kennara skipta máli, hvort breytt 

vinnubrögð og aðrar nýjungar samrýmast starfskenningu einstaklinga, reynslu þeirra og 

hugmyndum um nám og kennslu (Dalmau og Guðjónsdóttir, 2017). Í svona breytingarferli er 

mikilvægt að þeir sem taki þátt sjái tilgang með breytingunum (Fullan, 2007). Af hverju að 
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vera með þessar hönnunaráskoranir eins og eggjaáskorun, kúlubraut eða að hanna skó? 

Hvaða máli skipta þessi tæki og tól fyrir kennsluna annað en að vera bara skemmtilegt dót? 

Svarið er vegna þess að slík verkefni vekja áhuga nemenda og gefa þeim ríkulegan atbeina til 

að hafa áhrif á sitt eigið nám (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa 

Gunnarsdóttir, 2017). Kennarar þurfa að verða meðvitaðir um að vinnubrögðin sem 

sköpunarsmiðjur fela í sér taka ekki tíma frá þjálfun eins og læsi, heldur geta þau verið öflug 

leið til að vinna með læsi á skapandi hátt og að láta tæknina styðja við læsi. Sköpun og tækni 

hafa svo fjölbreytta athafnakosti sem ekki eingöngu geta stutt við að efla læsi á rituðum 

texta heldur líka á allskonar læsi, læsi á heiminn, á tækni, á myndmál, táknmál, samskipti og 

hvaðeina í tilverunni. En hvernig eiga kennarar að geta kennt stórum nemendahópi þar sem 

allir eru bara að gera það sem þá langar til að gera? Þarna liggja tækifæri í teymiskennslunni 

með sveigjanleika. Stundaskráin getur verið hamlandi en þar leynast líka tækifæri sem meðal 

annars tæknin gefur færi á að nýta á margvíslegan hátt (Marsh o.fl., 2017). 

Námsmat getur verið hamlandi í skapandi skólastarfi. Áður fyrr var áhersla í námsmati á 

að meta stöðu nemenda með því að líta til baka í námi þeirra en í leiðsagnarnámi er lögð 

áhersla á að styðja við framfarir nemenda og beina námi þeirra fram á við. Í leiðsagnarnámi 

er lögð áhersla á vaxandi hugarfar og að nemendur taki þátt í undirbúningi námsins með það 

að markmiði að auka eignarhald þeirra og áhuga á náminu (Nanna Kristín Christiansen, 

2021). Hér liggur áskorun fyrir skólana, samfélagið og stjórnvöld ef sköpun í skólastarfi á 

raunverulega að skipta máli í menntun barna (Lucas o.fl., 2013). 

Með matstækinu um þróun sköpunarsmiðjustarfs var hægt að skoða og meta hvort og 

hvernig okkur hefur tekist að byggja upp hæfni stjórnenda, kennara, nemenda og búa til 

skólamenningu með áherslu á sköpunarsmiðjur. Matstækið getur nýst kennurum til að meta 

eigin kennslu og námshæfni nemenda og til að kveikja umræður um verkefnið. Þetta snýst á 

endanum um að sleppa aðeins tökunum og gefa nemendum eftir þetta frelsi til að hafa áhrif. 

Hlutverk kennara hefur breyst frá því sem áður var að vera alvitur þekkingarmiðlari yfir í að 

vera leiðbeinandi og fræðandi sem styður vel við kennsluhætti í anda sköpunarsmiðja 

(Hafþór Guðjónsson, 2010; Ingibjörg V. Kaldalóns, 2017). Ég velti fyrir mér stöðu foreldra 

gagnvart verkefninu en bent hefur verið á að eitt leiðarstef í gæðaskólastarfi sé samstarf við 

foreldra sem sterkan áhrifavald á viðhorf barna, námsárangur og vellíðan (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2019). Það verður eitt af okkar næstu verkefnum. Ég tel að sú athygli sem 

verkefnið hefur vakið meðal Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur og skólafólks sé vísbending 

um að samfélagið sé áhugasamt um sköpunarsmiðjur og þær taldar styðja við nám og vekja 

áhuga nemenda. 

Með þróunarverkefninu var dregin lína í stefnu skólans og gert ráð fyrir þátttöku allra 

kennara. Þar kemur sterkt inn hin dreifða forysta sem fer fram í samtali milli okkar á 
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vinnustaðnum (Helga Sigríður Þórsdóttir og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2020). Greinilegar 

vísbendingar eru um heiltæka nálgun þar sem megináhersla er á samvirkni í öllu kerfinu. 

Heiltæk nálgun til umbóta vísar til þess að umbætur nái til alls skólakerfisins, yfirvalda, 

skólastjórnenda, kennara, nemenda, foreldra en einnig til þátta eins og stefnu, námskrár, 

námsefnis og kennsluaðferða (Hopkins o.fl., 2014; Blossing o.fl., 2015). 

Með því að stuðla að samvirkni og byggja upp sameiginlegan skilning aukast líkurnar á því 

að umbæturnar verði varanlegar (Fullan og Quinn, 2016). Í matstækinu um þróun 

sköpunarsmiðjustarfs greini ég öll svið ofar en fyrsta stig og tel að áhugi og vilji sé til að halda 

áfram að þróa sköpunarsmiðjur og kennslu í þeirra anda í skólanum. Þrátt fyrir að þrjú ár séu 

liðin frá upphafi innleiðingar verkefnisins og formlegu þróunarverkefni að ljúka þurfum við 

að halda áfram starfsþróun í þessum anda og styðja við kennara til að breytingarnar nái 

varanleika. Á fundi verkefnastjórnar með rannsóknarteymi Menntavísindasviðs sagði einn úr 

þeirra hópi að verkefnið væri að hafa bein áhrif á menntun kennara sem er mikil 

viðurkenning fyrir okkur. Við erum á fullri ferð í þessu þróunarverkefni þó við höfum 

stundum þurft að stíga eitt skref aftur á bak til að komast tvö skref áfram. 

5.2 Börn fá að vera skapandi þátttakendur 

Kennsla sem ýtir undir sköpun nemenda kallar á að kennarar séu óhræddir við að gera 

tilraunir og prófa útfærslur (Svanborg R Jónsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2021). Skapandi 

kennsluhættir eru ríkjandi og kennarar sífellt að leita leiða út fyrir bókina til að vekja áhuga 

nemenda og fá þau til að hafa atbeina í námi sínu. Það kom mér ekki á óvart að breytingin 

var meiri á miðstiginu því kennarar þar hafa lengi talað um að einhverra hluta vegna hafi 

verið tilhneiging til aukins bóknáms á miðstiginu og kennarar verið ósáttir við þá þróun. Í 

matstækinu um þróun sköpunarsmiðja má sjá hvernig kennarar meta sitt persónulega og 

faglega svið og vekur það athygli að eftir því sem kennarar kenna eldri nemendum því ofar 

meta þeir sig. Þetta er áhugavert í ljósi þess að sýnt hefur verið fram á að yfirleitt minnkar 

frelsi nemenda eftir því sem þeir verða eldri þar sem námsgreinar og yfirferð fara að ráða 

meiru (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Mikilvægt er að kennarar sjái gildi þess að nýta 

tæknina og átti sig á athafnakostum hennar líkt og sjá má meðal annars í SVAN líkaninu 

(Puentedura, 2014). Í niðurstöðum má sjá að sumir kennarar eru tregir til að nýta tæknina en 

ég held að með enn meiri stuðningi, skilningi og aðgengi að tækjum muni þeir öðlast öryggi í 

notkun þeirra. Við verðum að horfa á notkun tækninnar á gagnrýninn hátt og ekki einungis á 

það sem ný tækni getur komið í staðinn fyrir eða leyst af hólmi (Sigrún Björk Cortes o.fl., 

2016). Það er ekki lengur val um að kenna börnum að nota tæknina. Börn kynnast stafrænni 

veröld mjög fljótt og hafa aðgengi að stafrænni tækni á heimilum sínum og víðar. Tæknin 

býður upp á verulegar breytingar á kennsluháttum og vekur áhuga nemenda, sjálfstæði og 
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sköpunarkraft. Við verðum að kenna þeim að nýta tæknina á ábyrgan og skapandi hátt en 

eins og Ingvi Hrannar Ómarsson benti á í Öskudagserindi hjá Reykjavíkurborg 2022 þá er 

tæknin komin til að vera. Hann benti á að það sem börn gera í skjá heima er allt annað en 

það sem börn gera í skjá í skólanum. Ég hef séð merki um öll fjögur stig innleiðingar í SVAN 

líkaninu (Puentedura, 2014) og nýtingu tækni í skólastarfinu í Vesturbæjarskóla. Kennarar 

eru mislangt á veg komnir og við verðum að halda áfram þessari vinnu því það er mikilvægt 

að skólar hamli ekki notkun tækninnar í námi heldur kenni nemendum að nýta sér hana á 

ábyrgan hátt.  

Einhverjir list- og verkgreinakennarar hafa séð tækifæri í því til að breyta sínum 

kennsluháttum í kjölfar þessa verkefnis. Í úttekt á umfangi og gæðum list- og 

menningarfræðslu á Íslandi (Bamford, 2011) kom fram að listkennsla á Íslandi virtist víðast á 

háu plani en lítið er um skapandi starf í öðrum greinum. Þar af leiðandi ná nemendur ekki að 

yfirfæra færni sína í sköpun til greinasviða eins og náttúrufræða, stærðfræði og bókmennta. 

Með verkefnum í anda sköpunarsmiðja búum við til þessa yfirfærslu á færni til að nemendur 

geti tengt á milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar (Maslyk, 2019). Það er ekki 

afurðin sem skiptir máli heldur ferlið (Hjorth o.fl., 2016). Úr rýnisögum starfendarannsókna 

list- og verkgreinakennara á þremur skólastigum kom meðal annars fram að þeir hafi sýnt 

fram á hvernig hægt er að vinna hefðbundin verkefni eins og „ríkisbangsann“ á skapandi hátt 

um leið og þess er gætt að uppfylla kröfur aðalnámskrár (Svanborg R. Jónsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2021). Hér liggja tækifæri í að skoða samstarf list- og verkgreinakennara og 

umsjónarkennara.  

Stoðkennarar hafa séð hvernig verkefni í anda sköpunarsmiðja fela í sér samvinnu og 

samtal og eru góð leið til að efla félagsfærni barna (Smith og Smith, 2016). Börn með annað 

tungumál en íslensku hafa náð að tengjast öðrum börnum og læra íslensku í gegnum slík 

verkefni þar sem þau eru að leik í sínu námi í gegnum verkefni í anda sköpunarsmiðja. Í 

sköpunarsmiðjuverkefnum fá börn að skapa út frá áhugamálum sínum og reynslu og gefa 

tilefni til valdeflingar þar sem nemendum gefst tækifæri til virkrar þátttöku þó þeir tali annað 

tungumál (Cummins o.fl., 2011). Árangur barna eykst þegar kennarar nýta bakgrunn þeirra, 

þekkingu og færni í náminu og er móðurmál barnanna þar ekki undanskilið (Samúel Lefever 

og Inga Karlsdóttir, 2010). Leikur er einnig mikilvægur grunnur að þroska barna, námsárangri 

og hæfni í framtíðinni (Sahlberg og Doyle, 2019) en leikur í skólastarfi hefur verið áberandi í 

umræðunni upp á síðkastið.  

Börnum finnst mikilvægt að taka þátt í umræðum og segja hvað þeim finnst og við 

verðum að vera tilbúin að hlusta á þau. Sjálfræði er ein af sálrænum grundvallarþörfum 

mannsins; það að upplifa þá tilfinningu að athafnir séu sjálfsprottnar og þær séu í samræmi 

við eigin áhuga, gildi og vilja (Ingibjörg Kaldalóns, 2020). Rannsóknir á hvernig 
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grunnþörfunum er mætt í skólastarfi hafa flestar beinst að sjálfræðisþörfinni. Þær sýna að 

kennarar sem styðja sjálfræði nemenda mæta iðulega einnig þörf þeirra fyrir hæfni og 

félagstengsl, enda felur stuðningur við sjálfræði meðal annars í sér að hlusta eftir þörfum og 

sjónarmiðum nemenda, bæði hvað varðar hæfni og umhyggju. Barn sem fær að hafa áhrif 

valdeflist og verður yfirleitt áhugasamara um námið (Robson og Mastrangelo, 2017). Starf í 

sköpunarsmiðjum efla sköpun og aðra mikilsverða hæfni 21. aldar þar sem nemendur eru 

skapandi þátttakendur og búa yfir atbeina til að móta eigið nám (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014; Svanborg R. Jónsdóttir og Rósa Gunnarsdóttir, 2017). Sýnt hefur verið fram á mikilvægi 

þess að kennarar geri nemendum grein fyrir þýðingu (e. relevance) þeirra verkefna sem þeir 

vinna og tengist sá þáttur sterklega jákvæðni nemenda gagnvart námi (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2018; Ingibjörg V. Kaldalóns, 2020). Með þýðingu er átt við að kennarar útskýri hvers vegna 

nemendur eigi að læra vissa hluti og hvernig það geti komið að notum fyrir þá. Í þessu 

rannsóknarferli hef ég ítrekað rekið mig á það hversu samtengt Réttindaskólaverkefnið er 

sköpunarsmiðjum þar sem slíkir eflandi kennsluhættir tengjast því beint að vera tilbúinn að 

hlusta á það sem börn hafa að segja. Skólar sem leggja áherslu á lýðræðislega þátttöku og 

valdeflingu barna í skólastarfinu stuðla að því að þau geti verið virkir þátttakendur og eigi 

hlutdeild í því á ábyrgan og gagnrýninn hátt (Robson og Mastrangelo, 2017). Verkefni í anda 

sköpunarsmiðja styðja við hugmyndir um persónumiðað nám þar sem nemendur stýra sínu 

eigin námi, tengja námið við áhugamál sín og taka virkan þátt í því að hanna sitt eigið nám 

(Bray og McClaskey, 2014). 

Sköpunarsmiðjur eru leið til að gefa börnum tækifæri til að láta draumana rætast en það 

er bein tenging við áherslur Menntastefnu Reykjavíkurborgar, „Látum draumana rætast“ 

(2019) sem veitti þessu þróunarverkefni styrk. Ég tel að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að 

verkefni í anda sköpunarsmiðja hafi í för með sér raunveruleg áhrif á nám og líðan nemenda. 

Ég upplifi líka mikinn áhuga frá mörgum kennurum og tel að verkefnið hafi ekki síður haft 

áhrif á starfsánægju kennara.  

5.3 Með sundfit og blöðkur 

Ég tel að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að sköpunarsmiðjur og verkefni í þeirra anda með 

nýtingu tækninnar séu mikilvægt málefni vegna þess að þær eru leið til að undirbúa börnin 

fyrir áskoranir framtíðarinnar (Marsh o.fl. 2017). Við höfum gengið mörg skref í þá átt að 

breyta kennsluháttum og bjóða upp á fjölbreytt, skapandi og merkingarbært nám fyrir 

nemendur. Ég tel að allt þetta brölt mitt þessi þrjú ár hafi skipt máli til að stuðla að faglegri 

innleiðingu innan veggja skólans. 

Ég gerði mér ekki grein fyrir því hversu stórt verkefnið yrði þegar við fórum af stað. 

Hlutverk mitt sem verkefnastjóri hefur breyst mikið í innleiðingarferlinu þar sem í upphafi var 
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ég litli ígulfiskurinn sem var að undirbúa jarðveginn með því að koma upp björgum fyrir 

kennara og skipuleggja menntabúðir til að byggja upp sameiginlegan skilning á verkefninu. 

Síðan varð ég kolkrabbinn með alla anga úti, aðstoða kennarana, hvetja þá áfram auk þess að 

læra að kenna sjálf í anda sköpunarsmiðja. Álag á grunnskólakennara þykir mikið, 

tímarammar eru oft þröngir og viðfangsefnin mörg (Sif Einarsdóttir o.fl., 2019; Svanborg R. 

Jónsdóttir o.fl., 2021). Tíminn sem ég fékk í þetta brölt mitt eins og að gera smiðjuna klára 

var mjög mikilvægur en kennarar hafa ekki þetta svigrúm á vinnutíma. Ég tel það líka hafa 

skipt máli að ég er í stjórnendateymi skólans en fagleg forysta er ein meginforsenda fyrir 

árangursríku þróunarstarfi (Fullan, 2016). Samstarf okkar verkefnastjóranna skipti gríðarlegu 

máli fyrir framgang verkefnisins og tel ég að sá styrkur sem fólst í okkar samtali og samvinnu 

hefði aldrei orðið til innan eins skóla.  

Eftir þessi þrjú ár hefur margt breyst hjá mér sjálfri. Ég hef stöðugt verið að koma með 

hugmyndir og finna lausnir. Viðhorf mitt til kennslu hefur breyst og ég er mun tilbúnari til að 

hlusta á börnin og leyfa þeim að ráða ferðinni. Það eru engar ýkjur þegar ég segi að 

verkefnastjórinn hafi verið á kafsundi þessi þrjú ár enda góður sundmaður frá unga aldri. Þá 

er líka gott að vera með sundfit og blöðkur. Það er í lagi að gera tilraunir, þora, prófa og 

sleppa tökunum þó það myndist smá óreiða. Sköpunarsmiðjur eru leið í menntun barna sem 

opna þeim dyrnar og gefa þeim tækifæri til að koma með hugmyndir og vinna út frá þeim í 

merkingarbæru námi.  
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 Lokaorð 

Skólastarf þarf að breytast í takt við nýjar áherslur hvers tíma. Samfélag 21. aldarinnar hefur 

haft í för með sér breytingar sem gera kröfur til skólastofnana um að aðlaga starfshætti að 

breyttu samfélagi sem er hraðara, tæknilegra og flóknara en áður. Áherslur í námi hafa 

breyst og ekki er lengur nóg að gera eingöngu kröfur um þekkingu og hefðbundna færniþætti 

heldur er litið til víðtækari þátta sem snúast um ýmsa lykilhæfni eins og tjáningu, skapandi og 

gagnrýna hugsun og sjálfstæði og samvinnu. Hlutverk kennara hefur einnig þróast í þá átt að 

vera styðjandi og leiðbeinandi. Ég hef unnið sem grunnskólakennari frá haustinu 2005 í 

fjórum grunnskólum á landinu, þar af í Vesturbæjarskóla frá haustinu 2014. Á þessum tíma 

hafa áherslur í kennslu breyst og ég sem kennari og hugmyndir mínar um kennslu mótast og 

þróast. Í hverjum skóla sem ég hef starfað í hef ég öðlast ómetanlega reynslu og kynnst fólki 

sem verður alltaf hluti af mínu lífi. Þau ár sem ég kenndi í grunnskólanum í Sandgerði 

kynntist ég kostum teymiskennslunnar og eignaðist þar kæra vinkonu. Við lærðum fljótt að 

nýta styrkleika hvor annarrar þar sem hún var þessi skapandi og ég þessi skipulagða. Í 

Norðlingaskóla kynntist ég enn betur kostum teymiskennslunnar þar sem ég var í stóru teymi 

kennara, stoðkennara og stuðningsfulltrúa. Þar kynntist ég einnig opnum kennslurýmum og 

skapandi og einstaklingsmiðuðum kennsluháttum til dæmis í smiðjum og 

áhugasviðsverkefnum. Í Vesturbæjarskóla hef ég tekið þátt í mikilli skólaþróun síðustu ár. Ég 

ráðlegg öllum sem hafa áhuga á að breyta kennsluháttum eða öðru í skólastarfinu á að byrja 

að leggja grunninn með teymiskennslu. Samstarf okkar í skólunum þremur hefur haft 

gríðarlega mikið að segja fyrir verkefnið og mæli ég með samstarfi í hvaða mynd sem er á 

milli kennara eða skóla, innanlands sem erlendis. Síðast en ekki síst hefur gott samstarf okkar 

í stjórnendateyminu skipt miklu máli í þessu ferli og sú forysta sem við höfum skapað. Gott 

teymi er gulli betra. Sköpun í skólastarfi hefur alltaf verið til en með sköpunarsmiðjum og 

verkefnum í þeim anda fá börnin að hafa raunveruleg áhrif á námið sem ýtir undir 

valdeflingu þeirra og atbeina, ekki bara í skólanum heldur einnig til að taka þátt í að breyta 

samfélaginu.  

Það er mín von að rannsóknin gefi góða sýn á það hvernig innleiðingunni var háttað hér 

hjá okkur í Vesturbæjarskóla og geti veitt öðrum hvatningu, stuðning og innblástur við þróun 

og framkvæmd sköpunarsmiðja í skólastarfi. Það er einnig mín von að matstækið um þróun 

sköpunarsmiðja geti nýst öðrum skólum við að meta hvar þeir séu komnir í þeirri þróun að 

tileinka sér nútímalega kennsluhætti á borð við sköpunarsmiðjur. Að þessu sögðu trúi ég því 

að þróunaráætlanir morgundagsins í menntamálum muni innihalda stuðning við 

sköpunarsmiðjur en slíkur stuðningur skiptir miklu máli fyrir skóla í þróun til að öðlast 

samþykki frá samfélaginu.  
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Þetta meistaraverkefni hefur haft mikið gildi fyrir mig persónulega. Það skipti mig miklu 

máli að rannsóknin sem ég myndi gera í lokaverkefni nýttist mér í starfi og skólanum mínum. 

Ég tel að rannsóknin gefi okkur staðfestingu á breyttum kennsluháttum í skólanum auk þess 

að vera heimild um mikilvæga skólaþróun. Ég hef lært að framkvæma starfendarannsókn og 

hef upplifað hvað það er áhrifaríkt að halda rannsóknardagbók til að rýna í starfið mitt og því 

mun ég klárlega halda áfram. Ég mæli með að allt skólafólk læri að rýna í sitt eigið starf til að 

skilja betur það sem gerist í kennslunni og finna leiðir til að bæta kennsluhætti og 

skólastarfið. Að auki hefur það verið mjög lærdómsríkt fyrir mig sem verkefnastjóra og 

skólastjórnanda að fara í gegnum þetta innleiðingarferli með fræðin til hliðsjónar. Ég hef 

öðlast aukið sjálfstraust og þekkingu á breytingastarfi og skapandi kennsluháttum í anda 

sköpunarsmiðja. Mun sá lærdómur án efa gagnast mér í innleiðingu á öðrum 

þróunarverkefnum sem ég mun koma að í framtíðinni.  
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Viðauki A: Kynning á starfendarannsókn 

 

Sæl öll, mér ber að tilkynna að ég er að gera starfendarannsókn í tengslum við 30 eininga 

lokaverkefni við Háskóla Íslands. Ég er meistaranemi í stjórnun menntastofnana og mun gera 

rannsóknina í skólanum á þessu skólaári.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þróunarverkefnið Austur-Vestur sköpunarsmiðjur í 

Vesturbæjarskóla, Ingunnarskóla og Selásskóla sem við höfum unnið að síðustu tvö skólaár 

og erum enn að innleiða.  

Í rannsókninni minni verður lögð áhersla á að skoða hvað einkennir innleiðinguna og hvernig 

hlutverk mitt sem verkefnastjóri hefur mótast í ferlinu. Leiðbeinandi minn í rannsókninni er 

Svanborg R. Jónsdóttir, dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands en það vill svo 

skemmtilega til að hún er einnig í rannsóknarteyminu frá HÍ sem er að fylgjast með 

verkefninu. 

Ég mun eiga óformleg samtöl við kennara og nemendur og taka myndir af einstaka 

verkefnum. Einnig mun ég óska eftir því að taka viðtöl við einhverja kennara og nemendur í 

vetur með sérstöku samþykki.  

Við gerð rannsóknarinnar verður fyllsta trúnaðar gætt og nöfn þátttakenda koma hvergi fram 

auk þess sem ég safna engum persónugreinanlegum gögnum. Niðurstöður verða birtar með 

þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga nema með þeirra samþykki. 

Hlakka til að segja ykkur meira frá þessu síðar       og endilega heyrið í mér ef þið eru með 

spurningar eða ábendingar um hvað megi betur fara í þessu þróunarverkefni       

 

Kær kveðja 

Gulla 
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Viðauki Á: Kynning á starfendarannsókn 

Kæru foreldrar barna í 3. og 4. bekk 

 

Ég heiti Guðlaug Elísabet og er deildarstjóri og kennari í Vesturbæjarskóla. Ég er 

meistaranemi í stjórnun menntastofnana og er að gera rannsókn í tengslum við 30 eininga 

lokaverkefni við Háskóla Íslands.  Með þessu bréfi upplýsi ég ykkur um starfendarannsókn 

sem ég hyggst gera við Vesturbæjarskóla á skólaárinu 2021-2022. Leiðbeinandi minn í 

rannsókninni er Svanborg R. Jónsdóttir, dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þróunarverkefnið Austur-Vestur sköpunarsmiðjur í 

Vesturbæjarskóla, Ingunnarskóla og Selásskóla sem við höfum unnið að síðustu tvö skólaár 

og erum enn að innleiða. Tilgangur verkefnisins er að beina athyglinni að aukinni þörf fyrir 

sköpun og tækni í skólastarfi, tengslum náms við samfélagið, skólaþróun og því hvernig 

skólinn fer að því að mæta í verki ákalli um nútímalegt og uppbyggilegt skólastarf.  

 

Í rannsókninni verður lögð áhersla á að skoða hvað einkennir innleiðinguna og hvernig 

hlutverk mitt sem verkefnastjóri þess hefur mótast í ferlinu.  

Á þessu skólaári kenni ég 3. og 4. bekk í vali einu sinni í viku þar sem lögð verður áhersla á 

verkefni í anda sköpunarsmiðja. Þátttaka nemenda felst í óformlegum samtölum á meðan 

verkefnavinnu stendur auk þess sem ég tek myndir af verkefnum.  

 

Við gerð rannsóknarinnar verður fyllsta trúnaðar gætt og nöfn þátttakenda koma hvergi fram 

auk þess sem ég safna engum persónugreinanlegum gögnum. Niðurstöður verða birtar með 

þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga. 

 

Ef þið hafið einhverjar spurningar þá endilega sendið á mig línu og ef þið viljið kynna ykkur 

þróunarverkefnið þá má lesa um það á heimasíðu skólans: 

https://vesturbaejarskoli.is/smidja/ 

 

Með kærri kveðju 

Guðlaug Elísabet Finnsdóttir (gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is) 

Deildarstjóri Vesturbæjarskóla 

 

 

 

https://vesturbaejarskoli.is/smidja/
mailto:gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is
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Dear parents of children in 3rd and 4th grade 

 

My name is Guðlaug Elísabet and I am a school administrator and a teacher at 

Vesturbæjarskóli. I am studying management of educational institutions and I am doing a 

research in connection with a Masters degree at the University of Iceland.  

 

With this letter, I want to inform you about a self-study teacher research that I intend to do 

at Vesturbæjarskóli in the school year 2021-2022. My supervisor in the research is Svanborg 

R. Jónsdóttir, associate professor at the School of Education at the University of Iceland. 

 

The purpose of the research is to look at the development project East West - makerspaces 

in Vesturbæjarskóli, Ingunnarskóli and Selásskóli that we have been working on for the last 

two school years. The purpose of the project is to draw attention to the increased need for 

creativity and technology in school work, the connection between learning and society and 

school development. 

 

The emphasis in my research will be on looking at what characterizes the implementation 

and how my role as project manager has been shaped in the process. 

 

This school year I teach 3rd and 4th grade in electives once a week where the emphasis will 

be on projects that conduct creativity and technology. Student participation involves 

informal conversations during project work, in addition to which I take pictures of projects. 

 

I will maintain full confidence and the names of participants will not appear anywhere. I will 

not collect any personally identifiable data. The results will be published in such a way that it 

will not be possible to trace them to individuals. 

 

If you have any questions, please send me a line and if you want to know more about the 

development project you can read more here: https://vesturbaejarskoli.is/smidja/ 

 

Best regards 

Guðlaug Elísabet Finnsdóttir (gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is) 

Vesturbæjarskóli 

 

https://vesturbaejarskoli.is/smidja/
mailto:gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is
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Viðauki B: Börn í hópviðtali 

Sæl  

  

Ég heiti Guðlaug Elísabet og er deildarstjóri í Vesturbæjarskóla. Ég er meistaranemi í stjórnun 

menntastofnana og er að gera starfendarannsókn í tengslum við 30 eininga lokaverkefni við 

Háskóla Íslands. Með þessu bréfi óska ég, undirrituð, eftir leyfi fyrir þátttöku ykkar barns í 

hópviðtali í tengslum við þessa starfendarannsókn. Rannsóknin snýr að þróunarverkefninu 

okkar Austur-Vestur sköpunarsmiðjur í Vesturbæjarskóla og mun hópviðtalið fara fram í 

skólanum á skólatíma. Ég mun einnig spyrja barnið ykkar hvort það vilji taka þátt ef þið gefið 

leyfi fyrir því.  

Leiðbeinandi minn í rannsókninni er Svanborg R. Jónsdóttir, prófessor á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands og meðleiðbeinandi er Hafdís Guðjónsdóttir, einnig prófessor á 

Menntavísindasviði.   

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þróunarverkefnið Austur-Vestur sköpunarsmiðjur í 

Vesturbæjarskóla, Ingunnarskóla og Selásskóla sem við höfum unnið að síðustu tvö skólaár. Í 

rannsókninni verður lögð áhersla á að skoða hvað einkennir innleiðinguna og hvernig 

hlutverk mitt sem verkefnastjóri hefur mótast í ferlinu. Þátttakendur í rannsókninni eru 

kennarar, nemendur, skólastjórnendur og verkefnastjórar úr skólunum þremur. 

Við gerð rannsóknarinnar verður fyllsta trúnaðar gætt og nöfn þátttakenda koma hvergi 

fram. Niðurstöður verða birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til 

einstaklinga. 

  

Með fyrirfram þökk og kærri kveðju 

Guðlaug Elísabet Finnsdóttir (gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is) 

Deildarstjóri Vesturbæjarskóla 

 

Leyfisbréf 

Ég, undirrituð/-aður, gef hér með leyfi fyrir þátttöku barns míns í rannsókn Guðlaugar 

Elísabetar Finnsdóttir, kt. 190581-5439, í tengslum við meistaraverkefni hennar. Mér er 

kunnugt um efni rannsóknarinnar, tilgang hennar og gagnaöflun.  

  

Svar við þessum tölvupósti dugar sem samþykki.   

 

mailto:gudlaug.elisabet.finnsdottir@rvkskolar.is

