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Útdráttur__________________________________________________ 
 
$róun uppl#singatækninnar hefur leitt af sér breytingar í kennsluháttum um allan 

heim. Me! a!sto! hennar eru kennurum færar lei!ir til samstarfs sem á!ur "ekktust 

ekki. Fjöl"jó!leg samskipta- og samvinnuverkefni hafa me! tilkomu t.d. Evrópsku 

mennta-áætlunarinnar liti! dagsins ljós í grunnskólum á Íslandi "ar sem fleiri og fleiri 

íslenskir nemendur kynnast erlendu samstarfi í námi sínu. Í ritger!inni er fjalla! um 

hvernig "essi verkefni eru til komin og hvernig "au eru unnin. $ær breytingar sem 

hafa or!i! á a!búna!i skóla og áherslur sem A!alnámskrá grunnskóla leggur var!andi 

erlent samstarf eru sko!a!ar. Í sí!asta kafla eru tvær hugmyndir a! fjöl"jó!legum 

verkefnum "ar sem kennurum er bent á lei!ir til a! útfæra "ær í kennslu. %msar 

sk#rslur, vefsí!ur og doktorsritger! hafa veri! nota!ar til a! afla uppl#singa um 

fjöl"jó!leg verkefni, framkvæmd "eirra, ásamt kostum og göllum. Helstu ni!urstö!ur 

benda til "ess a! vinna vi! slík verkefni gefi gó!a raun fyrir nemendur, kennara og 

skóla. Atri!i sem "arf a! hafa í huga ef samstarfsverkefni eiga a! vera vel heppnu! 

eru me!al annars skipulagning verkefnis ásamt markmi!ssetningu og tengingu vi! 

skólanámskrá hvers skóla.  
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Abstract___________________________________________________ 
 
The development in information and communication technology (ICT) has led to 

change in teaching methods through out the world. With the help of for example the 

European programs for education and training, multicultural communication and 

collaborative projects have surfaced in Icelandic schools and more students are getting 

to know first hand what foreign collaboration is. With the aid of ICT teacher have 

now more ways to collaborate than have been known before. This dissertation takes a 

closer look at how these collaboration projects have come about and how they work. 

The changes that schools have with their accommodation and the goals set by the 

ministry of education on foreign collaborations are looked at closely. The last chapter 

contains two ideas of multicultural projects along with ways for teachers to 

incorporate them in their class. Various reports, websites, and a doctoral dissertation 

are used for references where gathering of information about multicultural projects, 

their execution, along with the pros and cons of projects. The main conclusions 

indicate that projects are profitable for students, teachers and schools. Things that 

need to be taken into consideration for a good collaboration outcome are among 

others the organizing of projects along with goals setting and interweaving projects 

with school curriculum. 
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1. Inngangur 

Samskiptamáti einstaklinga, sér í lagi barna og unglinga, hefur breyst me! ótrúlegum 

hra!a undanfarin ár. Í dag er "a! sms, msn og tölvupóstur sem nota! er til samskipta. 

En samskiptamátinn hefur einnig fundi! sig í bloggsí!um, "ar sem me!al annars börn 

og unglingar tjá sko!anir sínar á mönnum og málefnum. Me! breyttu samskiptaformi 

kemur í ljós a! "eir sem samskiptin eiga sín á milli eru ekki endilega vinir e!a 

kunningjar. Á internetinu eiga sér sta! samskipti á milli einstaklinga sem "ekkjast 

ekki nema fyrir tilstilli internetsins. $essir einstaklingar eru jafnvel ekki í sama landa 

e!a heimsálfu. 

$róun uppl#singatækninnar hefur gert "a! a! verkum a! heimurinn eins og vi! 

fullor!na fólki! "ekktum hann hefur breyst, hann hefur skroppi! saman. Börn og 

unglingar eiga mun au!veldara me! a! tileinka sér "essa n#ju tækni en "eir fullor!nu. 

$róun samfélagsins er eitthva! sem vi! fullor!na fólki! kvörtum gjarnan yfir. 

Setningar sem byrja oft á or!unum: $etta var ekki svona "egar ég var ung ..., 

ungdómurinn í dag kann sér ekki hóf ..., og hvernig er "etta eiginlega a! ver!a ..., 

hljóma oftar og oftar eftir "ví sem vi! eldumst. Fortí!ar"rá einkennir eldri kynsló!ir 

og skilningurinn á "ví n#ja og unga er oft takmarka!ur.   

Kennarar eru "ó sú stétt sem er í hva! mestum tengslum vi! ungdóminn í dag. $a! 

eru "eir sem ver!a einna fyrst varir vi! "róunina. $róunina sem er a! sjálfsög!u ekki 

alltaf svo slæm. $essa "róun "urfa kennarar a! taka mi! af "egar sett eru markmi! 

sem og í kennsluháttum. En hver hefur "róunin veri! hin sí!ustu ár? Og hvernig 

bregst skólinn vi! henni? Hva! er "a! sem hefur breyst einna mest hin sí!ustu ár í 

kennsluháttum kennara? Já, spurningarnar geta veri! ótalmargar og svörin líka. Í 

"essari ritger! mun ég sko!a hvernig kennsluættir kennara hafa breyst me! "essari 

"róun og "á sérstaklega "á möguleika sem fjöl"jó!leg samvinna og samskipti á 

yngsta- og mi!stigi grunnskólans bjó!a upp á. Elsta stigi! á sér nú "egar langa sögu 

um erlend samskipti, en hver "ekkir ekki til Frakklands- og Danmerkurfer!a elsta 

stigs. En me! "eirri "róun sem átt hefur sér sta! í uppl#singatækninni "á hefur yngsta- 

og mi!stig komi! inn í heim sem er n#r og fullur af möguleikum.  Ég mun fjalla um 

breytingar á a!búna!i skóla, tengingu vi! A!alnámskrá grunnskóla, hva! fjöl"jó!leg 

verkefni eru, og a! lokum mun ég setja fram tvær hugmyndir a! fjöl"jó!legum 

verkefnum sem kennarar geta n#tt sér í starfi me! nemendum í 1.-7. bekk. $a! er von 
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mín og ósk a! kennarar framtí!arinnar noti tækifæri! sem "róun samfélagsins b#!ur 

upp á og eflist í fjöl"jó!legu starfi me! nemendum. 
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2. Breytt samfélag – hva! gerum vi!? 

Í "essum kafla fjalla ég um "ær breytingar sem hafa átt sér sta! í samskiptum manna í 

milli, breytingar sem hafa leitt til n#rrar s#nar í tæknimálum grunnskólanna. $essi 

n#ja lei! í samskiptum hefur gefi! af sér n#jar lei!ir á samvinnu í formi fjöl"jó!legra 

verkefna. Ég mun fjalla um hva! fjöl"jó!leg samvinna er og hvers vegna kennarar og 

nemendur ættu a! fara í slík samvinnuverkefni. A! lokum mun ég sko!a hva! 

A!alnámskrá grunnskóla segir um tengsl grunnskólans vi! nemendur og kennara í 

ö!rum löndum. 

 

2.1 Breytt samfélag  
Me! bættum efnahag "á ver!ur "a! algengara a! fleiri fer!ist til annarra landa. Margir 

Íslendinga hafa fer!ast til sólarlanda sem og annarra landa og "ví hafa samskipti 

Íslendinga vi! a!ila utan Íslands aukist til muna á undanförnum árum. Fer!alög eru "ó 

ekki eina lei!in til a! eiga í al"jó!legum samskiptum utan vi! Ísland. Tæknin#jungar 

gera öll samskipti mun au!veldari en á!ur. Flestir kannast vi! einhverskonar 

samskipti vi! umheiminn sem fjölskylda, vinir e!a vinnufélagar eiga í me! a!sto! 

tölvunnar og internetsins. Fyrir 15 árum "ekktist hins vegar ekki sama form á 

samskiptum og mörg okkar eiga í dag. Vi! notu!um símann og póstinn. Flest "essara 

samskipta voru vi! ættingja e!a vini sem bjuggu erlendis. Í dag hefur "etta hins vegar 

breyst og vi! eigum í samskiptum vi! fólk sem vi! "ekkjum eingöngu fyrir tilstilli 

internetsins. Fólk sem vi! höfum kynnst á netinu.  

$a! er sta!reynd dagsins í dag a! fólk hefur í flestum tilfellum a!gang a! tölvum 

heima hjá sér. Ef ekki "ar, "á í vinnu, hjá vinum e!a ö!rum ættingjum. Tölvueign 

Íslendinga er me! "ví mesta sem "ekkist í Evrópu. Ári! 2006 voru 83% íslenskra 

heimila nettengd á móti 51% heimila í Evrópu.1  

Í samfélagi nútímans hafa kröfur hva! var!ar nám grunnskólabarna breyst til 

muna. Á örskömmum tíma hafa kennarar "urft a! setja sig inn í heim sem var 

fyrirrennurum "eirra algjörlega hulinn. $essi heimur er interneti!. Me! tilkomu "ess 

hefur starf kennarans breyst miki!. Rannsóknir sem $urí!ur Jóhannsdóttir og Kristín 

Gu!mundsdóttir ger!u hausti! 2003 s#na a! „...kennarar sjá möguleikana sem 

uppl"singa- og samskiptatækni b"!ur uppá í námi og kennslu og eru rei!ubúnir a! 

                                                
1 Hagstofan 2007 
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nota #á...“ $a! kom einnig í ljós a! a!gengi a! tölvum svo og aldur og vi!hald tölva 

var "a! sem stó! í vegi fyrir meiri notkun.2 Af "ví má draga "á ályktun a! 

grunnskólar standi frammi fyrir "ví a! a!laga sig breyttum a!stæ!um og horfa til 

framtí!ar. $a! sem skólar "urfa a! sko!a vel og vandlega er hvernig "eir ætla a! 

ganga inn í framtí!ina. Me! tilkomu internetsins "á hafa öll samskipti vi! umheiminn 

opnast og breyttir kennsluhættir geta nú gefi! af sér tengingu vi! "jó!ir á áhrifaríkan 

"átt eins og Hafsteinn Karlsson skólastjóri komst a! me! nemendum sínum, er "eir 

voru í samskiptum vi! nemendur sem komu frá sveitabæjum í Nebraska, en hans 

nemendur voru einnig úr sveit. Sameiginlegur bakgrunnur nemenda var "ar öflugur 

mi!ill um gó! samskipti.3  

A!gengi nemenda a! tölvum í skólum hefur gjörbreyst á sí!asta áratug og hefur 

"róunin veri! mjög hrö! eins og sést "egar tölur eru sko!a!ar fyrir árin 1997 og 1999 

í grunnskólum Reykjavíkur.4 Ári! 1997 voru a! me!altali 24 nemendur um hverja 

tölvu en 1999 voru "eir komnir ni!ur í 12,8 nemendur. Framtí!armarkmi! 

Fræ!slurá!s Reykjavíkur var a! ári! 2004 yr!u fimm nemendur um hverja tölvu.5 

Einnig "ótti æskilegt a! a!gengi nemenda a! tölvum ykist og leikni "eirra yr!i meiri 

"annig a! ekki "yrfti eiginlegar tölvustofur heldur yr!u tölvur á bókasafni, göngum og 

mi!r#mum skóla. Hausti! 2003 voru a! me!altali 12.6 nemendur um hverja tölvu í 

skólum Reykjavíkur.6 Í desember 2005 kemur fram á fundi Menntará!s a! raunin 

hefur hins vegar or!i! önnur en Fræ!slurá! haf!i stefnt a!, í reynd voru fleiri 

nemendur um hverja tölvu en fáeinum árum á!ur.7 $essar tölur gefa til kynna a! 

a!gengi nemenda sé nokku! gott "rátt fyrir a! mæta ekki væntingum Fræ!slurá!s 

Reykjavíkur um fimm tölvur á hvern nemanda. Ef betur er a! gá! kemur í ljós a! 

margar "essara tölva er ætla!ur kennurum eingöngu og a!rar eru í tölvuverum sem 

eru "étt setin í almennri kennslu í uppl#singatækni. Yfirvöldum bí!ur "ví enn "a! 

verk a! koma tölvumálum í betra horf svo vel megi vera 

$a! er "ó ekki nóg a! hafa tæknibúna!inn, "a! "arf a! nota hann. 

Tæknibúna!urinn einn og sér menntar ekki nemendur. Rannsóknir hafa s#nt a! 

uppl#singatækni í skólastarfi sé einhæf og svo til eingöngu notu! til 

uppl#singaöflunar og til a! koma uppl#singum á framfæri. $a! stangast á vi! 

                                                
2 $urí!ur Jóhannsdóttir og Kristín Gu!mundsdóttir 2004 
3 Hafsteinn Karlsson o.fl. 1999:12-13 
4 Flosi A. H. Kristjánsson o.fl. 2000   
5 Flosi A. H. Kristjánsson o.fl. 2000 
6 Fræ!slumi!stö! Reykjavíkur 2004  
7 Menntará! Reykjavíkurborgar 2005  



   

6 

notkunar"átt nemanda utan skólans, en "a! hefur s#nt sig a! samskipti me! a!sto! 

tölvu séu stór li!ur í notkun "eirra á tölvum.8  

Vi! rannsóknir á tölvunotkun íslenskra grunnskólanemenda hefur komi! í ljós a! 

nemendur ö!last færni á tölvur og annan tæknibúna! utan skólans.9 $a! bendir til "ess 

a! nemendum lei!ist ekki a! vinna á tölvur, "vert á móti. $ví ætti vilji "eirra til náms 

a! aukast me! verkefnum "ar sem "eir geta nota! tölvur til vinnu e!a "ar sem "eir 

geta sé! afrakstur vinnu sinnar í skólanum skrá!an á netinu öllum til s#nis. 

 

2.2 Fjöl"jó!leg samvinna 
Me! tilkomu internetsins hefur heimurinn teki! skref fram á vi! í fjöl"jó!legri 

menntun. Fleiri og fleiri kennarar eru a! uppgötva notkun internetsins sem raunhæfan 

kost í kennslu. Á Íslandi er notkun tölva í grunnskólum langmest í sérstökum 

tölvutímum.10 Rannsóknir s#na a! notkun uppl#singatækni í faggreinum er mismikil 

og "á einna helst í íslensku og ensku, eitthva! er um notkun í dönsku, stær!fræ!i og 

samfélagsfræ!i.11 Neti! er "ví a! ver!a gó! vi!bót vi! hef!bundnar námsbækur 

grunnskólana. En neti! b#!ur uppá svo miklu fleiri kosti en ætla mætti í fyrstu. Einn 

af möguleikum internetsins er a! vinna fjöl"jó!leg samvinnuverkefni á milli landa. 

$egar tala! er um fjöl"jó!leg samvinnuverkefni "á er átt vi! verkefni sem unnin eru 

af nemendum í tveimur e!a fleiri löndum. Verkefnin geta veri! af öllum mögulegum 

ger!um og stær!um. Til eru einföld, flókin, stutt e!a löng verkefni. Verkefnin hafa öll 

ákve!in markmi! sem allir "átttakendur vinna a! í sameiningu.12  

Í mörgum grunnskólum landsins "ekkist samstarf á milli landa me! elstu árganga 

grunnskólans. Danmerkur- Færeyja- og Frakklandsfer!ir hafa tí!kast og margir 

nemendur fengi! "ar sína fyrstu s#n á umheiminn utan Íslands. En hvernig er "a! me! 

yngri nemendur skólans. Eru "eir í einhverju samstarfi vi! önnur lönd? 

Verkefni fyrir alla árganga grunnskólans eru t.d. á vegum Evrópusambandsins, 

eins og Sókratesaráætlunin13 "ar sem Comenius-114 verkefnin skipa stóran sess. 

Verkefnin vir!ast hafa noti! töluver!a vinsælla og eru or!in vel "ekkt innan 

menntastofnana á Íslandi. Fyrstu verkefnin hófust ári! 1995 í fjórum grunnskólum, 

                                                
8 M. Allyson MacDonald 2005 
9 M. Allyson MacDonald 2005 
10 $urí!ur Jóhannsdóttir og Kristín Gu!mundsdóttir 2004 
11 Allyson MacDonald o.fl. 2005:16 
12 Smith og MacGregor 1992:3 
13 Landsskrifstofa SÓKRATES – ESB áætlanir[án árs] 
14 Menntaáætlun Evrópusambandsins. [án árs] 
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Brei!holtsskóla, Digranesskóla, Gar!askóla og grunnskólanum í Grímsey. Flest 

Comeniusar verkefni spanna 2-3 skólaár. Á árunum 1995 - 2005 tóku 64 grunnskólar 

"átt í yfir 100 verkefnum,15 en "a! er ca. 35% íslenskra skóla.16 Mörg "essara 

verkefna eru unnin af fleiri en einum aldurshóp og jafnvel af öllum árgöngum 

skólanna. $etta s#nir a! yngri nemendur grunnskólans hafa margir fengi! einhverja 

kynningu á fjöl"jó!legri samvinnu. 

 

2.3 Hvers vegna fjöl"jó!leg samvinna 
Í samfélagi Íslands eins og "a! er núna "á ver!ur skólinn a! fara gera kröfur á a! 

íslenskir nemendur geri sér grein fyrir "eim mismunandi "jó!um sem byggja landi! 

okkar. $a! er mikilvægur "áttur í grunnskólum landsins a! kenna umbur!arlyndi í "ví 

fjölmenningarlega samfélagi sem hefur skapast hér undanfarin ár. Tilkoma n#búa frá 

öllum heimsálfum gerir okkur ljóst a! einangra!a eyjan Ísland og "eir sem hana 

byggja "urfa a! skella sér í gírinn og ala á hlutum sem vi! höfum aldrei "urft a! 

sinna: kyn"átta- og menningarfordómum. Ef vi! viljum a! nemendur okkar komi 

fram vi! n#búa landsins af vir!ingu og skilningi "á "urfum vi! a! kynna sögu "eirra. 

Ein gó! lei! til "ess er a! kynna fyrir nemendum menningu og "jó!ir "essara n#búa.  

Fjölmi!lar færa okkur fréttir nánast daglega af samskiptum á milli "jó!a "ar sem 

umbur!arlyndi vir!ist vera á undanhaldi. $ví er umhugsunarvert hvernig skólinn getur 

komi! til li!s í "ví a! auka umbur!arlyndi gagnvart minnihlutahópum og 

fjölbreytileika "jó!a og einstaklinga. Fjöl"jó!leg samstarfsverkefni s#na nemendum 

fram á a! grunn"arfirnar eru eins hjá okkur öllum. Allir "urfa fæ!i, klæ!i, húsaskjól, 

og vatn. $a! eru "essir "ættir sem gera okkur mannleg en "a! eru a!rir hlutir eins og 

til dæmis framkoma og heg!un sem gera hvert okkar einstakt í hinum stóra heimi. 

Náttúran og samfélagi! sem mótar okkur strax frá fæ!ingu á "ar stærstan "átt. 

Me! "ví a! opna kennslustofuna fyrir umheiminum víkkar sjóndeildarhringur 

nemenda. Nemendur átta sig á a! heimurinn er minni en "eir halda. Nemendur í 

ö!rum löndum hafa margvísleg sameiginleg áhugamál, sömu áhyggjur, og upplifa 

sömu hluti í sínu daglega lífi. Einnig átta nemendur sig á a! í heiminum eru jafnaldrar 

"eirra sem aldrei fá sömu tækifæri og "eir og "ar me! gefum vi! nemendum kost á a! 

                                                
15 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins. [án árs] 
16 Menntamálará!uneyti!. [án árs] 
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vera "akklát fyrir "a! sem "eir hafa og stu!lum a! "ví a! "eir láti gott af sér lei!a til 

"eirra sem "ess "urfa.17  

A! taka "átt í fjöl"jó!legri samvinnu er skref sem margir kennarar hika vi! a! 

taka. Hræ!slan vi! hi! n#ja og ó"ekkta getur veri! mjög letjandi og "ví gæti veri! a! 

sumir kennarar sko!i "ennan kost ekki. Margar ástæ!ur geta legi! a! baki "ví a! fara 

af sta! me! slík samskiptaverkefni. Kannanir hafa leitt í ljós a! nokkrar ástæ!ur 

umfram a!rar eru "ess valdandi a! kennarar taki "átt í fjöl"jó!lega samvinnu: 

 

– Áhugi kennara - Kennarar hafa sjálfir áhuga á samvinnu vi! kennara í 

ö!rum löndum og vilja gjarnan "róa me! sér n#jar kennslua!fer!ir 

– Verkefni! er vi!bót vi! hef!bundna kennslu "ar sem kennari og nemendur 

eru saman í kennslustofu – Nemendur eiga í samskiptum vi! a!ila utan 

kennslustofunnar 

– Efni verkefnis hentar vel – Markmi! verkefnis fellur a! námskrá bekkjar 

– Verkefni! hentar kennslufræ!ilegum hugmyndum kennara vel  

– Kostur fyrir skólann – Verkefni! eykur samvinnu me!al kennara innan 

skólans 

– N#tist sem verkefni í uppl#singatækni – kröfur um nám í uppl#singatækni 

ver!a meiri og meiri, fjöl"jó!leg verkefni falla vel a! markmi!um 

námskrár18 

 

Samvinnuverkefnin geta veri! mjög krefjandi hva! var!ar vinnu nemenda, ".e. 

nemendur "urfa sjálfir a! vinna mikinn hluta verkefnis og kennarinn er í raun 

a!sto!arma!ur "eirra. $essi vinna gerir nemendum kleift a! móta sínar eigin a!fer!ir 

og stu!lar a! öflugu leitar- og uppgötvunarnámi. Nemendur eflast í sjálfstæ!um 

vinnubrög!um svo og hópvinnubrög!um "ví mörg verkefnanna gera kröfur um mikla 

samvinnu innan bekkjarins.  

$a! getur veri! mikill tími sem fer í a! "#!a texta yfir á íslensku og ensku eins og 

Hafsteinn Karlsson fékk a! reyna er hann sat sveittur í upphafi vi! a! "#!a fyrir 

nemendur sína.19 Á yngsta stigi ver!ur a! gera rá! fyrir a! enskukunnátta nemenda sé 

takmörku!. A! mínu mati geta fjöl"jó!leg verkefni á yngsta stigi! bo!i! kennurum 

uppá samstarf vi! foreldra, t.d. me! "ví a! "eir a!sto!i börn sín vi! "#!ingar tækifæri. 

                                                
17 Cena 2000 
18 Weller 2002  
19 Hafsteinn Karlsson 1995:46 
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Mi!stigs nemendur hafa aukna færni í ensku, enda er hún komin inn sem ein 

kennslugreina og "ví eru mörg minni verkefna sem "au geta gert sjálf me! a!sto! 

hvors annars. Í stærri verkefnum er gott a! virkja foreldra til samstarfs og "ar me! 

koma á tengslum "eirra í milli sem n#tist "eim út skólagöngu nemenda.  

   

2.4 Hva! segir A!alnámskrá grunnskóla  
$a! getur vafist fyrir mörgum kennurum sem vilja fara af sta! me! verkefni tengd 

internetinu og ö!rum löndum hvernig eigi a! koma verkefninu heim og saman vi! 

námskrá árgangsins. Kennarar vinna eftir A!alnámaskrá grunnskóla og fylgja 

markmi!um hennar. Einnig er  tími nemenda í mjög föstum skor!um í stundaskrá 

hva! var!ar allar kennslugreinar. Kennarar "urfa "ví a! finna bæ!i tengingu vi! 

markmi! og tíma til slíkra verkefna.  

A!alnámskrá grunnskóla kemur inná tengsl vi! umheiminn og notkun internetsins 

til "ess a! víkka sjóndeildarhring nemenda. Vi! sko!un á námskránni kemur í ljós 

hvernig ferli! í uppl#singatækni hefur teki! stökk á sí!ustu 10-15 árum. $ær námskrár 

sem gefnar hafa veri! út taka á "essum málum í mismiklum mæli. Hægt er a! sjá 

hvernig breytingar á samfélaginu s#na sig í auknum áherslum á uppl#singatækni og 

al"jó!leg samskipti í útgáfu frá 1999 og í n#rri námskrá ári! 2007.  

A!alnámskrá grunnskóla, almennur hluti frá 1999 kemur a! einhverju leyti inn á 

al"jó!leg samskipti en me! n#ju A!alnámskránni sem tekur gildi 1. ágúst 2007 "á er í 

fyrsta skipti minnst á samskipti og tengsl vi! önnur lönd. Í hinum almenna hluta 

námskrárinnar í kaflanum um skólanámskrá er nú sagt:   

 

„Br#nt er a! skóli rækti tengsl vi! #msa a!ila utan skólans. $ví "arf  

a! l#sa í skólanámskrá hvernig skólinn hyggst vinna me! heimilum.  

Einnig hvernig samstarfi er hátta! me! félögum, s.s. æskul#!s- og  

í"róttafélögum, stofnunum, fyrirtækjum og ö!rum a!ilum utan skólans  

a! "ví sameiginlega verkefni a! veita öllum nemendum haldgó!a menntun.  

Í skólanámskrá "arf m.a. a! koma fram áætlun skólans um tengsl vi! önnur  

skólastig, vi! atvinnulífi!, áætlun um starfsfræ!slu og námskynningar og 

al"jó!legt samstarf.“20 

 

                                                
20 A!alnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:13 
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Í A!alnámskránni, almenna hluta frá 1999 er hvergi minnst á al"jó!legt samstarf í 

sama hluta.21 A!alnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 var me! ö!ru sni!i en "ær sem 

á!ur eru nefndar. Í henni má "ó sjá a! tölvur eru a! ry!ja sér braut og hugsjónir um 

framtí!ina hafa veri! nokkrar hva! var!ar tölvunotkun í skólum landsins. $ar er bent 

á nau!syn "ess a! tengjast uppl#singasöfnum á Íslandi sem og erlendis. Einnig er bent 

á a! "a! geti veri! spennandi og fró!legt fyrir nemendur og kennara a! tengjast 

skólum bæ!i innan lands og utan.22 $a! er "ví ljóst a! hugmyndir manna um notkun 

tölvunnar til al"jó!legs samstarfs í grunnskólum voru a! mótast fyrir 18 árum. 

Framfarir í tæknimálum og tæknivæ!ing grunnskólanna tók svo stökk nokkrum árum 

sí!ar og í A!alnámskránni frá árinu 1999 segir: 

  

„Áhersla er lög! á a! notkun uppl#singatækni ver!i sjálfsagt hjálpartæki  

í öllum námsgreinum. Stórstígar framfarir á "essu svi!i hafa breytt  

#msum samfélagsháttum og atvinnuháttum. Í sérhverri námsgrein ver!ur  

a! n#ta "au tækifæri sem uppl#singatæknin gefur til a! ná markmi!um  

greinarinnar. “23 

 

A!alnámskrá grunnskóla, erlend tungumál frá árinu 1999 bendir á a! notkun 

uppl#singatækni sé nau!synleg í kennslu. Sérstaklega er minnst á leitarvefi, vefsló!ir, 

tölvupóst og spjallrásir.24 $ar er einnig bent á a! nemendur "urfi a! vera undir "a! 

búnir í námi sínu a! eiga í samvinnu milli landa og heimsálfa enda sé aukning "ar á 

öllum svi!um.25 Ennfremur segir "ar a! "a! sé nau!synlegt fyrir Íslendinga a! sækja 

sér "ekkingu til annarra "jó!a sem og a! mi!la eigin "ekkingu til annarra.26 Dæmi um 

breytingar á samfélaginu s#na sig einnig glöggt nú "egar gert er rá! fyrir 

enskukennslu á yngsta stigi í fyrsta sinn.27 $etta opnar mörgum kennurum lei! inn í 

einföld samstarfsverkefni. Í l#singu á ferlisvinnu "á bendir A!alnámskrá grunnskóla 

erlend tungumál frá 1999 á a! í efnisöflun megi nota me!al annars bréfaskipti á 

tölvuneti vi! jafnaldra.28. 

                                                
21 A!alnámskrá grunnskóla, almennur hluti1999:25 
22 A!alnámskrá grunnskóla 1989:177 
23 A!alnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:18 
24 A!alnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999:9 
25 A!alnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999:6 
26 A!alnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999:6 
27 A!alnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:14 
28 A!alnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999:11 
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Í áfangamarkmi!um vi! lok 7. bekkjar í a!alnámskrá uppl#singa- og tæknimennt 

frá 1999, kaflanum um tölvunotkun í grunnskóla, er nefnt a! nemendur eigi a! vera 

búnir a! eiga í tölvusamskiptum vi! a!ra nemendur bæ!i innan lands og utan.29 $a! 

má "ví segja a! A!alnámskráin kemur me! #msu móti inná samskipti vi! umheiminn. 

$a! er "ví greinilega vilji menntamálayfirvalda a! kennarar n#ti sér tölvubúna! 

skólans til kennslu á alla mögulega vegu. 

En "a! "arf a! huga a! fleiru en tengslum vi! umheiminn "egar kemur a! 

tengingu verkefnis vi! námskrá. $a! skiptir miklu máli a! tengja efni verkefnisins vi! 

námsgreinar og "eim vi!fangsefnum sem bekkurinn vinnur a!. Áherslur á 

sam"ættingu námsgreina eru "ó nokkrar í A!alnámskrá grunnskóla. Me! 

sam"ættingu er átt vi! a! vi!fangsefni! gangi "vert á námgreinar.30 Sam"ætt verkefni 

tengjast oftar en ekki umhverfi nemenda og "ví eru samfélagsfræ!i, náttúrufræ!i, 

listgreinar og stær!fræ!i "ær greinar sem hva! oftast eru sam"ættar. $etta form á 

kennslu gerir "a! a! verkum a! nemendur hafa aukna möguleika á a! ná árangri. Sem 

dæmi má nefna nemanda sem a! öllu jöfnu finnur sig illa í stær!fræ!i, og vinnur me! 

ákve!i! námsefni í sam"ættri kennslu, finnur a! hann getur gert meira í "eim hluta 

verkefnisins sem ekki sn#r a! stær!fræ!inni. $annig ver!ur námsefni! ekki bara "urrt 

og lei!inlegt af "ví getan er svo slök í stær!fræ!inni. Sam"ætting námsefnis getur 

"annig or!i! til "ess a! uppörva nemendur. Fjöl"jó!leg verkefnavinna krefst "ess í 

flestum tilfellum a! uppl#singatækni sé sam"ætt vi! a!rar námsgreinar, "ar ber helst 

a! nefna ensku, íslensku, myndmennt (og a!rar listgreinar), samfélagsfræ!i og 

náttúrufræ!i. Fjöldi verkefna er slíkur a! hægt er a! finna verkefni á internetinu me! 

tiltölulega lítilli fyrirhöfn sem sam"ættir nánast hva!a greinar sem er. Fyrirtæki og 

stofnanir hafa á undanförnum árum a!laga! sig breyttum áherslum í "jó!félagi 

internetsins og setja nú ógngrynnin öll af uppl#singum á neti! sem geta n#st 

nemendum vi! verkefnavinnu. Uppl#singaöflun á netinu gefur nemendum kost á a! 

finna efni sem "eir annars hef!u ekki a!gang a!, efni sem finnst ekki í “venjulegum” 

kennslubókum. Í A!alnámskrá grunnskóla, uppl#singa- og tæknimennt er bent á 

mikilvægi "ess a! nemendum sé kennt a! lesa úr "eim uppl#singum sem "eim 

bjó!ast. Uppl#singalæsi er nemendum nau!synlegt til a! afla, flokka, vinna úr og 

mi!la uppl#singum.31  

                                                
29 A!alnámskrá grunnskóla, uppl#singa- og tæknimennt 1999:15 
30 $óra Björk Jónsdóttir 2003 
31 A!alnámskrá grunnskóla, uppl#singa- og tæknimennt 2007:7 
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Fram kemur í rannsóknum á fjöl"jó!legum verkefnum a! kennarar uppgötva 

jafnvel sam"ættingu á milli námsgreina í verkefnavinnu sem "eir höf!u ekki fyrirfram 

ákve!i! "egar "eir byrju!u verkefnavinnuna.32 $a! hefur einnig komi! í ljós a! 

kennarar sem fara af sta! me! verkefni, og hafa tengt "a! ákve!num 

námsmarkmi!um, sjá hvernig verkefni! vinnur sér lei! inn í markmi! í ö!rum 

greinum sem kennarar sáu ekki fyrir a! mundi gerast.33  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Williams 2003:215 
33 Williams 2003:212 
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3. Fjöl"jó!leg verkefni 

Eftir a! hafa sko!a! stefnu yfirvalda um erlend samskipti, tæknibúna! grunnskólans 

og kynnt hva! fjöl"jó!leg samvinnuverkefni er "á liggur beinast vi! a! sko!a nánar 

hvernig grunnskólinn, me! "ví a! vinna slík verkefni, getur stu!la! a! bættu námi 

nemenda og mætt "eim markmi!um sem A!alnámskrá grunnskólans setur. Hér á eftir 

ver!ur fjalla! lítillega um uppruna fjöl"jó!legra verkefna, hvar hægt er a! nálgast 

"au, og hvernig "au eru unnin. Einnig ver!ur fjalla! um kosti og galla slíkra verkefna. 

 

3.1 Uppruni verkefna 
$róun fjöl"jó!legra samskipta milli grunnskóla er æri! misjöfn. Me!al annars má 

nefna a! Norræna rá!herranefndin,34 Evrópusambandi! (me! Evrópsku 

menntaáætlunina)35 og #msir einkaa!ilar um allan heim hafa komi! "essum 

verkefnum af sta!, dæmi um einn slíkan er kennari frá Ísrael a! nafni Karen Eini. 

Fjöl"jó!a- og fjölmenningarlegt verkefni hennar Friends and Flags hefur nú hafi! sitt 

áttunda starfsár vi! gó!an or!stír.36 

Norræna rá!herranefndin hefur unni! mjög öflugt starf a! "róun samstarfs innan 

skólakerfis Nor!urlandanna. Verkefni eins og Nordplus Junior og Nordplus Sprog 

hafa veri! starfrækt sí!an 2004. $eim er ætla! a! efla og styrkja áhuga nemenda á 

norrænni menningu, tungumálum og lífsskilyr!um auk "ess a! bæta norræna 

samkennd sem byggir á sameiginlegu gildismati Nor!urlandabúa.37 

Me! tilkomu samstarfsáætlunar í menntamálum undir nafninu Sókrates sem 

Evrópusambandi! hrinti af sta! ári! 1995 "á hafa fjöl"jó!leg samstarfsverkefni milli 

grunnskóla í Evrópu aukist mjög sí!ustu misseri. Fimm ára áætlun verkefnisins rann 

út um áramótin 1999/2000. Vi! tók Sókrates II, áætlun frá 2000 til 2006. Og nú í 

janúar sí!astli!num var n#rri áætlun komi! af sta! sem á a! gilda til ársins 2013. 

Sú áætlun heitir á ensku “Lifelong learning programme” og sameinar Leonardo og 

Sókrates áætlanirnar.38 Undiráætlanir Sókrates eru sjö talsins. $rjár "eirra snúa a! 

grunnskólanum, Comenius, Lingua og Minerva. Lingua er yfirskrift tungumálanáms 

og tungumálakennslu, Minerva er yfirskrift um uppl#singatækni í menntamálum og 

                                                
34 Norræna rá!herranefndin [án árs] 
35 Landsskrifstofa menntaáætlunar ESB 2007 
36 Friends and flags [án árs] 
37 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins 2007a 
38 Landsskrifstofa menntaáætlunar ESB 2007 



   

14 

Comenius, sú áætlun sem íslenskir grunnskólar "ekkja hva! mest, er yfirskrift 

samstarfs á leik- grunn- og framhaldsskólastiginu.39 

Evrópusambandi! er einnig me! áætlun sem nefnist eLearning e!a Rafrænt nám. 

á heimasí!u Al"jó!askrifstofu Háskóla Íslands segir me!al annars um áætlunina: 

 

„Me! Rafrænu námi er átt vi! notkun n#rrar margmi!lunartækni og  

veraldarvefsins til a! bæta gæ!i náms me! "ví a! au!velda a!gengi a!  

uppl#singum og "jónustu og jafnframt stu!la a! samskiptum og  

samvinnu á "essu svi!i.40“ 

 

Hluti af Rafrænu námi er eTwinning áætlunin. Henni er ætla! me! hjálp 

tölvutækninnar a! stu!la a! samstarfi milli skóla í Evrópu og gefa ungu fólki aukin 

tækifæri til náms. Á Íslandi hafa nokkrir skólar unni! verkefni tengd eTwinning en 

flest hafa veri! unnin af elsta stigi. $ó hefur Varmárskóli unni! a! verkefni me! 10 -

12 ára nemendum, Seljaskóli me! 10-12 ára nemendum og Hamraskóli me! 11-13 ára 

nemendum.41 Heimasí!a Al"jó!askrifstofu háskólastigsins er me! uppl#singar um 

allar áætlanir á vegum ESB, Nor!urlandará!s. $ar er hægt a! fá uppl#singar bæ!i 

fyrir íslenska kennara og erlenda sem hafa hug á a! taka "átt í fjöl"jó!legum 

verkefnum.42  

Uppl#singar um eitt af fyrstu verkefnum tengt tölvusamskiptum milli skóla er a! 

finna á heimasí!u Global Schoolnet.43 Ári! 1984 var vísir lag!ur a! starfi Global 

Schoolnet samtakanna "egar tveir kennarar í San Diego hófust handa vi! a! tengja 

nemendur innan Bandaríkjanna me! verkefni sem átti a! auka ritunarfærni nemenda. 

Annar kennaranna haf!i búi! til ritunarforrit (nokkurs konar word forrit) sem skólar 

fengu frítt. Ritunarforriti! FrEdWriter hjálpa!i kennurum og nemendum me! 

ritunarverkefni. Í framhaldinu ákvá!u kennararnir a! stofna FrEdMail og "ar me! 

tengja saman skóla á mismunandi stö!um. Hugsunin var a! finna vettvang "ar sem 

kennarar gætu átt í samskiptum vi! a!ra kennara. Í fyrstu voru "a! fimm skólar í San 

Diego sem tóku "átt en me! árunum jukust vinsældirnar. Verkefni eins og News day, 

Tele-Field trips og GeoGame litu dagsins ljós og ur!u vinsæl. $au voru haldin me! 

reglulegu millibili, en me! tilkomu internetsins (world wide web) breyttust 

                                                
39 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins 2007b  
40 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins 2007c  
41 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins 2007d  
42 Al"jó!askrifstofa Háskólastigsins 2007e  
43 Global SchoolNet 2007  
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áherslurnar. Í framhaldinu leit heimasí!a samtakanna dagsins ljós. Mörg verkefni 

fyrstu áranna var hætt og vi! tóku n# og fjölbreyttari verkefni sem kennarar allsta!ar 

a! úr heiminum leggja til.44 Heimasí!a Global SchoolNet er einskonar uppflettirit 

fyrir mismunandi samstarfsverkefni. Á sí!unni geta kennarar leita! eftir verkefnum á 

misjafnan hátt; Í fyrsta lagi geta "eir leita! eftir aldri nemendahópsins sem á a! vinna 

me!. Einnig eru verkefnin flokku! eftir e!li s.s. hva!a námsgreinum "au tengjast og 

hvort "au eru árstí!arbundin. Í "ri!ja lagi eftir e!li samvinnunnar ".e. hvort nemendur 

hafi samband vi! nemendur e!a kennarar vi! kennara og svo a! lokum hvernig 

verkefni! er unni! ".e. me! pósti, á neti me! tölvusamskiptum s.s spjallrásum e!a 

bloggsí!um.45 Á heimasí!unni má einnig finna lista yfir "au lönd sem hafa skrá! sig 

til "átttöku í einhverju verkefnanna og eru "ar 102 lönd. Vi! sko!un á listanum kemur 

í ljós a! Ísland er "ar ekki á skrá.46  

Kidlink er verkefnasí!a stofnu! 1990 í Kanada af fjórum frumkvö!lum í 

netsamskiptum fyrir börn og unglinga.47 Strax frá upphafi voru íslenskir kennarar 

virkir notendur. En "a! var ekki fyrr en 1997 sem íslensk tölvupóstsí!a samtakana leit 

dagsins ljós. $ar var kominn grundvöllur fyrir samskipti á íslensku fyrir kennara um 

málefni Kidlink. Nokkrir Íslendingar hafa unni! mjög ötullega a! starfi Kidlink á 

Íslandi. Lára Stefánsdóttir48 hóf störf fyrir Kidlink samtökin 1992 og sat í stjórn 

samtakana (Top managment team) á árunum 2000-2004. Tryggvi R. Jónsson49 hóf 

störf fyrir Kidlink 1993 og haf!i veg og vanda me! uppsetningu íslensku sí!unnar. 

Tryggvi var um skei! yfirma!ur tæknimála samtakanna ásamt "ví sem hann sat í 

framkvæmdarstjórn samtakanna (board of directors) frá 1998 - 2004. Eygló 

Björnsdóttir hefur haft umsjón me! nokkrum verkefna Kidlink ásamt "ví hefur hún 

sé! um íslensku sí!u samtakana frá árinu 2000.50 Virkni íslenskra kennara er "ví me! 

öflugra móti hjá Kidlink samtökunum og "ví ekki hægt anna! en áætla a! slíkt gæti átt 

sér sta! í ö!rum fjöl"jó!legum samvinnuverkefnum.  

3.2 Hvar finnast slík verkefni 
%msar heimasí!ur hafa uppl#singabanka me! tilvísunum í verkefni sem hægt er a! 

vinna me! grunnskólanemendum. Gott er a! gefa sér gó!an tíma og lesa vel allt sem 

                                                
44 Global SchoolNet 2007a  
45 Global SchoolNet 2007b  
46 Global SchoolNet 2007c  
47 Kidlink 2007  
48 Kidlink 2007a  
49 Tryggvi R. Jónsson 2004   
50 Kidlink 2007b  
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er skrifa! á sí!um hvers verkefnis. Mismunandi er "ó hversu ítarlegar uppl#singar 

verkefnastjórar gefa. Sumir hafa tengingu í ákve!in markmi! og gefa upp gó!a 

kennsluáætlun á me!an a!rir eru ekki eins skipulag!ir og leggja "a! á hvern kennara 

fyrir sig a! gera slíkt sjálfur. Dæmi um heimasí!ur me! uppl#singum um verkefni 

eru: 

• Global SchoolNet51 - Listi yfir verkefni me! #tarlegum uppl#singum 

og vísan í heimasí!ur 

• Epals52 - Listi yfir "á sem vilja taka "átt í verkefni "ar sem nemendur 

senda hvor ö!rum tölvupóst. 

• European Schools Project Association53 - Heimasí!a sem bí!ur uppá 

skráningu verkefna innan Evrópu. 

• The creative connections project54 - Sí!a "ar sem fyrirfram ákve!in 

verkefni eru unnin, skráning "átttakenda fer fram fyrir hvert skólaár.  

• Kidlink55 - Heimasí!a "ar sem börn og ungmenni komast í samstarfs 

og í samskipti vi! önnur börn og ungmenni um allan heim. 

Kennarast#r! verkefni eru líka á sí!unni. 

• European Schoolnet56 - Vefur evrópsku menntaáætlunarinnar, hér er 

hægt a! finna samstarfsa!ila innan Evrópu. 

• Learn57 Vefur í Kanada sem er svipa!ur og Global Schoolnet. Listi yfir 

verkefni sem hægt er a! taka "átt í. 

 

$etta er alls ekki tæmandi listi yfir "ær sí!ur "ar sem hægt er a! finna verkefni sem 

henta í fjöl"jó!legt samstarf. Einnig getur veri! gott a! nota leitarsí!ur eins og Google 

Scholar58 og Yahoo59 til a! finna verkefni og uppl#singabanka. Vefurinn 

Menntagatt.is er samstarfsverkefni Menntamálará!uneytis og HugarAx. Markmi! 

hans er a! veita grunnskólum a!gang a! uppl#singum og "jónustu sem finna má á 

netinu. Á vefnum er tengill merktur erlend samskipti, "ar er a! finna skipt svæ!i, 

annars vegar merkt óskir um samstarf og hins vegar áhugavert efni. $ar vísar 

                                                
51 Global SchoolNet 2007d  
52 Epals 2007 
53 European Schools Project Association 2007 
54 The creative connections project 2007 
55 Kidlink 2007c 
56 European Schoolnet [án árs] 
57 Learn 2007 
58 Google 2007  
59 Yahoo 2007 
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menntagátt í sí!ur sem kennarar geta nota! til a! finna áhugaver! samstarfsverkefni. 

Einnig er á sí!unni tenglar merktir norrænu og evrópsku samstarfi sem og svæ!i til 

samskipta.60  Gagnsemi slíkra sí!na er ótvíræ! og mjög áhugavert væri a! sjá íslenska 

sí!u svipa!a og Global SchoolNet me! uppl#singum um fjöl"jó!leg samskipta- og 

samvinnuverkefni líta dagsins ljós. 

 

3.3 A! taka fyrsta skrefi! 
$egar ákvör!un hefur veri! tekin um a! fara í fjöl"jó!legt samstarf "arf kennari a! 

gera "a! upp vi! sig hvort hann ætli a! ganga inn í verkefni sem annar kennari hefur 

lagt til e!a a! stofna sitt eigi! verkefni og vera "ar me! or!inn stjórnandi. Hafa ber í 

huga a! "egar kennari er a! gera "etta í fyrsta skipti "á er jafnvel betra a! ganga í 

verkefni hjá ö!rum og nota tækifæri! til a! læra og "róa me! sér hugmyndir a! eigin 

vinnu í framtí!inni.  

$eir sem reynslu hafa af fjöl"jó!legum samstarfsverkefnum hafa bent á nokkur 

atri!i sem gott er a! hafa í huga "egar stofna! er til "eirra. Ef kennari vill vera 

frumkvö!ull og hefja verkefni og bjó!a ö!rum kennurum a! ganga í samstarf "á er 

sérstaklega gott a! vera vel undirbúinn. Í fyrsta lagi skiptir tæknikunnátta stjórnanda 

miklu máli. Me!al annars "arf a! huga a! tölvubúna!i. Tölvan ein og sér er oft ekki 

næg t.d. "arf  stafræn myndavél, skanni, og gó!ur litaprentari a! vera til sta!ar svo vel 

megi fara. Einnig "arf a!gang a! heimasí!u til a! setja inn efni. Í ö!ru lagi "á "arf a! 

huga a! samstarfsa!ilum og hvernig "eir eru fengnir til samstarfs. Í "ri!ja lagi "á "arf 

a! "jálfa samstarfsa!ila, "eir "urfa a! vita nákvæmlega til hvers er ætlast af "eim og 

einnig "arf a! prófa samskiptabúna! á milli samstarfsa!ila. Í fjór!a lagi "á "arf a! 

gera rá! fyrir tíma sem fer í verkefni!, óvæntum uppákomum og stu!ningi vi! 

samstarfsa!ila og í fimmta lagi "á "arf a! athuga hvernig lok verkefnis er hátta!.61  

 

3.4 Hvernig vinnum vi! a! svona verkefnum 
Rannsókn sem Dr. Williams ger!i á fjöl"jó!legri samvinnu í Bandaríkjunum bendir til 

"ess a! kennarar einblíni á tæknilega hli! mála og velji verkefni me! vi!fangsefni 

sem er ekki mjög ólíkt "ví sem "eir hafa á!ur kennt. $a! er au!veldara fyrir 

kennarana a! a!laga "annig verkefni a! sínum kennsluháttum og hef!um heldur en a! 

                                                
60 Menntagátt [án árs] 
61 TeleCollaborate 2004 
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taka a! sér eitthva! n#tt og framandi. Fram hefur komi! a! vi! val á verkefnum "á eru 

nokkrir "ættir sem vert er a! hafa í huga. Í fyrsta lagi "á er gott a! leita a! verkefnum 

me! ákve!in markmi!, kennsluhætti e!a útkomu.  Í ö!ru lagi "á "arf a! leita a! 

verkefnum me! ákve!nar dagsetningar í huga. Hvenær er byrja!, hversu regluleg eru 

samskiptin og hvenær l#kur ferlinu. Í "ri!ja lagi er gott a! prófa verkefni! me! 

einhverjum vel kunnugum og átta sig á "eim hnökrum sem kunna a! koma upp 

var!andi tæknimál sem og ákve!in vi!fangsefni. Nau!synlegt er a! hafa tengili! sem 

getur a!sto!a! vi! "au vandamál sem upp koma og "ekkir verkefni! vel, yfirleitt er 

"a! stjórnandi verkefnis. Einnig "arf a! vera búi! a! kynna sér hvernig verkefni 

nemendur "urfa a! senda frá sér, hvernig "au eru uppsett og hva! felst í "eim. A! 

lokum "arf a! áætla nægan tíma á!ur en samstarf hefst til undirbúnings.62 

Miki! af verkefnum sem finna má af netinu eru unnin í sjálfbo!avinnu. Oftar en 

ekki eru "a! einstakir kennarar e!a lítill hópur kennara innan sömu stofnunar sem taka 

sig saman um a! vinna verkefni! og bjó!a svo ö!rum a! taka "átt. Oft geta áherslur 

og markmi! í verkefnum sem byrja "annig breyst í me!förum á!ur en nemendur 

koma a! "ví vegna "ess a! ekki fást "eir "átttakendur sem til var ætlast eins og 

Williams komst a! raun um í rannsókn sinni.63  

Bent hefur veri! á a! stærsti "röskuldur samvinnuverkefna á milli landa sé tíminn. 

Til a! stærri verkefnin nái a! klárast "á "urfa kennarar sem taka "átt a! setja sér 

raunhæf markmi! hva! var!ar tíma sem fer í verki!. Bæ!i af hans hálfu og svo 

nemenda. Stundaskrá nemenda er í mjög föstum skor!um og "ví "arf gó!a 

skipulagningu til a! hægt sé a! koma verkefnum fyrir án "ess a! sker!a tíma nemenda 

sem annars fer í sta!la!ar bækur og námsefni sem „venjulega“ er unni! me!. Kennari 

"arf einnig a! gera sér grein fyrir "ví hvort verkefni! geti komi! í sta! hef!bundins 

námsefnis og hvort "a! uppfyllir kröfur skólanámsskrár. Ef ekki "á "arf a! a!laga 

verkefni!. Skipulagning sem á sér sta! á!ur en “lagt er í’ann“ skiptir sköpum ef vel á 

a! vera. Tími í verkefnavinnu "arf a! vera fyrirfram ákve!inn. $á er bæ!i átt vi! "ann 

heildartíma sem verkefni! á a! vinnast á svo og "ann tíma í stundaskrá sem nota!ur 

er. $a! "arf ekki a! vera samhengi á milli stær!ar verkefna og tíma sem "au taka í 

vinnu. Mörg stór verkefni taka yfir stuttan tíma og lítil verkefni geta "ess vegna teki! 

heilt skólaár. $etta "arf allt a! sko!a vel á!ur en verkefni! er lagt upp fyrir nemendur. 

Einnig "arf a! sko!a hva!a tíma í stundaskrá "arf a! nota. Ef margar námsgreinar eru 

                                                
62 Williams 2003:52-53 
63 Williams 2003:147 
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sam"ættar í verkefninu "á er au!vita! hægt a! nota "á tíma úr stundatöflu. Ef 

verkefni! er hins vegar vi!bót vi! vi!fangsefni árgangsins og fellur "annig ekki a!  

markmi!um a!alnámskrár má gera rá! fyrir a! kennarar "urfi a! klípa hér og "ar af 

vi!mi!unarstundaskrá greinanna sem verkefninu tengjast. Helst "arf a! athuga vel 

tíma sem "arf í tölvuvinnu. Tölvuver flestra skóla eru "éttsetinn og "ví "arf a! huga 

sérstaklega a! undirbúningi me! tilliti til a!gengis a! tölvum.64 

Rannsóknir s#na a! "a! sé hentugra fyrir kennara sem eru a! stíga sín fyrstu skref 

í fjöl"jó!legum samskiptum a! byrja smátt og læra inn á ferli! á!ur en fari! er í stærri 

verkefni. $annig er betra a! vera me! færri og vel útfær! verkefni sem "arf a! gera 

innan bekkjarins og n#ta tækifæri! og einbeita sér a! vinnuferlinu.65 $a! hefur einnig 

veri! bent á a! kennarar sem eru me! sk#r markmi! og a!laga verkefnin a! "örfum 

nemendahóps eru líklegri til a! ljúka vi! verkefni!.66 Ni!urstö!ur rannsókna Williams 

gefa til kynna a! kennarar "urfa a! setja bæ!i sér og nemendum markmi! til a! allt 

gangi upp. Bæ!i "arf a! setja markmi! var!andi námi! og einnig var!andi vinnuferli! 

sjálft. Ef eitthva! er óljóst "egar byrja! er "á er "a! einungis til a! tefja fyrir 

verkefnaskilum og auka álagi! á bæ!i nemendur og kennara. Gott er a! sko!a sí!ur 

eldri verkefna sem nú "egar hafa veri! ger! og sjá hva! gengur upp og hva! ekki. 

Til a! efla og "roska félagsfærni er samvinna nau!synleg.67 En samvinna er ekki 

kennd nema me! verkefnum sem reyna á samvinnu milli tveggja e!a fleiri a!ila. Me! 

samvinnuverkefni "ar sem lausnin felst í samvinnu á milli nemenda í tveimur e!a 

fleiri löndum "á læra nemendur a! meta samvinnu á annan máta en venjulega. $ví "ó 

svo a! vinnan sé unnin á mismunandi tímum á mismunandi stö!um í heiminum "á 

geta nemendur komist a! sameiginlegri ni!urstö!u. Me! fjölmenningarlegri samvinnu 

hvort heldur innan bekkjar e!a á milli landa læra nemendur a! "a! er ekki hægt a! 

ætlast til a! eigin sko!anir og "ekking sé alltaf höf! í fararbroddi. Sko!anir og 

"ekking annarra hafa jafnmiki! vægi og "eirra eigin.68 Nemendur læra "ví a! finna 

málami!lanir og gera sér "annig grein fyrir a!  sko!anaskipti "urfa ekki alltaf a! 

valda deilum líkt og ætla mætti af fjölmi!lum er færa fréttir af menningarlegum 

árekstrum hva!anæva a! úr heiminum.  

Bein samskipti á milli nemenda í fjöl"jó!legum verkefnum geta veri! mismikil, 

allt frá "ví a! vera engin upp í "a! a! vera nokkrum sinnum í mánu!i. Ákvör!un um 
                                                
64 Williams 2003:256-260 
65 Williams 2003:284-285 
66 Williams 2003:286 
67 Gu!rún Björg Ragnarsdóttir og $óra Melsted 2005 
68 Williams 2003:244 
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hversu mikil samskiptin eigi a! vera og um hva! "arf a! liggja fyrir á!ur en verkefni 

hefst. 

En "a! er ekki eingöngu samvinna á milli nemenda sem á sér sta!. Kennarar eiga 

líka í samvinnu vegna slíkra verkefna. $rátt fyrir a! skólar geti talist til frekar opinna 

stofnana "á eru kennarar í flestum tilfellum a! vinna í einangru!um a!stæ!um, 

a!stæ!um "ar sem a!rir fullor!nir eru ví!sfjarri. Samvinna á milli kennara innan 

skólans á sér sta! í frímínútum, hádegishléi og á skipulög!um fagfundum. $egar tveir 

e!a fleiri kennarar innan sama skólans taka a! sér a! vinna saman í verkefni sem 

"essu "á eykst samvinna "eirra "annig geta kennarar komi! inn í kennslu hjá hvorum 

ö!rum til a! vinna verkefni! og "ar me! er búi! a! opna n#ja lei! í samvinnu. Í 

verkefnavinnu í gegnum interneti! opnast svo enn ein n# lei! fyrir kennarann til 

samvinnu. Yfirleitt er mikil áhersla lög! á a! víkka sjóndeildarhring nemenda í 

fjöl"jó!legum verkefnum en "a! er ekki sí!ur mikilvægt fyrir kennara a! gera slíkt 

hi! sama. Williams bendir á a! "essi ávinningur hafi endurspeglast í vi!tali vi! 

kennara sem l#sti "ví hva! hún væri ánæg! me! samvinnuna og samskiptin vi! 

samstarfskennarann í verkefninu. Sérstaklega hef!i henni "ótt gott a! finna a! "au 

höf!u sömu sko!un á #msum málum sem tengdust kennslufræ!ilegum hugmyndum 

og nálgun.69  

 

3.5 Kostir og gallar 
$egar fjöl"jó!leg samvinnuverkefni eru unnin "á geta komi! upp atvik sem hafa áhrif 

á áframhaldandi áhuga kennara og nemenda. $essi atvik geta veri! bæ!i jákvæ! og 

neikvæ!. Rannsóknir á "ví hvernig kennarar og nemendur meta slíkt samstarf vir!ast 

ekki hafa veri! ger!ar a! neinu marki hér á landi. 

Ári! 1999 var haldin í Santiago de Compostela á Spáni rá!stefna og s#ning um 

samstarf skóla í Evrópu. Rá!stefnan var á vegum Evrópusambandsins vegna 

Sókratesaráætlananna; Comenius og Lingua. Á rá!stefnunni ræddu kennarar saman 

um kosti og galla verkefnanna sem "eir höf!u unni!. Gallar sem kennarar fundu 

tengdust me!al annars: 

– Vinnuframlagi kennara og nemenda  –  Ef ekki tókst a! a!laga verkefni a! 

námskrá   árgangs "á jókst vinnuframlag kennarans til muna, í sumum 

tilfellum jókst framlag nemenda umfram hef!bundins skólatíma einnig. 

                                                
69 Williams 2003:235-236 
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– Kostna!i – Styrkupphæ! "ótti oft of lág og "ví lag!ist auka kostna!ur á  skóla, 

foreldra og a!ra stu!ningsa!ila.  

– Tungumálör!ugleikum – $#sku- frönsku- e!a enskumælandi nemendur voru 

sí!ur tilbúnir til a! læra og nota anna! tungumál en sitt eigi!. $jó!ir me! lítt 

"ekktari tungumálum lög!u meira á sig til a! samskiptin færu vel fram. 

– Skólanámsskrám –  Verkefnin uppfylltu ekki skilyr!i hennar og sum verkefnin 

voru "ví dæmd til a! mistakast.  

– Grei!slu á styrk – grei!slan kom seint, jafnvel eftir a! verkefni lauk og "ví 

"urftu sumir kennarar a! leggja út fjármagn "anga! til grei!sla barst. 

– Sk#rslum – Kva!ir um skil voru mismunandi eftir löndum, jafnvel "ó löndin 

ættu í "átt í sama samstarfsverkefni. Einnig fannst nokkrum a! vi!brög! vi! 

sk#rslum og áhugi á útkomu úr verkefnum vera lítil. 

– $ekkingu stjórnenda – Kennara skorti "ekkingu í stjórnun á 

samstarfsverkefnum 

– Litlum stu!ningi – Kennurum fannst "eir einangra!ir og fengu lítinn stu!ning 

frá samstarfskennurum og skólamályfirvöldum á hverjum sta!. 

– Véla- og hugbúna!i skólanna –  Líti! fjármagn skóla hamla!i kaupum á n#jum 

búna!i og "jónustu v/bilana. Eins var líti! fjármagn e!a lítill a!gangur fyrir 

kennara til a! nema n#ja tækni70 

 

Rannsóknir Williams s#ndu a! kennarar sem hún ræddi vi! upplif!u svipa!a hluti auk 

annarra vandræ!a, enda voru "eirra verkefni eingöngu unnin fyrir tilstilli kennaranna 

sjálfra, ekki á vegum opinbera stofnana, og me! a!sto! internetsins. $a! voru einkum 

sex atri!i sem stó!u upp úr: 

– Skortur á tíma 

– Vandamál me! tæknibúna! 

– Erfi!leikar vi! a!lögun verkefna a! námskrá 

– Samskiptaerfi!leikar – sér í lagi lítil samskipti  

–    Reglur skólayfirvalda var!andi notkun internetsins, í mörgum ríkjum 

Bandaríkjanna má ekki nafngreina e!a setja myndir af nemendum á 

heimasí!ur 

– A!rir ytri "ættir – póst"jónusta, neikvæ!ni foreldra o.fl.71 

                                                
70 Hjallaskóli 1999  
71 Williams 2003:256-271 
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$essir punktar s#na a! samstarfsverkefni eru ekki gallalaus og "a! "arf a! hafa 

"a! í huga "egar lagt er af sta! me! verkefni.  $essar ni!urstö!ur benda til "ess a! 

"egar veri! er a! fara í fyrsta skipti í erlenda samvinnu "á gæti veri! gott a! vera í 

samstarfi vi! a!ra sem hafa teki! "átt í svona verkefnum á!ur og fá "á til a! mi!la af 

reynslu sinni. 

Kostir fjöl"jó!legra samvinnuverkefna eru vafalíti! óteljandi "ó má nefna nokkra 

"ætti sem kennarar me! reynslu hafa bent á: 

– Nemendur læra a! jafnaldrar "eirra í ö!rum löndum hafa jafnvel sömu 

áhugasvi! og kunnáttu og "au. 

– Nemendur læra um land sitt og "jó! vegna verkefna sem tilheyra samstarfinu. 

– Nemendur læra um önnur lönd, "jó!ir og gildi menningar á hverjum sta!. 

– Nemendur auka kunnáttu sína í tungumálum. 

– Námsvinna nemenda ver!ur fjölbreyttari 

– Eykur samkennd og umbur!arlyndi hjá nemendum72 

 

$egar fari! er af sta! í verkefni sem krefst mikillar skipulagningar eins og flest 

fjöl"jó!legu verkefnin gera "á er gott a! geta veri! búin a! sko!a bæ!i "á galla og 

kosti sem a!rir kennarar hafa fundi! a! verkefnum sem unnin hafa veri!.  

$a! er álit mitt a! "ar sem miki! af verkefnavinnunni fer fram í tölvuveri, úti í 

náttúrunni, e!a á ö!rum stö!um en í kennslustofu, "á b#!ur "a! upp á fjölbreyttari 

a!fer!ir vi! námsmat og gefur "annig "eim nemendum sem minna mega sín í 

formlegri kennslu tækifæri til a! láta ljós sitt skína. Námsmati! er ekki fast í hinum 

hef!bundnu skriflegu prófum. Nemendum gefst tækifæri til a! s#na hæfni sína á 

ö!rum svi!um en "eir eiga a! venjast í skólanum. 

Verkefnavinna sem "essi gefur líka kennurum tækifæri til a! auka samstarf vi! 

foreldra. En stór hluti af erlendu samstarfi me! yngri bekki grunnskólans eru "#!ingar 

úr ensku á íslensku og svo öfugt. $a! er tilvali! a! fá foreldra í li! me! sér me! "ann 

"áttinn. Einnig mætti hugsa sér a! fá foreldra til a! mæta í tíma "egar bekkurinn er í 

tölvuveri og a!sto!a "ar.  

                                                
72 Hafsteinn Karlsson 1999:43-47 



   

23 

3.6 Samantekt og umræ!ur 
$a! s#nir sig a! me! breyttum samskiptavenjum í "jó!félaginu "á hefur grunnskólinn 

teki! skref fram á vi! í öllum tæknimálum og stefna menntamála yfirvalda er mjög 

sk#r hva! erlend samskipti var!ar. Kennarar á Íslandi hafa veri! a! breg!ast vi! 

"essum breytingum hægt og rólega og hefur menntaáætlun Evrópusambandsins s#nt 

"a! og sanna! a! hún er driffjö!ur í fjöl"jó!legri samvinnu íslenskra 

grunnskólabarna. $a! er sta!reynd a! á Netinu leynist aragrúi af fjölbreyttum 

verkefnum sem ættu a! geta n#st íslenskum grunnskólanemendum mjög vel. 

Bandaríkjamenn eru mjög framarlega í flokki og heimasí!ur me! verkefnabönkum 

eru or!nar "ó nokku! margar, sem ætti a! einfalda alla leit a! vi!unandi verkefni. 

Einn a!alvandi fjöl"jó!legra verkefna vir!ist vera tímaskortur og markmi!setning. 

$rátt fyrir a! vi! fyrstu s#n vir!ast margir gallarnir óyfirstíganlegir "á er raunin sú a! 

fleiri og fleiri kennarar taka af skari! og hefja fjöl"jó!lega samvinnu. Kostirnir eru 

"esslegir a! "eir geta yfirunni! alla galla ef jákvæ!ni og dugna!ur bæ!i kennara og 

nemenda er haf!ir í fyrirrúmi. 

Al"jó!leg samstarfsverkefni geta komi! til vegna #missa "átta. Einn af "eim 

hl#tur "ó a! vera áhugi kennara. Ef hann skortir er hætta á a! verkefnin gangi ekki 

upp. Nemendahópurinn hefur einnig nokku! um "etta a! segja. $.e. hvernig hópurinn 

er uppbygg!ur. Kennarinn ver!ur a! ákve!a hvort verkefni! henti hópnum. Sum 

verkefnin eru hentug fyrir minni hópa, önnur fyrir stærri. Samstarf vi! foreldra skiptir 

einnig miklu máli. Sum verkefnin eru "annig a! heimavinna nemenda "arfnast 

a!sto!ar foreldra og jafnvel a!gengi a! tölvum utan skólans. $etta ásamt #msu ö!ru 

"arf a! huga a! á!ur en hafist er handa. 

$egar kennarar hafa teki! "á ákvör!un a! fara í samstarfsverkefni vi! a!rar "jó!ir 

"arf a! hafa í huga #msar spurningar var!andi verkefnaval. $ær má draga í nokkra 

punkta: 

 

– Hentar verkefni! námsgreininni/námsgreinunum? 

– Hentar verkefni! nemendahópnum? 

– Hentar verkefni! kennaranum og kennslua!fer!um hans? 

– Er "ekking á tækninni sem nota "arf til a! verkefni! sé framkvæmanlegt?  

– Hafa kennarar og nemendur a!gang a! "eim búna!i sem "arf í verkefni!, (í 

skóla og jafnvel heima)? 
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Ef svari! vi! "essum spurningum er jákvætt "á er ekki eftir neinu a! bí!a heldur 

bretta upp ermar og byrja a! vinna. Ef allt á a! ganga upp er einnig nau!synlegt a! 

afmarka efnisval og ætla sér og nemendahópnum ekki of miki!. Gott gæti veri! a! 

byrja á smáu verkefni sem tekur yfir stuttan tíma og finna "annig út hvort svona 

verkefnavinna gangi upp. Fjöl"jó!leg verkefni geta veri! afar mismunandi. Hægt er 

a! a!laga mörg "eirra a! námsefni bekkja og a! markmi!um námskrár. $a! getur "ó 

"urft a! leggja í töluver!a vinnu vi! "a!. Séu kennarar tilbúnir a! leggja "a! á sig 

geta verkefnin veri! gó! vi!bót vi! hef!bundi! námsefni.  

 Í sí!asta hluta "essa verks ver!a settar fram hugmyndir og s#nt me! dæmum 

hvernig útfæra má fjöl"jó!leg samskiptaverkefni í kennslu. Er "a! von mín a! "au nái 

a! varpa ljósi á "ann ávinning sem ég tel a! nemendur, kennarar og skólar hafi af 

slíku samstarfi. 
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4. Verkefni  

Fjöl"jó!leg samskipta- og samvinnuverkefni eru eins og á!ur segir til í öllum 

stær!um og ger!um. Hér á eftir fara hugmyndir a! verkefnum sem hægt er a! vinna 

me! á yngsta- og mi!stigi grunnskólans. Verkefnin eru sett "annig fram a! kennurum 

gefst kostur á a! bæta vi! og/e!a breyta "eim allt eftir hentugleika hvers og eins.  

4.1 Frá hugmynd til framkvæmdar  
Eins og fram hefur komi! skiptir skipulagning gífurlega miklu máli í fjöl"jó!legum 

verkefnum. Í samvinnu- og samskiptaverkefnunum sem hér eru sett fram hafa nú 

"egar veri! sett markmi!, einnig eru gefnar upp tillögur a! verkefnum sem nemendur 

geta unni!. Tillögurnar eru hugmyndir sem hver og einn kennari getur sí!an útfært 

nánar fyrir sig og sinn nemendahóp. Vi!fangsefni geta einnig veri! útfær! nánar eins 

og betur er l#st í verkefni 1 – Fer!alangurinn. Verkefnin eins og "au eru sett hér fram 

eru hugsu! sem umgjör! e!a rammi sem hver og einn kennari getur svo a! fyllt inn í 

me! eigin sköpunarkrafti. Fjórir "ættir eru skilgreindir nánar á!ur en verkefnin tvö eru 

kynnt en "a! eru markmi!, vi!fangsefni, sam"ætting námsgreina og námsmat.  

 

– Markmi!  
Markmi! sem sett eru vi! verkefnin eru sett fram sem lei!beinandi, hver kennari getur 

a! sjálfsög!u sett fram fleiri e!a önnur markmi!. Öll markmi!setning mi!ar a! "ví a!  

"jálfa andlega hugsun nemenda og "roska tilfinningar "eirra, vekja áhuga og jákvæ! 

vi!horf, ásamt "ví a! auka líkamlega færni nemenda. Markmi! í verkefnunum eru 

unnin úr A!alnámskrá grunnskóla. Markmi! A!alnámskrár koma inn á "au "rjú svi! 

sem samkvæmt kenningu Benjamins Blooms73 eru "au sem mannlegir hæfileikar 

skiptast í. $au flokkast í "ekkingar, leikni- og vi!horfa- og tilfinningasvi!. 

 

– Vi!fangsefni 
Verkefnin tvö eru annars vegar fyrir yngsta stig og hins vegar fyrir mi!stig. Verkefnin 

má au!veldlega a!laga fyrir a!ra aldurshópa. Vi!fangsefnin í bá!um verkefnum eru 

hugsu! sem vi!bót vi! hi! hef!bundna námsefni. $eim er ætla! a! víkka 

sjóndeildarhring nemenda ásamt "ví a! efla og auka færni "eirra til samvinnu og 

samskipta hvort heldur innan bekkjarins e!a vi! samstarfsa!ila í erlendum skólum. 

                                                
73 Rúnar Sig"órsson og fl. 2005:166 
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Tillögur a! verkefnum sem settar eru fram í hvoru samstarfsverkefni eru alls ekki 

tæmandi.  Verkefnunum fylgja tilbúin verkefnablö! og er "au a! finna aftast í verkinu 

sem fylgiskjöl.  

 

– Sam"ætting námsgreina 
Eins og fram hefur komi! eru fjöl"jó!leg verkefni til í tugatali á internetinu og ví!ar. 

$au er hægt a! vinna í öllum greinum grunnskólans. Kostur margra "essara verkefna 

er a! oft er hægt a! sam"ætta námsgreinar og "ar me! d#pka reynslu og skilning 

nemenda á vi!fangsefninu. $etta gerir "a! a! verkum a! hægt er a! vera me! #mis 

skapandi verkefni ásamt "eim sem hef!bundnari eru. Hægt er a! breyta verkefnum 

me! "ví a! fella út ákve!nar námsgreinar og/e!a nota a!rar námsgreinar en hér er 

bent á. 

 

– Námsmat 
Fjölbreytilegt námsmat er or!i! a! mikilvægum "ætti í starfi grunnskóla. Hægt er a! 

koma auga á getu nemenda í miklu ví!ara samhengi en me! stö!lu!um prófum. 

Fjölbreytilegt námsmat s#nir einnig hæfni nemenda á mismunandi svi!um. Verkefnin 

gefa færi á a! mismunandi námsmati. Ekki ver!ur sett fram ákve!i! mat fyrir hvert 

verkefni. Hægt er a! nota #msa matslista vi! námsmat, dæmi um slíka lista er a! finna 

á kennsluvef um Snorra Sturluson hjá  Námsgagnastofnun.74 Einnig má finna 

matslista hjá Gu!rúnu Pétursdóttur á vef hennar um Alhli!a námsmat75 sem og á vef 

Ingvars Sigurgeirssonar.76 Hópverkefni geta líka veri! ágæt lei! til a! meta 

samstarfshæfni og vinnusemi nemenda. Hef!bundnara námsmat eins og ritger!arskrif 

er einnig mögulegt a! nota me! eldri nemendum.  

 

4.2 Verkefni 1 – Fer!alangurinn 
Fer!alangurinn er fjöl"jó!legt samstarfsverkefni "ar sem íslenskir nemendur á yngsta 

stigi senda bangsa e!a annarskonar tuskud#r ásamt úrklippubók og íslenskum fána 

erlendis í leit a! ævint#rum. Samskipti á milli nemendahópa eru í gegnum bloggsí!u. 

Nemendur sem taka á móti fer!alangnum leyfa honum a! fylgjast me! daglegu starfi 

"eirra í fjórar vikur, setja efni í úrklippubókina og skrifa dagbókarfærslur, taka myndir 

                                                
74 Námsgagnastofnun [án árs] 
75 Gu!rún Pétursdóttir 2005  
76 Ingvar Sigurgeirsson 2007 
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af honum vi! #mis tækifæri og setja á bloggsí!una. A! lokum er fer!alangurinn 

sendur aftur heim til Íslands. $egar íslensku nemendurnir hafa teki! vi! honum senda 

"eir samstarfsbekknum pakka í "akklætisskyni. Úrklippubók fer!alangsins er sí!an 

sko!u!. Hægt er a! "rengja vi!fangsefni me! "ví a! ákve!a hva! nákvæmlega 

fer!alangurinn á a! sko!a í fer!alagi sínu, svo sem skóla samstarfsa!ila, heimili 

nemenda í hinu fjarlæga landi, #msar atvinnugreinar (atvinna foreldra) e!a byggingar 

e!a listaverk í borginni/bænum. Verkefni! er unni! me! "ví a! sam"ætta  

samfélagsfræ!i, íslensku og listgreinar.  $etta verkefni er unni! í fimm skrefum: 

 

Skref 1 – Finna samstarfsa!ila 

Skref 2 – Útbúa pakka til sendingar 

Skref 3 – Verkefnavinna 

Skref 4 – Sko!a úrklippubók og myndir eftir a! fer!alangur er kominn til baka 

Skref 5 – Útbúa "akklætisgjöf og verkefnavinna 

 

Skref 1 – Í "essu verkefni er gott a! hafa einn til tvo samstarfsa!ila. Ef "eir eru tveir 

er gott a! senda fer!alang einu sinni a! hausti og svo aftur a! vetri (janúar). 

Samstarfsa!ila er hægt a! finna á t.d. Global SchoolNet.77 Einnig "arf a! stofna 

bloggsí!u "ar sem samskiptin fara fram hægt er a! stofna slíka sí!u á t.d. 

Blogger.com.78 

Skref 2 – Nemendur fjárfesta í bangsa e!a tuskud#ri sem "eir telja vera gó!an fulltrúa 

bekkjarins. Einnig útbúa nemendur úrklippubók sem fer me! fer!alangnum. Forsí!a á 

úrklippubókinni getur til dæmis veri! me! mynd af bekknum ásamt fer!alangi í 

skólastofunni. Kassinn sem fer!alangur fer í er skreyttur og hann sí!an sendur til 

samstarfsa!ila. 

Skref 3 – Nemendur vinna #mis verkefni, samskipti fara fram á bloggsí!u. Fyrir yngri 

nemendur sjá kennarar um öll innlegg á sí!una en fyrir eldri nemendur er hægt a! láta 

"á skrifa texta sem kennari setur sí!an inn. Ákve!a "arf fyrirfram hversu oft eigi a! 

setja innlegg á sí!una. Gott er a! anna! hvort byrja e!a enda hvern dag e!a viku me! 

smá broti úr fer!alagi bangsans. $annig skapast spenna og eftirvænting hjá 

nemendum.  

                                                
77 Global SchoolNet 2006d 
78 Blogger [án árs] 
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Skref 4 – Nemendur sko!a úrklippubókina sem komin er til baka. Umræ!ur um "a! 

sem fyrir augu fer!alangs bar. $etta er hægt a! gera í nokkra daga og vinna "annig 

me! hverja bla!sí!u, allt eftir hentugleika.  

Skref 5 – Nemendur teikna myndir af fer!alangi, kaupa eitthva! íslenskt (t.d. nammi 

e!a dagatal me! myndum frá Íslandi) og senda sem "akklætisvott. Nemendur vinna 

verkefni í lokin sem marka lok á samstarfi. 

 

Markmi! 

Nemendur kynnist hef!um og menningu annarra "jó!a 

Nemendur geri sér grein fyrir hvernig fer!alag fer!alangs á áfangasta! er 

(póst"jónustan).  

Nemendur ö!list áhuga á ólíkum samfélögum sem byggja heiminn  

Nemendur eflist í listsköpun 

Nemendur ö!list aukna leikni í a! tjá sig í ritu!u og tölu!u máli 

Nemendur tileinki sér sjálfstæ! og skipulög! vinnubrög! 

 

Tengsl verkefnisins vi! markmi! A!alnámskrár.   

A! nemandi: 

– Hafi hlusta! me! athygli á samræ!ur bekkjarfélaga og geti teki! virkan "átt í 

"eim. 

– Geti skrifa! sögur me! einfaldri atbur!arás, ljó!, l#singar á atbur!um og 

vinnuferli í   verkefnum.79 

 

– Hafi fengi! tækifæri til a! afla uppl#singa á mismunandi hátt, t.d. me! 

vi!tölum og me! "ví a! n#ta mismunandi heimildir, t.d. bækur, dagblö! og 

rafræna mi!la. 

– Vita a! til eru mismunandi menningarsvæ!i, si!ir og venjur í heiminum og 

"ekkja nokkur valin dæmi "ar um. 

– Kynnist "ví a! til eru margar "jó!ir og mörg tungumál í heiminum.80 

 

– Geti unni! myndverk á fjöl-breytilegan hátt í #mis efni me! margvíslegum 

áhöldum í gegnum teiknun, málun, mótun, klippi-myndir, "rykk. 

                                                
79 A!alnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:27 
80 A!alnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:12-15 
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– Geti skapa! myndverk í #msum tilgangi. 

– Hlusti á tónlist frá ólíkum menningarsamfélögum og greini eiginleika og 

einkenni "eirra. 

– Taki "átt í leikrænum æfingum og leikjum sem tengjast vi!fangsefnum. 

– Geti sett sig í hlutverk í leikrænni tjáningu og tjá! sig í samræmi vi! "a!.81 

 

 

Tillögur a! verkefnum og sam"ættingu námsgreina 
 
Nemendur skrifa fer!asögur og ljó! um fer!alag fer!alangs (fylgiskjal 4) 

Nemendur segja frá eigin fer!alögum innan lands sem utan 

Umræ!ur um fer!alag og vi!komusta!i fer!alangsins 

Nemendur sko!a landakort og finna bæinn/borgina sem fer!alangur er í 

Nemendur fara í heimsókn á pósthúsi! 

Nemendur teikna e!a mála myndir af fer!alangi, valdar myndir settar á bloggsí!u 

Nemendur leika leikrit um fer!alag fer!alangs og ævint#ri hans. 

Nemendur hlusta á tónlist frá landinu sem fer!alangur heimsækir 

Nemendur leggja til texta sem fer inn á bloggsí!u verkefnis 

Nemendur sko!a myndir og innlegg á bloggsí!u frá samstarfsa!ilum 

 

Sam"ætting íslensku, samfélagsfræ!i, listgreina og uppl#singatækni hentar einkar vel 

í verkefni sem "essu. Áherslur á verkefnin geta veri! mismikil og "yngd "eirra fer 

eftir aldri nemenda.  

 

Námsmat: 

Til a! meta árangur samstarfsins hentar einkar vel a! nota #msa gátlista. Fyrir yngri 

nemendur er gott a! notast vi! „broskalla“ gátlista. Me! slíkum gátlistum geta 

kennarar á au!veldan máta meti! hvort slíkt samstarfs sé árangursríkt og hvort tilefni 

sé til a! fara í frekara samstarf. Vinnulag og samvinnuhæfni er einnig hægt a! meta 

me! gátlistum. Nemendur í 3.-4. bekk er jafnvel hægt a! láta vinna hópverkefni, 

"annig getur útkoman veri! plakat, ritger!, e!a anna! hentugt form "ar sem nemendur 

segja frá samstarfinu og fer!alagi bangsans. 

 

                                                
81 A!alnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999 
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4.3 Verkefni 2 – #egar ég ver! stór ... 
$egar ég ver stór ... er fjöl"jó!legt samstarfsverkefni "ar sem nemendur á mi!stigi 

safna ákve!num uppl#singum, flokka og vinna úr uppl#singunum og setja "ær a! 

lokum á neti!. Hægt er a! velja tvær lei!ir í samskiptum á milli landa. %mist er "a! 

"annig a! einu beinu samskiptin á milli landa eru í gegnum kennarann sem er "á 

tengili!ur og kemur "ví á framfæri sem "arf til a! nemendur geti unni! verkefni!, e!a 

"á a! nemendur eru í beinum samskiptum vi! hvor a!ra. Kennarar "urfa a! ákve!a 

"etta fyrirfram og gera vi!eigandi rá!stafanir bæ!i var!andi tæknimál (tölvupóst), 

"#!ingar, og tíma sem fer í samskiptin. 

Nemendur frá mismunandi löndum segja frá "ví hva! "au ætla a! ver!a "egar "eir 

ver!a stórir. Starfsval nemenda sko!a! út frá menningarlegu og landfræ!ilegu 

sjónarhorni. Öll verkefnin er hægt a! vinna me! sam"ættingu námsgreina. Verkefni! 

er unni! í fimm skrefum: 

 

Skref 1 – Velja samstarfsa!ila 

Skref 2 – Gera verkefni innan bekkjarins, samstarfsa!ilar vinna um lei! innan síns 

bekkjar 

Skref 3 – Fá uppl#singar frá samstarfsa!ilum og gefa uppl#singar frá bekknum 

Skref 4 – Vinna úr uppl#singum 

Skref 5 – Setja ni!urstö!ur á neti! 

 

Skref 1 – Ákve!a "arf hversu margir samstarfsa!ilar eru og "eir fundnir me! hjálp 

uppl#singabanka á netinu. $ar næst er verkefni! kynnt fyrir samstarfsa!ilum, og 

ákve!i! hva!a form er á samskiptum. Sjá kennarar um samskiptin e!a koma 

nemendur "ar inn í líka? Einnig "arf a! ákve!a hversu mikil samskiptin ver!a. 

Samskiptin geta veri! í formi tölvupósta e!a í gegnum bloggsí!u. Sí!una er einnig 

hægt a! nota til a! setja inná ni!urstö!ur verkefna. 

Skref 2 – Verkefni eru unnin innan bekkjarins, ákve!a "arf tímaramma sem a! allir 

samstarfsa!ilar vinna eftir. Setja "arf ákve!inn skiladag á uppl#singum. 

Skref 3 – Kennari sér um a! senda uppl#singar me! tölvupósti til samstarfsa!ila og 

taka á móti uppl#singum. Hér "arf líka a! setja tímaramma "ví uppl#singarnar eru 

allar á ensku og "ví "arf jafnvel a! íslenska "ær á!ur en nemendur vinna úr "eim. 
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Skref 4 – Ef samstarfsa!ilar eru fleiri en einn getur veri! gott a! skipta nemendum í 

hópa og "eir fá "á ákve!nar uppl#singar til a! vinna úr. Svörin eru flokku! og "au 

borin saman vi! svör íslensku nemendanna.  

Skref 5 – Kennari setur ni!urstö!ur á neti!. $annig a! a!rir sjái afrakstur vinnu 

nemenda. Einnig er hægt a! setja myndir og önnur verk nemenda á neti!.  

 

 

Markmi!: 

Nemendur kynnist #msum störfum íslensks "jó!félags og sérstö!u "essara starfa í 

ví!u (al"jó!legu) samhengi.  

Nemendur geri sér grein fyrir menningarlegum mismun á starfsvali 

Nemendur geri sér grein fyrir "eim áhrifum sem landfræ!ileg lega landa hefur á 

starfsval – t.d. a!gengi a! sjó o.s.frv. 

Nemendur fái áhuga á  notkun uppl#singatækni í skólastarfi  

Nemendur kynnist mismunandi menningu sem byggir heiminn 

Nemendur fái leikni í framsögn 

Nemendur hlusti á framsögn annarra  

Nemendur læri a! spyrja opinna spurninga  

Nemendur setji fram eigin hugmyndir 

 

 

 Tengsl verkefnisins vi! markmi! A!alnámskrár. 

A! nemandi: 

– Geta gert grein fyrir sko!unum sínum og rökstutt "ær. 

– Tjá sig sk#rt og áheyrilega. 

– Geta safna! uppl#singum úr bókum, margmi!lunarefni og af netinu, og unni! 

úr "eim. 

– Geta skipulagt og or!a! texta á "ann hátt sem hæfir efni, til dæmis frásagnir, 

l#singar, fréttir og fyrirmæli.82 

 

– Geta lesi! töflur og einföld línu- og súlurit um töluleg gögn, flokka! sjálfur 

einföld töluleg gögn, sett ni!urstö!ur upp í töflur og s#nt "ær á línu- e!a 

súluriti, t.d. me! "ví a! nota töflureikni e!a önnur forrit. 

                                                
82 A!alnámskrá grunnskóla, íslenska (drög) 2006:16-18 
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– Geta útsk#rt munnlega ni!urstö!ur sínar og a!fer!ir "annig a! "ær ver!i 

skiljanlegar ö!rum, til dæmis me! "ví a! s#na me! samblandi af tölu!u máli, 

sk#ringarmyndum og táknum hvernig tilteki! verkefni er leyst.83 

 

– Skilja hlutverk ólíkra starfa í "jó!félaginu. 

– Vita a! til eru mis-munandi  menningar-svæ!i, si!ir og venjur í heiminum og 

"ekkja nokkur valin dæmi "ar um. 

– Hafa fengi! tækifæri til a! afla uppl#singa á mismunandi hátt, t.d. me! 

vi!tölum og me! "ví a! n#ta mismunandi heimildir, t.d. bækur, dagblö! og 

rafræna mi!la. 

– Hafa "jálfast í a! flytja mál sitt í heyranda hljó!i, svara fyrir-spurnum, 

rökræ!a ni!urstö!ur sínar og taka gagnr#ni.84 

 

– $ekkja hvernig náttúran skapar síbreytilegar a!stæ!ur og hvernig menn móta 

umhverfi sitt. 

– Kunna a! lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræ!ileg gögn, hvort 

sem er í bókum e!a tölvum.85 

 

– Geta búi! til einfaldan heimasí!uvef og flutt út á net (sta!arnet skólans e!a á 

Veraldarvefinn). 

– $ekkja helstu leitarmöguleika á Netinu. 

– Kunna skil á póst-forritum til a! hafa samskipti vi! a!ra nemendur innanlands 

og erlendis. 

– Hafa tök á leitarlestri – yfirlitslestri – ítarlestri vi! heimildaöflun.86 

 

– Geta tjá! á eigin forsendum sko!anir e!a tilfinningar á fagurfræ!ilegan hátt í 

eigin sköpun. 

– Geta n#tt sér mis-munandi efni, verkfæri og mi!la í eigin sköpun, s.s. málun, 

teikningu, grafík, mótun, tölvur o.s.frv.87 

 

– Vera fær um a! taka á skapandi hátt "átt í mótun á leikrænu ferli. 
                                                
83 A!alnámskrá grunnskóla, stær!fræ!i 1999:58 
84 A!alnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:12-15 
85 A!alnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:62 
86 A!alnámskrá grunnskóla, uppl#singa- og tæknimennt 2007:11-12 
87 A!alnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:13-14 
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– Geta túlka! athafnir me! látbrag!i. 

– Geta teki! "átt í a! skipuleggja leikrænt ferli "ar sem r#mi, hljó! og a!rir 

mögu-leikar leikhússins eru n#ttir (eftir "ví sem skólar hafa tök á).88 

 

 

Tillögur a! verkefnum og sam"ættingu námsgreina: 
 

Nemendur skrifa um starfsval sitt. 

Nemendur lesa upphátt um starfsval sitt fyrir bekkjarfélaga. 

Nemendur búa til litla sk#rslu um starfi! sem "eir völdu, hvers vegna, 
vinnusta!ur, nám og fl. (fylgiskjal 3). 
 
Nemendur sko!a atvinnuaugl#singar. 

Nemendur gera plaköt um valin störf. 

Nemendur gera atvinnuaugl#singar fyrir valin störf (fylgiskjal 2). 

Nemendur taka saman tölur yfir valin störf.    

Nemendur flokka og setja störf í súlurit.  

Nemendur sko!a súlurit og gera samanbur! á völdum störfum eftir mismunandi 
"áttum s.s. drengir vs. stúlkur, innistörf vs. útistörf, Ísland vs. anna! land.  
 
Nemendur sko!a valin störf í mismunandi löndum og spá í hvers vegna "au eru 
mörg svona lík e!a ólík (fer eftir ni!urstö!um hverju sinni). 
 
Nemendur læra um starfsval annarra "jó!a og um störf sem ekki eru til í eigin 
heimalandi. 
 
Nemendur læra a! gera grein fyrir eigin starfsvali. 

Nemendur „skilgreina“mismunandi menningu út frá mismunandi starfsvali. 

Nemendur sko!a kort af "eim löndum sem samstarf er vi!.  

Nemendur spá í landfræ!ilega "ætti í sambandi vi! starfsval, nálæg! vi! sjó, fjöll, 
vötn, skóg o.s.frv. 
 
Nemendur sko!a uppl#singar á heimasí!u verkefnis. 

Nemendur ákve!a hva!a uppl#singar fara á vef verkefnis og hjálpa til vi! a! búa 
hann til. 
 
Nemendur nota neti! í samstarfi vi! foreldra e!a kennara til a! finna uppl#singar 
um vali! starf. 
 
Nemendur skrifast á vi! nemendur í ö!rum löndum (hér er gott a! notast vi! 
a!sto! foreldra, e!a a! setja nokkra nemendur saman í hóp og a!sto!a "á hvern 
hóp sjálfur). 
 
Nemendur teikna sjálfsmynd sem ber heiti!: Ég í vinnunni (fylgiskjal 1). 

                                                
88 A!alnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:44 
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Nemendur nota teikniforrit (t.d. paint) og túlka starfsval sitt. 

Nemendur setja á svi! leik"ætti "ar sem "eir leika störf sín. 

Sam"ætting margra námsgreina fer vel í "essu verkefni, en hér hefur veri! stu!st 
vi! íslensku, samfélagsfræ!i, landafræ!i, listgreinar, uppl#singatækni og 
stær!fræ!i.   

 

Námsmat: 

$egar vi!fangsefni eins og "etta er annars vegar fer vel a! hafa námsmati! frekar 

einfalt. Einstaklingsmöppur "ar sem nemendur setja verkefni sem unnin hafa veri! eru 

metnar samkvæmt gátlista. Einnig er hægt a! láta nemendur vinna hópverkefni, me! 

áherslu á notkun uppl#singatækni (powerpoint, vefsí!u e!a glærukynningar), og meta 

afrakstur "eirrar vinnu. Gátlistar til sjálfsmats er einnig hægt a! nota. Lokaverkefni 

gæti mögulega veri! ritger! "ar sem nemendur skrifa um draumastarf sitt og hva! "eir 

"urfa a! gera til a! fá starfi! (menntun o.fl.).  

 

4.4 Samantekt 
Verkefnin hér a! framan eru sett fram "annig a! kennarar sem vinna "au hafa nokku! 

frjálsar hendur me! hvernig verkefnin "róast. Samfélagi! gerir "ær kröfur til 

skólastarfs a! "a! "róist í takt vi! "jó!félagi! og "ví er "a! a! mínu mati gott a! hafa 

verkefnin opin svo "au hafi möguleika á a! "róast me! skólanum. Verkefni sem 

úreldast  gagnast nemendum og kennurum ekki. Ef vel er a! verki sta!i! ættu "essi 

fjöl"jó!legu verkefni a! vera ánægjuleg upplifun og annars konar nálgun á 

vi!fangsefni en nemendur eru vanir, "a! er einmitt "a! sem gerir verkefnin 

nemendum svo eftirminnileg. $a! er mín sko!un a! "a! er hlutverk okkar kennara a! 

gera nám nemenda eftirsóknarvert og eftirminnilegt, og "a! er von mín a! dæmin hér 

a! framan sta!festi a! fjöl"jó!leg verkefni bjó!i upp á margvísleg tækifæri til "ess. 
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5. Lokaor! 

$a! fer varla fram hjá neinum a! breytingar "ær sem or!i! hafa á samskiptamáta 

barna og ungmenna er gífurlegur. Sem foreldri unglings og í námi mínu og starfi mínu 

sem kennari sí!ustu fjögur árin "á hef ég or!i! vör vi! fordóma eldri einstaklinga 

gagnvart sms-, msn- og bloggskrifum unglinganna. Ég tel a! "essar breytingar megi 

alls ekki horfa á me! neikvæ!um augum. A! mínu mati er hér komi! kjöri! tækifæri 

til a! n#ta tæknina og efla almennt nám, a! ég tali nú ekki um tungumálanám. 

Fjöl"jó!leg samvinna og samskipti er eitthva! sem ég tel geta veri! lykill a! 

ánægjulegri upplifun nemenda á námi. Me! a!sto! uppl#singatækninnar hafa opnast 

dyr a! n#jum lei!um í kennslu sem mér finnst a! kennarar megi ekki lei!a hjá sér.  

Umfang verkefna getur veri! mjög misjafnt og "ar af lei!andi undirbúningurinn. 

En "a! er einmitt hann sem skiptir svo miklu máli. Frá "ví a! hugmynd kviknar og 

"ar til a! hópur nemenda hefur loki! samstarfsverkefni á sér sta! heilmiki! ferli sem 

krefst oft á tí!um mikils undirbúnings. $ar sem "a! er ekki öllum gefi! a! vera 

endalaus uppspretta snjallra hugmynda tel ég mikilvægt fyrir kennara a! deila me! sér 

hugmyndum hvers annars og leyfa ö!rum a! njóta gó!s af reynslu sinni.  

Kynni mín af slíku starfi hafa fært mér og nemendum mínum ótakmarka!an áhuga 

á öllu er tengist erlendu samstarfi. A! "ví er vir!ast ó"rjótandi vi!fangsefni bí!a mín 

og nemanda minna á internetinu.  
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
AF HVERJU VALDIR #Ú #ETTA STARF (rökstyddu svar "itt)? _________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Fer!asaga Fer!alangs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


